
 

UCHWAŁA NR 151/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 października 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Odpadami 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych Prawa 
Gospodarki Odpadami od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym w załączniku 
do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  

1 października 2020 r. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załącznik do uchwały Nr 151/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 21 października 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Odpadami 
 
 

Program Studiów trwa 2 semestry nauki i zakłada 160 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 47 

Semestr I 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. Prawne regulacje gospodarki odpadami 
w Polsce i w Unii Europejskiej         6 wykłady 3h 

ćwiczenia 3h zaliczenie 2 

2. Administracja publiczna w gospodarce 
odpadami 4 wykłady 2h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

3. Prawo ochrony środowiska w gospodarce 
odpadami 3 wykłady 1,5h 

ćwiczenia 1,5h zaliczenie 1 

4. Prawo wodne w gospodarce odpadami 3 wykłady 1,5h 
ćwiczenia 1,5h zaliczenie 1 

5. Postępowania administracyjne w gospodarce 
odpadami 4 wykłady 2h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

6. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz 
gospodarce odpadami (BDO) 4 wykłady 2h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

7. Opłaty i sankcje w gospodarce odpadami 2 wykłady 1h 
ćwiczenia 1h zaliczenie 1 

8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi 14 wykłady 7h 
ćwiczenia 7h zaliczenie 3 

9. Wymogi policyjne i reglamentacyjne w 
gospodarce (oferty, certyfikaty, kwalifikacje) 4 wykłady zaliczenie 1 

10. Nadzór państwowy w gospodarce odpadami 4 wykłady zaliczenie 1 

11. Ewidencja odpadów 3 ćwiczenia zaliczenie 1 

12. Sprawozdawczość odpadowa 2 wykłady 1h 
ćwiczenia 1h zaliczenie 1 

13. Odpady wydobywcze w gospodarce odpadami 4 wykłady 2h 
ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

14. Składowiska odpadów w gospodarce odpadami 8 wykłady 4h 
ćwiczenia 4h zaliczenie 3 

15. Mediacje środowiskowe w gospodarce 
odpadami 3 wykłady 1,5h 

ćwiczenia 1,5h zaliczenie 1 

16. Akty prawa miejscowego w gospodarce 
odpadami 4 wykłady 2h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

Razem 21 
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Semestr II 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. 
Procedury zamówień publicznych w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych  

4 wykłady 2h 
ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

2. Gospodarka ściekowa a odpady  2 wykłady 1h 
ćwiczenia 1h zaliczenie 1 

3. 

Decyzję administracyjne w zakresie 
gospodarki odpadami.  
(Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 
zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie 
na przetwarzanie odpadów, pozwolenie 
zintegrowane) 

10 wykłady 5h 
ćwiczenia 5h zaliczenie 3 

4. Kary administracyjne za nieprawidłowe 
gospodarowanie odpadami 5 wykłady 3h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 2 

5. Odpowiedzialność prawna w gospodarce 
odpadami  4 wykłady 2h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

6. Transport odpadów. Podmioty transportujące 
odpady. ADR 4 wykłady 2h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

7. Operat przeciwpożarowy i postanowienia 
komendanta PSP 4 wykłady 2h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

8. Ochrona przeciwpożarowa w gospodarce 
odpadami 4 wykłady 2h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

9. Odpady medyczne  6 wykłady 3h 
ćwiczenia 3h zaliczenie 2 

10. Dokumentacja w gospodarce w gospodarce 
odpadami 7 wykłady 2h 

ćwiczenia 5h zaliczenie 2 

11. BHP w gospodarce  odpadami 4 wykłady 2h 
ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

12. 

Zasady postępowania ze szczególnymi 
rodzajami odpadów : 
– komunalne osady ściekowe 
– baterie i akumulatory 
-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
- pojazdy wycofane z eksploatacji   
- opakowania i odpady opakowaniowe   

8 wykłady 4h 
ćwiczenia 4h zaliczenie 2 

13. Dostęp do informacji publicznej a ochrona 
danych osobowych w gospodarce odpadami 4 wykłady 2h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

14. Krajowa Administracja Skarbowa w 
gospodarce odpadami 4 wykłady 2h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

15. Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym  4 wykłady 2h 
ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

16. Transgraniczne przemieszczanie odpadów w 
gospodarce odpadami 4 wykłady 2h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

17. Recykling. Dobre praktyki w gospodarce 
odpadami 5 wykłady 3h 

ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

18. Stowarzyszenia, izby, organizację  
funkcjonujące w gospodarce odpadami 2 wykłady 

ćwiczenia zaliczenie 1 

19. Aktualne problemy w gospodarce  odpadami 2 wykłady 1h 
ćwiczenia 1h zaliczenie 1 

20. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 4 wykłady 2h 
ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

Razem 26 
 
Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacze powinni przystąpić do egzaminu końcowego 
obejmującego zakres materiału z całości studiów.  
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Odpadami  
Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

WIEDZA 

SP_W01 Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i specyfice prawa gospodarki 
odpadami. P7S_WG 

SP_W02 
Rozumie istotę regulacji prawnej gospodarki odpadami, 
dostrzega relację pomiędzy prawem a rynkiem gospodarki 
odpadami. 

P7S_WG 

SP_W03 Zna w pogłębionym stopniu instytucje prawne funkcjonujące 
w prawie gospodarki odpadami. P7S_WG 

SP_W04 Zna w pogłębionym stopniu źródła prawa gospodarki 
odpadami – unijne i krajowe.  P7S_WK 

SP_W05 Ma pogłębioną wiedzę o prawie gospodarki odpadami. P7S_WK 

SP_W06 Zna w pogłębionym stopniu instytucję krajowe i unijne 
funkcjonujące w gospodarce odpadami. P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 

Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi w zakresie 
prawa gospodarki odpadami, uwzględniające relacje prawa 
gospodarki odpadami z prawem publicznym, prywatnym, a 
także z obrotem gospodarczym. 

P7S_UK 

SP_U02 

Identyfikuje złożone problemy prawne w zakresie gospodarki 
odpadami, rozwiązując je, posługuje się także 
instrumentarium prawnym z zakresu prawa cywilnego, 
karnego, administracyjnego.  

P7S_UW 

SP_U03 
Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych regulacji 
prawnych z zakresu gospodarki odpadami w danych stanie 
faktycznym i prawnym.  

P7S_UO 

SP_U04 

Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w 
działach gospodarki odpadami lub ochrony środowiska w 
jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz 
przedsiębiorstw państwowych lub prywatnych. 

P7S_UU  

SP_U05 
Potrafi określić sytuację prawną uczestnika postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. Wskazuje na obowiązki, 
uprawnienia i kompetencje zamawiającego oraz wykonawcy. 

P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 Dostrzega konieczność ciągłego doskonalenia i aktualizacji 
wiedzy z zakresu prawa gospodarki odpadami. P7S_KK 

SP_K02 
Jest gotów do podjęcia pracy jako ekspert z zakresu prawa 
gospodarki odpadami, zarówno w instytucjach państwowych, 
samorządowych oraz w podmiotach prywatnych.  

P7S_KO 

SP_K03  Posiada wiedzę prawnicza pozwalającą na rozwiązywanie 
problemów związanych z gospodarką odpadami. P7S_KR 

SP_K04 Zna obowiązki prawne podmiotów zajmującymi się odpadami 
oraz zna organy kontroli w gospodarce z odpadami. P7S_KR 

 

 


