
S Y L A B U S

cywilnoprawne aspekty prawa ochrony środowiska
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

dr SZYMON SŁOTWIŃSKIProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
cywilnoprawnych aspektów nauki o prawie ochrony środowiska SP_W01EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu cywilnoprawne poglądy na
struktury i instytucje prawne z zakresu ochrony środowiska SP_W03EP22

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem cywilistycznej terminologii z
zakresu prawa ochrony środowiska SP_U01EP31

potrafi zaproponować rozwiązania elementarnych problemów z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu prawa cywilnego SP_U03EP42

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu ochrony
środowiska i odbieranych treści SP_K01EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: cywilnoprawne aspekty prawa ochrony środowiska

Forma zajęć: wykład

21. Zasoby naturalne a prawo rzeczowe 1

2
2. Energie, gazy, paliwa (status prawny, rodzaje energii, wybrane zagadnienia obrotu cywilnoprawnego
energią) 1

23. Stosunki prawne wykorzystujące zasoby naturalne 1

24. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej 1

25. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siły przyrody i w środowisku 1

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny w postaci w formie testu jednokrotnego wyboru, z możliwością wystąpienia pytań otwartych, za
który student może maksymalnie otrzymać 10
pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:
10 pkt - ocena 5,0;
9 pkt - ocena 4,5;
8 pkt - ocena 4,0;
7 pkt - ocena 3,5;
5 - 6 pkt - ocena 3,0;
poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi 100% oceny z przedmiotu.
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ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S

decyzje środowiskowe
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

dr ADRIANNA OGONOWSKAProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i
zasady funkcjonowania aparatu administracji publicznej
w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. SP_W03EP11

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania
adresowane do pracownika aparatu administracji. SP_W05EP22

umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść
regulacji prawnych oraz ich wpływ na kierunki i zakres
działań podejmowanych przez organy administracji publicznej w
zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

SP_U05EP31

Potrafi właściwie analizować przebieg uzyskiwania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. SP_U02EP42

kompetencje społeczne
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz
współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego.

SP_K02EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: decyzje środowiskowe

Forma zajęć: wykład

21. Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2

32. Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2

3
3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i załączniki do wniosku. Karta
informacyjna przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2

4
4. Przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 2

4
5. Przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 2

26. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - treść, uzasadnienie, termin obowiązywania 2

37. Odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i sposoby jej zaskarżenia 2

38. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2

29. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko 2

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się
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ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru.
Obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie konwersatorium. Test obejmuje 15 pytań.
Uczestnik wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa
odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.
Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie15 punktów.
Zasady oceniania testu są następujące:
-15 -14 pkt - bardzo dobry;
-13 pkt - dobry plus;
-12-11 pkt - dobry;
-10 pkt - dostateczny plus;
-9-8 pkt - dostateczny;
-poniżej 8 pkt - niedostateczny.

Uczestnik sporządza glosę do orzeczenia sądu administracyjnego dotyczącego decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Ocena końcowa to ocena z testu podwyższona o jeden stopień w przypadku uzyskania oceny bardzo dobrej za glosę.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa to ocena z testu podwyższona o jeden stopień w przypadku uzyskania oceny bardzo dobrej za glosę.
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S Y L A B U S

ekoetyka
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

dr BEATA KANAREKProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Uczestnik studiów definiuje przedmiot oraz podstawowe pojęcia z
zakresu ekoetyki. SP_W01EP11

Uczestnik studiów wymienia, klasyfikuje oraz przedstawia
najważniejsze zagadnienia i problemy oraz stanowiska ekoetyki,
rozróżnia reprezentatywnych autorów i prezentuje ich poglądy. SP_W03EP22

umiejętności

Uczestnik studiów potrafi widzieć, opisywać i interpretować przyrodę
jako zbiór różnorodnych wartości:, wskazuje i wiąże ze sobą
problemy etyczne pojawiające się wraz z rozwojem nauki i cywilizacji
ludzkiej.

SP_U01EP31

Uczestnik studiów potrafi ujmować postępowanie własne i innych
osób wobec środowiska przyrodniczego w kategoriach moralnych. SP_U04EP42

kompetencje społeczne
Uczestnik studiów jest gotów do osobistej promocji zasad ochrony
środowiska, doceniania roli edukacji ekologicznej i zdrowotnej oraz
podejmowania działań w tym zakresie.

SP_K04EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekoetyka

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Zagadnienia wstępne: etyka ogólna a ekoetyka, ekofilozofia; ekologia a ochrona środowiska,
świadomość i edukacja ekologiczna. 2

2
2. Kluczowe pojęcia: antropocentryzm, biocentryzm, ekocentryzm, holizm, dobro wspólne,
sprawiedliwość, odpowiedzialność, bioróżnorodność, zasada zrównoważonego rozwoju. 2

2
3. Zagadnienie wartości przyrody: rodzaje wartość (witalne, utylitarne, poznawcze, estetyczne, etyczne),
wartościowanie przyrody, wartości w przyrodzie, stosunek różnych koncepcji etycznych oraz systemów
wartości do ochrony przyrody.

2

24. Etyka czci dla życia; etyka biocentryczna. 2

25. Etyka biosfery; etyka antropoprioryczna. 2

KonwersatoriumMetody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru składający się z 10 pytań (zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury).
Uczestnik studiów może uzyskać max. 10 pkt z zaliczenia (po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź).
Ocena z zaliczenia:
10 pkt. - ocena bardzo dobry
9 pkt - ocena dobry plus
8 pkt. - ocena dobry
7 pkt. - ocena dostateczny plus
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ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

6 pkt - ocena dostateczny
5 i mniej - ocena niedostateczny (przedmiot nie zostaje zaliczony).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdziany

2/2



S Y L A B U S

ekoprawo w procesie inwestycyjno-budowlanym
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

dr ADRIANNA OGONOWSKAProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury i
zasady funkcjonowania aparatu administracji publicznej
w procesie inwestycyjno-budowlanym.

SP_W03EP11

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania
adresowane do pracownika aparatu administracji. SP_W05EP22

umiejętności

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać treść
regulacji prawnych oraz ich wpływ na kierunki i zakres
działań podejmowanych przez instytucje administrujące
w procesie inwestycyjno- budowlanym.

SP_U05EP31

Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg
procesu inwestycyjno-budowlanego. SP_U02EP42

kompetencje społeczne
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz
współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego.

SP_K02EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekoprawo w procesie inwestycyjno-budowlanym

Forma zajęć: konwersatorium

11. Proces inwestycyjno-budowlany - pojęcie, cechy, podział inwestycji 2

4

2. Ekoprawo w przygotowaniu inwestycji budowlanych (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; uzyskiwanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót
budowlanych, u.p.o.ś., ochrona gruntów, zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów, rozwiązania
względem konkretnego rodzaju inwestycji, np. inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych

2

3
3. Ekoprawo w trakcie realizacji inwestycji budowlanych (wykonywanie robót budowlanych, użytkowanie
obiektów budowlanych) 2

2
4. Realizacja inwestycji a prawne formy ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów
Natura 2000. 2

KonwersatoriumMetody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru.
Obejmuje znajomość zagadnień omówionych w trakcie konwersatorium. Test obejmuje 15 pytań.
Uczestnik wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź spośród proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa
odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.
Prawidłowo rozwiązany test umożliwia uzyskanie 20 punktów.
Zasady oceniania testu są następujące:
-15 -14 pkt - bardzo dobry;
-13 pkt - dobry plus;
-12-11 pkt - dobry;
-10 pkt - dostateczny plus;
-9-8 pkt - dostateczny;
-poniżej 8 pkt - niedostateczny.
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ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.
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S Y L A B U S

ekoprawo w zamówieniach publicznych
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

Prowadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię prawną z
zakresu regulacji dotyczących zamówień publicznych, w
szczególności w kontekście aspektów ekologicznych i
środowiskowych

SP_W01EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła norm prawnych z
zakresu zamówień publicznych w kontekście ochrony środowiska,
ich strukturę, sposoby zmian, ich wpływ na proces udzielania
zamówień oraz proces ubiegania się o udzielenie zamówień
publicznych

SP_W02EP22

umiejętności

potrafi zaproponować rozwiązania podstawowych problemów
powstałych na gruncie procedury udzielenia zamówień publicznych z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych SP_U03EP31

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu prawa zamówień
publicznych do zgodnego z prawem przygotowania postępowania
oraz ubiegania się o zamówienie i złożenia oferty, szczególnie w
kontekście aspektów ekologicznych/środowiskowych w
zamówieniach publicznych

SP_U04EP42

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści z zakresu aspektów ekologii w regulacjach prawnych
dotyczących zamówień publicznych

SP_K01EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ekoprawo w zamówieniach publicznych

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Aspekty związane z ochroną środowiska w zamówieniach publicznych - regulacje prawa unijnego oraz
krajowego 2

1
2. Procedura udzielania zamówień publicznych - podstawowe zasady z uwzględnieniem aspektów
środowiskowych 2

2
3. Procedura udzielania zamówień publicznych - opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
aspektów środowiskowych 2

3
4. Procedura udzielania zamówień publicznych - ustalanie warunków udziału w postępowaniu, podstaw
wykluczenia oraz kryteriów oceny ofert w kontekście aspektów środowiskowych 2

25. Realizacja zamówień publicznych w odniesieniu do kwestii środowiskowych 2

wykład informacyjny, zajęcia praktyczne - warsztaty, prezentacja multimedialnaMetody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

test z zakresu znajomości podstawowych regulacji prawnych dotyczącymi aspektów środowiskowych w
zamówieniach publicznych. Test jednokrotnego wyboru, składający się z 15 pytań. Ocena wg następującej skali:
14-15 pkt - bardzo dobry
12 - 13 pkt - dobry plus
10 -11 pkt - dobry
8 -9 pkt - dostateczny plus
6 -7 pkt - dostateczny
0- 5 pkt - niedostateczny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny koordynatora.

2/2



S Y L A B U S

finansowe aspekty prawa ochrony środowiska
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

dr EWA KOWALEWSKAProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna w zaawansowanym stopniu źródła norm prawnych z zakresu
finansowych aspektów prawa ochrony środowiska, wyróżnia ich
rodzaje i strukturę

SP_W02EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania w
sferze administracji ochrony środowiska instytucji prawa
materialnego z uwzględnieniem aspektów finansowych SP_W03EP22

umiejętności

potrafi zaproponować rozwiązania elementarnych problemów z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o prawie ochrony
środowiska

SP_U03EP31

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauki o prawie
ochrony środowiska i źródłach finansowania zadań z zakresu
ochrony środowiska

SP_U04EP42

kompetencje społeczne
jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i
efektywny, umożliwiający dobór odpowiednich źródeł finansowania
podejmowanych działań

SP_K02EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: finansowe aspekty prawa ochrony środowiska

Forma zajęć: wykład

11. Podział środków finansowych i ich wewnętrzna struktura. Pomoc publiczna na ochronę środowiska. 1

12. Rola środków budżetowych (subwencje i dotacje). 1

33. Rola podatków i opłat oraz administracyjnych kar pieniężnych. 1

24. Fundusze ekologiczne i ich znaczenie w finansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska 1

25. Kredyty i pożyczki jako wsparcie finansowe dla zadań i projektów o charakterze proekologicznym. 1

16. Zagraniczne źródła finansowania (rola funduszy unijnych). 1

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie sprawdzianu w formie testu (10 pytań, jednokrotnego wyboru) oraz przygotowania projektu
na wybrany temat (dotyczący aspektów finansowych prawa ochrony środowiska).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu stanowi ocenę z przedmiotu.
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ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

2/2



S Y L A B U S

kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

dr hab. ANNA BARCZAKProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu poglądy na struktury i
instytucje prawne z zakresu ochrony środowiska  oraz zasady
funkcjonowania aparatu administracji ochrony środowiska oraz więzi
występujące w tych strukturach

SP_W03EP11

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady   konstruowania i
funkcjonowania struktur jednostek
administrujących w zakresie ochrony środowiska

SP_W04EP22

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z zakresu nauki o
prawie ochrony środowiska SP_U01EP31

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działalności prawnej z
zakresu ochrony środowiska sposób postępowania SP_U05EP42

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów środowiskowych oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
środowiskowego

SP_K03EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska

Forma zajęć: wykład

1
1. Omówienie organów administracji publicznej zobowiązanych do przestrzegania przepisów ochrony
środowiska. 2

3
2. Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska jako organu wyspecjalizowanego do kontroli przestrzegania
przepisów ochrony środowiska. 2

23. Omówienie rodzajów (typów) kontroli i sposobu ich przeprowadzenia. 2

2
4. Przedstawienie i realizacja działań pokontrolnych (z wykorzystaniem instrumentów zmierzających do
egzekwowania obowiązków z zakresu ochrony środowiska). 2

2
5. Przykłady z praktyki dotyczące wykonywania kontroli z zakresu przestrzegania przepisów prawa
ochrony środowiska. 2

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Test jednokrotnego wyboru (z elementami do uzupełnienia), 30 pytań.

Warunki zaliczenia:
odpowiedź prawidłowa w każdym pytaniu 1 pkt

30 pkt - bardzo dobry
29 -27 pkt - dobry plus
26 - 24 pkt - dobry
23 - 20 pkt - dostateczny plus
19-16 - dostateczny
15 pkt - niedostateczny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny koordynatora.

2/2



S Y L A B U S

legislacja środowiskowa
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

dr hab. AGNIESZKA CHODUŃProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła norm prawnych z
zakresu ochrony środowiska, ich strukturę, sposoby zmian, sposoby
wpływania na indywidualne i społeczne zachowania. SP_W02EP11

umiejętności
potrafi zastosować techniki, metody i narzędzia w celu opracowania
tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania
administracji ochrony środowiska.

SP_U02EP21

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu ochrony
środowiska i odbieranych treści. SP_K01EP31

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: legislacja środowiskowa

Forma zajęć: konwersatorium

21. Właściwości języka tekstów aktów prawnych 1

22. Układ przepisów w aktach normatywnych 1

23. Typowe środki techniki prawodawczej (definicje legalne) 1

24. Projekt uchwały, zarządzenia, rozporządzenia, 1

25. Zmiana aktu prawa miejscowego 1

KonwersatoriumMetody uczenia się

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne w formie sprawdzianu składającego się z czterech zadań praktycznych dotyczących redagowania
określonych fragmentów tekstu aktu prawa miejscowego.
Zasady oceniania: 2,25-2,5 pkt. - ocena dostateczna; 2,75 pkt. - ocena dostateczna plus; 3,0-3,25 pkt. - ocena dobra;
3,5 pkt. - ocena dobra plus; 3,75-4,0 pkt. - ocena bardzo dobra.
Odpowiedź na każde z czterech zadań punktowana jest od 0-1 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest ocena? końcową z przedmiotu.

1/1



S Y L A B U S

materialne prawo ochrony środowiska
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

prof. dr hab.  MAREK GÓRSKIProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła norm prawnych z
zakresu ochrony środowiska, ich strukturę, sposoby zmian, sposoby
wpływania na indywidualne i społeczne zachowania SP_W02EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania w
sferze administracji ochrony środowiska instytucji prawa
materialnego

SP_W07EP22

umiejętności

potrafi zaproponować rozwiązania elementarnych problemów z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o prawie ochrony
środowiska

SP_U03EP31

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działalności prawnej z
zakresu ochrony środowiska sposób postępowania SP_U05EP42

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów środowiskowych oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
środowiskowego

SP_K03EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: materialne prawo ochrony środowiska

Forma zajęć: wykład

61. Prawo emisyjne (ochrona przed zanieczyszczeniem- zasady ogólne); pozwolenia emisyjne 2

42. Prawna ochrona wód przed zanieczyszczeniem 2

43. Prawna ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem 2

44. Prawna ochrona gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem 2

85. Prawo gospodarki odpadami 2

46. Ochrona przyrody i system Natura 2000 2

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

egzamin pisemny testowy,
 1) część - test oparty na ocenie prawdziwości zdania (5 pytań);
2) część - test jednokrotnego wyboru z czterech odpowiedzi (15 pytań). Odpowiedź prawidłowa w każdym pytaniu 1
pkt, minimalna ilość punktów do zaliczenia - 12

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny koordynatora.

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

2/2



S Y L A B U S

międzynarodowe prawo środowiska
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

Prowadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
nauki o prawie ochrony środowiska SP_W01EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła norm prawnych z
zakresu ochrony środowiska, ich strukturę, sposoby zmian, sposoby
wpływania na indywidualne i społeczne zachowania SP_W02EP22

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z zakresu nauki o
prawie ochrony środowiska SP_U01EP31

potrafi zastosować techniki, metody i narzędzia w celu
opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery
funkcjonowania administracji ochrony środowiska

SP_U02EP42

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu ochrony
środowiska i odbieranych treści SP_K01EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: międzynarodowe prawo środowiska

Forma zajęć: wykład

4
1. Geneza i źródła międzynarodowego prawa środowiska ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów
soft law 1

22. Warstwa instytucjonalna międzynarodowego prawa środowiska 1

23. Międzynarodowoprawna ochrona bioróżnorodności 1

24. Międzynarodowoprawna ochrona klimatu i powietrza 1

25. Międzynarodowoprawna ochrona morza 1

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie testowe. Test jednokrotnego wyboru. Test obejmuje 20 pytań jednokrotnego wyboru (a-d).
Uczestnik wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1
punktu.

Oceny/Wartości cyfrowe/Procent wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych dla danej oceny
bardzo dobry  (5,0)  -91  i więcej
dobry plus (4,5) - 81  - 90
dobry (4,0) -  71 - 80
dostateczny plus (3,5) - 61 - 70
dostateczny (3,0) -51 - 60
niedostateczny (2,0) - 50 i mniej

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu.

2/2



S Y L A B U S

ochrona i korzystanie z zasobów leśnych
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

dr hab. ANNA BARCZAKProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady konstruowania i
funkcjonowania struktur jednostek
administrujących w zakresie ochrony środowiska

SP_W04EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła regulacji
obowiązujących w polskim prawie z zakresu gospodarki leśnej ich
strukturę, sposób wpływania na otoczenie przyrodnicze, społeczne i
gospodarcze.

SP_W02EP22

umiejętności

potrafi zastosować techniki, metody i narzędzia w celu
opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery
funkcjonowania administracji ochrony środowiska

SP_U02EP31

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działalności prawnej z
zakresu ochrony środowiska sposób postępowania SP_U05EP42

Potrafi zastosować techniki, metody i narzędzia w celu opracowania
tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania
gospodarki leśnej

SP_U02EP53

kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu ochrony
środowiska i odbieranych treści SP_K01EP61

jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
kreatywny i krytyczny w różnych sytuacjach. SP_K02EP72

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: ochrona i korzystanie z zasobów leśnych

Forma zajęć: konwersatorium

1
1. Polityka leśna Państwa - rola leśnictwa w gospodarce narodowej.
Wielofunkcyjna gospodarka leśna w świetle prawa krajowego i na tle innych krajów. 1

1
2. PGL LP  jako gwarant realizacji polityki leśnej Państwa i ważny element jego bezpieczeństwa
ekologicznego.
Wielofunkcyjna Gospodarka leśna - Plany Urządzenia Lasu.

1

1
3. Lasy i gospodarka leśna jako narzędzia kształtowania środowiska naturalnego i ochrony przyrody.
Las i drewno a zmiany klimatyczne gospodarstwa węglowe / handel emisjami. 1

24. Gospodarka leśna w prawie krajowym omówienia aktów prawnych. Las jako dziedzictwo narodowe. 1

1
5. Gospodarowanie wodą w siedliskach leśnych o różnych formach ochrony. Ochrona konserwatorska w
LP na przykładach - sukcesy i porażki. 1

2
6. Zarządzanie ochroną przyrody w Lasach Państwowych ? uwarunkowania prawne, wewnętrzne PGL
LP. 1

27. Ochrona przyrody a zrównoważona gospodarka leśna w praktycznym zastosowaniu. 1

Wykład; dyskusjaMetody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w postaci testu, jednokrotnego wyboru (20 pytań).
Warunki zaliczenia:
odpowiedź prawidłowa w każdym pytaniu 1 pkt

20 pkt bardzo dobry
19-17 pkt dobry plus
16-14 pkt dobry
13 pkt dostateczny plus
12 pkt dostateczny
11 pkt niedostateczny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny koordynatora.

2/2



S Y L A B U S

partnerstwo publiczno-prywatne w prawie ochrony środowiska
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

dr hab. ANNA BARCZAKProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Uczestnik zna genezę i rozumie założenia konstrukcji modelu
współpracy w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego
(PPP).

SP_W01
SP_W02EP11

Uczestnik zna przepisy prawa regulujące instytucję PPP. SP_W02EP22

umiejętności

Uczestnik potrafi stosując przepisy prawa skonstruować ogólny
model współpracy w oparciu o PPP. SP_U03EP31

Uczestnik potrafi zastosować przepisy prawa w procesie wyboru
partnera prywatnego przygotowywanym przez partnera publicznego. SP_U05EP42

kompetencje społeczne

Uczestnik jest gotów dokonać oceny czy dane zadanie z zakresu
ochrony środowiska może być realizowane w modelu PPP oraz
oceny sposobu wyboru partnera prywatnego przez podmiot
publiczny.

SP_K01
SP_K02EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: partnerstwo publiczno-prywatne w prawie ochrony środowiska

Forma zajęć: wykład

21. Zagadnienia wstępne, geneza, cel i podstawowe pojęcia PPP, regulacje UE 2

12. Ocena zasadności oraz  efektywności realizacji przedsięwzięcia w oparciu o model PPP 2

23. Podmioty PPP, podmiot publiczny i podmiot prywatny, wybór partnera prywatnego 2

24. Umowa o partnerstwie publiczno prywatnym oraz realizacja przedsięwzięcia 2

15. Partnerstwo publiczno prywatne w formie spółki 2

16. Kompetencje organów administracji rządowej w procesie PPP 2

17. Zastosowanie PPP w przedsięwzięciach ochrony środowiska omówienie przykładów 2

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań zamkniętych
Zasady oceniania testu:
10 pkt bardzo dobry
9 dobry plus
8 dobry
7 dostateczny plus
6 dostateczny
poniżej 6 punktów niedostateczny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Ocenę stanowi 100% oceny koordynatora.

2/2



S Y L A B U S

partycypacja publiczna w prawie ochrony środowiska
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

dr EWA KONIUSZEWSKAProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
problematyki udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
dostępu do informacji o środowisku.

SP_W01EP11

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu poglądy na instytucje
prawne z zakresu partycypacji publicznej w prawie ochrony
środowiska oraz zasady funkcjonowania aparatu administracji
ochrony środowiska.

SP_W03EP22

umiejętności

Potrafi zaproponować rozwiązania elementarnych problemów z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu partycypacji społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz dostępu do informacji o środowisku i jego
ochronie.

SP_U03EP31

Potrafi wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania dla
działalności prawnej z zakresu udziału społeczeństwa w ochronie
środowiska.

SP_U05EP42

kompetencje społeczne

Ma świadomość posiadanej wiedzy i jest gotów do formułowania
krytycznych ocen dotyczących udziału społeczeństwa w ochronie
środowiska. Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się. SP_K01EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: partycypacja publiczna w prawie ochrony środowiska

Forma zajęć: wykład

11. Pojęcie i rodzaje partycypacji 1

12. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie jako determinant partycypacji 1

13. Udostępnianie i odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie 1

14. Skargi i wnioski w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa 1

25. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 1

26. Udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów 1

27. Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 1

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny w formie testu. Obejmuje znajomość zagadnień przedstawionych na wykładzie i zalecanej
literatury przedmiotu.
Test jednokrotnego wyboru obejmuje 20 pytań. Uczestnik wybiera dla każdego zagadnienia 1 odpowiedź spośród
proponowanych 3 wersji. Każda prawidłowa odpowiedź umożliwia uzyskanie 1 punktu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny koordynatora.

2/2



S Y L A B U S

podstawy prawnej ochrony środowiska
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

Prowadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
nauki o prawie ochrony środowiska SP_W01EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła norm prawnych z
zakresu ochrony środowiska, ich strukturę, sposoby zmian, sposoby
wpływania na indywidualne i społeczne zachowania SP_W02EP22

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z zakresu nauki o
prawie ochrony środowiska SP_U01EP31

potrafi planować i organizować pracę indywidualną SP_U06EP42

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu ochrony
środowiska i odbieranych treści SP_K01EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: podstawy prawnej ochrony środowiska

Forma zajęć: wykład

11. Ustalenia terminologiczne 1

22. Zasady ogólne prawa ochrony środowiska 1

33. System prawa ochrony środowiska 1

44. Organizacja ochrony środowiska w Polsce 1

25. Zarządzanie sprawami ochrony środowiska 1

3
6. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem
przepisów o odpowiedzialności z tytułu zapobiegania i naprawiania szkód w środowisku 1

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny, składający się z 15 pytań: 10 pytań na stwierdzenie prawdziwości twierdzenia (Tak, Nie), 5 pytań
otwartych.
Projekt ma wpływ na ocenę końcową z przedmiotu. Ocena bardzo dobra z projektu podnosi ocenę z przedmiotu o
jeden stopień (tj. jeżeli ocena z egzaminu będzie wynosiła 3 to ocena z przedmiotu będzie 4 itd.
Uczestnik za każde pytanie może otrzymać 1 punkt. Zasady oceniania są następujące:
15 pkt - ocena bardzo dobra
14 pkt - ocena dobra plus
13 -12 pkt - ocena dobra
11 pkt - ocena dostateczna plus
10 - 9 pkt-  ocena dostateczna
8 pkt -  ocena niedostateczna

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę stanowi 100% oceny koordynatora.

2/2



S Y L A B U S

postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

dr PRZEMYSŁAW KLEDZIKProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania w
sferze administracji ochrony środowiska instytucji prawa
materialnego i procesowego

SP_W07EP11

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauki o prawie
ochrony środowiska oraz ekoetyki do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki analizowania i rozstrzygania podstawowych
problemów środowiskowych

SP_U04EP21

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działalności prawnej z
zakresu ochrony środowiska sposób postępowania SP_U05EP32

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów środowiskowych oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
środowiskowego

SP_K03EP41

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Forma zajęć: wykład

2
1. Problematyka interesu prawnego, jako podstawowego element u konstrukcji legitymacji procesowej
strony postępowania administracyjnego w aspekcie poszczególnych trybów postępowania
administracyjnego.

2

2
2. Zasada ogólna prawdy materialnej oraz zasady prowadzenia postępowania dowodowego  w aspekcie
innych zasad ogólnych postępowania administracyjnego. 2

2
3. Decyzja administracyjna - analiza instytucji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki elementów
formalnych, zagadnienia wejścia decyzji do obrotu prawnego, wykonalności decyzji oraz przymiotów
ostateczności i prawomocności, w kontekście postępowań z zakresu ochrony środowiska.

2

24. Zwyczajne i nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji administracyjnej. 2

2
5. Skarga oraz sprzeciw do sądu administracyjnego na decyzje wydawane w ogólnym postępowaniu
administracyjnym oraz rodzaje i skutki prawne orzeczeń sądowych. 2

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia:  sprawdzian pisemny testowy albo ocena z przedkładanych pism procesowych, eseju lub opinii

Zasady oceniania sprawdzianu oraz pism, eseju lub opinii są następujące:
ocena dostateczna od 50% maksymalnej liczby punktów,
ocena dostateczna plus od 60% maksymalnej liczby punktów,
ocena dobra od 70% maksymalnej liczby punktów,
ocena dobra plus od 80% maksymalnej liczby punktów,,
ocena bardzo dobra od 90% maksymalnej liczby punktów.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

1/2
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Liczba punktów ECTS 2

ocenę stanowi 100% oceny koordynatora

2/2



S Y L A B U S

przestępstwa przeciwko środowisku
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

dr MATEUSZ TOMCZYKProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
kryminogenezy i nauki o przestępstwach przeciwko środowisku
naturalnemu

SP_W01EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu źródła norm określających
typy czynów zabronionych przeciwko środowisku naturalnemu, zna
strukturę znamion tych typów czynów zabronionych, zna i rozumie
rolę i funkcje jakie pełnią te normy karne w wymiarze indywidualnym
i ogólno-społecznym.

SP_W02EP22

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu poglądy na instytucje
prawa karnego w zakresie zwalczania patologii powodowanej
niszczącą aktywnością człowieka w środowisku naturalnym, oraz zna
i rozumie zasady i reguły funkcjonowania właściwych organów
ścigania, zwalczających przestępstwa przeciwko środowisku
naturalnemu

SP_W03EP33

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii właściwej dla prawa
karnego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii
obowiązującej na gruncie treści znamion przestępstw przeciwko
środowisku naturalnemu

SP_U01EP41

potrafi zaproponować rozwiązania elementarnych problemów z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o przestępstwach przeciwko
środowisku naturalnemu, a w szczególności potrafi prawidłowo
rozpoznawać i wykorzystywać mechanizmy związane z
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przeciwko środowisku
naturalnemu

SP_U03EP52

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla działalności prawnej z
zakresu karnej ochrony środowiska naturalnego sposób
postępowania i zastosować właściwą normę - odnieść właściwy typ
czynu zabronionego do zastanego stanu faktycznego

SP_U05EP63

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu nauki o
przestępstwach przeciwko środowisku naturalnemu, i przy
wykorzystaniu tej wiedzy jest zdolny do rozwiązywaniu problemów
środowiskowych na gruncie podstaw odpowiedzialności karnej oraz
jest skłonny do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu na gruncie szeroko pojętego
prawa karnego

SP_K03EP71

jest gotów do podejmowania indywidualnych działań związanych z
profilaktyką i zwalczaniem przestępczości przeciwko środowisku
naturalnemu z zachowaniem zasad etyki zawodowej i wymagań
właściwych dla wykładni i stosowania prawa karnego

SP_K04EP82

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: przestępstwa przeciwko środowisku

Forma zajęć: wykład

1/2



1
1. Kryminalna geneza przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu, jako zjawiska patologii
społecznej, gospodarczej oraz patologii w środowisku naturalnym - prezentacja czynników
sprzyjających powstawaniu i rozwojowi przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu

1

1
2. Wytyczne i standardy międzynarodowe w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości
przeciwko środowisku naturalnemu 1

6
3. Charakterystyka przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu w aktualnym polskim porządku
prawnym - analiza typów czynów zabronionych naruszających dobro prawne w postaci środowiska
naturalnego

1

2
4. Sposoby oraz środki zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu -
karne reakcje i procedury w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu 1

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji. Prezentacja multimedialna.
Metody uczenia się

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu:
sprawdzian składający się z 4 pytań otwartych albo 16 pytań testowych albo 3 pytań otwartych i 8 testowych.
Punktacja:
20 - 19 pkt - bardzo dobry
18 - 17 pkt - dobry plus
16 - 15 pkt - dobry
14 - 13 pkt - dostateczny plus
12 pkt -dostateczny
11 - 0 pkt - niedostateczny

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena ze sorawdzianu

2/2



S Y L A B U S

system ocen oddziaływania na środowisko
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 2

dr hab. ANNA BARCZAKProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wymagania adresowane do
pracownika aparatu administracji ochrony środowiska, jego roli w
tych strukturach i modelu aktywności publicznej, zna zasady
ekoetyki

SP_W05EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby funkcjonowania w
sferze administracji ochrony środowiska instytucji prawa
materialnego i procesowego

SP_W07EP22

umiejętności

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauki o prawie
ochrony środowiska oraz ekoetyki do zgodnego z prawem oraz
zasadami etyki analizowania i rozstrzygania podstawowych
problemów środowiskowych

SP_U04EP31

potrafi zaproponować rozwiązania elementarnych problemów z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o prawie ochrony
środowiska

SP_U03EP42

kompetencje społeczne

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów środowiskowych oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
środowiskowego

SP_K03EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: system ocen oddziaływania na środowisko

Forma zajęć: wykład

3
1. Geneza powstania systemu ocen oddziaływania na środowisko. Umocowanie w  polskim systemie
prawnym 2

32. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - krok po kroku 2

33. Kwalifikacja przedsięwzięcia - przewodnik po rozporządzeniu, metody kwalifikacji 2

34. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - studium przypadku 2

3
5. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz
inne postępowania administracyjne jako element systemu ocen oddziaływania na środowisko 2

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

OPIS: Praca łączona - I część - Test jednokrotnego wyboru; II część - pytanie otwarte, studium przypadku.
I część - 20 pytań - 20 pkt.
II część - właściwie przeprowadzona kwalifikacja - 3 pkt, - właściwa identyfikacja zagrożeń -3 pkt, -określenie zakresu
informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 3
pkt., prawidłowe określenie ścieżki postępowania - 3 pkt.
Max ilość punktów - 32
Zakres ocen:
32 - 29  pkt - 5
28 - 25 pkt - 4,5

1/2



ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

24 - 21 pkt - 4
20 - 17 pkt - 3,5
17 - 15 pkt - 3
 <15 pkt - niezaliczony

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z egzaminu.

2/2



S Y L A B U S

unijne prawo środowiska
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

dr hab. PASQUALE POLICASTROProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu terminologię z zakresu
nauki o prawie ochrony środowiska w prawie unijnym SP_W01EP11

zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy integracji
europejskiej i zasady włączania się aparatu administracji ochrony
środowiska w te procesy

SP_W06EP22

umiejętności

potrafi komunikować się z użyciem terminologii z zakresu nauki o
prawie ochrony środowiska w prawie unijnym SP_U01EP31

potrafi zaproponować rozwiązania elementarnych problemów z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o prawie ochrony
środowiska w prawie unijnym

SP_U03EP42

kompetencje społeczne
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu ochrony
środowiska i odbieranych treści w prawie unijnym SP_K01EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: unijne prawo środowiska

Forma zajęć: wykład

21. Powstanie i rozwój europejskiej polityki prawa ochrony środowiska 1

3
2. Zasady konstytutywne europejskiego prawa ochrony środowiska w odniesieniu do zasobów
przyrodniczych, społeczeństwa technologicznego, zmian klimatycznych 1

2
3. Kierunki rozwoju europejskiej polityki i prawa ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do:
Gospodarki cyrkularnej?, Green Deal? - Zielona Przemiana 1

3
4. Europejskie zasady prawne i kierunki rozwoju polityki ochrony środowiska wobec Wspólnego Domu:
Czym jest Biosfera: problemy jej prawnej ochrony, Encyklika ?Laudato Sii?, Obywatelstwa
biosferycznego, Demokracji Biosferycznej

1

2
5. Jaka transformacja Unii Europejskiej jest potrzebna dla ochrony wszelkich form życia jak i procesy
przyrodnicze, poprzez które Biosfera zachowywać może jej obecną równowagę fazową 1

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą wraz z elementami dyskusji.Metody uczenia się

ŁĄCZNY nakład pracy uczestnika w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

OPIS: napisanie krótkiego eseju (600 słów: 2 strony). Każdy uczestnik dostanie temat do opracowania na pierwszych
zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena z zaliczenia z oceną.

1/1



S Y L A B U S

wykładnia i stosowanie prawa ochrony środowiska
(STUDIA PODYPLOMOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa studiów podyplomowych:
Prawo Ochrony Środowiska

Specjalność:

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:Rok: Semestr:

1 1

dr hab. OLGIERD BOGUCKIProwadzący zajęcia:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKODKategoria

wiedza

Zna i rozumie strukturę stosowania prawa.
SP_W01
SP_W02
SP_W08

EP11

Zna i rozumie najważniejsze koncepcje i dyrektywy wykładni prawa. SP_W01
SP_W02
SP_W08

EP22

umiejętności

Potrafi prawidłowo analizować elementy procesu stosowania prawa. SP_U01
SP_U03
SP_U05

EP31

Potrafi prawidłowo dokonywać procesów wykładni przepisów prawa,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska.

SP_U01
SP_U03
SP_U06

EP42

kompetencje społeczne
Jest gotów do kreatywnego, samodzielnego szukania rozwiązań
problemów związanych ze stosowaniem i wykładnią prawa SP_K01

SP_K03EP51

Liczba godzinTREŚCI PROGRAMOWE Semestr

Przedmiot: wykładnia i stosowanie prawa ochrony środowiska

Forma zajęć: konwersatorium

21. Struktura procesu stosowania prawa. 1

22. Cechy tekstu prawnego i fazy wykładni. 1

33. Rodzaje dyrektyw wykładni, wykładnia językowa a wykładnia pozajęzykowa 1

14. Wnioskowania prawnicze. 1

25. Specyfika wykładni i stosowania prawa ochrony środowiska. 1

Metoda podająca. Analiza tekstów z dyskusją.Metody uczenia się

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian obejmuje wiedzę z zajęć oraz wiedzę uzyskaną na podstawie literatury. Sprawdzian obejmuje dwa pytania
problemowe. Sprawdzian jest oceniany zgodnie z obowiązującą skalą ocen, czyli od niedostatecznej do bardzo
dobrej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi ocena ze sprawdzianu.
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Liczba punktów ECTS 1
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