
 

UCHWAŁA NR 68/2022 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 25 maja 2022 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo w Działalności Architekta 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych Prawo 
w Działalności Architekta od roku akademickiego 2022/2023 w brzmieniu określonym w 
załączniku do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 

 
 
 

 
 
 
 



1 

Załącznik do uchwały Nr 68/2022 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 25 maja 2022 r. 

 
 

PROGRAM 
Studiów Podyplomowych Prawo w Działalności Architekta 

 
Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 124 godziny zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 32.  

 
Słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z przedmiotów i przystąpić do egzaminu końcowego. 
Podstawą zaliczenia przedmiotów jest obecność na zajęciach. 

 
Semestr I 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. 
Podstawy prawne 
działalności architekta  2 wykład  zaliczenie 

(zal) 1 

2. 
Samorząd zawodowy architektów – 
struktura i zadania  6 wykład  zaliczenie 

(zal) 2 

3. 
Prawo dostępu do informacji w 
procesie inwestycyjno-budowlanym 

4   
4 

warsztaty 
wykład 

zaliczenie 
(zal) 2 

4. 

Umowy w działalności projektanta 
(umowa o wykonanie prac 
projektowych, umowa o sprawowanie 
nadzoru autorskiego) 

12 wykład  zaliczenie 
(zal) 3 

5. 
Prawo autorskie w działalności 
architekta 8 wykład  zaliczenie 

(zal) 2 

6. 
Odpowiedzialność cywilnoprawna 
prawna architekta 8 wykład  zaliczenie 

(zal) 2 

7. 
Prawo ochrony zabytków w procesie 
budowlanym   8 wykład  zaliczenie 

(zal) 2 

8. 
Planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne w działalności architekta 

4 
4 

wykład 
warsztaty  

zaliczenie 
(zal) 2 

Razem  16 

 

Semestr II 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. 

Formy prawne prowadzenia działalności 
architekta (indywidulana działalność 
gospodarcza, spółki osobowe, spółki 
kapitałowe) 

12 wykład  zaliczenie 
(zal) 3 

2. 
Odpowiedzialność zawodowa, 
dyscyplinarna i karna architektów 

6 
2 

wykład 
warsztaty  

zaliczenie 
(zal) 2 

3. 
Procedury administracyjne i sądowo-
administracyjne w działalności 
architekta 

16 wykład  zaliczenie 
(zal) 4 

4. 
Status projektanta w procesie 
budowlanym 4 warsztaty  zaliczenie 

(zal) 1 

5. 
Procedury udzielania zamówień 
publicznych w działalności architekta 

4 
8 

wykład 
warsztaty 

zaliczenie 
(zal) 3 

6. 
Prawo ochrony środowiska w procesie 
budowlanym  8 wykład  zaliczenie 

(zal) 2 
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7. 
Ostatnie nowelizacje prawa 
budowlanego i przepisów techniczno-
budowlanych  

4 wykład  zaliczenie 
(zal) 1 

Razem  16 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Prawo w Działalności Architekta  
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych  

Efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 

Ma pogłębioną wiedzę o sytuacji prawnej architekta 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jak 
również sposobów i skutków wykonywania 
poszczególnych czynności projektowych.  

P7S_WG 

SP_W02 

Rozumie istotę regulacji prawnej odnoszących się do 
prowadzenia działalności gospodarczej, jak również 
wykonywania poszczególnych czynności projektowych w 
różnych gałęziach prawa.  

P7S_WG 

SP_W03 
Zna w pogłębionym stopniu instytucje prawne 
funkcjonujące w prawie administracyjnym i cywilnym, 
które odnoszą się do sytuacji prawnej architekta.  

P7S_WG 

SP_W04 

Zna w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania 
instytucji stosunków administracyjnoprawnych oraz 
stosunków cywilnoprawnych kształtujących sytuację 
prawną architekta.  

P7S_WK 

SP_W05 

Ma pogłębioną wiedzę na temat sytuacji prawnej 
architekta związanej z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, jak również wykonywaniem 
poszczególnych czynności projektowych.  

P7S_WK 

SP_W06 

Zna w pogłębionym stopniu środki prawne służące 
optymalnemu i prawidłowemu wykonywaniu 
działalności gospodarczej przez architekta, jak również 
zna środki prawne umożliwiające efektywne 
wykonywanie poszczególnych czynności projektowych.  

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 

Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi 
z zakresu regulacji prawnych, które odnoszą się  do 
prowadzenia działalności gospodarczej przez architekta, 
jak również z zakresu tych regulacji prawnych, które 
dotyczą wykonywania poszczególnych czynności 
projektowych.  

P7S_UK 

SP_U02 

Identyfikuje złożone problemy związane z prawnymi 
uwarunkowaniami prowadzenia działalności 
gospodarczej przez architekta, jak również 
wykonywania poszczególnych czynności projektowych, 
rozwiązuje je, posługuje się także instrumentarium 
prawnym z zakresu prawa administracyjnego, 
postępowania administracyjnego oraz prawa cywilnego 
i prawa handlowego.  

P7S_UW 

SP_U03 

Dostrzega prawne konsekwencje działań 
podejmowanych przez niego w toku prowadzonej 
działalności gospodarczej, jak również wykonywania 
poszczególnych czynności projektowych, w określonych 
regulacjach prawnych oraz w danym stanie faktycznym 
i prawnym.  

P7S_UO 

SP_U04 

Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia 
pracy wykonywanej w zakresie działalności 
gospodarczej prowadzonej przez architekta, oraz 
czynności prawnych związanych z czynnościami 
projektowymi, w zakresie związanym z prawnymi 
uwarunkowaniami tej działalności i czynności.  

P7S_UU 
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SP_U05 

Potrafi stosować prawo (w każdym stanie prawnym 
i faktycznym) dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej przez architekta, jak również 
wykonywania poszczególnych czynności projektowych.  

P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Dostrzega konieczność ciągłego doskonalenia 
i  aktualizacji wiedzy z zakresu sytuacji prawnej 
architekta w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, jak również wykonywania poszczególnych 
czynności projektowych.  

P7S_KK 

SP_K02 

Jest gotów do podjęcia pracy jako ekspert z zakresu 
prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności 
gospodarczej przez architekta, jak również stosowania 
środków prawnych związanych z podejmowanymi 
czynnościami projektowymi.  

P7S_KO 

SP_K03 

Posiada wiedzę prawniczą pozwalającą na 
rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej przez architekta, jak również 
problemów związanych z podejmowaniem czynności 
projektowych.  

P7S_KR 

 

Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 


