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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) 

 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia 

Instytucje  ochrony środowiska  

  

Nazwa w języku angielskim 
  

Organizational of environment al in Poland  

Język 
wykładowy 

polski 

Studia podyplomowe dla których oferowany jest 
przedmiot/moduł kształcenia 

  

Służby Cywilnej, Administracji 
Publicznej, Zarządzania Jednostkami 

Terenowymi oraz Rozwoju 
Regionalnego i Lokalnego 

Jednostka realizująca 
Instytut Administracji, Samorządu i Prawa 

Wydział Zarządzania 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia  
obowiązkowy 

  

Rok studiów 
pierwszy 

  

Semestr 
  

drugi  

Liczba punktów ECTS 
  

3  

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu  

  

 Dorota Strus 

 Założenia i cele 
przedmiotu  

1.  Założeniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej 
podstaw ustrojowo- organizacyjnych ochrony środowiska łącznie 
z obowiązującą strukturą organów administracji publicznej 
ochrony środowiska. Celem przedmiotu jest uzyskanie 
umiejętności w zakresie korzystania z  licznych regulacji 
prawnych stanowiących podstawę do rozwiązywania problemów 
kompetencyjnych w ochronie środowiska.  

Efekty kształcenia 

 1. Zna podstawowe pojęcia dotyczące organizacji ochrony środowiska 
2. Ma wiedzę o charakterze organów w ochronie środowiska i ich 
wzajemnych powiązaniach 

  

(wiedza, umiejętności, 
kompetencje społeczne) 

  
 1. Potrafi określić rodzaj aktu prawnego regulującego kwestie organizacyjne 
ochrony środowiska 
2. Potrafi zastosować przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska do 
omawianego zdarzenia 

  
 

    

  
 

    

  
 

  
 1. Rozumie konieczność permanentnego doskonalenia posiadanej wiedzy w 
związku ze zmianą przepisów prawa 

  
 

    

        



Forma i typy zajęć 
  

Wykład  

Wymagania wstępne i dodatkowe 
Brak  

  

Treści modułu 
kształcenia 

1. Prawny model przepisów prawa ochrony środowiska 
2. Pojęcie organów ochrony środowiska- próba definiowania 
3. Struktura organów administracji ochrony środowiska 
4. Instytucje ustawowe w ochronie środowiska i ich status 
prawny w odniesieniu do organów administracji publicznej 
5. Organizacja ochrony środowiska w wybranych sektorach 
środowiska 
6. Ekonomiczne instrumenty w ochronie środowiska 
7. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska 
  

  

Literatura podstawowa/dodatkowa 

Literatura podstawowa: 
1. M Górski, Prawo ochrony środowiska, Warszawa  
2010 
2. j. Stelmasiak, Prawo ochrony środowiska, Warszawa 
2010 
Literatura dodatkowa; 
1. B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa 
ochrony środowiska 

  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 
Wykład audytoryjny  

  

Sposoby weryfikacji określonych efektów kształcenia osiaganych 
przez studenta 

Sprawdzenie efektów 
kształcenia w ramach 

przeprowadzonego egzaminu 
ustnego  

  

Forma i sposób zaliczenia                                         
(wraz z kryteriami oceniania) 

Sposób oceniania: znajomość podstaw organizacyjnych 
ochrony środowiska-3.0, znajomość podstaw 
organizacyjnych i zmian kompetencyjnych  
wprowadzanych na mocy przepisowe ustawy-4,0, 
kompleksowa znajomość regulacji prawnych 
dotyczących ochrony środowiska, charakteru i 
powiązań pomiędzy organami administracji publicznej 
ochronie środowiska -5,0 

  

Bilans punktów ECTS 

Godziny kontraktowe 10 h z udziałem nauczyciela 0.5 pkt ECTS, 
praca słuchacza w tym studiowanie literatury przygotowanie do 

egzaminu 2,5 pkt ECTS  

  

 


