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Kierunek lub kierunki studiów Ochrona Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Waloryzacja środowiska, 

Environment valorisation  

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
 

fakultatywny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe 

4 (2/2) 

Tytuł/stopień, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za moduł 

Dr Joanna Sender 

Jednostka oferująca moduł 
 

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu  
 

Celem realizacji modułu jest zdobycie przez 

studentów wiedzy na temat zasad oceny i wyceny 

zasobów przyrodniczych. Przedstawienie 

podstawowych aktów prawnych będących podstawą 

prowadzenia działań kompensacyjnych. Zapoznanie 

studentów ze sposobami i rodzajami prowadzenia 

takich działań oraz z rodzajami i sposobami 

identyfikacji zagrożeń środowiskowych wraz z 

metodami odtwarzania zniszczonych zasobów 

przyrodniczych w celu wykształcenia  umiejętności 

prawidłowego gospodarowania przestrzenią i 

zasobami środowiska naturalnego. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Ochrona przyrody 

Treści programowe modułu 
kształcenia  

Definicja waloryzacji i oceny środowiska. 

Inwentaryzacja przyrodnicza.  

Naturalna degeneracja i regeneracja systemów 

ekologicznych. Antropogeniczna degradacja 

systemów ekologicznych i sposoby jej naprawiania: 

renaturalizacja, przyrodnicze wzbogacanie, 

kompensacja ekologiczna. 

Podstawowe akty prawne regulujące planowanie i 

wykonywanie działań kompensacyjnych w 

Waloryzacja w opracowaniu ekofizjograficznym. 

Ocena elementów biotycznych i abiotycznych 

środowiska. Metody oceny środowiska dla potrzeb 

różnych działów gospodarki.  
Wykaz literatury podstawowej i 
uzupełniającej 

1. Ciechanowicz-McLean J. (red.) 2006. Polskie 

prawo ochrony przyrody. Wyd. Difin Warszawa 

2. Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2004. Natura 2000 – 

narzędzie ochrony przyrody. Planowanie 
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obszarów Natura 2000, WWF Polska; Warszawa. 

3. Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2008. Poradnik 

lokalnej ochrony przyrody. Wydawnictwo Klubu 

Przyrodników. Świebodzin 

4. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r.)  

5. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska 

6. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 

dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 

grudnia 2004 r.) Na podstawie art. 51 ust. 8 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 

późn. zm.) 

7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ŚRODOWISKA z dnia 26 lipca 2002 r. w 

sprawie rodzajów instalacji mogących 

powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości. (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 

2002 r.) 

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ŚRODOWISKA z dnia 20 czerwca 2002 r. w 

sprawie jednorazowego odszkodowania za 

przedwczesny wyrąb drzewostanu. (Dz. U. z dnia 

4 lipca 2002 r.) 

9. Szyszko J., Rylke J., Jeżewski P., Dymitryszyn 

E. red. 2010. Ocena i wycena zasobów 

przyrodniczych. Wydawnictwo SGGW 

Warszawa. 

10. Wiatr I., Marczak H., Sawa J. 2003. 

Ekoinżynieria. Podstawy działań naprawczych w 

środowisku. Wydawnictwo Naukowe Gabriel 

Borowski; Lublin 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykład,  dyskusja, ćwiczenia 

oparte o prace terenowe, związane z inwentaryzacją 

przyrodniczą, prezentacja i omówienie wyników 

waloryzacji. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 
dokumentowania osiągniętych 
efektów kształcenia 

Zaliczenie końcowe części wykładowej w formie 

pisemnego zaliczenia; 

Zaliczenie części ćwiczeniowej przez wykonanie i 

zaprezentowanie wyników waloryzacji wybranego 

obszaru. 

 


