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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

 

Nazwa przedmiotu Prawo w ochronie środowiska 

Kod przedmiotu*  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Kolegium Nauk Przyrodniczych                                                                   
Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Kierunek studiów Ochrona środowiska 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok II, semestr 3 

Rodzaj przedmiotu ogólny 

Język wykładowy j. polski 

Koordynator dr Katarzyna Szwed 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr Katarzyna Szwed  

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  
 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt 
ECTS 

3 20        2 

 
3.3. Sposób realizacji zajęć   

X zajęcia w formie tradycyjnej  

X zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

3.3 Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny) 
EGZAMIN 

  

2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

--------- 

 
 
 
 
 



3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 
 

3.1 Cele przedmiotu 
 

C1  
Zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony 
środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

C2 
Zapoznanie studentów z powiązaniami pomiędzy regulacjami prawnymi w zakresie 
ochrony środowiska funkcjonującymi na różnych szczeblach. 

C3 
Wykształcenie umiejętności wykorzystywania instrumentów prawnych w działalności 
gospodarczej i edukacyjnej. 

C4 
Wykształcenie umiejętności posługiwania się terminologią prawną i znajomością 
aktów prawnych. 

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu  

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 1 

EK_01 Zna podstawowe regulacje prawne związane z ochroną 
środowiska i przyrody 

K_W09 

EK_02 Wykorzystuje zdobytą wiedzę prawniczą do interpretacji  

i rozwiązywania zaistniałych problemów z zakresu ochrony 

środowiska i przyrody  

K_W09 

EK_03 Wykazuje gotowość do odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych i do przestrzegania zasad etyki zawodowej  

w formułowaniu ocen/opinii o stanie środowiska 

K_W09 

EK_04 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony 

środowiska 
K_W09 

 
3.3 Treści programowe    

A. Problematyka wykładu  

Treści merytoryczne 

 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA – POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA 

PRAWOMIĘDZYNARODOWA PROBLEMATYKA OCHRONY ŚRODOWISKA 
1. Zasada zrównoważonego rozwoju 
2. Ochrona przyrody i środowiska morskiego 
3. Ochrona środowiska w prawie europejskim  

ŚRODKI PRAWNOFINANSOWE OCHRONY ŚRODOWISKA 
1. Opłata za korzystanie ze środowiska 
2. Administracyjna kara pieniężna 

                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



3. Zróżnicowanie podatków i danin publicznych służących celom ochrony środowiska 
4. Opłata eksploatacyjna 
5. Opłata depozytowa i produktowa 
6. Opłaty za usuwanie drzew i krzewów 
7. Opłaty o należności w prawie wodnym 
8. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

ZASADY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA 
1. Pojęcie zasady prawnej 
2. Zasada korzystania ze środowiska 
3. Zasada zanieczyszczający płaci 
4. Zasada kompleksowości 
5. Zasada prewencji i przezorności 
6. Zasada planowości 
7. Zasada prawa do informacji o środowisku 
8. Zasada uczestnictwa społeczeństwa w postępowaniach w sprawie wydania decyzji z 

zakresu ochrony środowiska 
9. Zasada obowiązku stosowania metodyk referencyjnych 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA 
1. Odpowiedzialność cywilna 
2. Odpowiedzialność karna 
3. Odpowiedzialność administracyjna 
4. Odpowiedzialność według ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie 

ORGANY OCHRONY ŚRODOWISKA  
1. Organy jednostek samorządu terytorialnego 
2. Wojewoda 
3. Minister właściwy ds. środowiska 
4. Dyrektorzy ochrony środowiska 
5. Inspektorzy ochrony środowiska 
6. Państwowa Rada Ochrony Środowiska 
7. Komisje ds. ocen oddziaływania na środowisko 

POWOLENIE NA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 
1. Pojęcia i wiadomości podstawowe 
2. Pozwolenie zintegrowane 
3. Szczegółowe rozwiązania proceduralne 
4. Cofanie i ograniczanie pozwoleń 

PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA ORAZ UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA  
W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Pojęcie oraz funkcja państwowego monitoringu środowiska 
2. Organizacja państwowego monitoringu środowiska 
3. Gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechniania informacji 
4. Udział społeczeństwa w postępowaniach związanych z ochroną środowiska  
5. Prawo składania uwag i wniosków postępowaniu. 
6. Udział w postępowaniu organizacji ekologicznych. 
 

OCHRONA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA – ZAGADNIENIA 
PODSTAWOWE 

1. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji 
inwestycji 



2. Ochrona kopalin 
3. Ochrona wód 
4. Ochrona zwierząt i roślin 
5. Problematyka prawa emisyjnego 
6. Problematyka ochrony przyrody 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
1. Odpady i ich zagospodarowanie 
2. Problematyka utrzymania czystości i porządku w gminach 

 
3.4 Metody dydaktyczne  

Wykład: wykład problemowy z prezentacją multimedialną, wykład z elementami konwersatorium 
(omawianie kazusów, analiza i interpretacja aktów normatywnych, dyskusja nad tezami doktryny 
oraz orzecznictwa, rozwiązywanie kazusów, gry dydaktyczne, metody kształcenia na odległość). 

 
4. METODY I KRYTERIA OCENY  
 

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

EK_ 01  praca pisemna W 

Ek_ 02 praca pisemna W 

EK_03 praca pisemna W 

EK_04 praca pisemna W 
 

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  
 

Wykład 

1. Praca pisemna poświęcona wybranemu zagadnieniu z zakresu prawa ochrony 

środowiska 

− Lista tematów prac – zostaje podana przez wykładowcę na pierwszych zajęciach 

i jest zbieżna z tematami wykładów; 

− Kryteria oceny: kompletność odpowiedzi, umiejętność stawiania tez i dobór 

argumentów, użycie fachowej terminologii, wykorzystana bibliografia. 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające  
z harmonogramu studiów 

20 

Inne z udziałem nauczyciela 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

5 



Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

25 

SUMA GODZIN 50 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy 
studenta. 

 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU 

wymiar godzinowy ----------------------------------------- 

zasady i formy odbywania 
praktyk  

------------------------------------------ 

 
7. LITERATURA  

Literatura podstawowa: 

1. Górski M., Prawo ochrony środowiska,  Warszawa 2018. 

2. Podstawowe obowiązujące akty prawne: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz. U. z 1997 Nr 78, poz. 483ze zm. – por. tekst 

skonsolidowany) – w zakresie wskazanym na zajęciach. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm. – por. tekst 

skonsolidowany) - w zakresie wskazanym na zajęciach.  

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j.  Dz.  U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. – por. tekst 

skonsolidowany) -  w zakresie wskazanym na zajęciach.  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.– por. tekst skonsolidowany) -   

w zakresie wskazanym na zajęciach. 

• Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 

(t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 995 ze zm. – por. tekst 

skonsolidowany) - w zakresie wskazanym na zajęciach. 

Literatura uzupełniająca:  

1. Barczak A., Ogonowska A., Prawo ochrony środowiska w kazusach  

i schematach, Warszawa 2018. 

2. Górski M., Bar M., Jendrośka J., Jerzmański J., Pchałek M., Radecki W., 

Urban S., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019.  

3. Wierzbowski B., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia 

podstawowe, Warszawa 2018. 

 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


