Dr hab. Bartosz Kołaczkowski
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Organizacje pozarządowe, kierunek administracja,
studia niestacjonarne II stopnia

I. Informacje ogólne
1. Moduł wykładu Organizacje pozarządowe
2.
10-OPw-a2-n
3. Rodzaj modułu kształcenia – przedmiot do wyboru
4. Kierunek studiów - administracja
5. Poziom studiów – II stopień
6. Rok studiów - II
7. Semestr – letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin – 30 h wykład
9. Liczba punktów ECTS - 3
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia – dr hab. Bartosz Kołaczkowski, bkola@poczta.onet.pl
11. Język wykładowy - polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia:
c1 – przekazanie studentom rozszerzonych informacji na temat zasad organizacji i
funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce
c2 – zapoznanie studentów z procedurą przekształcania organizacji w organizację pożytku
publicznego
c3 - przekazanie studentom wiedzy na temat korzyści wynikających z uzyskania statusu OPP
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych – brak
wymagań wstępnych
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

Symbol
efektów
kształcenia*
10-OPw-a2_01

10-OPw-a2_02

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i
potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
#
studiów

precyzyjnie określać celowość tworzenia
K_W01, K_W06
poszczególnych rodzajów organizacji
pozarządowych
założyć organizację pozarządową bądź
K_W01, K_W06
udzielać pomocy prawnej
założycielowi/założycielom organizacji
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10-OPw-a2_03
10-OPw-a2_04

10-OPw-a2_05

dostrzec praktyczne zastosowania
K_W01
zasady pomocniczości
sporządzić statut organizacji spełniający
K_W01
warunki określone w ustawie o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie
aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu
K_W01, K_W06, K_K02,
organizacji pozarządowej
K_K03

4. Treści kształcenia
Nazwa modułu kształcenia: Moduł wykładu Organizacje pozarządowe (OP)
Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia
Zasada pomocniczości w polskim systemie
prawnym
Istota i zakres pojęcia "organizacja
pozarządowa"

TK_01
TK_02
TK_03

Pojęcie i rodzaje stowarzyszeń

TK_04

Władze stowarzyszeń

TK_05

Nadzór nad stowarzyszeniami

TK_06

Tworzenie i zasady działania fundacji

TK_07

Istota i zakres działalności pożytku
publicznego
Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku
publicznego
Korzyści wynikające z uzyskania statusu
organizacji pożytku publicznego
Nadzór nad działalnością organizacji
pożytku publicznego
Organizacje działające w oparciu o
przepisy szczególne – związki sportowe,
stowarzyszenia akademickie, PCK

TK_08
TK_09
TK_10
TK_11

Odniesienie do efektów
#
kształcenia modułu
10-OPw-a2_03,
10-OPw-a2_01, 10-OPwa2_03, 10-OPw-a2_05
10-OPw-a2_01, 10-OPwa2_02
10-OPw-a2_02, 10-OPwa2_05
10-OPw-a2_02, 10-OPwa2_05
10-OPw-a2_01, 10-OPwa2_02, 10-OPw-a2_03
10-OPw-a2_01, 10-OPwa2_02, 10-OPw-a2_03,
10-OPw-a2_04
10-OPw-a2_03, 10-OPwa2_02 , 10-OPw-a2_04
10-OPw-a2_01, 10-OPwa2_02, 10-OPw-a2_03
10-OPw-a2_02, 10-OPwa2_04
10-OPw-a2_01, 10-OPwa2_03.

5. Zalecana literatura :
P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, najnowsze wydanie książki
H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, najnowsze
wydanie książki,
P. Staszczyk, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz.
Warszawa 2013
W. Johann, Jak założyć stowarzyszenie: kilka praktycznych uwag dla komitetów
założycielskich. Warszawa 1990
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III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania
Nazwa modułu (przedmiotu): moduł wykładu Organizacje pozarządowe (OP)
Sposoby prowadzenia zajęć
Symbol efektu
Symbol treści kształcenia
umożliwiające osiągnięcie
kształcenia dla
realizowanych w trakcie
założonych efektów
#
modułu *
zajęć
kształcenia
10-OPw-a2_01 10-OPw-a2_05

TK_01 - TK_11

wykład z elementami
konwersatorium

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
&
kształcenia
ocena
podsumowująca na
podstawie zaliczenia

Przykładowe pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:
Istota zasady pomocniczości, pojęcie i cechy stowarzyszeń, rodzaje stowarzyszeń, zakładanie
stowarzyszeń, władze stowarzyszenia, nadzór nad stowarzyszeniem, różnice pomiędzy stowarzyszeniem a
fundacją, zakładanie fundacji, przekształcanie istniejących organizacji w OPP, korzyści wynikające z
uzyskania statusu OPP, nadzór nad działalnością OPP, zasady funkcjonowania związków sportowych,
zasady funkcjonowania stowarzyszeń studenckich, rola i znaczenie PCK
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Nazwa modułu (przedmiotu): moduł wykładu Organizacje pozarządowe (OP)
Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności *

Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Praca własna studenta

60

SUMA GODZIN

90

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

3

3. Kryteria oceniania – ocena wiedzy na podstawie zaliczenia ustnego bądź pisemnego
obejmującego wskazane wyżej treści kształcenia
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