
 

 

 

Uchwała nr 87/2022 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 26 stycznia 2022 r.  

 

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych MBA-Menedżer gospodarstwa 

leśnego 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 31 pkt 12 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się program studiów podyplomowych MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 

stanowiący załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R e k t o r 

/-/ 

 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz 
 

 



Załącznik do uchwały nr 87/2022 Senatu UPP  

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MBA 

 

Nazwa: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 

Wydział: Leśny i Technologii Drewna 

 

1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 

 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 45 

Łączna liczba godzin zorganizowanych zajęć dydaktycznych:  210 

Liczba semestrów: 3 

Liczba zjazdów: 15 

 

 

2. Wykaz nauczycieli akademickich i innych osób realizujących zajęcia dydaktyczne 

 
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zatrudnienia Nazwa przedmiotu 

1 prof. dr hab. inż. Krzysztof Adamowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Podstawy finansów i rachunkowości 

Seminarium dyplomowe – część 1 

2 prof. UPP dr hab. Rafał Baum Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Gospodarka leśna przyszłości – Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju 

3 dr Magdalena Bartczak Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzania w Koninie Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 

4 prof. dr hab. Andrzej Czerniak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zarządzanie zasobami gospodarstwa leśnego 

5 dr Anna Jakubczak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 

6 mgr Monika Dzikowska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zarządzani w Koninie,  

właściciel biura rachunkowego 
Podstawy finansów i rachunkowości 

7 mgr Maciej Kiesler Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów  SP.J Prawo w procesie zarządzania jednostką organizacyjną PGL LP – część 1 i 2 

8 mgr Ewa Leks Urząd Skarbowy (Zielona Góra) Zarządzanie finansami 

9 prof. PR dr hab. Grzegorz Lew Politechnika Rzeszowska Zarządzanie kosztami 

10 mgr Jakub Lorenz Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów  SP.J Prawo w procesie zarządzania jednostką organizacyjną PGL LP – część 1 i 2 

11 dr Marek Malicki Ministerstwo Finansów Zarządzanie finansami 

12 mgr inż. Tomasz Markiewicz PGL LP Nadleśnictwo Łopuchówko Prawo w procesie zarządzania jednostką organizacyjną PGL LP – część 1 

13 prof. dr hab. Joanna Moczydłowska Politechnika Białostocka Zarządzanie zasobami ludzkimi 

14 mgr Michał Nemś PGL LP Nadleśnictwo Trzciel Zarządzanie finansami 

15 prof. dr hab. Piotr Niedzielski Uniwersytet Szczeciński  Zarządzanie zasobami gospodarstwa leśnego 

16 prof. dr hab. Edward Nowak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie kosztami 

17 mgr inż. Robert Pabian PGL LP Nadleśnictwo Katowice  Zarządzanie zasobami gospodarstwa leśnego 

18 mgr Julita Popiołek Właściciel firmy Cocreatio Zarządzanie zasobami ludzkimi 

19 mgr Joanna Popławska Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Zarządzanie zasobami ludzkimi 

20 prof. US dr hab. Beata Sadowska Uniwersytet Szczeciński Zarządzanie zasobami gospodarstwa leśnego 



21 dr inż. Maciej Sip Quantum Maciej Sip Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 

22 dr Kamila Słupińska  Uniwersytet Szczeciński Zarządzanie zasobami ludzkimi 

23 prof. PW dr hab. Piotr Szczypa Politechnika Warszawska 

Podstawy finansów i rachunkowości 

Controlling i rachunkowość zarządcza 

Seminarium dyplomowe – część 2 

24 prof. dr hab. Hubert Szramka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Seminarium dyplomowe – część 2 

25 prof. UŁ dr hab. Ewa Śnieżek Uniwersytet Łódzki Controlling i rachunkowość zarządcza 

26 mgr Izabela Ziemblicka Kancelaria Ziemblicka Izabella, Radca Prawny   Prawo w procesie zarządzania jednostką organizacyjną PGL LP – część 1 i 2 
 

 

3. Efekty uczenia się osiągnięte przez uczestnika po ukończeniu studiów podyplomowych oraz sposoby ich weryfikacji i oceny 

 
 Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – siódmy (7)  

Symbol Efekty uczenia się* Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się 
 WIEDZA – absolwent zna i rozumie:  

W1 w pogłębiony sposób przepisy prawa w kontekście prowadzonej gospodarki leśnej test, dyskusja, praca końcowa i egzamin końcowy 

W2 złożone ekonomiczne uwarunkowania gospodarki leśnej test, dyskusja, praca końcowa i egzamin końcowy 
W3 złożone zależności między kompetencjami miękkimi a skutecznym zarządzaniem gospodarstwem leśnym test, dyskusja, praca końcowa i egzamin końcowy 

W4 
przydatność różnorodnych narzędzi finansów, rachunkowości i controllingu w zarządzaniu gospodarstwem 

leśnym 
test, dyskusja, praca końcowa i egzamin końcowy 

 UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:  

U1 rozwiązywać złożone problemy o podłożu prawnym występujące w gospodarstwie leśnym test, dyskusja, praca końcowa i egzamin końcowy 

U2 
komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi) 

gospodarstwa leśnego i uzasadniać swoje stanowisko 
dyskusja, praca końcowa i egzamin końcowy  

U3 
zarządzać czasem i radzić sobie w sytuacjach stresogennych, uwzględniając swój jak i innych osób plan 

uczenia się przez całe życie 
dyskusja, , praca końcowa i egzamin końcowy 

U4 
rozróżniać i wykorzystywać różne kategorie ekonomiczne do rozwiazywania złożonych problemów 

decyzyjnych 
test, dyskusja, praca końcowa i egzamin końcowy 

U5 
czytać sprawozdanie finansowe gospodarstwa leśnego i obliczać oraz interpretować na jego podstawie 

wskaźniki ekonomiczne 
test, dyskusja, praca końcowa i egzamin końcowy 

U6 
zarządzać finansami, kosztami oraz zasobami gospodarstwa leśnego z wykorzystaniem nowej wiedzy z różnych 

dziedzin 
test, dyskusja, praca końcowa i egzamin końcowy 

U7 
wykonywać zadania z użyciem różnorodnych narzędzi rachunkowości i controllingu celem rozwiązania 

złożonych problemów decyzyjnych 
test, dyskusja, praca końcowa i egzamin końcowy 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do:  

K1 
ustawicznego uczenia się, wykazuje inicjatywę ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności w ramach 

zajmowanego stanowiska 

analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie ćwiczeń, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, 

ocena udziału w dyskusji, praca końcowa i egzamin końcowy 

K2 przewodzenia grupie i jako lider zespołu jest świadomy odpowiedzialności za efekty jego pracy 

analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie ćwiczeń, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, 

ocena udziału w dyskusji, praca końcowa i egzamin końcowy 

K3 hierarchizowania/wartościowania celów służących do realizacji postawionego przez siebie i innych zadania 

analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie ćwiczeń, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, 

ocena udziału w dyskusji, praca końcowa i egzamin końcowy 



K4 
wykonywania zawodu z uwzględnieniem aspektów społecznych i etycznych oraz odpowiedzialności za stan 

środowiska naturalnego 

analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie ćwiczeń, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, 

ocena udziału w dyskusji, praca końcowa i egzamin końcowy 

K5 
oceny skutków prowadzonej działalności dla środowiska przyrodniczego i ludzi, w tym za bezpieczeństwo 

pracy własnej i innych 

analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie ćwiczeń, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, 

ocena udziału w dyskusji, praca końcowa i egzamin końcowy 
* określone w sposób odpowiadający charakterystykom drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomie odpowiednio 6 lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (załącznik do rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji; Dz. 

U., poz. 2218) 

 

 

4. Wykaz przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Liczba godzin zajęć 

ECTS Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się przedmiotu 

Symbole efektów 

uczenia się 

studiów 

podyplomowych 

teoret. prakt. 

Semestr 1 

Prawo w procesie 

zarządzania jednostką 

organizacyjna PGL LP – 

część 1 

13 13 5 

PGL LP jako reprezentant Skarbu Państwa w świetle prawa krajowego: charakter prawny Lasów 

Państwowych, aspekty prawne funkcjonowania nadleśnictwa jako jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, relacje pomiędzy jednostkami Skarbu Państwa. Ustawa o lasach i 

Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz akty prawa wewnętrznego, ustawowe 

cele jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i środki ich 

realizacji, zakres kompetencji Nadleśniczego w świetle ustawy o lasach i Statutu Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (ulgi w spłacie należności w oparciu o regulacje wewnętrzne, 

uprawnienie do zawarcia ugody sądowej i pozasądowej, udostępnianie lasów), gospodarowanie mieniem 

Skarby Państwa ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i zamiany gruntów,  prawa pierwokupu oraz 

sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych), odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób trzecich na 

terenach Lasów Państwowych oraz na terenach przyległych, współpraca z samorządami na przykładzie 

inwestycji wspólnych. 

 

Nadleśniczy w strukturze organizacyjnej PGL LP: Ustawa o lasach i Statut Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe oraz akty prawa wewnętrznego, ustawowe cele jednostek organizacyjnych 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i środki ich realizacji, zakres kompetencji 

Nadleśniczego w świetle ustawy o lasach i Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 

(ulgi w spłacie należności w oparciu o regulacje wewnętrzne, uprawnienie do zawarcia ugody sądowej i 

pozasądowej, udostępnianie lasów), gospodarowanie mieniem Skarby Państwa ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzedaży i zamiany gruntów,  prawa pierwokupu oraz sprzedaży budynków i lokali 

mieszkalnych), odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób trzecich na terenach Lasów Państwowych oraz 

na terenach przyległych, współpraca z samorządami na przykładzie inwestycji wspólnych. 

 

Prawne aspekty procesów zarządzania w procedurach administracyjnych: Kodeks Postępowania 

Administracyjnego w ogólności (zakres zastosowania, rodzaje rozstrzygnięć, przebieg procedury z punktu 

widzenia Nadleśniczego jako strony postępowania oraz z punktu widzenia Nadleśniczego jak organu), 

W1, W2, W3 

 U1, U2, U6 

 K1, K2, K3, K4, 

K5 



skargi i wnioski, nadzór nad lasami prywatnymi, prawo łowieckie (plany łowieckie – zatwierdzanie i 

nadzór nad wykonaniem, szacowanie szkód łowieckich), ochrona gruntów rolnych i leśnych, opiniowanie 

zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, specustawy: drogowa, 

telekomunikacyjna, gazowa, Nadleśnictwo jako inwestor w procesie budowlanym, problematyka 

prawidłowego zapewnienia dostępu do informacji publicznej oraz informacji o środowisku.  

 

Cywilnoprawne podstawy zarządzania jednostką w obrocie gospodarczym: przedstawicielstwo i sposób 

ustalania prawidłowej reprezentacji, obliczanie terminów i instytucja przedawnienia, służebności w 

Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, ze szczególnym uwzględnieniem służebności 

przesyłu i drogowej, naniesienia obce i nakłady na gruntach Skarbu Państwa, gospodarka lokalowa ze 

szczególnym uwzględnieniem umowy najmu oraz postępowania eksmisyjnego, zasiedzenie jako rezultat 

zaniechania w zarządzaniu, zabezpieczanie wierzytelności o charakterze rzeczowym, w formie gwarancji 

ubezpieczeniowych oraz bankowych, prawo zobowiązań i zasada swobody umów w ujęciu  praktycznym, 

ogólne zasady wykonywania umów (ustawowe prawo odstąpienia, obowiązek współdziałania stron), 

formy zawarcia umowy  wraz z omówieniem procedury sprzedaży środków trwałych, instrumenty 

zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa w umowach (m.in. kary umowne, umowne prawo odstąpienia, 

potrącenie, odsetki i ich rodzaje, wymóg przedłożenia przez kontrahenta  polisy OC, dobrowolne poddanie 

się egzekucji), odpowiedzialność za szkody (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa), jak rozróżnić 

gwarancję od  rękojmi oraz znaczenie tych instytucji w praktyce, praktyczne aspekty umów zawieranych 

przez jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: umowy sprzedaży drewna; 

sprzedaż nieruchomości  w trybie art. 40a i art. 38 ustawy o lasach; dzierżawa i najem gruntów; darowizny 

z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

zlecenia, świadczenie usług; umowa o dzieło i umowa o  roboty budowlane, zmiany podmiotowe po stronie 

kontrahenta, wierzytelności i sposoby ich dochodzenia przez jednostki organizacyjne Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśniczy jako reprezentant Skarbu Państwa przed sądem – 

ogólne zasady postępowania cywilnego. 

  

Komunikacja wewnętrzna 

i zewnętrzna 
5 15 5 

Podstawy public relations (PR) i komunikacji społecznej: narzędzia PR, kontakty z mediami- komunikaty 

prasowe, konferencje prasowe, sprostowania , działania PR-owe w  Internecie, komunikacja w sytuacji 

kryzysowej. 

 

Kształtowanie wizerunku nadleśnictwa: czynniki kształtujące wizerunek, elementy kreacji wizerunku, 

wizerunek a tożsamość, modyfikacja wizerunku instytucji, kreacja wizerunku w mediach tradycyjnych i 

Internecie, w tym w social mediach. 

 

Autoprezentacja podczas wystąpień i wywiadów: zasady prowadzenia wywiadu, wiedza i umiejętności 

usprawniające komunikacje i ułatwiająca autoprezentację, umiejętność kontroli nad komunikacją werbalną 

i niewerbalną, sposoby radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień/ wywiadów. 
 

W3 

U2, U3 

 K1, K2, K3, K4, 

K5 



Podstawy finansów i 

rachunkowości 
14 10 5 

Podstawowe kategorie ekonomiczne: koszty i pojęcia bliskoznaczne, przychody i pojęcia bliskoznaczne, 

klasyfikacja nakładów, klasyfikacja kosztów, klasyfikacja przychodów, obiekty kosztów, koszty 

bilansowe i podatkowe, aktywa i pasywa. 

 

Podstawy sprawozdawczości finansowej gospodarstwa leśnego: zakres sprawozdania finansowego, 

terminy sporządzania sprawozdania finansowego, charakterystyka bilansu, rachunku zysków i strat, 

finansowe informacje dodatkowe, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale 

własnym, odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego, zatwierdzanie i badanie 

sprawozdania finansowego. 

 

Podstawy gospodarki finansowej nadleśnictwa: unormowania prawne gospodarki finansowej 

nadleśnictwa, rola funduszu leśnego, dokumentacja, odbiorcy i dostawcy nadleśnictwa, rozliczenia z ZUL, 

polityka zarządzania płatnościami.  

 

Inwentaryzacja według prawa bilansowego: istota, funkcje i zadania inwentaryzacji, metody 

inwentaryzacji, częstotliwość inwentaryzacji, wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych, 

powoływanie zespołów inwentaryzacyjnych, narzędzia wspomagające inwentaryzację, dokumentacja 

inwentaryzacyjna 

W1, W2, W4 

U1, U4, U5, U6 

K1, K3, K4 

Razem semestr 1 32 38 15   

Semestr 2 

Prawo w procesie 

zarządzania jednostką 

organizacyjna PGL LP – 

część 2 

11 9 4 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie prawnym: filary prawa pracy w Państwowym Gospodarstwie 

Leśnym Lasy Państwowe i ich hierarchia, pracodawca i pracownik w świetle struktury Lasów 

Państwowych, Służba Leśna, Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, umowa o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem jej 

jednostronnej i umownej modyfikacji, instytucja „powołania” jako forma zatrudnienia wyższej kadry 

kierowniczej – wady i zalety, współpraca z organizacjami związkowymi – obowiązki pracodawcy, 

odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników, świadczenie przez pracowników pracy zdalnej, 

integracja pracowników w świetle uregulowań wewnętrznych – trudności praktyczne, delegacje i rozjazdy, 

działalność konkurencyjna pracowników, czas pracy, pełnienie dyżurów przeciwpożarowych poza 

godzinami pracy i w dni wolne od pracy, rozwiązanie stosunku pracy. 

 

Zamówienia publiczne w nadleśnictwach: główne cele i założenia ustawy, prawidłowe szacowanie 

wartości zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert w ujęciu warsztatowym, 

tryby udzielania zamówień ze szczególnym uwzględnieniem trybu podstawowego i zamówienia z wolnej 

ręki, przygotowanie i przebieg postępowania – czyli jak bezpiecznie dotrzeć do celu  i zawrzeć ważną 

umowę, specyfika postępowań na wykonywanie usług leśnych, z uwzględnieniem aspektów BHP, 

procedury odwoławcze, praktyczne aspekty realizacji umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, obowiązki sprawozdawcze z zakresu Prawa zamówień publicznych. 

 

Jednostki organizacyjne PGL LP na gruncie prawa karnego i karnoskarbowego: prawny obowiązek 

denuncjacji, odpowiedzialność karna na tle zamówień publicznych, odpowiedzialność karnoskarbowa w 

projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (zakres zastosowania ustawy o  dyscyplinie 

finansów publicznych), Nadleśnictwo jako pokrzywdzony i oskarżyciel. 

 

 

W1, W2, W3 

U1, U2, U3, U4 

K1, K2, K3, K4, 

K5 



Zarządzanie kosztami 6 11 4 

Kalkulacja oraz analiza i kontrola kosztów nadleśnictwa: istota kalkulacji, przedmiot kalkulacji – obiekty 

kosztów w gospodarce leśnej, metody kalkulacji kosztów w gospodarce leśnej, koszty bezpośrednie i 

pośrednie, rozliczanie kosztów pośrednich, przekroje informacyjne kosztów w systemie rachunkowości 

nadleśnictw, analiza struktury i dynamiki kosztów, prognozowanie kosztów, zastosowanie wskaźników w 

kontroli kosztów, przyczynowe badania kosztów, badanie zależności kosztów od wielkości produkcji, 

modele ekonometryczne w analizie i kontroli kosztów. 

 

Rachunek kosztów w nadleśnictwie: istota rachunku kosztów, rola rachunku kosztów w nadleśnictwie, 

rodzaje rachunków kosztów możliwych do wdrożenia w nadleśnictwie, istota kosztów zmiennych i stałych 

w nadleśnictwie, wyodrębnianie kosztów zmiennych i stałych w gospodarce leśnej, tradycyjny rachunek 

kosztów zmiennych, 

Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych, wykorzystanie podziału kosztów na stałe 

i zmienne w procesach decyzyjnych w gospodarstwie leśnym. Rachunek kosztów klienta w nadleśnictwie.  

W2, W4  

U4, U6, U7 

K1, K3 

Zarządzanie finansami 

 
9 11 4 

Analiza ekonomiczna gospodarstwa leśnego: specyficzne uwarunkowania prawidłowego czytania i 

analizowania sprawozdania finansowego nadleśnictwa, wstępna ocena sytuacji majątkowo-finansowej 

nadleśnictwa, analiza sytuacji majątkowej, analiza sytuacji finansowej, analiza struktury i dynamiki 

wyniku finansowego w ramach rachunku zysków i strat, analiza rentowności i efektywności wykorzystania 

aktywów oraz pasywów, warianty wartości przepływów pieniężnych. 

 

Podatki w gospodarstwie leśnym: definicja podatku, opłaty i parapodatku, klasyfikacja podatków, podatek 

dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych w gospodarce leśnej, podatek 

VAT w gospodarce leśnej, podatki i opłaty lokalne, rozliczenia z urzędami skarbowymi i innymi urzędami 

pobierającymi podatki i opłaty. 

 

Windykacja należności: należności w nadleśnictwie – klasyfikacja, prawne uwarunkowania windykacji 

należności, proces windykacji należności, metody i narzędzia windykacji należności. 

W1, W2, W4 

U1, U4, U5, U6 

K1, K3, K5 

Seminarium dyplomowe – 

część 1 
0 8 3 

Seminarium: zasady pisania prac końcowych na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, wybór tematu pracy końcowej, opracowanie konspektu pracy końcowej z 

podaniem: celu, struktury pracy, metod badawczych, umiejętność korzystania z bazy Web of Science   

W1, W2 

U3 

K1, K3 

Razem semestr 2 26 39 15   

Semestr 3 



Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 
10 10 3 

Zarządzanie zespołem: budowanie zespołu, radzenie sobie z konfliktem, planowanie i organizacja, 

umiejętność słuchania, umiejętność odczytywania komunikatów niewerbalnych, motywowanie, style 

interpersonalne a rola w zespole, planowanie spotkań i zebrań, narzędzia usprawniające komunikację 

wewnętrzną. 

 

Zarządzanie czasem: znaczenie czasu i style zarządzania nim, narzędzia pomocne w zarządzaniu sobą w 

czasie, planowanie działań i ich delegowanie, efektywne wykorzystanie czasu a odpoczynek, diagnoza 

indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu, wyznaczanie 

celów, ustalanie priorytetów. tworzenie harmonogramów. 

 

Radzenie sobie ze stresem: istota i przyczyny powstawania stresu, efekty działania stresu, zarządzanie 

stresem, sposoby radzenia sobie ze stresem,  

stres w organizacji, rola komunikacji społecznej i braku asertywności w powstawaniu sytuacji 

stresogennych, stosowanie technik redukujących stres. 

 

Kultura organizacyjna, zarządzanie i przywództwo w organizacji: integralna teoria rozwoju (Ken Wilber), 

rola menedżera nadleśnictwa, myślenie oraz "bycie" prowadzące do zamierzonych efektów, rozwój 

kompetencji intra i interpersonalnych, interakcja z ludźmi w kontekście celu, rola lidera w organizacji, 

coachingowy stylu zarządzania, empowerment (wdrażanie i rozwój pracowników, rozwój talentów, praca 

zespołowa), standardy i metody pracy lidera organizacji. 

W3 

 U2, U3,  

K1, K2,  K3, K4, 

K5 

Controlling i 

rachunkowość zarządcza 

 

6 

 

9 3 

Strategiczna karta wyników w gospodarstwie leśnym: koncepcja strategicznej karty wyników, misja i wizja 

gospodarstwa leśnego, mapowanie strategii, mierniki w strategicznej karcie wyników, perspektywy 

strategicznej karty wyników gospodarstwa leśnego, propozycja strategicznej karty wyników dla 

nadleśnictwa, kaskadowanie strategicznej karty wyników. 

 

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu gospodarstwa leśnego: istota społecznej 

odpowiedzialności biznesu, działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w gospodarce leśnej, 

rachunkowość i raportowanie a społeczna odpowiedzialność biznesu, raportowanie o społecznej 

odpowiedzialności w PGL LP, zakres i sposób prezentacji informacji środowiskowo-społecznych przez 

gospodarstwo leśne, propozycje raportu o społecznej odpowiedzialności dla gospodarstw leśnych. 

 

Zarządzanie procesami w gospodarstwie leśnym: istota zarządzania procesowego, procesy, działania, 

czynności i zasoby a obiekty kosztów, wzajemne przyporządkowanie procesów i działań w gospodarstwie 

leśnym, założenia kalkulacji w ramach rachunku kosztów działań. 

 

W2, W3, W4 

 U4, U6, U7 

 K1, K3, K4, K5 



Zarządzanie zasobami 

gospodarstwa leśnego 
10 12 3 

Planowanie działalności inwestycyjnej: klasyfikacja inwestycji w gospodarstwie leśnym, nakłady 

inwestycyjne roczne i wieloletnie, źródła finansowania (kapitał własny, amortyzacja, kapitał obcy, 

nadwyżki), ocena projektów inwestycyjnych NPV, zarządzanie projektem inwestycyjnym (wykresy 

Gantta, budżetowanie). 

 

Procedury budowlane i drogownictwo: podstawy prawne, pojęcia, dokumentacja, remont, budowa, 

wykonawstwo, odbiory, odpowiedzialność.  

 

Polityka mieszkaniowa oraz dzierżawy i najmy: podstawy prawne, kalkulacja, kancelarie, zarządzenia, 

dokumentacja, najemca – najmujący obowiązki.  

 

Zarządzanie nieruchomościami leśnymi: istota pomiaru i wyceny, parametry wyceny,  wycena 

nieruchomości leśnych według prawa bilansowego, podatkowego i innych rozwiązań, wycena 

drzewostanów, budynków, budowli i innych nieruchomości, kierunki zarządzania nieruchomościami 

leśnymi, decyzje typu „wyprodukować czy kupić” w zarządzaniu nieruchomościami leśnymi, ocena 

opłacalności inwestycji w nieruchomości leśne, inwentaryzacja nieruchomości leśnych. 

W1, W2, W4 

U1, U4, U6, U7 

K1, K3, K4, K5 

Gospodarka leśna 

przyszłości – Koncepcja 

Zrównoważonego 

Rozwoju 

10 0 2 

Leśnictwo jako element koncepcji zrównoważonego rozwoju (ZR): podstawowe założenia, definicje i 

rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju, zasady ZR w gospodarce leśnej, instrumenty wspierające ZR, 

wskaźniki ZR, zrozumienie holistycznego znaczenia ZR 

W2 

U1, U2, U4 

K1, K3, K4, K5 

Seminarium 

dyplomowe – część 2 
0 8 4 

Seminarium: pisanie pracy końcowej w części teoretycznej, badawczej i aplikacyjnej, przygotowanie do 

egzaminu końcowego. 

W1, W2, W3, W4 

U1, U2, U3, U4, 

U5, U6, U7 

K1, K2, K3, K4, 

K5 

Razem semestr 3 36 39 15   

Razem całe studia 
94 116 

45 
  

210   

 



5. Sylabusy przedmiotów 

 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego  

Nazwa przedmiotu: Prawo w procesie zarządzania jednostką organizacyjną PGL LP – część 1 

Liczba 

punktów 

ECTS: 

5 

Kierownik przedmiotu: mgr Izabela Ziemblicka 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 13 

ćwiczenia 13 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 26 

praca własna słuchacza 99 

CEL PRZEDMIOTU zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu prawa szczegółowego odnoszącego się do 

zarządzania leśnymi jednostkami organizacyjnymi w aspekcie wzajemnych relacji jednostek organizacyjnych PGL LP, procedur 

administracyjnych prawa gospodarczego i cywilnego. 

METODY DYDAKTYCZNE Metody podające: wykłady. Metody problemowe: wykłady problemowe, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna (śnieżna kula). Metody praktyczne: ćwiczenia i zajęcia praktyczne, ćwiczenia z aktami prawnymi, 

ćwiczenia sytuacyjne.  

Zajęcia  stacjonarne oraz z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

E1 Zna i rozumie w pogłębiony sposób przepisy regulujące 

prowadzenie gospodarki leśnej, funkcjonowanie PGL LP, Kodeks 

Postępowania Administracyjnego oraz akty prawne dotyczące prawa 

gospodarczego i cywilnego 

W1 

E2 Ma wiedzę i rozumie złożone ekonomiczne uwarunkowania 

prowadzenia gospodarki leśnej w kontekście regulacji prawnych 
W2 

E3 Zna i rozumie złożoność struktur PGL LP celem wykorzystania 

kompetencji miękkich celem skutecznego zarządzania 

gospodarstwem leśnym 

W3 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

E4 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie 

rozwiązywania złożonych problemów prawnych natury 

administracyjnej, cywilnoprawnej lub związanej z prawem 

gospodarczym prowadzenia gospodarstwa leśnego 

U1 

E5 Potrafi komunikować się z przełożonymi i podwładnymi oraz 

instytucjami zewnętrznymi w ramach rozwiązywania problemów 

natury prawnej z podaniem swojej argumentacji 

U2 

E6 Potrafi zarządzać podległą komórką mając na uwadze dobro 

gospodarki leśnej wykorzystując wiedzę prawną, ekonomiczną oraz 

z zakresu ochrony środowiska  

U6 

K
o

m
p

et
en

cj
e 

sp
o

łe
cz

n
e 

E7 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy i umiejętności 
K1 

E8 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K2, K3 

E9 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych ze szczególnym 

poszanowaniem środowiska naturalnego 

K4, K5 

E10 Jest gotów do promowania i kształtowania kultury 

projakościowej i osobistej w dziedzinie działalności zawodowe ze 

szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego i norm etycznych 

K4, K5 

 



Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: test, dyskusja, ocena udziału 

w dyskusji, analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie zajęć, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, praca końcowa, 

egzamin końcowy 

Symbole efektów przedmiotowych: E1- E10 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wykłady: 

1. PGL LP jako reprezentant Skarbu Państwa w świetle prawa krajowego   

2. Nadleśniczy w strukturze organizacyjnej PGL LP  

3. Prawne aspekty procesów zarządzania w procedurach administracyjnych 

4. Cywilnoprawne podstawy zarządzania jednostką w obrocie gospodarczym 

Ćwiczenia, zajęcia praktyczne: 

1. PGL LP jako reprezentant Skarbu Państwa w świetle prawa krajowego: 

1.1. Analiza prawnych aspektów funkcjonowania nadleśnictwa jako jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej 

1.2. Analiza wzajemnych relacji między jednostkami PGL LP i Skarbu Państwa 

2. Nadleśniczy w strukturze organizacyjnej PGL LP: 

2.1. Identyfikacja i ocena kompetencji nadleśniczego w świetle ustawy o lasach i Statutu PGL LP 

2.2. Możliwości gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – analiza przypadków 

2.3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób trzecich na terenach PGL LP 

2.4. Dobre i złe praktyki współpracy PGL LP z samorządami 

3. Prawne aspekty procesów zarządzania w procedurach administracyjnych: 

3.1. Nadleśniczy jako strona lub organ w procedurach administracyjnych – analiza przypadków 

3.2. Nadzór nad lasami prywatnymi 

3.3. Zatwierdzanie i nadzór nad wykonaniem planów łowieckich, szacowanie szkód łowieckich 

3.4. Opiniowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony gruntów 

rolnych i leśnych 

3.5. Nadleśnictwo jako inwestor w procesie budowlanym 

3.6. Nadleśnictwo a specustawy: drogowa, telekomunikacyjna, gazowa. 

4. Cywilnoprawne podstawy zarządzania jednostką w obrocie gospodarczym: 

4.1. Przedstawicielstwo i sposób ustalania prawidłowej reprezentacji 

4.2. Obliczanie terminów i instytucja przedawnienia, służebności w PGL LP 

4.3. Zasady wykonywania umów w praktyce PGL LP 

4.4. Odróżnianie gwarancji od rękojmi 

4.5. Nadleśniczy jako reprezentant Skarbu Państwa przed sądem – zasady postępowania cywilnego 

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i testu w 

formie zdalnej  

WYKAZ LITERATURY 

1. A. Chodyński, Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategii rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007. 

2. M. Hałgas, P. Kostański, Prawo cywilne – część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, C.H. Beck, Warszawa 2020. 

3. KPA kodeks postępowania administracyjnego, Wydanie 39, C.H. Beck, Warszawa 2020. 

4. Polskie prawo leśne, red. D. Danecka, A. Habuda, Difin, Warszawa 2016. 

5. Podstawy gospodarki leśnej, red. B. Ważyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2014. 

6. B. Rakoczy, Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 

2018. 

7. M. Rudnicki, Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną 

środowiska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005. 

8. Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2018. 

9. Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, red. E. K. Czech, Difin, Warszawa 

2006. 

10. Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań 

ekonomicznych i prawnych, red. W. Gil, IBL, Sękocin Stary 2017. 

11. B. Rakoczy, Odpowiedzialność za szkody łowieckie, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 

12. J. Chmielewski, Prawo leśne w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 

13. W. Daniłowicz, Prawo Łowieckie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 

14. J. Wegner, Instytucja milczącego załatwienia sprawy w przestrzeni administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 

2020 

15. A.Kidyba, Kodeks cywilny komentarz, Wydanie II,  Wolters Kluwer, Warszawa 2012 

 

  



 

 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego  

Nazwa przedmiotu: Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna  

Liczba 

punktów 

ECTS: 

5 

Kierownik przedmiotu:  dr inż. Maciej Sip 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 5 

ćwiczenia 15 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 20 

praca własna słuchacza 105 

CEL PRZEDMIOTU zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych i skutecznych technik 

komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi gospodarstwa leśnego.  

METODY DYDAKTYCZNE Metody podające: wykłady, Metody problemowe: wykłady problemowe z prezentacją dobrych i 

złych praktyk, Metody praktyczne: ćwiczenia, ćwiczenia projektowe, wystąpienia w grupie, odgrywanie scenek tematycznych, 

nagrywanie i odtwarzanie wystąpień. Zajęcia  stacjonarne oraz z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

 

E1 Zna zasady skutecznej komunikacji z pracowniami oraz 

instytucjami zewnętrznymi, jak i całym społeczeństwem  
 

E2 Zna i rozumie wpływ kształtowania wizerunku PGL LP, jak i 

zasad prowadzenia gospodarki leśnej na opinię społeczną, w tym 

ocenę pracy pracowników PGL LP 

  

W3 

 

 

W3 

  

  

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

E3 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie 

komunikowania się wewnątrz organizacji, potrafiąc przedstawić 

swoje stanowisko 

U2 

E4 Potrafi komunikować się z interesariuszami zewnętrznymi 

gospodarstwa leśnego prezentując swoje stanowisko  
U2 

E5 Potrafi radzić sobie w sytuacjach stresogennych i przemieniać 

nowe wyzwania i sytuacje w plan rozwoju osobistego, jak i 

podległych pracowników  

U3 

K
o

m
p

et
en

cj
e 

sp
o

łe
cz

n
e 

E6 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy i umiejętności 
K1 

E7 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K2, K3 

E8 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych 
K1 

E9 Jest gotów do promowania i kształtowania kultury osobistej i 

projakościowej w dziedzinie działalności zawodowej 
K4, K5 



Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: test, dyskusja, ocena udziału 

w dyskusji, analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie zajęć, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, praca końcowa, 

egzamin końcowy 

Symbole efektów przedmiotowych: E1- E9 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wykłady: 

1. Podstawy public relations i komunikacji społecznej 

2. Kształtowanie wizerunku nadleśnictwa 

3. Autoprezentacja podczas wystąpień i wywiadów 

Ćwiczenia, zajęcia praktyczne: 

1. Podstawy public relations i komunikacji społecznej: 

1.1. Ocena skuteczności narzędzi PR w praktyce PGL LP 

1.2. Kontakty z mediami 

1.3. Opracowywanie komunikatów prasowych 

1.4. Przygotowanie i prowadzenie konferencji prasowej 

1.5. Sporządzanie sprostowań 

1.6. Prowadzenie działań PR-owych w Internecie 

1.7. Komunikacja w sytuacji kryzysowej 

2. Kształtowanie wizerunku nadleśnictwa: 

2.1. Identyfikacja czynników poprawiających i pogarszających wizerunek nadleśnictwa 

2.2. Odróżnianie wizerunku od tożsamości 

2.3. Modyfikacja wizerunku nadleśnictwa, jak i całej organizacji 

2.4. Kreacja wizerunku w mediach tradycyjnych i Internecie, w tym social mediach 

3. Autoprezentacja podczas wystąpień i wywiadów: 

3.1. Kształtowanie umiejętności kontroli nad komunikacją werbalną i niewerbalną 

3.2. Sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie wystąpień publicznych, wywiadów 

3.3. Przeprowadzenie wystąpienia/ wywiadu i jego analiza 

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i testu w 

formie zdalnej 

WYKAZ LITERATURY                                                                                                                         

1. W. Budziński, Public relations. Wizerunek, Reputacja. Tożsamość, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2017. 

2. M. E. Capitanio, A. Di Cicco, Komunikacja w polityce i biznesie. Sztuka przekonywania w epoce postprawdy, CeDeWu, 

Warszawa 2019. 

3. T. Gackowski, M. Łączyński, Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek? Jak i po co należy go badać? 

CeDeWu, Warszawa 2008. 

4. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

5. D. Łuczka, Kultura budowania relacji służbowych czyli etyka biznesu w praktyce, CeDeWu, Warszawa 2020. 

6. A. Roguski, Zrozumieć social media, Onepress, Gliwice 2020. 

7. Sztuka prezentacji. Teoria i praktyka, red. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch, Difin, Warszawa 2019. 

 

  



 

 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 

Nazwa przedmiotu: Podstawy finansów i rachunkowości 

Liczba 

punktów 

ECTS: 

5 

Kierownik przedmiotu: prof. UTP dr hab. Piotr Szczypa  

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 14 

ćwiczenia 10 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 24 

praca własna słuchacza 101 

CEL PRZEDMIOTU Zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu finansów oraz rachunkowości prowadzonych 

w PGL LP 

METODY DYDAKTYCZNE Metody podające: wykłady, Metody problemowe: wykłady problemowe, dyskusja dydaktyczna 

(burza mózgów, śnieżna kula), Metody praktyczne: ćwiczenia, studium przypadku, praca z dokumentami. Zajęcia  stacjonarne 

oraz z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

E1 Wymienia i zna przepisy zewnętrzne i wewnętrzne PGL LP 

regulujące zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki 

finansowej 

W1 

E2 Określa cechy i czynniki decydujące o specyficznych 

ekonomicznych uwarunkowaniach prowadzenia gospodarki leśnej 
W2 

E3 Rozumie zasady przeprowadzania inwentaryzacji w 

gospodarstwie leśnym zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości 

W4 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

E4 Potrafi właściwie interpretować przepisy prawne i zarządzenia 

regulujące rachunkowość i gospodarkę finansową gospodarstwa 

leśnego  

U1 

E5 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie 

klasyfikowania i wykorzystywania różnorodnych kategorii 

ekonomicznych do rozwiązywania złożonych problemów 

decyzyjnych  

 

E6 Potrafi charakteryzować poszczególne pozycje elementów 

sprawozdania finansowego 

U4 

 

 

 

U5 

E7 Potrafi wykorzystać rozległą wiedzę i umiejętności do 

wykonywania złożonych zadań z zakresu rachunkowości i 

prowadzenia gospodarki finansowej gospodarstwa leśnego 

U6 

  

K
o

m
p

et
en

cj
e 

sp
o

łe
cz

n
e E8 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy 
K1 

E9 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K3 

  

E10 Jest gotów do promowania i kształtowania kultury 

projakościowej w dziedzinie działalności zawodowej 
K4 



Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: test, dyskusja, ocena udziału 

w dyskusji, analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie zajęć, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, praca końcowa, 

egzamin końcowy 

Symbole efektów przedmiotowych: E1 – 

E10 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wykłady: 

1. Podstawowe kategorie ekonomiczne 

2. Podstawy sprawozdawczości finansowej gospodarstwa leśnego 

3. Podstawy gospodarki finansowej nadleśnictwa 

4. Inwentaryzacja według prawa bilansowego 

Ćwiczenia, zajęcia praktyczne: 

1. Podstawowe kategorie ekonomiczne: 

1.1. Koszty a nakłady i wydatki środków pieniężnych 

1.2. Przychody a wpływ środków pieniężnych 

1.3. Wynik finansowy a dochód 

1.4. Klasyfikacja nakładów 

1.5. Obiekty kosztów 

1.6. Klasyfikowanie kosztów (koszty rodzajowe, koszty według typów działalności, koszty bezpośrednie i pośrednie, 

koszty zmienne i stałe, koszty podatkowe i bilansowe) 

1.7. Przychody i koszty związane z osiągnięciem przychodów 

1.8. Charakterystyka i rozróżnianie składników aktywów i pasywów gospodarstwa leśnego 

2. Podstawy sprawozdawczości finansowej gospodarstwa leśnego: 

2.1. Rozróżnianie i wskazywanie przydatności elementów sprawozdania finansowego 

2.2. Rozróżnianie i charakteryzowanie pozycje bilansu 

2.3. Rozróżnianie i charakteryzowanie pozycji rachunku zysków i strat 

2.4. Rozróżnianie i charakteryzowanie pozostałych elementów sprawozdania finansowego (informacja dodatkowa, 

rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w funduszu własnym) 

3. Podstawy gospodarki finansowej: 

3.1. Fundusz Leśny w praktyce wybranych nadleśnictw 

3.2. Dokumentacja finansowa 

3.3. Rozliczenia wewnętrzne i zewnętrzne, w tym z zakładami usług leśnych 

3.4. Kształtowanie polityki zarządzania płynnością finansową gospodarstwa leśnego 

4. Inwentaryzacja według prawa bilansowego: 

4.1. Dobór metody inwentaryzacji 

4.2. Przeprowadzenie inwentaryzacji (częstotliwość, komisja, realizacja czynności inwentaryzacyjnych, dokumentacja) 

4.3. Wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i testu w 

formie zdalnej 

WYKAZ LITERATURY                                                                                                                         

1. A. Dyrcz, P. Szczypa, K. Adamowicz, Wpływ redystrybucji środków Funduszu Leśnego na płynność finansową 

nadleśnictw [w:] Współczesne dylematy rachunkowości i controllingu, red. Z. Kes, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 

Wrocław 2020, s. 101-109. 

2. W Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, 

Warszawa 2020. 

3. D. Małkowska, Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości, ODDK, 

Gdańska 2017. 

4. Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, red. A. Buraczewski, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2013. 

5. Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2021. 

6. B. Sadowska, Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe [w:]  Prace Naukowe UE we 

Wrocławiu nr 390 Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, 

Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 222-233. 

 

  



 

 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 

Nazwa przedmiotu: Prawo w procesie zarządzania jednostką organizacyjną PGL LP – część 2 

Liczba 

punktów 

ECTS: 

4 

Kierownik przedmiotu: mgr Maciej Kiesler 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 11 

ćwiczenia 9 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 15 

praca własna słuchacza 85 

CEL PRZEDMIOTU zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu prawa szczegółowego odnoszącego się 

zarządzania jednostkami organizacyjnymi PGL LP w aspekcie przepisów prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz 

prawa karnego i karnoskarbowego.  

METODY DYDAKTYCZNE Metody podające: wykłady, Metody problemowe: wykłady problemowe, analiza przypadków, 

dyskusja dydaktyczna (śnieżna kula), Metody praktyczne: ćwiczenia i zajęcia praktyczne, ćwiczenia z aktami prawnymi, 

ćwiczenia sytuacyjne. Zajęcia  stacjonarne oraz z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

E1 Zna i rozumie w pogłębiony sposób przepisy regulujące 

zatrudnianie, świadczenie pracy, zwalnianie, zamówienia publiczne 

procedury prawa karnego i karnoskarbowego 

W1 

E2 Ma wiedzę i rozumie złożone ekonomiczne uwarunkowania 

prowadzenia gospodarki leśnej w kontekście regulacji prawnych 
W2 

E3 Zna i rozumie złożoność struktur PGL LP celem wykorzystania 

kompetencji miękkich do skutecznego zarządzania gospodarstwem 

leśnym w obszarze zarządzania pracownikami 

W3 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

E4 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie 

rozwiązywania złożonych problemów prawnych natury prawa 

pracy, zamówień publicznych lub związanej z prawem karnym i 

karnoskarbowym w ramach prowadzenia gospodarstwa leśnego 

U1 

E5 Potrafi komunikować się z przełożonymi i podwładnymi oraz 

instytucjami zewnętrznymi w ramach rozwiązywania problemów 

natury prawnej z podaniem swojej argumentacji 

U2 

E6 Potrafi kierować zespołem pracowniczym / organizacją 

realizującą złożone i nietypowe zadania zawodowe w zmiennych i 

nieprzewidywalnych warunkach wykonując zadania pod presją 

czasu wykorzystując wiedzę ekonomiczną 

U3, U4 

K
o

m
p

et
en

cj
e 

sp
o

łe
cz

n
e 

E7 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy i umiejętności 
K1 

E8 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K2, K3 

E9 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych ze szczególnym 

poszanowaniem środowiska naturalnego 

K4, K5 

  

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: test, dyskusja, ocena udziału 

w dyskusji, analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie zajęć, 
Symbole efektów przedmiotowych: E1- E9 



zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, praca końcowa, 

egzamin końcowy 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wykłady: 

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie prawnym 

2. Zamówienia publiczne w nadleśnictwach 

3. Jednostki organizacyjne PGL LP na gruncie prawa karnego i karnoskarbowego 

Ćwiczenia i zajęcia praktyczne: 

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie prawnym: 

1.1. Wyznaczenie hierarchii i filarów prawa pracy w PGL LP 

1.2. Relacje pracodawca – pracownik w świetle struktury PGL LP 

1.3. Umowa o pracę, instytucja „powołania” w praktyce PGL LP 

1.4. Współpraca ze związkami zawodowymi 

1.5. Świadczenie przez pracowników pracy zdalnej 

1.6. Integracja pracowników w świetle uregulowań wewnętrznych PGL LP 

1.7. Czas pracy – analiza przypadków 

1.8. Krajowa i zagraniczna podróż służbowa 

1.9. Działalność konkurencyjna pracowników 

2. Zamówienia publiczne w nadleśnictwach: 

2.1. Szacowanie wartości zamówienia 

2.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert w ujęciu warsztatowym 

2.3. Przygotowanie i przebieg postępowania w praktyce 

2.4. Praktyczne aspekty realizacji umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 

2.5. Obowiązki sprawozdawcze z zakresu prawa zamówień publicznych 

3. Jednostki organizacyjne PGL LP na gruncie prawa karnego i karnoskarbowego: 

3.1. Denuncjacja w praktyce PGL LP 

3.2. Analiza przypadków odpowiedzialności karnej na tle zamówień publicznych 

3.3. Analiza przypadków odpowiedzialności karnoskarbowej w projektach współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej 

3.4. Nadleśnictwo jako pokrzywdzony i oskarżyciel – studium przypadku  

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i testu w 

formie zdalnej 

WYKAZ LITERATURY                                                                                                                         

1. J. Berg, B. Namysłowska-Gabrysiak, Prawo karne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2019. 

2. Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami, praca zbiorowa, Infor, Warszawa 2021. 

3. M. Kozyra, Prawo zamówień publicznych w praktyce, Infor, Warszawa 2020. 

4. M. Król, Elastyczność zatrudnienia w organizacji, CeDeWu, Warszawa 2014. 

5. M. Rotkiewicz, M. Culepa, Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony, C.H. Beck, 

Warszawa 2016. 

6. G. Skowronek, J. Sawicki, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Wolters 

Kluwer, Kraków 2017. 

7. K.Jaśkowski, Kodeks Pracy, Komentarz. Wydanie XI, Wolters Kluwer,  2019 

8. J. Andała- Sępkowska, Postępowanie krajowe w nowym PZP, Wolters Kluwer 2020 

9. J. Andała- Sępkowska, Postępowanie UNIJNE w nowym PZP, Wolters Kluwer 2020 

 

  



 

 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kosztami 

Liczba 

punktów 

ECTS: 

4 

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. Edward Nowak  

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 6 

ćwiczenia 11 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 17 

praca własna słuchacza 83 

CEL PRZEDMIOTU zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kosztami w gospodarstwie leśnym 

METODY DYDAKTYCZNE Metody podające: wykłady, Metody problemowe: wykłady problemowe, dyskusja dydaktyczna, 

Metody praktyczne: ćwiczenia i zajęcia praktyczne, ćwiczenia projektowe, studium przypadku. Zajęcia  stacjonarne oraz z 

wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

E1 Posiada wiedzę z zakresu ekonomicznych uwarunkowań 

prowadzenia gospodarki leśnej niezbędną do zarządzania kosztami 
W2 

E2 Ma wiedzę w zakresie kalkulacji i rachunku kosztów możliwych 

do zastosowania w zarządzaniu gospodarstwem leśnym 
W4 

  

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

E3 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie 

rozróżniania kosztów i obiektów kosztów i potrafi je wykorzystać 

do rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych 

U4 

E4 Potrafi zarządzać kosztami ponoszonymi przez gospodarstwa 

leśne z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy 
U6 

E5 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić obliczenia w ramach 

kalkulacji kosztów i rachunków kosztów dedykowanych 

gospodarstwom leśnym celem rozwiązania złożonych problemów 

decyzyjnych 

U7 

K
o

m
p

et
en

cj
e 

sp
o

łe
cz

n
e E6 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy 
K1 

E7 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K3 

E8 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych 
K1 

  

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: test, dyskusja, ocena udziału 

w dyskusji, analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie zajęć, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, praca końcowa, 

egzamin końcowy 

 

Symbole efektów przedmiotowych: E1- E8 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wykłady: 



1. Kalkulacja oraz analiza i kontrola kosztów nadleśnictwa 

2. Rachunek kosztów w nadleśnictwie 

Ćwiczenia, zajęcia praktyczne: 

1. Kalkulacja oraz analiza i kontrola kosztów nadleśnictwa: 

1.1. Wyodrębnianie obiektów kosztów w nadleśnictwie 

1.2. Dobór metod kalkulacji 

1.3. Rozliczanie kosztów pośrednich 

1.4. Przeprowadzania kalkulacji kosztów 

1.5. Analiza kosztów w nadleśnictwie (struktura, dynamika, prognozowanie kosztów) 

1.6. Wskaźnikowa kontrola kosztów nadleśnictwa 

1.7. Zastosowanie modeli ekonometrycznych w analizie i kontroli kosztów 

2. Rachunek kosztów w nadleśnictwie: 

2.1. Możliwości zastosowania rachunków kosztów w nadleśnictwach 

2.2. Podział kosztów na zmienne i stałe 

2.3. Rachunek kosztów zmiennych, w tym wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych 

2.4. Zastosowanie rachunku kosztów klienta w nadleśnictwie 

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i testu w 

formie zdalnej 

WYKAZ LITERATURY                                                                                                                         

1. K. Adamowicz, P. Szczypa, Możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w Lasach Państwowych [w:] Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344, Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, M. 

Nieplowicz, wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 13-24. 

2. G. Lew, Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, Oficyna Wydawnicza politechniki 

Rzeszowskiej, Rzeszów 2015. 

3. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2021. 

4. D. P. Doyle, Kontrola kosztów. Elementy zarządzania strategicznego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 

5. Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do praktyki, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2019. 

6. Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2001. 

7. E. Nowak, Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2019. 

8. Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2001. 

9. P. Szczypa, Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, 

Warszawa 2012. 

10. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza w trwale zrównoważonej gospodarce leśnej [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej 

Szkoły Gospodarki, Tom 22, Ekonomia 6/2014, wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2014, s. 111-120. 

 

  



 

 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami 

Liczba 

punktów 

ECTS: 

4 

1. Kierownik przedmiotu: dr Marek Malicki  

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 9 

ćwiczenia 11 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 20 

praca własna słuchacza 80 

CEL PRZEDMIOTU zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansami gospodarstwa leśnego. 

METODY DYDAKTYCZNE Metody podające: wykłady, Metody problemowe: wykłady problemowe, dyskusja dydaktyczna 

(śnieżna kula), Metody praktyczne: ćwiczenia i zajęcia praktyczne, praca z dokumentami, symulacja finansowa i podatkowa. 

Zajęcia  stacjonarne oraz z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

E1 Zna przepisy prawa i inne regulacje dotyczące gospodarki 

finansowej gospodarstwa leśnego 
W1 

E2 Ma wiedzę w zakresie ekonomicznych uwarunkowań 

prowadzenia gospodarstwa leśnego mających wpływ na jego finanse  
W2 

E3 Zna narzędzia finansów możliwe do wykorzystania w 

zarządzaniu gospodarką finansową gospodarstwa leśnego 
W4 

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

E4 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami z obszaru prawa w 

tym prawa finansowego w zakresie zarządzania gospodarstwem 

leśnym 

U1 

E5 Potrafi zastosować różnorodne kategorie ekonomiczne do 

rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych z zakresu 

podatków i windykacji należności 

U4  

E6 Potrafi opisać informacje pochodzące ze sprawozdania 

finansowego i na ich podstawie obliczyć i interpretować wybrane 

wskaźniki ekonomiczne 

 

E7 Potrafi zarządzać finansami wykorzystując interdyscyplinarną 

wiedzę i nowoczesne rozwiązania 

U5 

 

 

U6 

K
o
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e 
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o
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E8 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy 
K1 

E9 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K3 

  

E10 Jest gotów do promowania i kształtowania kultury 

projakościowej w dziedzinie działalności zawodowej ze 

szczególnym uwzględnieniem walorów środowiskowych i 

środowiska pracy osób zatrudnionych w PGL LP 

K5 



Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: test, dyskusja, ocena udziału 

w dyskusji, analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie zajęć, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, praca końcowa, 

egzamin końcowy 

Symbole efektów przedmiotowych: E1 - 

E10 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wykłady: 

1. Analiza ekonomiczna gospodarstwa leśnego 

2. Podatki w gospodarstwie leśnym 

3. Windykacja należności 

Ćwiczenia, zajęcia praktyczne: 

1. Analiza ekonomiczna gospodarstwa leśnego: 

1.1. Wstępne czytanie sprawozdania finansowego 

1.2. Ocena sytuacji majątkowo-finansowej gospodarstwa leśnego 

1.3. Analiza struktury i dynamiki wyniku finansowego 

1.4. Analiza rentowności i efektywności wykorzystania aktywów oraz pasywów 

1.5. Analiza wariantów wartości przepływów pieniężnych 

2. Podatki w gospodarstwie leśnym: 

2.1. Klasyfikowanie podatków ciążących na gospodarstwie leśnym 

2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych w praktyce PGL LP 

2.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych w praktyce PGL LP 

2.4. Podatek od wartości dodanej (VAT) w działalności gospodarstwa leśnego 

2.5. Podatki i opłaty lokalne (podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek 

od środków transportu i inne), w tym podatek związany z przesyłem energii 

3. Windykacja należności: 

3.1. Zarządzanie należnościami w praktyce gospodarstwa leśnego 

3.2. Wycena wierzytelności 

3.3. Windykacja należności w ramach własnych możliwości gospodarstwa leśnego 

3.4. Windykacja należności zlecona podmiotowi zewnętrznemu 

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i testu w 

formie zdalnej 

WYKAZ LITERATURY                                                                                                                         

1. K., Adamowicz Bezpieczna windykacja należności terminowych 

2. G. Dudar, L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny, podatek leśny. Komentarz, Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2008. 

3. W Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, 

Warszawa 2020. 

4. K. Kreczmańska-Gigol, Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności, Difin, Warszawa 

2015. 

5. B. Kryk, L. Kłos, I. Łucka, Podatki i opłaty ekologiczne, CeDeWu, Warszawa 2011. 

6. Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, red. A. Buraczewski, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2013. 

7. Prawo i energia, red. M. Wróblewska, CeDeWu, Warszawa 2019. 

8. Rachunkowość i podatki w logistyce. Od teorii do praktyki, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2021. 

9. T. Szafoni, M. Szafoni, Podatki w życiu gospodarczym i publicznym, CeDeWu, Warszawa 2020. 

10. P. Szczypa, K. Adamowicz, Zjawiska dysfunkcyjne rachunkowości nadleśnictw wpływające na wartość poznawczą 

wybranych wskaźników ekonomicznych [w:] audyt wewnętrzny a ocena kondycji ekonomicznej podmiotów 

gospodarczych i instytucji, red. P. Bednarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 

2019, s. 72-81. 

 

  



 

 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 

Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe -część 1 

Liczba 

punktów 

ECTS: 

3 

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 0 

ćwiczenia 8 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 8 

praca własna słuchacza 67 

CEL PRZEDMIOTU opracowanie konspektu pracy końcowej zawierającego problem badawczy stanowiący tematykę pracy 

METODY DYDAKTYCZNE Metody praktyczne: ćwiczenia , obserwacja uczestnicząca, dyskusja dydaktyczna (burza 

mózgów). Zajęcia  stacjonarne oraz z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

E1 Zna uwarunkowania prawne działalności gospodarstwa leśnego 

celem wyboru problemu badawczego na potrzeby pracy końcowej 
W1 

E2 Ma wiedzę o złożonych ekonomicznych uwarunkowaniach 

gospodarki leśnej, którą wykorzysta do ustalenia problematyki 

badawczej pracy końcowej 

W2 

  

U
m

ie
ję

tn
o

śc
i 

 

E3 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie 

zarządzania czasem aby systematycznie i w terminie opracować 

konspekt pracy końcowej uwzględniając swój plan uczenia się przez 

całe życie 

U3 
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E4 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy 
K1 

E5 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K3 

E6 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych 
K1 

  

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: konspekt pracy końcowej, 

ocena współpracy na linii promotor - słuchacz 
Symbole efektów przedmiotowych: E1- E6 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Ćwiczenia: 

1. Wybór problemu badawczego i ustalenie tematu pracy końcowej. 

2. Sporządzenie konspektu pracy końcowej zawierającego: 

2.1. Uzasadnienie wyboru tematu i wprowadzenie do problematyki 



2.2. Plan pracy 

2.3. Cel główny i cele szczegółowe 

2.4. Problemy badawcze 

2.5. Hipotezę 

2.6. Przedmiot badań 

2.7. Podmiot badań 

2.8. Czas badań 

2.9. Metody i narzędzia badawcze 

2.10. Sposób pozyskania i opracowania danych empirycznych 

2.11. Wartość dodana pracy 

2.12. Baza WoS i wykaz przykładowej literatury i regulacji prawnych 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i konspektu 

pracy końcowej 

WYKAZ LITERATURY                                                                                                                         

1. Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady, red. A. Stanimir, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 

Wrocław 2006. 

2. G. Gambarelli, Z. Łucki, Praca dyplomowa i doktorska. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie 

redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, CeDeWu, Warszawa 2015. 

3. M. Kaczmarek, I. Olejnik, A. Springer, Badania jakościowe. Metody i zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2014. 

4. M. Krajewski, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Uwagi podstawowe 2010 

http://www.krajewskimiroslaw.pl/_media/docs/4i.%20METODOLOGIA%20NAUK.pdf  

5. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, Katowice 2020. 

 

  

http://www.krajewskimiroslaw.pl/_media/docs/4i.%20METODOLOGIA%20NAUK.pdf


 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Liczba 

punktów 

ECTS: 

3 

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. Joanna Moczydłowska  

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 10 

ćwiczenia 10 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 20 

praca własna słuchacza 55 

CEL PRZEDMIOTU zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym 

uwzględnieniem zarządzania zespołem pracowników, zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy 

METODY DYDAKTYCZNE Metody praktyczne: ćwiczenia i zajęcia praktyczne, ćwiczenia sytuacyjne, studium przypadku. 

Zajęcia  stacjonarne oraz z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

E1 Zna i rozumie złożoność struktur PGL LP celem wykorzystania 

kompetencji miękkich do skutecznego zarządzania gospodarstwem 

leśnym w obszarze zarządzania pracownikami 

W3 

  

  

U
m
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tn
o
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E2 Potrafi komunikować się z przełożonymi i podwładnymi oraz 

instytucjami zewnętrznymi w ramach rozwiązywania problemów, 

jak i w sytuacjach typowych z podaniem swojej argumentacji 

U2 

E3 Potrafi kierować zespołem pracowniczym / organizacją 

realizującą złożone i nietypowe zadania zawodowe w zmiennych i 

nieprzewidywalnych warunkach wykonując zadania pod presją 

czasu wykorzystując, radząc sobie ze stresem przy uwzględnieniu 

swojego jak i innych osób planu uczenia się przez całe życie 

U3 
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E4 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy i umiejętności miękkich 
K1 

E5 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K2, K3 

E6 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych ze szczególnym 

poszanowaniem potrzeb innych pracowników   

K4, K5 

E7 Jest gotów do promowania i kształtowania kultury 

projakościowej i osobistej w dziedzinie działalności zawodowej ze 

szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego i norm etycznych 

K4, K5 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: test, dyskusja, ocena udziału 

w dyskusji, analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie zajęć, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, praca końcowa, 

egzamin końcowy 

Symbole efektów przedmiotowych: E1- E7  

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wykłady 

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji 

2. Zarządzanie czasem i efektywna organizacja czasu pracy 



3. Radzenie sobie ze stresem 

4. Kultura organizacyjna, zarządzanie i przywództwo w organizacji żyjącej 

 

Ćwiczenia i zajęcia praktyczne: 

1. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji: 

1.1. Integralna teoria rozwoju 

1.2. Budowanie zespołu do zadań planowanych i nieplanowanych (w sytuacjach kryzysowych) 

1.3. Rola menażera i radzenie sobie z konfliktem w miejscu pracy 

1.4. Kształtowanie umiejętności słuchania innych, w tym umiejętność odczytywania komunikatów niewerbalnych 

1.5. Motywowanie pracowników 

1.6. Style interpersonalne a rola w zespole 

1.7. Planowanie spotkań/ zebrań  

1.8. Narzędzia usprawniające komunikację wewnętrzną 

2. Zarządzanie czasem i efektywna organizacja czasu pracy: 

2.1. Rola czasu i style zarządzania czasem 

2.2. Narzędzia wspomagające zarządzanie sobą w czasie 

2.3. Planowanie działań i ich delegowanie 

2.4. Efektywne wykorzystanie czasu a odpoczynek 

2.5. Diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu 

2.6. Wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów i tworzenie harmonogramów 

2.7. Rozwój kompetencji intra i interpersonalnych 

3. Radzenie sobie ze stresem:  
3.1. Identyfikacja przyczyn powstawania stresu 

3.2. Skutki działania stresu w miejscu pracy i w życiu prywatnym 

3.3. Zarządzanie stresem 

3.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem 

3.5. Stres w organizacji 

3.6. Rola komunikacji społecznej i barku asertywności w powstaniu sytuacji stresogennych 

3.7. Stosowanie technik redukujących stres 

4. Kultura organizacyjna, zarządzanie i przywództwo w organizacji żyjącej: 

4.1 Integralna teoria rozwoju (Ken Wilber) 

4.2 Standardy, metody pracy i rola lidera organizacji- rola menedżera nadleśnictwa  

4.3 Myślenie oraz "bycie" prowadzące do zamierzonych efektów 

4.4 Coachingowy stylu zarządzania 

4.5 Empowerment 

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i testu w 

formie zdalnej 

WYKAZ LITERATURY                                                                                                                         

1. Z. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, CeDeWu, 

Warszawa 2017. 

2. P. Forsyth, Skuteczne zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować swoje cele, Lingea, Kraków 2020. 

3. A. Gruchala, Funkcje lasu a kadra kierownicza Lasów Państwowych [w:] Studia i Materiały Centrum Edukacji 

Przyrodniczo-Leśnej 2008, Tom 10 nr 3, s. 237-290. 

4. M. Kraczla, Stres w pracy menedżera, CeDeWu, Warszawa 2018. 

5. J. Komorowski, J. M. Moczydłowska, Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 

2017. 

6.  Korombel, A. Bitkowska, J. M. Moczydłowska Relacje jako kapitał organizacji Difin, Warszawa 2017. 

7. W. Kozłowski, Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa 2020. 

8. A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji, CeDeWu, 

Warszawa 2019. 

9. J. Marzec, Ken Wilber-pasja rozwoju. Przegląd Pedagogiczny, (2), 25-36, 2011. 

10. J. M. Moczydłowska, Organizacja inteligentna generacyjnie,  Difin, Warszawa 2018. 

11. J. M. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Difin, Warszawa 2010. 

12. J. M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014. 

13. J. M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Patologie i dysfunkcje w organizacji, Difin, Warszawa 2019. 

14. J. Nieżurawska-Zając, Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo, CeDeWu, Warszawa 2020. 

15. D. Stępkowski, Kształcenie religijne w interesie publicznym. Perspektywa pedagogiki ogólnej. Przegląd Pedagogiczny, 

(2), 103-119, 2018. 

 

 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 



Nazwa przedmiotu: Controlling i rachunkowość zarządcza 

Liczba 

punktów 

ECTS: 

3 

Kierownik przedmiotu: prof. UŁ dr hab. Ewa Śnieżek  

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 6 

ćwiczenia 9 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 15 

praca własna słuchacza 60 

CEL PRZEDMIOTU zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi controllingu i 

rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania gospodarstwem leśnym 

METODY DYDAKTYCZNE Metody podające: wykłady, Metody problemowe: wykłady problemowe, dyskusja dydaktyczna, 

Metody praktyczne: ćwiczenia i zajęcia praktyczne, ćwiczenia projektowe, studium przypadku. Zajęcia  stacjonarne oraz z 

wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

E1 Posiada wiedzę z zakresu ekonomicznych uwarunkowań 

prowadzenia gospodarki leśnej niezbędną do praktykowania 

controllingu i rachunkowości zarządczej 

W2 

E2 Ma wiedzę z zakresu narzędzi controllingu i rachunkowości 

zarządczej możliwych do zastosowania w zarządzaniu 

gospodarstwem leśnym 

 

E3 Posiada wiedzę o związku między uwarunkowaniami 

jakościowymi a finansowymi, które wykorzystywane są w 

narzędziach controllingu i rachunkowości zarządczej 

W4 

 

 

W3 

  

U
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E3 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie 

rozróżniania kosztów, obiektów kosztów, przychodów, danych 

niefinansowych (jakościowych) i potrafi je wykorzystać do 

rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych 

U4 

E4 Potrafi zarządzać kosztami, przychodami i kategoriami 

jakościowymi dotyczącymi gospodarstw leśnych z wykorzystaniem 

interdyscyplinarnej wiedzy 

U6 

E5 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić obliczenia w ramach 

narzędzi controllingu i rachunkowości zarządczej dedykowanych 

gospodarstwom leśnym celem rozwiązania złożonych problemów 

decyzyjnych 

U7 
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E6 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy 
K1 

E7 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K3 

E8 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych  
K1 

E9 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych ze szczególnym 

poszanowaniem środowiska naturalnego oraz aspektów społecznych 

i etycznych 

K4, K5 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: test, dyskusja, ocena udziału 

w dyskusji, analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie zajęć, 
Symbole efektów przedmiotowych: E1-E9 



zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, praca końcowa, 

egzamin końcowy 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wykłady: 

1. Strategiczna karta wyników w gospodarstwie leśnym 

2. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu gospodarstwa leśnego 

3. Zarządzanie procesami w gospodarstwie leśnym 

Ćwiczenia, zajęcia praktyczne: 

1. Strategiczna karta wyników w gospodarstwie leśnym: 

1.1. Budowanie misji i wizji gospodarstwa leśnego 

1.2. Koncepcja strategicznej karty wyników (ustalenie ilości i układu perspektyw) 

1.3. Mapowanie strategii 

1.4. Ustalenie mierników w strategicznej karcie wyników 

1.5. Zbudowanie strategicznej karty wyników dla gospodarstwa leśnego 

1.6. Kaskadowanie strategicznej karty wyników 

2. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu gospodarstwa leśnego: 

2.1. Identyfikacja działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w gospodarstwie leśnym 

2.2. Zastosowanie rachunkowości i raportowania a społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce 

2.3. Raportowanie o społecznej odpowiedzialności biznesu w PGL LP 

2.4. Zakres i sposób prezentacji informacji środowiskowo-społecznych przez Dyrekcje i Nadleśnictwa 

2.5. Propozycje raportu o społecznej odpowiedzialności dla gospodarstw leśnych 

3. Zarządzanie procesami w gospodarstwie leśnym: 

3.1. Wyodrębnianie procesów, działań i czynności 

3.2. Identyfikowanie zasobów do działań 

3.3. Wyodrębnianie obiektów kosztów 

3.4. Grupowanie procesów i działań w gospodarstwie leśnym 

3.5. Mapowanie procesów 

3.6. Założenia kalkulacji w ramach rachunku kosztów działań dla gospodarstwa leśnego  

 

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i testu w 

formie zdalnej 

WYKAZ LITERATURY                                                                                                                         

1. K. Adamowicz, P. Szczypa, Możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w Lasach Państwowych [w:] Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 344, Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, M. 

Nieplowicz, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 13-24. 

2. K. Adamowicz, P. Szczypa, Las jako obiekt controllingu projektu [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 245, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2015, s. 7-16. 

3. K. Adamowicz, P. Szczypa, Determinanty rentowności produkcji leśnej surowca drzewnego i ich wpływ na 

implementację instrumentów rachunkowości zarządczej w leśnictwie [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 471 

Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 11-22. 

4. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2021. 

5. P. Szczypa, Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, 

Warszawa 2012. 

6. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza w trwale zrównoważonej gospodarce leśnej [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej 

Szkoły Gospodarki, Tom 22, Ekonomia 6/2014, wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2014, s. 111-120. 

7. P. Szczypa, K. Adamowicz, Wycena zjawisk gospodarczych w rachunkowości zarządczej Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 514, Rachunkowość a 

controlling, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 428-437. 

8. System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, red. A. Niemiec, CeDeWu, Warszawa 2016. 

9. E. Śnieżek, Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów 

Państwowych, Wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. 

 

  



 

 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami gospodarstwa leśnego 

Liczba 

punktów 

ECTS: 

3 

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. Andrzej Czerniak 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 10 

ćwiczenia 12 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 22 

praca własna słuchacza 53 

CEL PRZEDMIOTU zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami gospodarstwa leśnego 

METODY DYDAKTYCZNE Metody podające: wykłady, Metody problemowe: wykłady problemowe, dyskusja dydaktyczna, 

Metody praktyczne: ćwiczenia i zajęcia praktyczne, ćwiczenia projektowe, studium przypadku. Zajęcia  stacjonarne oraz z 

wykorzystaniem platformy Microsoft Teams 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

E1 Posiada wiedzę z zakresu prawa umożliwiającą skuteczne 

zarządzanie zasobami gospodarstwa leśnego 

 

E2 Posiada wiedzę z zakresu ekonomicznych uwarunkowań 

prowadzenia gospodarki leśnej niezbędną do zarządzania zasobami 

gospodarstwa leśnego 

W1 

 

 

W2 

E3 Ma wiedzę z zakresu finansów i controllingu,  którą może 

wykorzystać do zarządzania zasobami gospodarstwa leśnego 
W4 

  

U
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ie
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tn
o
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E4 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie 

rozwiązywania złożonych problemów prawnych natury 

administracyjnej, cywilnoprawnej lub związanej z prawem 

budowlanym niezbędnej do skutecznego zarządzania zasobami 

gospodarstwa leśnego 

 

E5 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie 

rozróżniania podatków, kosztów oraz obiektów kosztów i potrafi je 

wykorzystać do rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych 

U1 

 

 

 

U4 

E6 Potrafi zarządzać finansami i kosztami ponoszonymi przez 

gospodarstwa leśne z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy 
U6 

E7 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić obliczenia na potrzeby 

zarządzania zasobami gospodarstwa leśnego celem rozwiązania 

złożonych problemów decyzyjnych 

U7 
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E8 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy 
K1 

E9 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K3 

E10 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych ze szczególnym 
K4, K5 



poszanowaniem środowiska naturalnego oraz aspektów społecznych 

i etycznych oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy 

  

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: test, dyskusja, ocena udziału 

w dyskusji, analiza pracy indywidualnej słuchacza w trakcie zajęć, 

zaangażowanie w wykonywanie zadań, ocena zachowania się, praca końcowa, 

egzamin końcowy 

Symbole efektów przedmiotowych: E1- E10 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wykłady: 

1. Planowanie działalności inwestycyjnej 

2. Procedury budowlane i drogownictwo 

3. Polityka mieszkaniowa oraz dzierżawy i najmy 

4. Zarządzanie nieruchomościami leśnymi 

Ćwiczenia, zajęcia praktyczne: 

1. Planowanie działalności inwestycyjnej: 

1.1. Klasyfikowanie inwestycji w gospodarstwie leśnym 

1.2. Nakłady inwestycyjne roczne i wieloletnie 

1.3. Źródła finansowania inwestycji (kapitał własny, amortyzacja, kapitał obcy, nadwyżki) 

1.4. Ocena projektów inwestycyjnych (mierniki, w tym NPV) 

1.5. Zarządzanie projektem inwestycyjnym (budżetowanie, wykresy Gantta) 

2. Procedury budowlane i drogownictwo: 

2.1. Analiza regulacji prawnych z zakresu drogownictwa i inwestycji budowlanych 

2.2. Prowadzenie dokumentacji 

2.3. Wykonawstwo własne i nadzór nad podwykonawcami i jednostkami zleconymi 

2.4. Odbiory prac budowlanych 

2.5. Odpowiedzialność 

3. Polityka mieszkaniowa oraz dzierżawy i najmy: 

3.1. Analiza regulacji prawnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej PGL LP oraz dzierżaw i najmów 

3.2. Kalkulacja kosztów  

3.3. Kancelarie 

3.4. Dokumentacja w zakresie dzierżaw i najmów 

3.5. Obowiązki najemca-najmujący 

4. Zarządzanie nieruchomościami leśnymi: 

4.1. Pomiar i wycena nieruchomości leśnych według prawa bilansowego, podatkowego i innych rozwiązań (np. 

rzeczoznawcy majątkowego) 

4.2. Wycena drzewostanów, budynków, budowli i innych nieruchomości 

4.3. Kierunki zarządzania nieruchomościami leśnymi 

4.4. Decyzje typu „wyprodukować czy kupić” w zarządzaniu nieruchomościami leśnymi 

4.5. Ocena opłacalności w nieruchomości leśne 

4.6. Inwentaryzacja nieruchomości leśnych  

 

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i testu w 

formie zdalnej 

WYKAZ LITERATURY                                                                                                                         

1. E. Bończak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Nowe rodzaje najmu. Gospodarowanie 

zasobami samorządowymi, Wolters Kluwer, Kraków 2019 

2. D. P. Doyle, Kontrola kosztów. Elementy zarządzania strategicznego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006. 

3. Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wzory pism i umów z komentarzem, red. H. Kisiłowska, Wolters Kluwer, 

Kraków 2018. 

4. K. M. Jaworski, Podstawy organizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019. 

5. Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do praktyki, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa 2019. 

6. A. Legat, E. Wielańczyk-Grzelak, Prawo budowlane, ODDK, Gdańsk 2020. 

7. Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2001. 

8. A. Nowak, Wycena nieruchomości leśnych, Educaterra, Olsztyn 2017. 

9. E. Nowak, Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2019. 

10. J. Rak, M. Sarna, M. Substyk, P. Puch, Vademecum zarządcy nieruchomości, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 

Warszawa 2020. 

11. A. Sieniawska-Kuras, Budownictwo drogowe w zarysie, Wydawnictwo Kebe, Krosno 2016. 

12. P. Szczypa, M. Nemś, B. Sadowska, Parametry i zasady wyceny nieruchomości leśnych w rachunkowości. Wycena 

drzewostanów [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości . Tom 96 (152), SKwP, Warszawa 2018, s. 109-121. 

13. A. Zakrzewska-Bielawska, Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie, PWE, Warszawa 2018.  
 



 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 

Nazwa przedmiotu: Gospodarka leśna przyszłości – Koncepcja Zrównoważonego Rozwoju 

Liczba 

punktów 

ECTS: 

2 

Kierownik przedmiotu: Prof. UPP dr hab. Rafał Baum 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 10 

ćwiczenia 0 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 10 

praca własna słuchacza 40 

CEL PRZEDMIOTU umożliwienie studentom innego spojrzenia na środowisko i gospodarkę, które zakłada przejście od 

dotychczasowego twierdzenia, że środowisko jest częścią gospodarki do koncepcji, w którym gospodarka jest częścią 

środowiska. Nabycie wiedzy pozwalającej analizować i opisywać procesy gospodarcze, społeczne i ekologiczne według 

ekologicznego paradygmatu ekonomii. 

METODY DYDAKTYCZNE Metody podające - wykład z użyciem prezentacji multimedialnej. 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

 

 

E1 Posiada wiedzę z zakresu ekonomicznych uwarunkowań 

prowadzenia gospodarki leśnej niezbędną do zarządzania zasobami 

gospodarstwa leśnego 

 

 

 

W2 
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o
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E2 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie 

rozwiązywania złożonych problemów natury społecznej związanej z 

zrównoważonym rozwojem w kontekście zarządzania zasobami 

gospodarstwa leśnego 

 

E3 Potrafi pozyskać informacje dotyczące zrównoważonego 

rozwoju komunikując swoje potrzeby i argumentując je 

współpracownikom lub jednostkom zewnętrznym 

  

U1 

 

 

 

 

U2 

E3 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie stosowania 

instrumentów wspierających zrównoważony rozwój potrafi określać 

wskaźniki zrównoważonego rozwoju i wykorzystać je do 

rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych 

U4 
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n
e E4 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy 
K1 

E5 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K3 

E6 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych ze szczególnym 

poszanowaniem paradygmatu zrównoważonego rozwoju oraz 

aspektów społecznych i etycznych  

K4 



E7 Potrafi ocenić skutki zmian środowiskowych oraz znaczenie 

prowadzenia działalności w kontekście polityki zrównoważonego 

rozwoju dla środowiska przyrodniczego i ludzi 

K5 

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: test zaliczeniowy 

(jednokrotnego wyboru) 
Symbole efektów przedmiotowych: E1- E7 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Wykłady: 

1.Podstawowe założenia i definicje ZR  

2. Rozwój koncepcji (nowe wyzwania i trendy – współczesne problemy i rozumienie rozwoju). 

3. Wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce  

4. Instrumenty wspierające zrównoważony rozwój  

5. Przegląd wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju 

6. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – zarządzanie holistyczne 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i testu w 

formie zdalnej 

WYKAZ LITERATURY                                                                                                                         

1. Baum R. (2011): Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne). Rozprawy Naukowe 434. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań. 

2. Baum R. (2021): Sustainable development – a modern understanding of the concept. Annals PAAAE 2021, Vol. 

XXIII, No. (2): 9-29, DOI: 10.5604/01.3001.0015.0026 

3. Baum R., Jankowiak J.S., Krzyżanowski J., Wrzaszcz W., Zegar J. St. (2016): Szanse i zagrożenia rozwoju rolnictwa 

zrównoważonego w Polsce [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (35). Publikacje Programu 

Wieloletniego 2015-19. IERiGŻ PIB Nr 24 Warszawa 2016: 10-59. 

4. Baum, R. (2019). Antropocen jako wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Intercathedra 4(41), 313–320. 

http://dx.doi.org/10.17306/J.INTERCATHEDRA.2019.00068 

5. Borys T. (red.) (2005): Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Warszawa-Białystok. 

6. Majewski E. (2008): Trwały rozwój i trwałe rolnictwo. Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, 

Warszawa. 

7. Piontek B. (2002): Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 

8. United Nations (2015). Transforming our world. The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted 

by the General Assembly of UN A/RES/70/1,  

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.

pdf 

 

  

http://dx.doi.org/10.17306/J.INTERCATHEDRA.2019.00068


 

 

Studia podyplomowe: MBA-Menedżer gospodarstwa leśnego 

Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe -część 2 

Liczba 

punktów 

ECTS: 

4 

Kierownik przedmiotu: prof. dr hab. Hubert Szramka 

Rodzaje zajęć i ich wymiar 

godzinowy (zajęcia 

zorganizowane i praca własna 

słuchacza) 

wykłady 0 

ćwiczenia 8 

inne (konsultacje zdalne) -- 

łączna liczba godz. zajęć zorganizowanych 8 

praca własna słuchacza 92 

CEL PRZEDMIOTU napisanie pracy końcowej i przygotowanie do egzaminu końcowego 

METODY DYDAKTYCZNE Metody praktyczne: ćwiczenia , obserwacja uczestnicząca, dyskusja dydaktyczna (burza 

mózgów), przeprowadzenie próbnego egzaminu końcowego. Zajęcia  stacjonarne oraz z wykorzystaniem platformy Microsoft 

Teams 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU 
Odniesienie do efektów uczenia się studiów 

podyplomowych 

W
ie

d
za

 

E1 Zna uwarunkowania prawne działalności gospodarstwa leśnego, 

jak i ma wiedzę o złożonych ekonomicznych uwarunkowaniach 

gospodarki leśnej, które zastosuje w pracy końcowej i w trakcie 

egzaminu końcowego  

W1, W2 

E2 Ma wiedzę o związkach między kompetencjami  miękkimi a 

zarządzaniem gospodarstwem leśnym oraz rozumie przydatność 

różnorodnych narzędzi wspomagających to zarządzanie, co wykaże 

w pracy końcowej i w trakcie egzaminu końcowego 

W3, W4 
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o
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E4 Dysponuje praktycznymi umiejętnościami ekonomiczno-

prawnymi w zakresie zarządzania gospodarstwem leśnym, co 

udowodni w pracy końcowej i w trakcie egzaminu końcowego 

 

E5 Potrafi tak zarządzać czasem aby w terminie napisać pracę 

końcową i radzi sobie w sytuacji stresogennej jaka jest publiczny 

egzamin końcowy, wskazując jednocześnie na swój indywidualny 

plan uczenia się przez całe życie 

 

E6 Potrafi pozyskać informacje do pracy końcowej komunikując 

swoje potrzeby i argumentując je współpracownikom lub 

jednostkom zewnętrznym 

U1, U4, U5, U6, U7 

 

 

U3 

 

 

 

 

U2 
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E7 Jest otwarty na potrzebę aktualizowania i rozwijania własnej 

profesjonalnej wiedzy 
K1 

E8 Potrafi hierarchizować cele służące do realizacji postawionego 

przez siebie lub innych zadania 
K3 

98 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz ponosi 

K1, K2 

 

 



odpowiedzialność za treści prezentowane w pracy końcowej i w 

trakcie egzaminu końcowego 

 

E10 Jest gotów do oceny skutków społecznych, przyrodniczych i 

innych prezentowanych przez siebie poglądów i proponowanych 

rozwiązań zawartych w pracy końcowej i w trakcie egzaminu 

końcowego 

 

K4, K5 

  

Metody weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu: ocena pracy końcowej, 

ocena współpracy na linii promotor – słuchacz, ocena odpowiedzi na egzaminie 

końcowym 

Symbole efektów przedmiotowych: E1- E10 

TREŚCI PROGRAMOWE:  

Ćwiczenia: 

1. Opracowanie części teoretycznej pracy końcowej 

2. Opracowanie części badawczej pracy końcowej 

3. Opracowanie wniosków i rekomendacji w ramach pracy końcowej 

4. Przygotowanie do egzaminu końcowego 

 

 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu: ocena zaliczeniowa na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach i pracy 

końcowej 
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6. Warunki ukończenia studiów 

 

Warunkiem ukończenia studiów i wydania świadectwa jest uzyskanie określonych w programie kształcenia 

efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu 

końcowego. 

http://www.krajewskimiroslaw.pl/_media/docs/4i.%20METODOLOGIA%20NAUK.pdf

