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Prawo i administracja wodna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria i gospodarka wodna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGWS.I11B.1879.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Katarzyna Tokarczyk-Dorociak

Pozostali prowadzący Katarzyna Tokarczyk-Dorociak

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
1.0

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
1.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu systemu prawa w Polsce, prawa rzeczowego, prawa postępowania
administracyjnego oraz statusu prawnego nieruchomości i ksiąg wieczystych w systemie prawa w Polsce.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu prawnych podstaw gospodarki wodnej oraz ochrony wód oraz funkcjonowania
i kompetencji administracji wodnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
system prawa w Polsce, zasady kształtujące prawo
rzeczowe, postępowanie administracyjne, a także
system ksiąg wieczystych.

IW_P6S_WG12 Zaliczenie pisemne

W2

Student posiada wiedzę w zakresie procedur prawo-
administracyjnych w zakresie gospodarki wodnej. Zna
prawne zasady ochrony wód, korzystania z wód.
Posiada wiedzę dotyczącą zgody wodnoprawnej
(pozwolenie, zgłoszenie, ocena wodnoprawna) Posiada
niezbędną wiedzę na temat funkcjonowania
administracji w dziedzinie gospodarki wodnej. Za
zakres kompetencji urzędów oraz instytucji.

IW_P6S_WG12 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się źródłami prawa oraz zna i rozumie
system orzecznictwa w Polsce. IW_P6S_UK01 Zaliczenie pisemne

U2 Student potrafi zgodnie z  prawem prowadzić
inwestycje w zakresie gospodarki wodnej. IW_P6S_UW10 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania w grupie w celu rozwiązywani
zagadnień z zakresu prawa rzeczowego
i administracyjnego

IW_P6S_K001,
IW_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne

K2

Student jest gotów do pracy zespołowej w zakresie
prawno-administracyjnej w zakresie gospodarki
wodnej oraz rozumie konieczność prawnej ochrony
zasobów wodnych z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju.

IW_P6S_K001,
IW_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

• Podstawowe pojęcia tworzące system prawa w Polsce, źródła prawa,
interpretacja prawa.

• Istota państwa prawnego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

• Część ogólna prawa cywilnego. Osoby fizyczne i osoby prawne.

• Prawo własności

• Użytkowanie wieczyste.

• Ograniczone prawa rzeczowe.

• Postępowanie administracyjne.

• System ksiąg wieczystych.

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

• Zakres obowiązywania Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zasady
ogólne oraz objaśnienie pojęć stosowanych w ustawie.

• Prawne podstawy korzystania z wód oraz usługi wodne.

• Własność wód oraz obowiązki właścicieli

• Prawne podstawy ochrony wód. Cele środowiskowe wynikające z Ramowej
Dyrektywy Wodnej oraz Ustawy Prawo wodne.  Zasady ochrony wód. 

• Zarządzanie ryzykiem powodziowym i przeciwdziałanie skutkom suszy 

• Instrumenty ekonomiczne w gospodarce wodnej

• Zarządzanie i planowanie w gospodarce wodnej

• Administracja (władza) wodna (obowiązki ministra, Wody Polskie, KZGW, RZGW,
zarządy zlewni, nadzory wodne), organy opiniodawcze-Państwowa Rada
Gospodarki Wodnej

• Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa służba do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwowa służba hydrogeologiczna,
IMGW

• Zgoda wodnoprawna (pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne,
ocena wodnoprawna), procedura wydawania pozwolenia wodnoprawnego.
 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.  Zawartość operatu.
Wygaśnięcie, cofnięcie , ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego.

• Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz karna

 

Wykład

Informacje rozszerzone

Semestr 1
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Metody nauczania:

analiza przypadków, analiza tekstów, Burza mózgów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 100%

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 100%

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu budowy systemu prawa w Polsce.

Literatura
Obowiązkowa

Konstytucja RP z 02.07.1997 r. (Dz.U.97.78.483);1.
Ustawa z 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.);2.
Ustawa z 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 z późn. zm.);3.
Ustawa z 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.01.124.1361 z późn. zm.);4.
Piotr Ćwiek, Agnieszka Cybulska, Lucyna Osuch-Chacińska, Ewa Piętowska, Marta Stachowska, Michał Wyszogrodzki,5.
2018, Nowe Prawo wodne. Omówienie. Pytania i odpowiedzi. Tekst ustawy, Wolters Kluwer Polska
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna, 2019, Zgoda wodnoprawna w nowym prawie wodnym6.
Internetowy System Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl (Ustawa Prawo wodne, rozporządzenia wykonawcze)7.
EUR-lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl dyrektywy8.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IW_P6S_K001
Absolwent jest gotów do podejmowania odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem i
podejmowanymi decyzjami oraz prawidłowego przestrzegania zasad etyki zawodowej przez siebie i
innych; potrafi współdziałać w grupie; ma świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów działalności
inżynierskiej; rozumie potrzebę dbałości o dorobek i tradycje zawodowe

IW_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania wpływu działalności inżynierskiej na bezpieczeństwo i jakość życia
społeczeństwa i rozumie, że jej wynik jest uzależniony od właściwego rozpoznania warunków,
zastosowania najnowszych metod ich rozwiązywania oraz prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników;
rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności

IW_P6S_UK01

Absolwent potrafi planować i organizować pracę własną i w zespole i wykorzystać doświadczenie zdobyte
w jednostkach prowadzących działalność w inżynierii i gospodarce wodnej do realizacji zadań
inżynierskich; potrafi brać udział w debacie dotyczącej problemów z zakresu gospodarki wodnej,
dyskutować o nich używając specjalistycznej terminologii oraz przygotować i przedstawić dobrze
udokumentowane opracowanie naukowe problemu z tego zakresu; zna możliwości i jest w stanie
zaplanować i realizować swoje dalsze kształcenie

IW_P6S_UW10

Absolwent potrafi ocenić przybliżone skutki ekonomiczne zadań inżynierskich w inżynierii i gospodarce
wodnej; opracować kosztorys i zaplanować technologie i organizację robót budowlanych z zachowaniem
przepisów prawa, BHP i ochrony środowiska oraz zasad ergonomii; potrafi wskazać czynniki ryzyka w
inwestycjach hydrotechnicznych i ocenić ich wpływ na środowisko ze wskazaniem skutków i zagrożeń dla
ekosystemu

IW_P6S_WG12
Absolwent zna i rozumie przepisy prawne i procedury administracyjne w obszarze inżynierii i gospodarki
wodnej oraz rozumie społeczne i pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, a także
zagadnienia obejmujące prowadzenie działalności gospodarczej; zna formy indywidualnej
przedsiębiorczości, wie jak zapewnić bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy


