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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu Podstawy prawa 

Kod przedmiotu*  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Kierunek studiów Rolnictwo 
Poziom studiów pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów niestacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok I, semestr 1 
Rodzaj przedmiotu przedmiot ogólny 

Język wykładowy j. polski 

Koordynator dr Justyna Ciechanowska 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr Justyna Ciechanowska 

* -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 

1 15        2 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

X zajęcia w formie tradycyjnej  
X zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przekaz 
audiowizualny z wykorzystaniem platformy TEAMS 

 
1.3  Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny) 
    Zaliczenie z oceną 

 

2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

brak 

 
 
 
 
 



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

3.1 Cele przedmiotu 
 

C1  Wykształcenie umiejętności wykorzystywania instrumentów prawnych  

C2 
Wykształcenie umiejętności posługiwania się terminologią prawną i znajomością 
aktów prawnych. 

C3 Student powinien uzyskać wiedzę z zakresu omawianej problematyki. 
 

3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu 
 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Student: 

Odniesienie do 
efektów  

kierunkowych 1 

EK_01 zna i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe, 
terminologię i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich i ochrony bioróżnorodności w różnych 
systemach produkcji rolnej, ich planowania i optymalizacji, 
bezpieczeństwa żywności i poprawy jakości życia 
człowieka 

K_W08 

EK_02 zna i rozumie podstawowe regulacje prawne  
i uwarunkowania ekonomiczne, etyczne i społeczne 
związane z rolnictwem jako gałęzią gospodarki oraz 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 

K_W09 

EK_03 zna i rozumie pojęcia i przepisy z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zasady 
tworzenia i rozwoju zawodowego i form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu nauk 
rolniczych 

K_W010 

EK_04 potrafi dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy 
informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł oraz 
precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami, 
prezentować własne poglądy w formie werbalnej, pisemnej 
i graficznej wykorzystując techniki informacyjno-
komunikacyjne w trakcie pozyskiwania danych, przy 
wykonywaniu obliczeń oraz przy prezentacji wyników 
badań z zakresu rolnictwa 

K_U01 

 

3.3Treści programowe  
A. Problematyka wykładu  

 
Treści merytoryczne 

Ogólne wiadomości o prawie 
I. Ujęcie teoretyczne prawoznawstwa 
II. Nauka prawa i jej dziedziny 
III. Metody badawcze stosowane w prawoznawstwie 

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



IV. Normy prawne 
a. Norma prawna 
b. Przepis prawa 
c. Język prawniczy 

V. Źródła prawa  
a. Zasady stanowienia prawa 
b. Umowy 
c. Prawo precedensowe 
d. Prawo zwyczajowe 

VI. System prawa 
a. Pojęcie i gałęzie systemu prawa 
b. Prawo przedmiotowe 
c. Prawo podmiotowe 
d. Prawo publiczne i prywatne 
e. Prawa człowieka 

VII. Stosunek prawny 
a. Pojęcie stosunku prawnego 
b. Przedmioty stosunku prawnego 
c. Podmiot stosunku prawnego 
d. Treść stosunku prawnego 
e. Zdarzenia prawne 

 

Podstawowe zagadnienia dotyczące państwa 
I. Doktryny i teorie pochodzenia państwa 
II. Państwo- znaczenie terminu oraz cechy 

a. Charakterystyka terminu państwo, 
b. Cechy państwa 
c. Funkcje państwa 

III. Władza w państwie 
a. Władza polityczna 
b. Władza publiczna 
c. Legitymizacja władzy 

IV. Formy państwa 
a. Charakterystyka i typy państw 
b. Państwo unitarne 
c. Federacja 

Prawo konstytucyjne 
I. Pojęcie konstytucji i prawa konstytucyjnego 
II. Zasady naczelne Konstytucji RP 
III. Wolności i prawa człowieka i obywatela 
IV. Źródła prawa 
V. Władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza 

Prawo rolne i leśne 
I. Wprowadzenie do prawa leśnego i rolnego 
II. Pojęcie i zasady gospodarki leśnej 
III. Korzystanie z lasów 
IV. Odpowiedzialność cywilna w ustawie o lasach 
V. Status prawny i zadania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
VI. Status prawny Służby Leśnej i Straży Leśnej 



VII. Pojęcie i przedmiot prawa rolnego. 
VIII. Obrót nieruchomościami rolnymi. 
IX. Formy prawne organizacji producentów rolnych. 

 
 

3.4 Metody dydaktyczne 
        Wykład 
- wykład z prezentacja multimedialną (metoda nauczania teoretycznego wraz  z metodą samodzielnego 
dochodzenia do wiedzy), 
- wykład wraz z prezentacjami referatów, 
- metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy, 
- metoda aktywizująca studentów, czyli skłanianie studentów do samodzielnego wyciągania 
wniosków, prowokowanie do dyskusji i wyrażania opinii, dyskusja, praca w grupach. 
 
 

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  zaliczenie  - kolokwium, praca pisemna, odpowiedź 
ustna 

W 

EK_ 02 zaliczenie – kolokwium, praca pisemna, odpowiedź 
ustna 

W 

EK_ 03 zaliczenie – kolokwium, praca pisemna, odpowiedź 
ustna 

W 

EK_ 04 zaliczenie – kolokwium, praca pisemna, odpowiedź 
ustna 

W 

 

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania) 
 

Zaliczenie pisemne z oceną. Obejmuje wiedzę z wykładu oraz aktów prawnych i zalecanej 
literatury. Zaliczenia w postaci testu jednokrotnego wyboru. Test składa się z 20-35: za każdą 
poprawną odpowiedź student uzyskuje +1 pkt.  Test składa się z 20-35 pytań, w tym 1-3 pytań 
otwartych. Ocena końcowa zależy od ilości punktów uzyskanych z testu. Zaleczenie 
uzależnione od stopnia prawidłowości i zupełności udzielonej odpowiedzi, stanowiącej 
równowartość co najmniej: 60 procent właściwej i zupełnej odpowiedzi. 
Zaliczenie ustne z wybranych zagadnień merytorycznych omawianych na wykładzie - na ocenę 
bardzo dobrą. 
Wykonanie pracy zaliczeniowej i jej prezentacja ustna na wykładzie – na ocenę dobrą – dobrą 
plus, bardzo dobrą. 
Wykonanie pracy zaliczeniowej ( bez prezentacji na wykładzie) – na ocenę dostateczną, 
dostateczną plus lub dobrą. Kryteria oceny: kompletność odpowiedzi, poprawna terminologia. 

 
 
 
 
 



5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 
EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzinna zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające 
z harmonogramu studiów 

15 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

15 

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

25 

SUMA GODZIN 55 

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. Nauka o państwie i prawie. Wybrane zagadnienia. S. Grabowska; 
2. Polskie prawo konstytucyjne. W. Skrzydło; 
3. Prawo rolne pod red. A. Stelmachowskiego. Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 

2009 r. 
4. Prawo i polityka rolna Unii Europejskie (pod red. A. Jurcewicz). System Prawa Unii 

Europejskiej, T. XXVI, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010 
5. Radecki W., Ustawa o lasach: komentarz, Warszawa 2012. 
6. Rakoczy B., Ustawa o lasach: komentarz, Warszawa 2011. 
7. Wybrane problemy prawa leśnego, pod red. B. Rakoczego, Warszawa 2011. 

Literatura uzupełniająca:  
1. E. Kremer, Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego. Kraków, Zakamycze 2004, 
2. A. Jurcewicz, B. Tomkiewicz, Komentarz do rozdziału II Traktatu ustanawiającego 

Wspólnotę Europejską (pod red. A. Wróbla), WoltersKluwer, Warszawa 2008, ss. 7-9 – 
811 

3. G. Bieniek, Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w 
postępowaniu cywilnym, Warszawa 2004. 

4. G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007. 
5. G. Bieniek, S. Kalus, Z. Marmaj, E. Mzyk, Ustawa o gospodarce nieruchomości. 

Komentarz, Warszawa 2008. 



6. K. Buczyński,M. Przychodzki, Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa de 
lege ferenda. Rejent 2008 nr 1 s. 9-36. 

7. M. Możdżeń-Marcinkowski, Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa 2003. 
8. Z.Gawlik, P. Pełczyński, Prawo cywilne. Podstawy prawa rzeczowego i prawa 
zobowiązań, Przemyśl 2008. 
9. E. Gniewek (red.): Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa 2008. 
10. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2006; 
11. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część szczegółowa, Warszawa 2006; 
12. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, 

Warszawa 
2001. 
13. Rakoczy B., Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009. 
14. Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody: komentarz, Warszawa 2012. 
15. Radecki W., Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo, Warszawa 2014. 
16. Polskie prawo ochrony przyrody, pod red. J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2006. 
 

 
 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


