Wrocław, dnia:

12.04.2022 r.

Harmonogram zajęć
Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Odpadami
Rok akademicki 2021/2022, semestr II
Zajęcia prowadzone zdalnie poprzez aplikację MS TEAMS.
Sobota:
godziny bloku

09:00 – 10:30

12.03.2022
liczba godzin
forma zajęć
zajęć
(wyk/ćw/sem/w
(1 godz zajęć arsztat)
45 minut)

wykład

2

Paulina
Wiśniewska
Urząd
Województwa Dolnośląskiego

Marszałkowski

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

Paulina
Wiśniewska
Urząd
Województwa Dolnośląskiego

Marszałkowski

wykład

3

13:30 – 17:30

3h wykład
2h ćwiczenia

5

godziny bloku

09:00 – 10:30

13.03.2022
liczba godzin
forma zajęć
zajęć
(wyk/ćw/sem/w
(1 godz zajęć arsztat)
45 minut)
1h wykład
1h ćwiczenia

prowadzący

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

10:45 – 13:00

Niedziela:

nazwa przedmiotu

2

Kary administracyjne za nieprawidłowe
gospodarowanie odpadami

nazwa przedmiotu

r.pr. Małgorzata Liptak pracownik WIOŚ we
Wrocławiu Naczelnik Wydziału Prawnego WIOŚ)

prowadzący

Stowarzyszenia, izby, organizację funkcjonujące w Andrzej Milian – Kierownik Wydział Ochrony
gospodarce odpadami
Środowiska Gmina Długołęka

10:45 – 12:15

12:45 – 16:00

Sobota:
godziny bloku

09:00 – 12:15

12:45 – 16:00

Niedziela:
godziny bloku

08:30 – 10:00

1h wykład
1h ćwiczenia

2

2h wykład
2h ćwiczenia

4

19.03.2022
liczba godzin
forma zajęć
zajęć
(wyk/ćw/sem/w
(1 godz zajęć arsztat)
45 minut)

wykład

ćwiczenia

4

4

20.03.2022
liczba godzin
forma zajęć
zajęć
(wyk/ćw/sem/w
(1 godz zajęć arsztat)
45 minut)

ćwiczenia

2

Aktualne problemy w gospodarce odpadami

Andrzej Milian – Kierownik Wydział Ochrony
Środowiska Gmina Długołęka

Ochrona przeciwpożarowa w gospodarce odpadami

mł. bryg. w st. sp. mgr Mariusz Urbaniak

nazwa przedmiotu

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

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

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

prowadzący

2h, Agnieszka Krzywicka – starszy specjalista
WIOŚ we Wrocławiu

2h Agnieszka Suszycka - starszy specjalista
WIOŚ we Wrocławiu

Michał Kusz - praktyk z organizacji odzysku

prowadzący

Paulina
Wiśniewska
Urząd
Województwa Dolnośląskiego

Marszałkowski

10:15 – 12:30

ćwiczenia

3

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

12:45 – 16:00

2h wykład
2h ćwiczenia

4

BHP w gospodarce odpadami

16:15 – 18:45

2h wykład
2h ćwiczenia

4

Transport odpadów. Podmioty transportujące
odpady. ADR

Sobota:
godziny bloku

09:00 – 12:15

12:45 – 16:00

Niedziela:
godziny bloku

09:00 – 12:15

09.04.2022
liczba godzin
forma zajęć
zajęć
(wyk/ćw/sem/w
nazwa przedmiotu
(1 godz zajęć arsztat)
45 minut)
2h wykład
4
2h ćwiczenia
Odpowiedzialność prawna w gospodarce odpadami
2h wykład
2h ćwiczenia

4

10.04.2022
liczba godzin
forma zajęć
zajęć
(wyk/ćw/sem/w
(1 godz zajęć arsztat)
45 minut)
wykład

Procedury zamówień publicznych w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych

nazwa przedmiotu

Paulina
Wiśniewska
Urząd
Województwa Dolnośląskiego

Marszałkowski

mgr Dawid Piekarski Kierownik Działu
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony
Przeciwpożarowej)

mgr inż. Robert Jedynak

prowadzący

dr Rafał Kierzynka SSO

dr hab. Krzysztof Horubski

prowadzący

Adrianna Krzyżosiak-Milian – główny specjalista
WIOŚ we Wrocławiu)

4
Składowiska odpadów w gospodarce odpadami

12:45 – 16:00

ćwiczenia

4
Składowiska odpadów w gospodarce odpadami

Sobota:
godziny bloku

23.04.2022
liczba godzin
forma zajęć
zajęć
(wyk/ćw/sem/w
arsztat)

nazwa przedmiotu

Krzysztof Senderak – starszy inspektor WIOŚ we
Wrocławiu

prowadzący

godziny bloku

forma zajęć
(wyk/ćw/sem/w
(1 godz zajęć arsztat)
45 minut)
3h wykład
6

08:00 – 12:15

nazwa przedmiotu

prowadzący

Maria Siwiak Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ
we Wrocławiu

Odpady medyczne

3h ćwiczenia
12:45 – 16:00

2h wykład
2h ćwiczenia

4

16:15 – 18:00

1,5h wykład
1,5h ćwiczenia

3

Niedziela:
godziny bloku

24.04.2022
liczba godzin
forma zajęć
zajęć
(wyk/ćw/sem/w
(1 godz zajęć arsztat)
45 minut)
2h wykład

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

Grzegorz
Kubicki
Urząd
Województwa Dolnośląskiego

Prawo wodne w gospodarce odpadami

mgr Monika Poważna

nazwa przedmiotu

2
Transgraniczne przemieszczanie odpadów w
gospodarce odpadami

10:00 – 13:15

Marszałkowski

prowadzący

Agnieszka Krzywicka – starszy specjalista WIOŚ
we Wrocławiu
Agnieszka Suszycka - starszy specjalista WIOŚ
we Wrocławiu)

2h ćwiczenia

2

13:45 – 15:15

wykład

2

Krajowa Administracja Skarbowa w gospodarce
odpadami

mgr Jerzy Chrobak Krajowa Administracja
Skarbowa

15:30 – 17:00

ćwiczenia

2

Krajowa Administracja Skarbowa w gospodarce
odpadami

mgr Jerzy Chrobak Krajowa Administracja
Skarbowa

Sobota:
godziny bloku

09:00 – 10:30

07.05.2022
liczba godzin
forma zajęć
zajęć
(wyk/ćw/sem/w
(1 godz zajęć arsztat)
45 minut)

wykład

2

nazwa przedmiotu

Dokumentacja w gospodarce w gospodarce
odpadami

prowadzący

1h, Adrianna Krzyżosiak-Milian – główny
specjalista WIOŚ we Wrocławiu)

09:00 – 10:30

wykład

2

Dokumentacja w gospodarce w gospodarce
odpadami
1h, Agnieszka Mielnik-Giezek – główny
specjalista WIOŚ we Wrocławiu

10:45 – 13:00

ćwiczenia

3

Dokumentacja w gospodarce w gospodarce
odpadami

1,5h, Adrianna Krzyżosiak-Milian – główny
specjalista WIOŚ we Wrocławiu)

1,5h, Agnieszka Mielnik-Giezek – główny
specjalista WIOŚ we Wrocławiu

13:30 – 15:00

ćwiczenia

2

Dokumentacja w gospodarce w gospodarce
odpadami

1h, Adrianna Krzyżosiak-Milian – główny
specjalista WIOŚ we Wrocławiu)

1h, Agnieszka Mielnik-Giezek – główny
specjalista WIOŚ we Wrocławiu
15:15 – 18:30

Niedziela:

godziny bloku

2h wykład
2h ćwiczenia

4
Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

dr inz. Małgorzata Hordyńska Wydział Inżynierii
Materiałowej / Katedra Inżynierii Produkcji
Politechnika Śląska)

08.05.2022
liczba godzin
zajęć
forma zajęć
(wyk/ćw/sem/w
arsztat)
(1 godz zajęć 45 minut)

nazwa przedmiotu

Adrianna Krzyżosiak-Milian – główny specjalista
WIOŚ we Wrocławiu)

1h wykład
2

08:30 – 10:00

1h ćwiczenia

prowadzący

Gospodarka ściekowa a odpady
Agnieszka Mielnik-Giezek – główny specjalista
WIOŚ we Wrocławiu

10:15 – 12:30

wykład

3
Recykling. Dobre praktyki w gospodarce odpadami

dr inz. Małgorzata Hordyńska Wydział Inżynierii
Materiałowej / Katedra Inżynierii Produkcji
Politechnika Śląska)
1h, Adrianna Krzyżosiak-Milian – główny
specjalista WIOŚ we Wrocławiu)

13:00 – 14:30

ćwiczenia

2

Recykling. Dobre praktyki w gospodarce odpadami
1h, Agnieszka Mielnik-Giezek – główny
specjalista WIOŚ we Wrocławiu

14:45 – 18:00

2h wykład
2h ćwiczenia

4

Operat przeciwpożarowy i postanowienia
komendanta PSP

mł. bryg. mgr inż. Izabela Budzisz KM PSP
Wrocław

W celu zaliczenia semestru II należy uzyskać zaliczenie ze wszystkich przedmiotów, które zostaną uzupełnione przez
wykładowców w systemie USOSweb.
Słuchacz ma obowiązek weryfikacji zaliczeń i zgłoszenia ewentualnego ich braku do wykładowcy bądź kierownika studiów

Egzamin nr 1 SPPGO - niedziela: 29 maja 2022 r. g. 08:00.

Egzamin dodatkowy odbędzie się w terminie do 30 września 2022 r. i zostanie ogłoszony słuchaczom SP najpóźniej do 4 czerwca 2022r.
Pytania egzaminacyjne zostaną przekazane słuchaczom SP najpóźniej do 15 marca 2022r.
Egzamin odbędzie się w formie zdalnej przy wykorzystaniu aplikacji Teams, którego zasady zostaną określone w instrukcji przekazanej
słuchaczom SP najpóźniej do 30 kwietnia 2022r. Przed terminem egzaminu zostanie zorganizowane w Teams, z odpowiednim wyprzedzeniem,
spotkanie poświęcone omówieniu wszystkich spraw związanych z egzaminem.
Komisja egzaminacyjna w czasie przeprowadzania egzaminu będzie przebywać na WPAE.

