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WYKŁAD 
  

Wymagania wstępne:   

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia 

Celem przedmiotu jest poszerzenie, pogłębienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu zarządzania 

środowiskiem według zasad zrównoważonego rozwoju.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład z wykorzystaniem przeźroczy na foliach, ilustracji multimedialnych i filmów. 

  

Zasady i kryteria zaliczenia:  

kolokwium pisemne – 50%  - dst; 70% - db; 90% -  bdb; (w razie nie - zaliczenia ustne) 

 

Treści programowe:  

Cele kształcenia realizowane są w następujących segmentach:  

1. Wprowadzenie do tematyki ochrony środowiska na podstawie omówienia literatury.  

2. Kalendarium trzech ostatnich dekad formowania się ruchu na rzecz środowiska. 

3. Definicje dotyczące ekosystemu – strategie zrównoważonego rozwoju globalnego. 

4. Spełnienie potrzeb populacji ludzkiej, a globalne zasoby środowiska - przemysł, 

infrastruktura a środowisko. 

5. Rolnictwo ekologiczne, lasy i obszary chronione. 

6. Atmosfera – tło naturalne i jego przekształcenia oraz możliwości ich ograniczenia. 

7. Hydrosfera – tło naturalne i jego przekształcenia oraz możliwości ich ograniczenia. 

8. Litosfera – ochrona wód gruntowych, gleb i powierzchni. 

9. Zintegrowane zarządzanie środowiskiem – definicje, modele, systemy ISO i inne. 

10. „Czysta energia” – klucz do rozwiązania globalnych problemów ekosystemu. 

11. Systemy zarządzania ISO. 

12. Podstawy prawne ochrony środowiska. 

13. System administracyjny ZŚ. 

14. Sektor naukowy. 

15. Sektor społeczny (NGOs).  

 



Literatura podstawowa: 

1. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, 

Warszawa - Białystok 2005. 

2. Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, Wydawnictwo Politechnika 

Białostocka, Białystok 2003. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Borys T. (red.) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem Wyd. Ekonomia 

i Środowisko, Białystok , 2003. 

2. Pawlczyk-Szpilowa M., Biologia i ekologia, Oficyna Wydawnicza. Politechniki 

Wrocławskiej, Wrocław 1997. 

3. Zarzycki R. et al., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska, WNT, 

Warszawa 2007. 

 

Efekty kształcenia:  

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu objętego programem wykładu oraz umiejętności 

dotarcia do brakujących źródeł. 

 

Język wykładowy: język polski (opcjonalnie angielski) 

 

Osoba(y) prowadząca(e):  

prof. zw. dr hab. inż. Tomasz Winnicki 

dr inż. Krzysztof Lorenz 


