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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Przepisy prawne w ochronie środowiska, PG_00048782

Kierunek studiów Zielone technologie

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca  

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr inż. Leszek Mering
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. Leszek Mering

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 5.0 40.0 75

Cel przedmiotu Zapoznanie się z regulacją prawną z zakresu ochrony środowiska.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K02] ma świadomość 
społecznej roli absolwenta uczelni 
technicznej, podejmuje refleksje 
na temat etycznych, naukowych i 
społecznych aspektów 
związanych z wykonywana pracą, 
rozumie potrzebę promowania, 
formułowania i przekazywania 
społeczeństwu informacji i opinii 
dotyczących działalności w 
zawodzie inżyniera.

is aware of the social role of a 
technical college graduate, take 
the reflections on the ethical, 
scientific and social aspects of the 
work performed, understands the 
need to promote, formulating and 
providing the public with 
information and opinions 
concerning the activities of the 
profession of engineer

Student ma świadomość 
społecznej roli absolwenta uczelni 
technicznej, podejmuje refleksje 
na temat etycznych, naukowych i 
społecznych aspektów 
związanych z wykonywana pracą,

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_W05] ma elementarną wiedzę 
w zakresie podstawowych pojęć i 
problemów zarządzania jakością,  
ogólnych  zasad tworzenia i 
rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, stosowania 
zasad organizacji pracy i 
zintegrowanego zarządzania, 
podstawowych zasad kontroli 
jakości produkcji i wyników analiz; 
znajomości podstawowych 
aspektów prawnych dotyczących 
zarządzania substancjami 
chemicznymi ze szczególnym 
uwzględnieniem związków 
zanieczyszczających środowisko 
oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej, zna i rozumie 
podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania 
zasobami własności intelektualnej.

has an elementary knowledge of 
the fundamental concepts and 
problems of quality management, 
the general principles of creation 
and development of forms of 
individual entrepreneurship, 
application of the principles of 
work organization and integrated 
management, basic principles of 
quality control and analysis 
results; knowledge of basic legal 
aspects relating to the 
management of chemicals with 
particular emphasis on 
compounds polluting the 
environment and business, knows 
and understands the basic 
concepts and principles of the 
protection of industrial property 
and copyright and the need for 
management of intellectual 
property.

Student zapoznaje się z prawnymi 
rozwiązaniami w zakresie 
przejmowanych standardów 
imisyjnych i emisyjnych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U04] potrafi przy 
formułowaniu i rozwiązywaniu 
zadań projektowych z zakresu 
technologii ochrony środowiska 
dostrzegać ich aspekty 
pozatechniczne, w tym 
środowiskowe, ekonomiczne i 
prawne. Stosuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Potrafi dokonać wstępnej analizy 
ekonomicznych rozwiązań i 
działań inżynierskich

capable of formulating and solving 
design tasks in the field of 
environmental technology to 
recognize their non-technical 
aspects, including environmental, 
economic and legal. Is capable of 
applying the principles of 
occupational health and safety. Is 
able to make initial assessment of 
engineering solutions and actions

Student zapoznaje się z 
procedurami stosowanymi w 
ochronie środowiska z udziałem 
społeczeństwa.

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu I. Środowisko – jako przedmiot prawnej ochrony 
II. Ochrona środowiska – cele, zadania 
 a) płaszczyzny ochrony, 
 b) zakres ochrony 
III. Polityka ekologiczna państwa oraz programy ochrony środowiska. 
IV. Ochrona środowiska w Konstytucji RP, 
V. Dostęp do informacji o środowisku oraz państwowy monitoring środowiska 
VI. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska 
VII. Organy ochrony środowiska 
VIII. Postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
IX. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska 
X. Przeglądy ekologiczne 
XI. Poważne awarie 
XII. Środki finansowo – prawne ochrony środowiska 
XIII. Odpowiedzialność w ochronie środowiska 
a) odpowiedzialność cywilna, 
b) odpowiedzialność karna, 
c) odpowiedzialność administracyjna, 
XIV. Ochrona powierzchni ziemi 
XV. Ochrona lasów 
XVI. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami 
XVII. Ochrona środowiska przed odpadami 
XVIII. Ochrona wód 
XIX. Ochrona przyrody 
XX. Ochrona przed hałasem 
XXI. Postępowanie z organizmami zmodyfikowanymi genetycznie 
XXII. Ochrona zwierząt

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egzamin pisemny 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Lipiński A.: Prawne podstawy ochrony środowiska, 
2. Jendrośka J., Barcz M., Prawo ochrony środowiska, 
3. Ciechanowicz Mc Lean J. Prawo i Polityka Ochrony środowiska, 
4. Górski, M., Kierkowska J.S.: Prawo ochrony środowiska,

Uzupełniająca lista lektur Ciechanowicz-McLean J. Bukowski Z., Rakoczy B. Prawo ochrony 
środowiska. Komentarz

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


