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Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
prawo

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
UJ.WPAPRAS.33FC0.5cac67cc22fce.21

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Kod USOS
WPA-10.P-cw213, WPA-10.P-213

Koordynator
przedmiotu

Barbara Iwańska

Prowadzący zajęcia Mariusz Baran, Ilona Przybojewska, Barbara Iwańska

Okresy
Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8,
Semestr 9, Semestr 10

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 45, ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska w Polsce i w Unii
Europejskiej, odnoszących się w szczególności do zasad, instytucji i instrumentów prawnych ochrony środowiska

C2 wykształcenie umiejętności interpretacji i stosowania przepisów polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska
w oparciu o konkretne stany faktyczne

C3 przygotowanie studenta do zdania egzaminu w formie pisemnej (kazusowej)
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna źródła polskiego prawa ochrony
środowiska i  miejsce prawa ochrony środowiska
w systemie prawa polskiego.

PRA_K3_W11 egzamin pisemny

W2
student zna źródła unijnego prawa ochrony
środowiska, jego miejsce w systemie prawa polskiego,
a także rozumie zjawisko europeizacji prawa ochrony
środowiska.

PRA_K3_W08 egzamin pisemny

W3 podstawowe instytucje, zasady i pojęcia prawa
ochrony środowiska. PRA_K3_W12 egzamin pisemny

W4 procesy stosowania prawa ochrony środowiska oraz
metody prawnicze wykorzystywane w tych procesach.

PRA_K3_W10,
PRA_K3_W14 egzamin pisemny

W5 system organizacji prawa ochrony środowiska
w Polsce. PRA_K3_W05 egzamin pisemny

W6 sytuację prawną jednostek w prawie ochrony
środowiska, w szczególności ich prawa i obowiązki. PRA_K3_W06 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
identyfikować i interpretować, omawiane w ramach
przedmiotu, przepisy polskiego i unijnego prawa
ochrony środowiska, z którymi łączone są określone
konsekwencje prawne.

PRA_K3_U08 egzamin pisemny

U2
dokonać kwalifikacji prawnej stanu faktycznego oraz
podjąć decyzję o konsekwencjach prawnych danego
stanu faktycznego i ją uzasadnić.

PRA_K3_U10,
PRA_K3_U11 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uzupełniania wiedzy z zakresu prawa ochrony
środowiska i uwzględniania zmienności przepisów
w tym obszarze regulacji prawnej.

PRA_K3_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 45

ćwiczenia 30

analiza aktów normatywnych 10

analiza orzecznictwa 10

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do egzaminu 58



3 / 5

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
175

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
75

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii
Europejskiej – pojęcia i źródła prawa.
Wybór podstawy prawnej aktów prawa unijnego.
Klauzule wzmocnionej ochrony.
Skargi wymuszające Komisji.

W1, W2, W3, U1, U2

2.
Zasada zrównoważonego rozwoju i podstawowe zasady współczesnego prawa
ochrony
środowiska – zasada prewencji, zasada przezorności, zasada sprawstwa, zasada
kooperacji, zasada integracji.

W3

3.

Powszechne prawo dostępu do informacji o środowisku i jego
ochronie.
Tryby udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
Gwarancje prawne dostępu do informacji o środowisku i jego
ochronie.

W1, W2, W4, W6, U1, U2

4.
Prawne gwarancje udziału społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, w tym
uprawnienia organizacji
ekologicznych.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1

5.

Prawna problematyka ocen oddziaływania na środowisko, ze szczególnym
uwzględnieniem strategicznych ocen
oddziaływania na środowisko, ocen oddziaływania na
środowisko niektórych przedsięwzięć oraz ocen oddziaływania
na obszar Natura 2000.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1

6.
Gospodarowanie zasobami środowiska i ochrona zasobów środowiska, ze
szczególnym
uwzględnieniem prawnej problematyki ochrony powietrza.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1

7.
Prawna problematyka przeciwdziałania zanieczyszczeniom na wybranych
przykładach ( sektorowe pozwolenia ekologiczne, pozwolenia
zintegrowane).

W1, W3, W4, W6, U1, U2,
K1

8.
Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska na przykładzie opłat za
korzystanie ze środowiska
oraz administracyjnych kar pieniężnych.

W1, W3, W4, W6, U1, U2,
K1

9.
Materialnoprawne i formalnoprawne podstawy i zasady
odpowiedzialności za szkody w środowisku na przykładzie odpowiedzialności
administracyjnej i cywilnej.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1

10. Organizacja wykonywania zadań w zakresie ochrony
środowiska. W5, K1

11. Prawna problematyka ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem form
ochrony przyrody.

W1, W2, W3, W4, W6,
U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Egzamin z przedmiotu jest przeprowadzany w formie pisemnej. Egzamin
składa się z pytań problemowych lub kazusów z zakresu polskiego prawa
ochrony środowiska oraz unijnego prawa ochrony środowiska. Pytania
przygotowywane są w nawiązaniu do treści omawianych na zajęciach,
obowiązujących do egzaminu aktów prawa unijnego, aktów prawa
polskiego oraz orzecznictwa. Wykaz obowiązujących do egzaminu aktów
prawa oraz orzecznictwa ogłaszany jest na stronie internetowej Katedry
Prawa Ochrony Środowiska oraz na pierwszych zajęciach. Na egzaminie
student korzysta z obowiązujących do egzaminu aktów prawa unijnego i
aktów prawa polskiego. Student nie może korzystać z innych materiałów,
w tym obowiązującego do egzaminu orzecznictwa. Opisany w
poszczególnych pytaniach stan faktyczny lub przedstawiony problem
należy opatrzyć zwięzłym prawniczym komentarzem, w którym należy
jednoznacznie określić i uzasadnić swe stanowisko w sprawie, powołując
przy tym zawsze stosowną podstawę prawną (konkretny przepis lub
przepisy prawne). Niepowołanie podstawy prawnej lub powołanie
niewłaściwej podstawy prawnej przesądza zawsze negatywną ocenę
odpowiedzi. Przy każdym pytaniu podana jest w nawiasie maksymalna
liczba punktów, jaką można uzyskać za poprawną odpowiedź, zaś ocena
wyniku egzaminu zależna jest od sumy uzyskanych punktów.

ćwiczenia

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia
polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Zaliczenie
ćwiczeń, uzyskiwane przez studenta poprzez zaliczenie kolokwium z danej
części materiału, uprawnia studenta do przystąpienia do egzaminu
przedterminowego i powoduje ograniczenie zagadnień egzaminacyjnych o
materię objętą zaliczonym kolokwium. Ocena z kolokwium jest
uwzględniana, obok oceny z egzaminu, przy ustalaniu oceny z
przedmiotu. Zakres zagadnień objętych kolokwium lub kolokwiami oraz
algorytm ustalania oceny z przedmiotu będą przedstawione studentom
podczas pierwszych zajęć oraz zamieszczone na stronie internetowej
Katedry.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot jest oferowany dla studentów II, III, IV i V roku.

Literatura
Obowiązkowa

Wykaz obowiązujących do przedmiotu i egzaminu, w danym roku akademickim, aktów prawa unijnego, aktów prawa1.
polskiego oraz orzecznictwa podany jest na stronie internetowej Katedry Prawa Ochrony Środowiska UJ oraz ogłoszony
na pierwszym wykładzie.

Dodatkowa

M.M. Kenig-Witkowska, Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo Prawnicze1.
LexisNexis, Warszawa 2011.
M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

PRA_K3_W11 Absolwent zna i rozumie strukturę polskiego systemu prawa oraz relację pomiędzy różnymi gałęziami
prawa

PRA_K3_W08 Absolwent zna i rozumie system prawa polskiego na tle systemów prawnych innych państw oraz systemu
prawa Unii Europejskiej i jego wpływu na prawo krajowe

PRA_K3_W12 Absolwent zna i rozumie funkcje, instytucje, zasady i normy podstawowych gałęzi prawa materialnego i
procesowego

PRA_K3_W10 Absolwent zna i rozumie procesy stosowania prawa

PRA_K3_W14 Absolwent zna i rozumie metody prawnicze – analizę, argumentację i interpretację

PRA_K3_W05 Absolwent zna i rozumie ustrój, strukturę i funkcjonowanie państwa oraz organizacji międzynarodowych

PRA_K3_W06 Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności
zjawiska naruszania prawa i ich konsekwencje

PRA_K3_U08 Absolwent potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być
łączone określone konsekwencje prawne

PRA_K3_U10 Absolwent potrafi dokonać kwalifikacji prawnej stanu faktycznego

PRA_K3_U11 Absolwent potrafi podjąć decyzję o konsekwencjach prawnych stanu faktycznego oraz ją uzasadnić

PRA_K3_K01 Absolwent jest gotów do uwzględniania zmienności norm prawnych oraz uzupełniania wiedzy o nich


