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forma studiów 
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Nazwa 
przedmiotu Organizacja Lasów Państwowych 

Kod 
przedmiotu LN4068A 

Rodzaj 
przedmiotu 

obieralny 

Formy zajęć 
i liczba godzin 

W Ć L P Ps T S Semestr 4 

10    10 5  Punkty ECTS 2 

Przedmioty 
wprowadzające 

Prawo leśne, Matematyka, ekonomika leśnictwa 

Cele 
przedmiotu 

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji, zasad funkcjonowania i sposobów 
zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP). 

Treści 
programowe 

Wykład  
Organizacja i zarządzanie – wstęp, podstawowe pojęcia. Historyczny zarys teorii 
organizacji i zarządzania. Struktury organizacyjne. Kierowanie. Style kierowania. 
Planowanie. Podstawy planowania w organizacjach. Kontrolowanie. Zasady i rodzaje 
kontroli. System informatyczne w zarządzaniu lasami. 
Pracownia specjalistyczna  
Podstawy prawne działania PGL LP (Ustawa o lasach). Model zarządzania w PGL LP 
(Statut PGL LP). Podstawy organizacji i działania nadleśnictwa (Ramowy regulamin 
organizacyjny nadleśnictwa). Podstawy organizacji i funkcjonowania regionalnych dyrekcji 
LP oraz dyrekcji generalnej LP. System finansowy PGL LP oraz rodzaje działalności LP. 
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Stanowiska, stopnie służbowe oraz zasady 
wynagradzania pracowników PGL LP. 
Ćwiczenia terenowe – Praktyczne aspekty funkcjonowania jednostek organizacyjnych 
PGL LP na przykładzie wybranego nadleśnictwa. 

Metody 
dydaktyczne 

Wykład informacyjny, ćwiczenia przedmiotowe. 

Forma 
zaliczenia 

Wykład - zaliczenie pisemne, pracownia specjalistyczna i ćwiczenia terenowe - ocena 
zadań i wykonanych prac 

Symbol efektu 
uczenia się Zakładane efekty uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się 

EU1 Student zna i klasyfikuje podstawowe systemy organizacji i 
zarządzania gospodarką leśną 

L1P_W01, L1P_W18 

EU2 
Student potrafi wskazać i omówić podstawowe zagadnienia w 
zakresie planowania, systemu finansowania i rodzajów 
działalności prowadzonych przez LP 

L1P_W06, L1P_U10 



EU3 
Student potrafi przeanalizować i scharakteryzować strukturę 
organizacyjną nadleśnictwa i przeprowadzić dyskusję w 
zespole 

L1P_U14, L1P_U10 

EU4 
Rozumie wpływ gospodarki leśnej i podejmowanych decyzji w 
zakresie organizacji i zarządzania na funkcjonowanie i 
trwałość ekosystemów leśnych 

L1P_U01 

EU5 
Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia 
w zakresie zarządzania gospodarstwem leśnym i rozumie 
potrzebę uczenia się przez całe życie.  

L1P_U14, L1P_U18 

Symbol efektu 
uczenia się 

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
Forma zajęć, na 
której zachodzi 

weryfikacja 
EU1 Zaliczenie pisemne W 
EU2 Zaliczenie pisemne W 

EU3 Zaliczenie i ocena zadań i prac wykonanych w ramach 
pracowni specjalistycznej 

Ps 

EU4 Zaliczenie i ocena zadań i prac wykonanych w ramach 
pracowni specjalistycznej Ps 

EU5 Ocena zadań i prac wykonanych w ramach ćwiczeń 
terenowych T 

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) Liczba godz. 

Wyliczenie 

Udział w wykładach 10 
Udział w ćwiczeniach terenowych 5 
Udział w pracowni specjalistycznej 10 
Udział w konsultacjach 5 
Przygotowanie do zaliczenia wykładów 10 
Przygotowanie sprawozdań z pracowni spec. i ćw. terenowych 10 

RAZEM: 50 

Wskaźniki ilościowe GODZINY ECTS 
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 
25 1 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 25 1 

Literatura 
podstawowa 

1. Buraczewski A. 2001. Zarys organizacji i zarządzania w gospodarstwie leśnym. AR 
Poznań. 

2. Griffin R. W. 1998. Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe 
PWN. Warszawa. 

3. Czermiński A. Grzybowski M. 1996. Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania. 
WSAiB. Gdynia. 

4. Messner Z. 2003. Podstawy rachunkowości. Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej. Katowice. 

Literatura 
uzupełniająca 

1. Ustawa z dnia 29 września 1991 roku o lasach. 
2. Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
3. Inne akty prawne, zarządzenia DGLP, rozporządzenia MŚ. 
 

Jednostka 
realizująca 

WBiNoŚ PB Data opracowania 
programu 

Program 
opracował(a) 
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