
KARTA PRZEDMIOTU  

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

Kierunek 

studiów 
Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna 

Poziom i forma 

studiów 

drugiego stopnia 

stacjonarne 

Specjalność / 

ścieżka 

dyplomowania 

Przedmiot wspólny 
Profil 

kształcenia 
ogólnoakademicki 

Nazwa 

przedmiotu 

Etyka gospodarowania zasobami 

przyrody 

Kod 

przedmiotu 
IR2304A 

Rodzaj 

przedmiotu 
obieralny 

Formy zajęć 

i liczba godzin 

W Ć L P Ps T S Semestr 3 

15       Punkty ECTS 1 

Przedmioty 

wprowadzające 
- 

Cele 

przedmiotu 

Zapoznanie studentów z zasadami gospodarowania zasobami i składnikami 
przyrody ożywionej i nieożywionej w aspekcie ich zrównoważonego użytkowania. 
Nauczenie procedur administracyjnych dotyczących uzyskania wymaganych prawem 
pozwoleń i decyzji w gospodarowaniu zasobami przyrody. Zapoznanie studentów z 
podstawowymi aktami prawnymi regulującymi gospodarowanie zasobami 
środowiska. 

Treści 

programowe 

Wykład: Omówienie aktów prawnych w zakresie gospodarowania zasobami 
przyrody. Zakres kompetencji organów administracji państwowej i samorządowej w 
zakresie gospodarowania zasobami przyrody. Udział społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji administracyjnych, dostęp do informacji o środowisku. 
Procedury administracyjne w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (ocena 
oddziaływania planowanych inwestycji, ocena oddziaływania na obszary Natura 
2000, strategiczna ocena oddziaływania dokumentów planistycznych). Prawne 
zasady gospodarowania na obszarach chronionych. Podstawy i zasady 
odpowiedzialności za szkody środowiskowe. 

Metody 

dydaktyczne 
Wykład problemowy 

Forma 

zaliczenia 
Wykład - zaliczenie pisemne 

Symbol efektu 

uczenia się 
Zakładane efekty uczenia się 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

EU1 
student zna uwarunkowania prawne dotyczące 
gospodarowania zasobami przyrody 

K_W04, K_W06 

EU2 definiuje zakres kompetencji organów administracji K_W04 

EU3 
przedstawia procedury administracyjne dotyczące 
uzyskania konkretnych pozwoleń i decyzji 

K_W04, K_W06 



EU4 
przedstawia zasady gospodarowania na obszarach 
chronionych 

K_W04, K_W06 

EU5 
zna podstawy odpowiedzialności prawnej za szkody 
środowiskowe 

K_W04, K_W06 

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 pisemne  W 

EU4 zaliczenie pisemne  W 

EU5 zaliczenie pisemne  W 

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) Liczba godz. 

Wyliczenie 

udział w wykładach 15 

przygotowanie do zaliczenia wykładu 10 

udział w konsultacjach 5 

RAZEM: 30 

Wskaźniki ilościowe GODZINY ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 
20 0,5 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym   

Literatura 

podstawowa 

1. Dyrektywy Unijne dotyczące ochrony środowiska. 
2. Ustawy związane z ochroną środowiska w Polsce. 
3. Ustawy dotyczące zakresu kompetencji organów administracji rządowej i 

samorządowej w zakresie ochrony środowiska. 
4. Rozporządzenia Ministra Środowiska dotyczące zakresu sporządzania 

poszczególnych dokumentów. 
 

Literatura 

uzupełniająca 

1. Komentarze do omawianych aktów prawnych.  
2. Kenig-Witkowska M.M., Prawo środowiska Unii Europejskiej, Wyd. Wolters 

Kluwer, Warszawa, 2011. 
3. Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Wyd. Wolters Kluwer, 

Warszawa, 2010. 
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