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Nazwa przedmiotu

Prawo geologiczne i górnicze

Kod ECTS

7.3.0045
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Mikołaj Tarkowski
Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja semestr

Wydział
Oceanografii i
Geografii

Geologia wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 6

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

2
udział w wykładach 30h; udział w zaliczeniu 2h;
udział w konsultacjach (kontakt oferowany) 6h;
razem: 38h, ECTS: 1,5
przygotowanie do zaliczenia (studiowanie literatury):
15h, ECTS: 0,5

Cykl dydaktyczny

2015/2016 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

analiza tekstów z dyskusją, rozwiązywanie zadań-
wykład konwersatoryjny-
wykład problemowy-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne: testowe / z pytaniami (zadaniami) otwartymi
Podstawowe kryteria oceny

Uzyskanie minimum 51% liczby punktów z zaliczenia pisemnego, zgodnie z
Regulaminem Studiów UG.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Przedstawienie głównych pojęć i zasad prawa geologicznego i górniczego oraz praw i obowiązków związanych z wykonywaniem tego rodzaju
działalności gospodarczej i naukowej. Kształtowanie umiejętności w zakresie zgodnego z prawem, a jednocześnie przedsiębiorczego wykonywania
zawodu geologa.

Treści programowe

A. Problematyka wykładu:
A.1. Zagadnienia podstawowe: zasady oraz pojęcia z zakresu prawa geologicznego i górniczego.
A.2. Kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych i górniczych.
A.3. Projektowanie oraz wykonywanie prac i robót geologicznych.
A.4. Dokumentacja geologiczna i pokrewna, rozporządzanie prawem do informacji geologicznej.
A.5. Prawo własności kopalin i gruntu.
A.6. Procedury koncesyjne.
A.7. Procedury związane z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych.
A.8. Organizacja i nadzór prac geologicznych i górniczych.
A.9. Organy administracji geologicznej i górniczej.
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A.10. Opłaty.
A.11. Zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej, administracyjnej.
A.12. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Lipiński A., Mikosz R., 2003. Ustawa Prawo Górnicze i Geologiczne. Komentarz, Warszawa
Hycner R., 2006. Zagadnienia  geodezyjno-prawne gospodarki nieruchomościami, Katowice
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Ustawa z 9.6. 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze(Dz. U. 2011, nr 163, poz. 981) 
Akty wykonawcze do ustawy – szczegółowy wykaz podany na pierwszym wykładzie
B. Literatura uzupełniająca
Rotko J., 2002. Komentarze do ustawy – prawo ochrony środowiska, ochrony zasobów środowiskowych, Warszawa
Bielecki M., 2009. Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, Warszawa

Efekty uczenia się

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1A_W02, P1A_W05, P1A_W10, P1A_U02, P1A_U03,
P1A_U07, P1A_U08, P1A_U10, P1A_U11, P1A_K01,
P1A_K04, P1A_K05, P1A_K07, P1A_K08
Efekty dla kierunku Geologia:
K_W01, K_W02, K_W21, K_U02, K_U03, K_U22, K_K01,
K_K04, K_K11

Wiedza

W_1 K_W21+++ ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu prawa geologicznego
i górniczego (treści programowe: A.1) zaliczenie pisemne
W_2  K_W21++  zna  ogólne  zasady  tworzenia  i  rozwoju  form  indywidualnej
przedsiębiorczości  związanej  z  działalnością  geologiczno-  inżynierską  (treści
programowe: A.12) zaliczenie pisemne
W_3 K_W02+ ma wiedzę o podstawowej terminologii prawnej właściwej dla nauk o
geologii (treści programowe: A.1-12) zaliczenie pisemne
W_4 K_W01++ ma podstawową orientację o powiązaniach prawa górniczego i
geologicznego z prawem gospodarczym, cywilnym, administracyjnym i karnym,
rozumie  i  prawidłowo  interpretuje  zależność  międzydyscyplinarną  (treści
programowe: A.11) zaliczenie pisemne

Umiejętności

U_1 K_U22++ Poprawnie wyciąga wnioski na podstawie treści  norm z zakresu
prawa górniczego i geologicznego oraz stosowania tych regulacji w działalności
geologiczno-inżynierskiej  (treści  programowe:  A.1-12)  zaliczenie  pisemne,
rozwiązywanie zadań
U_2 K_U02++ samodzielnie uczy się i korzysta z informacji  źródłowych w zakresie
prawa górniczego i geologicznego (treści programowe: A.1-12) zaliczenie pisemne,
rozwiązywanie zadań
U_3  K_U22+  opracowuje  projekty  prac  górniczych  i  geologicznych  oraz
dokumentację  geologiczną  i  pokrewną  w  sposób  odpowiadający  standardom
ochrony własności intelektualnej (treści programowe: A.3-9) zaliczenie pisemne,
rozwiązywanie zadań
U_4 K_U03++ komunikuje się ze społeczno-gospodarczym otoczeniem w zakresie
zagadnień dotyczących problematyki działalności geologiczno-inżynierskiej (treści
programowe: A.1-12) zaliczenie pisemne, rozwiązywanie zadań

Kompetencje społeczne (postawy)

K_1  K_K01  +++  rozumie  potrzebę  uczenia  się  i  aktualizowania  oraz
wykorzystywania pozyskiwanej wiedzy z zakresu prawa geologicznego i górniczego
do rozwoju swoich kompetencji zawodowych (treści programowe: A.1-12) dyskusja
na zajęciach, rozwiązywanie zadań
K_2 K_K04 ++ potrafi zgodnie z zasadami prawa geologicznego i górniczego oraz
innych powiązanych z nimi norm prawnych, określić priorytety (problemy badawcze)
i  sposoby  ich  realizacji  (treści  programowe:  A.1-12)  dyskusja  na  zajęciach,
rozwiązywanie zadań
K_3 K_K11 ++ wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze
stosowanych technik badawczych i tworzy warunki do wykonywania działalności
górniczej oraz geologicznej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, ochrony
środowiska i poszanowania praw osób trzecich oraz z zasadami etyki zawodowej
(treści programowe: A.1-12) dyskusja na zajęciach, rozwiązywanie zadań
K_4 K_K01+ potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (treści programowe:
A.1-12) dyskusja na zajęciach, rozwiązywanie zadań

Kontakt
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http://prawo.univ.gda.pl/pracownik/mikolajtarkowski.html
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