


Prawo w gospodarce przestrzennej, czy gospodarka 

przestrzenna w prawie – casus prawny jako aktywizująca 

metoda nauczania zagadnień prawnych w planowaniu 

przestrzennym

Poznań, 24-25 listopad 2016 r.
Mgr Karolina Listwan-Franczak
Dr Arkadiusz Kołoś
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytet Jagielloński



Interdyscyplinarny charakter gospodarki Interdyscyplinarny charakter gospodarki 
przestrzennejprzestrzennej

ARCHITEKTURA 
I URBANISTYKA

SOCJOLOGIA

EKONOMIA I 
ZARZĄDZANIE

PRAWOPRAWO

GEOGRAFIA

EKOLOGIA



PRAWO

POZOSTAŁE
DYSCYPLINY 
NAUKOWE

GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA

Prawo w gospodarce przestrzennej, czy Prawo w gospodarce przestrzennej, czy 
gospodarka przestrzenna w prawie?gospodarka przestrzenna w prawie?

HIPOTEZA:

PRAWO W GOSPODARCE 
PRZESTRZENNEJ I
GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA W PRAWIE



Prawo w gospodarce przestrzennej, czy Prawo w gospodarce przestrzennej, czy 
gospodarka przestrzenna w prawie?gospodarka przestrzenna w prawie?

GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA

PRAWO

…

…

PRAWO 
ADMINISTRACYJNE

GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA

PRAWO 
BUDOWLANE

…

INSTYTUT GEOGRAFII I INSTYTUT GEOGRAFII I 
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

WYDZIAŁ PRAWA I WYDZIAŁ PRAWA I 
ADMINISTRACJI ADMINISTRACJI 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKIUNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI



EE--GOSPODARKA PRZESTRZENNAGOSPODARKA PRZESTRZENNA

Cel studiów
Celem kształcenia na kierunku "e–gospodarka przestrzenna" jest 
rozwijanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu gospodarki 
przestrzennej i geoinformatyki. Proponowany kierunek studiów 
kładzie nacisk na zajęcia specjalistyczne, przede wszystkim 
na metody wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi 
geoinformatycznych i zasobów danych przestrzennych 
w praktycznych działaniach na rzecz społeczeństwa 
i środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem aspektów 
organizacyjno-prawnych gospodarki przestrzennej oraz 
znajomości dziedzinowego rynku pracy.

Program studiów
Program studiów ma nowoczesny modułowy układ. Zasadniczą 
część programu studiów stanowi 12 modułów obligatoryjnych 
(72 ECTS). W ramach modułów fakultatywnych student wybiera 
w określonych proporcjach moduły z zakresu gospodarki 
przestrzennej, geoinformatyki, społecznych i przyrodniczych 
podstaw zarządzania przestrzenią oraz rynku pracy lub korzysta 
z szerokiej puli zajęć do wyboru oferowanych przez Instytut 
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.



MODELE I NARZĘDZIA W MODELE I NARZĘDZIA W 
GOSPODARCE PRZESTRZENNEJGOSPODARCE PRZESTRZENNEJ

W ramach modułu ,,Modele i 
narzędzia w gospodarce 

przestrzennej’’ omawiane są 
wzajemne relacje i zależności 
pomiędzy instytucjonalnymi 
aktorami (rząd, samorządy 

wojewódzkie i gminne) oraz 
dokumentami planowania 

przestrzennego (KPZK, PZPW, 
SUiKPZ, MPZP) .

ZAGADNIENIA ZAGADNIENIA 
ORGANIZACYJNO ORGANIZACYJNO --
PRAWNEPRAWNE
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METODĄ EMETODĄ E--
LEARNINGULEARNINGU

CASUSCASUS

KONWERSATORIAKONWERSATORIA

(SPOTKANIA (SPOTKANIA 

Z PRAKTYKAMI)Z PRAKTYKAMI)

TEORIATEORIA

PRAKTYKAPRAKTYKA



Czy zgadzają się Państwo, że 
dobre zrozumienie procesów 
planowania i 
zagospodarowania 
przestrzennego wymaga 
poznania ich aspektów 
prawnych?
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Tak
65%

Nie
35%

Czy podczas studiów (zarówno 
na kierunku E-gospodarka 
przestrzenna, jak i studiach I 
stopnia) Państwa wiedza z 
zakresu zagadnień prawnych 
w gospodarce przestrzennej 
była poszerzana na innych 
kursach niż Modele i 
narzędzia w gospodarce 
przestrzennej?

WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ 
WŚRÓD STUDENTÓWWŚRÓD STUDENTÓW



CASUS PRAWNY JAKO AKTYWIZUJĄCA CASUS PRAWNY JAKO AKTYWIZUJĄCA 
METODA NAUCZANIA (KSZTAŁCENIA)METODA NAUCZANIA (KSZTAŁCENIA)

TERMINOLOGIATERMINOLOGIA

� CASUS (KAZUS PRAWNY)

� CASE

� CASE STUDY (STUDIUM PRZYPADKU)

� CASE STUDY METHOD

� KAZUISTYKA



,,Powiedz mi, a,,Powiedz mi, a zapomnzapomnęę. . 

PokaPokażż mi, ami, a zapamizapamięętam. tam. 

PozwólPozwól mimi zrobizrobićć, a, a zrozumiem.’’zrozumiem.’’

KonfucjuszKonfucjusz

DLACZEGO KAZUS?DLACZEGO KAZUS?



DLACZEGO KAZUS?DLACZEGO KAZUS?

KAZUS METODA PRZYPADKÓWMETODA PRZYPADKÓW / METODA METODA 

SYTUACYJNA SYTUACYJNA – wg Okonia (1998) są to 

metody samodzielnego dochodzenia do 

wiedzy. Metody te są oparte na aktywności 

uczniów/studentów podczas rozwiązywania 

problemów, sprzyjają wykrywaniu nowych 

wiadomości i stosowaniu ich w praktyce. 

Umożliwiają funkcjonowanie wiedzy biernej 

przekształcając ją w wiedzę czynną.



DLACZEGO KAZUS?DLACZEGO KAZUS?

1.1. Większa ilość szczegółowych informacji, którą można przekazać studentom:Większa ilość szczegółowych informacji, którą można przekazać studentom:

� Poznanie ,,języka prawniczego’’

� Poznanie procedury planistycznej

� Poznanie systemu aktów prawnych

� Poznanie struktury aktów prawnych

� Poznanie procesu odwoławczego do SKO oraz sądów administracyjnych

2. Możliwość postawienia studenta w sytuacji możliwie jak najbardziej zbliżonej do tej, z którą 2. Możliwość postawienia studenta w sytuacji możliwie jak najbardziej zbliżonej do tej, z którą 
przyjdzie mu się zetknąć w swym późniejszym życiu zawodowym:przyjdzie mu się zetknąć w swym późniejszym życiu zawodowym:

� Uczenie się na ,,cudzych błędach i sukcesach’’

� Rozumienie i interpretowanie  faktów

� Zrozumienie procesu argumentacyjnego

� Subsumpcja stanu faktycznego pod normę prawną

3. Przekształcenie się bierniej grupy studentów3. Przekształcenie się bierniej grupy studentów--słuchaczy w aktywną, dociekającą wspólnotę:słuchaczy w aktywną, dociekającą wspólnotę:

� Myślenie krytyczne i analityczne

� Rozumienie i ocena relacji interpersonalnych;

� Formułowanie własnych sądów, pomysłów i opinii

� Podejmowanie decyzji oraz obrona tychże decyzji przed krytyką ze strony innych uczestników 
procesu decyzyjnego



DLACZEGO DLACZEGO EE--LEARNIGLEARNIG??

� DOSTĘP DO MATERIAŁÓW

� CZAS NA ANALIZĘ

� MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZCZENIA

KOMENTARZY/WSKAZÓWEK 

etc. oraz np. MATERIAŁÓW PRASOWYCH

� QUIZ

� FORUM DYSKUSYJNE

� POZNANIE STRUKTURY DOKUMENTÓW 
SĄDOWYCH



MODELE I NARZĘDZIA W GOSPODARCE MODELE I NARZĘDZIA W GOSPODARCE 
PRZESTRZENNEJ PRZESTRZENNEJ --

ORGANIZACJA ZAJĘĆORGANIZACJA ZAJĘĆ



TEMATYKA KAZUSÓWTEMATYKA KAZUSÓW

1. Skutki naruszenia przepisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

2. Ograniczenie prawa własności w przypadku obiektów zabytkowych – Ustawa o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3. Odmowa wydania decyzji WZ  – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym;

4. Uchwała Rady Gminy zastępująca Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego –
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5. Zajęcie pasa drogowego  - Ustawa o drogach publicznych;

6. Nakaz rozbiórki – Ustawa Prawo Budowlane;

7. Zasada dobrego sąsiedztwa - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8. Wolność budowlana – Ustawa Prawo Budowlane;

9. …



PRZYKŁADPRZYKŁAD



PRZYKŁADPRZYKŁAD



PRZYKŁADPRZYKŁAD

MATERIAŁY POMOCNICZEMATERIAŁY POMOCNICZE



PRZYKŁADPRZYKŁAD



PRZYKŁADPRZYKŁAD



PRZYKŁADPRZYKŁAD

QUIZQUIZ



PRZYKŁADPRZYKŁAD

WYROKWYROK



PRZYKŁADPRZYKŁAD

SOCIAL FORUMSOCIAL FORUM



WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD 
STUDENTÓWSTUDENTÓW

Czy w wyniku pracy z 
kazusami stał się dla 
Państwa bardziej 
zrozumiały ,,język ,,język 
prawniczy''prawniczy'', którym 
posługują się sądy 

i organy 
administracyjne w 
zakresie gospodarki 
przestrzennej?

20%

55%

15%

10%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie



WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD 
STUDENTÓWSTUDENTÓW

Czy w wyniku pracy z 
kazusami stała się 
dla Państwa 
bardziej zrozumiała 
procedura procedura 
planistycznaplanistyczna?

20%

65%

15%

0%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie



WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD 
STUDENTÓWSTUDENTÓW

Czy w wyniku pracy z 
kazusami stał się dla 
Państwa bardziej 
zrozumiały proces proces 
odwoławczy do sądów odwoławczy do sądów 
administracyjnych administracyjnych w 
zakresie gospodarki 
przestrzennej?

5%

70%

25%

0%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie



WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD 
STUDENTÓWSTUDENTÓW

Czy uważanie 
Państwo, że dzięki 
kazusom została 
poszerzona 
Państwa wiedza z 
zakresu 
zagadnień zagadnień 
prawnych prawnych w 
gospodarce 
przestrzennej?

50%

45%

5%

0%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie



WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD 
STUDENTÓWSTUDENTÓW

Czy odpowiadała Państwu 
zastosowana metoda 
dydaktyczna nauki 
zagadnień prawnych 
(ćwiczenia w formie 
kazusów do 
rozwiązania na 
platformie 

e-learningowej)? 

Tak
90%

Nie
10%



WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD 
STUDENTÓWSTUDENTÓW

WYBRANE KOMENTARZE:WYBRANE KOMENTARZE:
,, Kazus można było przeczytać spokojnie i wielokrotnie co dla mnie jako osoby mało 

znającej tego typu język było istotne. Forma e-learningu była jak najbardziej 
odpowiednia, tym bardziej że kazus był omawiany później na zajęciach, co 
rozwiewało ewentualne niejasności.’’

,,Kazusy były ciekawe i ukazywały rzeczywiste problemy. Pomimo to brakuje nadal 
pracy z zagadnieniami prawnymi. Mając na względzie możliwość pracy w 
samorządach, należałoby poszerzyć znajomość np. KPA’’

,, Ciekawszym rozwiązaniem byłoby wcielanie się przez uczestników kursu w 
odpowiednie role osób z kazusów i na tej podstawie prowadzenie mini inscenizacji 
w celu dokładnego zrozumienia przez każdego problemu. Wtedy język prawniczy 
byłby bardziej przystępny.’’

,,Sądzę, iż jest to metoda dydaktyczna, która się sprawdziła i przyniosła oczekiwane 
efekty. Ćwiczenia pogłębiły wiedzę o aspektach prawnych dotyczących procesów 
planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ćwiczenia przygotowane były w 
formie zrozumiałej dla wszystkich, dzięki temu praca była przyjemna.’’



WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD 
STUDENTÓWSTUDENTÓW

WYBRANE KOMENTARZE:WYBRANE KOMENTARZE:
,, Jak dla mnie były to jedne z ciekawszych zajęć. Jednak zdobytą wiedzę należałoby  

usystematyzować na wykładach lub ćwiczeniach.’’

,, Forma była odpowiednia natomiast dawali Państwo zbyt mało czasu na 
zaznajomienie się z nimi. Język prawniczy nie jest dla mnie łatwy toteż czytanie 
udostępnionych kazusów zajmowało zbyt dużo czasu. Samo czytanie kazusów było 
dla mnie czynnością nudną, byłoby lepiej gdybyśmy mieli za zadanie wcielenie się 
w role konkretnych interesariuszy i omawianie swoich racji.’’

,, Lepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie tego typu kwestii w formie 
standardowej np. Konwersatoria, ze względu na częste dylematy ze zrozumieniem 
prawnych zagadnień w trakcie rozwiązywania.’’

,, Dzięki temu można było samodzielnie i w odpowiednim dla każdego czasie 
przemyśleć i wykreować własne odpowiedzi na problemy planistyczne. Ważne było 
również omówienie poszczególnych kwestii z tym związanych na zajęciach -
odniesienia i odpowiedzi na wątpliwości.’’



WNIOSKIWNIOSKI

1. Nauczanie zagadnień prawnych na kierunku Gospodarka Przestrzenna stanowi 1. Nauczanie zagadnień prawnych na kierunku Gospodarka Przestrzenna stanowi 
istotny element procesu kształcenia Studentów  istotny element procesu kształcenia Studentów  -- przyszłych praktyków.przyszłych praktyków.

2. Postulowane jest zintegrowane nauczanie gospodarki przestrzennej, łączącej 2. Postulowane jest zintegrowane nauczanie gospodarki przestrzennej, łączącej 
elementy teoretyczne (prawo)  z praktyką planowania i zagospodarowania elementy teoretyczne (prawo)  z praktyką planowania i zagospodarowania 

przestrzeni (gospodarka przestrzenna).przestrzeni (gospodarka przestrzenna).
Prawo w gospodarce przestrzennej i gospodarka przestrzenna w prawie.Prawo w gospodarce przestrzennej i gospodarka przestrzenna w prawie.

3. Doświadczenie prowadzących kurs  3. Doświadczenie prowadzących kurs  ,,Modele i Narzędzie w Gospodarce ,,Modele i Narzędzie w Gospodarce 

Przestrzennej’’ Przestrzennej’’ na kierunku Ena kierunku E--Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz oceny Studentów, pokazują iż Jagiellońskiego oraz oceny Studentów, pokazują iż zastosowanie zastosowanie casusu casusu 

prawnegoprawnego jako aktywizującej metody  nauczania zagadnień prawnych w jako aktywizującej metody  nauczania zagadnień prawnych w 
planowaniu przestrzennym przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanych planowaniu przestrzennym przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanych 

efektów kształcenia. efektów kształcenia. (,,Słowa uczą przykłady pociągają’’ Tytus Liwiusz)(,,Słowa uczą przykłady pociągają’’ Tytus Liwiusz)

44. Metody dydaktyczne transponowane z kierunku prawo mogą skutecznie . Metody dydaktyczne transponowane z kierunku prawo mogą skutecznie 
podnosić efekty kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna podnosić efekty kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna i tym i tym 

samym wpływać na tworzenie zintegrowanego systemu nauczania i rozwój samym wpływać na tworzenie zintegrowanego systemu nauczania i rozwój 
kierunku studiów „gospodarka przestrzenna” na wyższych uczelniach. kierunku studiów „gospodarka przestrzenna” na wyższych uczelniach. 



DZIĘKUJĘ ZA PAŃSTWA UWAGĘ!DZIĘKUJĘ ZA PAŃSTWA UWAGĘ!


