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Cel modułu Celem modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu problematyki 
związanej z użytkowaniem i ochroną środowiska w wymiarze 
ekonomicznym. Zaznajomienie studentów z uwarunkowaniami 
prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście realizowanej 
polityki ekologicznej. Przedstawienie podstawowych metod wyceny 
negatywnych efektów zewnętrznych oraz technik naliczania opłat 
ekologicznych.  

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Wykłady: 
Podstawy ekonomiki ochrony środowiska. Środowisko przyrodnicze 
w teorii ekonomii. Związki i wzajemne zależności gospodarki i 
środowiska. Cywilizacyjne zagrożenia środowiska przyrodniczego. 
Straty ekologiczne. Polityka ekologiczna. Instrumenty ekonomiczne 
w ochronie środowiska. Źródła finansowania przedsięwzięć 
proekologicznych. Przedsiębiorstwo a ochrona środowiska.  
Ćwiczenia: 
Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska. Metody wyceny 
strat ekologicznych. Naliczanie opłat za: wprowadzanie substancji 
zanieczyszczających do powietrza ze źródeł energetycznych, 
wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania 
paliw w silnikach pojazdów spalinowych, wprowadzanie ścieków do 
wód lub do ziemi, w tym wód chłodniczych, opadowych i 
roztopowych, pobór wody na cele gospodarcze, składowanie 
odpadów oraz opłaty produktowej. Badanie ekonomicznej 
efektywności przedsięwzięć ochronnych. 
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Wykład teoretyczny z prezentacją multimedialną, dyskusja 
Ćwiczenia – praca zespołowa w grupach  



 


