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Subject card
 
Subject name and code Environmental Evaluation and Impact Assesment, PG_00048561

Field of study Chemical Technology

Date of commencement of 
studies

October 2020 Academic year of 
realisation of subject

2023/2024

Education level first-cycle studies Subject group Optional subject group
Subject group related to scientific 
research in the field of study

Mode of study Full-time studies Mode of delivery at the university

Year of study 4 Language of instruction Polish

Semester of study 7 ECTS credits 3.0

Learning profile general academic profile Assessment form assessment

Conducting unit Department of Analytical Chemistry -> Faculty of Chemistry

Name and surname 
of lecturer (lecturers)

Subject supervisor dr inż. Tomasz Dymerski
Teachers

Lesson type and method 
of instruction

Lesson type Lecture Tutorial Laboratory Project Seminar SUM
Number of study 
hours

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30

E-learning hours included: 0.0

Learning activity 
and number of study hours

Learning activity Participation in didactic 
classes included in study 
plan

Participation in 
consultation hours

Self-study SUM

Number of study 
hours

30 2.0 43.0 75

Subject objectives The aim of the course is to acquaint students with the basic tools of environmental management, 
environmental impact assessment and environmental review.

Learning outcomes Course outcome Subject outcome Method of verification
K6_W03 The student should have

basic knowledge in the field of
environmental protection,  
chemical technology, 
technological process 
classification and disposal of 
impurities derived from 
technological installations. He 
should know the biological 
evaluation methods of 
environmental pollution.

[SW1] Assessment of factual 
knowledge

K6_W12 The student should have basic 
knowledge of chemical 
nomenclature in English and know 
specific terms in the field of 
chemical technology

[SW2] Assessment of knowledge 
contained in presentation
[SW1] Assessment of factual 
knowledge

Subject contents Environmental management. The genesis of the Environmental Impact Assessment and the Environmental 
Review.Environmental impact assessment as a preventive environmental policy tool.Environmental impact 
assessment, empowerment in the Polish legal system.Procedure for carrying out the EIA (Objective and 
stages, examples).Access to information and public participation in the EIA.Technological processes and 
their impact on individual components of the environment. Identificationof environmental hazards.General 
requirements of ISO 14001.Environmental review. Purpose and requirements.

Prerequisites 
and co-requisites
Assessment methods 
and criteria

Subject passing criteria Passing threshold Percentage of the final grade
written exam 60.0% 100.0%
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Recommended reading Basic literature Carley M., Spapens Ph., Dzielenie się światem. Instytut na rzecz 
Ekorozwoju, Białystok-Warszawa 2000.  Starzewska-Sikora A.: Ocena 
Oddziaływania na Środowisko jako narzędzie planowania 
przestrzennego w ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 
Białystok 1994. Brundtland G.: Nasza wspólna przyszłość. Raport 
Światowej Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rozwoju, PWE, 
Warszawa 1991.  Lenart W., Tyszecki A.: Poradnik przeprowadzania 
ocen oddziaływania na środowisko, EKO-KONSULT, Gdańsk 1998.  
Pozwolenia zintegrowane nowy instrument w ochronie środowiska. 
Praca zbiorowa pod red. Robert Pochyluk, Jarosław Szymański, Eko-
Konsult, Gdańsk, 2002.  Robert Pochyluk, Piotr Grudowski, Jarosław 
Szymański Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego 
zgodnego z ISO 14001. Eko-Konsult, Gdańsk, 1999.  Zasady 
wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z 
wymaganiami normy ISO 14001 Robert Pochyluk, Piotr Grudowski, 
Jarosław Szymański (red.) Wydawnictwo: Eko-Konsult, Gdańsk, 1999.  
Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania 
inwestycji zmieniających środowisko. red.Witold Lenart. Eko-Konsult, 
Gdańsk, 2000.   Lenart W., Tyszecki A.: Poradnik przeprowadzania 
ocen oddziaływania na środowisko, EKO-KONSULT, Gdańsk 1998.  
Problemy ocen środowiskowych. Kwartalnik, Biuro projektowo-
Doradcze EKO-KONSULT, 2000, 2001, 2002, 2003.  USTAWA z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 i nr 115, poz. 1229 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz Nr 113, poz. 
984 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE z dnia 
13 grudnia    2011r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia     publiczne i prywatne na środowisko 
 Dyrektywy Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie 
oceny wpływu    niektórych planów i programów na środowisko 
 Dyrektywy Rady nr 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie 
publicznego    dostępu do informacji dotyczących środowiska i 
uchylająca dyrektywę Rady    90/313/EWG  Dyrektywy Rady nr 
2003/35/WE z dnia 26 maja 2003r. przewidująca udział   
 społeczeństwa w odniesieniu do sporządzenia niektórych planów i 
programów    w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do 
udziału społeczeństwa    w dostępie do wymiaru sprawiedliwości 
dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE  Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej    fauny i flory z 
1992r. (zmieniona dyrektywą 97/62/EWG)  Dyrektywa Rady 2009/147/
WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa Ustawa z dnia 3 października 
2008r. o udostępnieniu informacji    o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie       środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity    w, Dz. U. z 2013r. poz. 
1235 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie    przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. nr    213 poz.1397 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst     jednolity w Dz. U 
z 2013r, poz.1232 ze zmianami)

Supplementary literature Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z 
2013r poz. 627    z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 106/2000, poz.    1126 ze zm. z 
2005r oraz nowelizacja z 2015r) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst    jednolity w Dz. 
U. z 2015r, poz.199 i 443) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne 
(tekst jednolity w Dz. U. z 2015r, poz. 469,    ze zm.)  Ustawa z dnia 9 
czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981   
 i Dz. U. z 2013r, poz. 21) Ustawa z dnia 8 stycznia 2013r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013r poz. 21, ze zm.) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst    jednolity w Dz. U. z 
2014r. poz. 1446 oraz z 2015r. poz. 397) Ustawa z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji    inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 687, z   
 późn. zm.) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie    (Dz. U. nr 75 poz. 493 z późn. 
zm.) Ustawa z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej     i administracji morskiej (Dz. U. nr 153 z 
2003r., poz. 1502 z późn. zm.) Ustawa z 24 kwietnia 2015r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem    narzędzi ochrony 
krajobrazu (Dz. U. z 2015r poz. 774)

eResources addresses

Example issues/ 
example questions/ 
tasks being completed

The role of the national committee for the EIA. What is an audit of the environmental management system? 
What does the audit process look like? Principles and main ideas of Sustainable Development.

Work placement Not applicable


