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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Przegląd środowiskowy i ocena oddziaływania na środowisko, PG_00048561

Kierunek studiów Technologia chemiczna

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 7 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Chemii Analitycznej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Tomasz Dymerski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 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 2.0 43.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami zarządzania środowiskiem, 
oceną oddziaływania na środowisko i przeglądem środowiskowym.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W03] ma podstawową wiedzę 
na temat ochrony środowiska w 
technologii chemicznej, 
klasyfikacji procesów 
technologicznych ze względu na 
stopień uciążliwości dla 
środowiska i sposób eliminacji 
oddziaływania instalacji 
technologicznych na środowisko 
oraz stosowania biologicznych 
metod w ocenie zanieczyszczeń 
środowiska

Student powinien posiadać
podstawową wiedzę w zakresie
ochrony środowiska, technologii
chemicznej, klasyfikacji procesów
technologicznych oraz usuwania
zanieczyszczeń pochhodzących z
instalacji technologicznych. Zna
biologiczne metody oceny
zanieczyszczeń środowiska

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W12] zna podstawy 
nomenklatury chemicznej w 
języku angielskim i terminy 
specjalistyczne związane z 
technologią chemiczną

Student powinien podstawową 
wiedzę dotyczącą nomenklatury 
chemicznej w języku angielskim 
oraz znać specjalistyczne terminy 
z dziedziny technologi chemicznej

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Zarządzanie środowiskiem. Geneza Ocen Oddziaływania na Środowisko i Przeglądu 
Środowiskowego.Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie prewencyjnej polityki ochrony 
środowiska.Oceny oddziaływania na środowisko umocowanie w polskim systemie prawnym.Procedura 
wykonywania OOŚ (Cel i etapy, przykłady).Dostęp do informacji i udział społeczeństwa w OOŚ.Procesy 
technologiczne i ich oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. Identyfikacjazagrożeń 
środowiska.Ogólne wymagania normy ISO 14001.Przegląd środowiskowy. Cel i wymagania.

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%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 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) 
 

Uzupełniająca lista lektur 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)

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Rola komisji krajowej do OOŚ. Na czym polega audyt systemu zarządzania środowiskowego. Jak wygląda 
przebieg audytu. Zasady i główne idee Zrównoważonego Rozwoju.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


