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1) Pojęcia podstawowe ogólne:
a) środowisko,
b) ochrona środowiska,
c) przyroda
2) Podstawy prawne obowiązków związanych z ochroną środowiska w prowadzeniu
działalności gospodarczej (specyfika regulacji prawnej ochrony środowiska, system
przepisów prawa ochrony środowiska – podstawowe akty prawne)
3) Podstawowe pojęcia dotyczące ochrony środowiska w działalności gospodarczej:
a) podmiot korzystający ze środowiska,
b) rodzaje korzystania ze środowiska, (powiązanie rodzaju działalności gospodarczej z
rodzajami korzystania ze środowiska i wynikającymi z tego obowiązkami prawnymi),
c) zakłady o dużym ryzyku i o zwiększonym ryzyku
4) Znaczenie zasad ogólnych POŚ w prowadzeniu działalności gospodarczej
a) Koncepcja (zasada) zrównoważonego rozwoju i jej implikacje dla przedsiębiorców
b) Podstawowe zasady prawa ochrony środowiska
5) Dostęp do informacji do środowisku i jego ochronie
6) Ochrona przyrody a działalność gospodarcza
a) Działalność gospodarcza na obszarach wchodzących w skład Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 i terenach objętych obszarową ochroną przyrody
b) Prawna ochrona zieleni i zadrzewień w działalności gospodarczej
7) Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej – oceny oddziaływania na środowisko
a) pojęcie przedsięwzięcia i oceny oddziaływania na środowisko,
b) rodzaje procedur oceny oddziaływania na środowisko
c) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (zakres obowiązku uzyskania)
d) raport oddziaływania na środowisko

8) Podstawowe pojęcia prawa emisyjnego – emisja, zanieczyszczenie, instalacja
9) Standardy jakości środowiska i ich przekraczanie
a) Pojęcie standardów jakości środowiska
b) strefy przemysłowe,
c) obszary ograniczonego użytkowania
10) Zasady korzystania z urządzeń i instalacji oddziałujących na środowisko
a) Standardy emisji
b) Pomiar emisji
c) Przegląd ekologiczny
11) Prawo emisyjne - obowiązki reglamentacyjne
a) Pozwolenia emisyjne
b) Zgłoszenia instalacji i urządzeń
c) decyzje ustalające dopuszczalne normy hałasu
12) Prawna regulacja dotycząca emisji przemysłowych
a) dyrektywy IPPC, IED (proces sewilski, system BAT)
b) pozwolenia zintegrowane
13) Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców w związku z ochroną środowiska (wykazy i
sprawozdawczość)
14) Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska,
sankcje finansowe za naruszanie zasad korzystania z zasobów środowiska)
15) Odpowiedzialność w ochronie środowiska w związku z prowadzeniem działalności
gospodarczej
16) Kontrola przedsiębiorców przez WIOŚ
a) Podmiot i przedmiot kontroli
b) Prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców
c) Przebieg i rezultaty kontroli
17) Postępowanie z substancjami i produktami uciążliwymi dla środowiska
18) Odpady
a) Pojęcie odpadu i rodzaje odpadów,
b) System przepisów dotyczących odpadów,
c) Zasady postępowania z odpadami w działalności gospodarczej,
d) Obowiązki wytwórców odpadów i podmiotów gospodarujących odpadami
19) Prawo wodne a prowadzenie działalności gospodarczej
20) koncepcja zarządzania środowiskowego - EMAS, ISO 14001,

21) CSR w ochronie środowiska
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