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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY DO WYBORU Kod modułu: C 

Nazwa przedmiotu:  Logistyka sektora publicznego Kod przedmiotu: 3. 
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: Instytut Ekonomiczny 
Nazwa kierunku: studia menadżersko - prawne 
Forma studiów: 
stacjonarne 

Profil kształcenia: 
praktyczny 

Specjalność: wszystkie 

Rok / semestr: I/2 
Status przedmiotu /modułu: 
do wyboru 

Język przedmiotu / modułu: 
polski 

Forma zajęć 
wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  
(wpisać jakie) 

Wymiar zajęć 
(godz.) 

15      

 
Koordynator przedmiotu / modułu dr Henryk Gawroński, prof. uczelni  
Prowadzący zajęcia dr Henryk Gawroński, prof. uczelni  

Cel  kształcenia przedmiotu / 
modułu 

1. Dostarczenie aparatury pojęciowej i nabycie wiedzy z zakresu problemów logistyki 
sektora publicznego. 

2. Identyfikacja problemów logistycznych w sektorze publicznym, ich analiza oraz 
przygotowanie do badania zjawisk przepływu ludzi i zasobów publicznych.  

3. Określenie możliwości zmian w logistyce sektora publicznego, w tym zmniejszenie 
ich kosztów. 

Wymagania wstępne 
Znajomość podstawowych pojęć z logistyki oraz zagadnień ekonomii, polityki 
gospodarczej i społecznej oraz finansów publicznych. 

 
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 
uczenia się/ 
grupy 
efektów  

Opis efektu uczenia się 

Kod 
kierunkowego 

efektu  
uczenia się 

Wiedza (Ma pogłębioną wiedzę w zakresie...)  

1 
menadżerskich, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań różnych rodzajów działań 
dotyczących funkcjonowania administracji i podmiotów gospodarczych 

K2P_W01 

2 
zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz uwarunkowań prawnych i relacji zachodzących 
między administracją, a innymi podmiotami występującymi w sferze publicznej i gospodarczej. 

K2P_W04 

Umiejętności (Potrafi…)  

3 
korzystać z właściwych koncepcji teoretycznych oraz dobierać odpowiednie metody i narzędzia; 
prawidłowo analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne  oraz podejmować 
odpowiednie decyzje 

K2P_U01 

4 
zidentyfikować i rozwiązać konkretny problem występujący w organizacji a także dokonać 
krytycznej oceny skuteczności proponowanych rozwiązań oraz konsekwencji ich wdrożenia 

K2P_U03 

Kompetencje społeczne (Jest gotów do…)  

5 
identyfikowania i rozstrzygania dylematów w procesie zarządzania oraz dokonywania przy tym 
umiejętnej oceny konsekwencji podejmowanych decyzji  

K2P_K04 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 
Przedmiot, podmiot i zakres działań logistyki sektora publicznego – przestrzeń, infrastruktura i usługi publiczne. Łańcuch dostaw 
w sektorze publicznym - w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Jakość życia jako cel logistyki sektora publicznego. 
Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne i przedmiot logistyki sektora publicznego. Infrastruktura komunikacyjna. Zarządzanie 
drogami publicznymi. Organizacja zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego. Gminne zasoby mieszkaniowe. 
Logistyka w gospodarce odpadami komunalnymi. Logistyka zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i odprowadzenie ścieków. 
Logistyka w organizacji publicznego systemu opieki zdrowotnej. Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Logistyka w organizacji 
publicznych imprez masowych. Infrastruktura teleinformatyczna w logistyce sektora publicznego. Partnerstwo publiczno-
prywatne w logistyce sektora publicznego. 
 

Literatura podstawowa 
1. Arkadiusz Gola, Anna Rudawska, Logistyka w jednostkach administracyjnych, Lublin 

2018 [e-book]. 
2. Sabina Kauf, Logistyka w sektorze publicznym [e-book], C.H.Bech 2019. 



Literatura uzupełniająca  

1. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki Red. J. Witkowski, A. 
Skowrońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015 [ IBUK Libra, 
biblioteka PWSZ  ]; 

2. Źródła prawa i komentarze – w zakresie logistycznego zabezpieczenia urzędów, instytucji 
i podmiotów publicznych. 

Metody kształcenia 
stacjonarnego 

wykład 

Metody kształcenia 
z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na 
odległość 

Nie dotyczy 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 
Nr efektu uczenia się/grupy 

efektów 

Zaliczenie pisemne w formie problemów do rozwiązania. 1 - 5 
Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie w formie pisemnej 

 
 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

 
Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin   

Ogółem 

W tym zajęcia 
powiązane  

z praktycznym 
przygotowaniem 

zawodowym 

W tym udział w 
zajęciach 

przeprowadzonych 
z wykorzystaniem 

metod i technik 
kształcenia na 

odległość 
Udział w wykładach 15 -  
Samodzielne studiowanie  10   
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych, 
warsztatach, seminariach 

   

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń    
Przygotowanie projektu / eseju / itp.     
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 4   
Udział w konsultacjach 1   
Inne    

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 30 0 0 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 1 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 
naukowej 

Nauki o zarządzaniu i jakości 1 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami praktycznymi 0 

Liczba punktów ECTS związana z kształceniem na odległość 
(kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość) 

0 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

0,5 

 


