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Zarządzanie środowiskowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPOZS.I4B.2822.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Magdalena Dębicka

Pozostali prowadzący Magdalena Dębicka, Jakub Bekier

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami zarządzania środowiskiem w Polsce w oparciu o aktualne
wymagania prawne i wprowadzone instrumenty zarządzania.

C2 Studenci zapoznają się z aktualnymi wymaganiami normy ISO 14001 względem Systemu Zarządzania
Środowiskowego w jednostkach organizacyjnych.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania
środowiskiem i podstawowe zasady jego
funkcjonowania.

OZ_P6S_WG08 Egzamin pisemny,
Kolokwium

W2 skutki oddziaływania działalności: gospodarczej /
przemysłowej / innej... na środowisko.

OZ_P6S_WG07,
OZ_P6S_WG08

Egzamin pisemny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować działalność: gospodarczą / przemysłową /
inną, pod kątem jej szkodliwego wpływu
na środowisko ludzki i uzyskiwać informacje na temat
sposobu, jakości tego wpływu na środowisko;
interpretować podstawowe dane dotyczące
poszczególnych elementów środowiska.

OZ_P6S_UW01,
OZ_P6S_UW02,
OZ_P6S_UW04

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
podejmowania decyzji w zakresie zarządzania
środowiskiem kierując się dbałością o stan środowiska
oraz mając na uwadze względy ekonomiczne.

OZ_P6S_KO04,
OZ_P6S_KO05

Obserwacja pracy
studenta, Udział w
dyskusji

K2 wykonania projektu systemu zarządzania
środowiskowego w przedsiębiorstwie. OZ_P6S_KO03

Obserwacja pracy
studenta, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Konsultacje 5

Przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
35

ECTS
1.2

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



3 / 6

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Podstawy systemu zarządzania środowiskiem – informacje organizacyjne,
wprowadzenie teoretyczne, powiązane pojęcia i definicje. 

2. Systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie - ogólne wymagania
Normy ISO 14001:2015 (wprowadzenie).

3. System Zarządzania Środowiskowego - elementy planowania i ich znaczenie
(kontekst organizacji, przegląd środowiskowy, polityka środowiskowa, aspekty
środowiskowe).

4. Metody identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych - ich rola w
funkcjonowaniu SZŚ. Procedury i dokumentacja systemu zarządzania
środowiskiem.

5. Audyt wewnętrzny – ocena zgodności. Zasady obowiązujące podczas
prowadzenia audytu wewnętrznego. Działania korygujące i
zapobiegawcze. Certyfikat ISO i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa. 

6. Szkoda w środowisku i obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska w
zakresie naprawy szkody w środowisku. Procedura: ocena oddziaływania na
środowisko. Działania zapobiegawcze, naprawcze i kompensujące.

7. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie korzystania ze środowiska - pozwolenia i
zgłoszenia instalacji, a także sprawozdawczość i ewidencja.

8. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie korzystania ze środowiska - opłaty za
korzystanie ze środowiska.

9. Zmiany w przepisach z zakresu gospodarki odpadami (1). Zmiany w dotychczas
stosowanych podstawowych definicjach pojęć. Nowe pojęcia w zakresie odpadów,
produktów ubocznych oraz podmiotów uczestniczących w systemie
gospodarowania odpadami. Ograniczenia w stosowaniu przepisów znowelizowanej
„Ustawy o odpadach”.

10. Zmiany w przepisach z zakresu gospodarki odpadami (2).  Obowiązki
administracyjne podmiotów uczestniczących w systemie gospodarowania
odpadami. Sprawozdawczość.

11. Procesy odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów. Najważniejsze definicje z
zakresu odzysku i unieszkodliwiania. Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku.
Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania.

12. Kary i sankcje za łamanie przepisów dotyczących gospodarowania    
odpadami. Ogólne zasady wymierzania kar i sankcji. Hierarchia kar i sankcji.
Administracyjne kary pieniężne. Kara grzywny i/lub aresztu.

Wykład
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2.

1. Omówienie zakresu treści realizowanych na ćwiczeniach. Podstawy prawne
zarządzania środowiskiem w Polsce. Praca w grupach z ustawą Prawo Ochrony
Środowiska. 

2. Omówienie przez studentów wybranych zagadnień związanych z POŚ i z
wybranymi aktami wykonawczymi. Dyskusja.

3. Praca w grupach nad budowaniem i analizą modeli jednostek organizacyjnych
w ujęciu teorii systemów. Praca koncepcyjna. Struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa.

4. System zarządzania środowiskowego – 1. Podejście procesowe w zarządzaniu
problemami środowiskowymi w przedsiębiorstwie - znaczenie. Analiza procesów i
tworzenie mapy procesów w wybranej jednostce organizacyjnej – praca w
grupach.

5.  System zarządzania środowiskowego – 2. Opracowanie polityki środowiskowej
danego przedsiębiorstwa, określenie „kontekstu organizacji”.  

6. System zarządzania środowiskowego – 3. Identyfikacja aspektów
środowiskowych w przedsiębiorstwie/jednostce organizacyjnej. Opracowanie
wskaźników i oceny aspektów oraz określenie na tej podstawie znaczących
aspektów środowiskowych w danym przedsiębiorstwie. System zarządzania
środowiskowego – 4. Wyznaczenie celów oraz opracowanie zadań
środowiskowych. Opracowywanie wybranych procedur i dokumentacji systemowej
- praca w grupach.

7. System zarządzania środowiskowego – 5. Identyfikacja wymagań normy ISO
14001:2015. Planowanie audytu wewnętrznego – etap sprawdzania systemu. 

8. System zarządzania środowiskowego – 6. Przeprowadzenie audytu
wewnętrznego opracowanych systemów zarządzania środowiskowego  – audyt
prowadzony między zespołami w grupie. Przygotowanie raportu i protokołu
niezgodności. 

9. System zarządzania środowiskowego – 7. Działania poaudytowe: Wykaz
niezgodności i opracowanie działań korygujących/ naprawczych w
przedsiębiorstwie – etap doskonalenia systemu. Doskonalenie SZŚ – poprawa
projektów.

10. Praca z aktami wykonawczymi regulującymi obowiązki przedsiębiorcy
w zakresie występowania o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do
powietrza, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia wodnoprawnego,
pozwolenia zintegrowane, zgłoszenia instalacji. Analiza wybranych przykładów
instalacji w zakresie wymaganych pozwoleń.

11. Obliczanie wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.  Naliczanie
wysokości opłat za korzystanie ze środowiska. Naliczanie opłaty produktowej.

12. Praca z katalogiem odpadów, przygotowanie kart ewidencji odpadów i
kart Przekazania odpadów. Kolokwium zaliczeniowe. 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Udział w dyskusji 60%

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska i funkcjonowania układów przyrodniczych.

Literatura
Obowiązkowa

Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa 2012.1.
Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz E., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2013.2.
Kania A., Nowosielski R., Spilka M., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wyd. Politechniki3.
Śląskiej, Gliwice 2010.
Wybrane akty prawne wprowadzające zasady zarządzania środowiska w Polsce.4.
Tekst Normy ISO 14001:2015.5.

Dodatkowa

Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wyd. Politechniki Śląskiej,1.
Gliwice 2007.
Caekelbergh Aime F., Matthias Kramer, Andrzej Kryński (red.), Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe2.
zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, 2013, (wersja
elektroniczna dostępna również na: http://libra.ibuk.pl/book/66529).
Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2006.3.
Ryszko A., Proaktywność przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskowym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.4.
Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Wyd. Difin, Warszawa5.
2007.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OZ_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do uznania szczególnej odpowiedzialności inżyniera zajmującego się odnawialnymi
źródłami energii i gospodarką odpadami za jakość życia ludzi i stan środowiska naturalnego

OZ_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przynoszący korzyści gospodarce i
społeczeństwu

OZ_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych

OZ_P6S_UW01
Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować
uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać
opinie

OZ_P6S_UW02
Absolwent potrafi dokonać identyfikacji i określić specyfikę prostych zadań inżynierskich oraz opracować
dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie
wyników realizacji tego zadania

OZ_P6S_UW04 Absolwent potrafi ocenić rozwiązania techniczne i dokonać analizy czynników wpływających na jakość
życia i zdrowie ludzi oraz stan środowiska naturalnego

OZ_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie w zawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania
biosfery, a szczególnie procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w przyrodzie w czasie
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym z biomasy pochodzenia rolniczego i zwierzęcego

OZ_P6S_WG08 Absolwent zna i rozumie w zawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu: funkcjonowania
środowiska naturalnego, jego zagrożeń i ochrony w społeczeństwie globalnym


