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AGENDA - wykład 

1. Środowisko naturalne i jego systematyczna destrukcja - wprowadzenie 

2. Zrównoważony rozwój – przegląd definicji 

3. Zrównoważony rozwój – uwarunkowania ekonomiczne, środowiskowe 

i społeczno-kulturowe 

4. Cele i postulaty - Agenda ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

5. Uwarunkowania kulturowe a ZR 

6. Obszary zastosowań koncepcji ZR w biznesie 

7. Studium przypadków 
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AGENDA - ćwiczenia 

1. Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia 

2. Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako 
element zrównoważonego rozwoju 

3. Projekt ElectriCity jako instrument zrównoważonego rozwoju transportu 
publicznego 

4. Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle 
idei zrównoważonego rozwoju 

5. Przejawy realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w działalności 
przedsiębiorstw 
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ZALICZENIE - wykład 

1. PROJEKT (raport) – 10 pkt. 
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Liczba punktów Ocena 

10 5,0 

9 4,5 

8 4,0 

7 3,5 

6 3,0 



RAPORT (praca projektowa) – wymagania (10 pkt.) 
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• Nazwa projektu:  Przykład zastosowanie idei zrównoważonego rozwoju (ZR) w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym 

• Struktura projektu (8 pkt.): 
1. Charakterystyka wybranego przedsiębiorstwa, branży, produktu, usługi 

2. Obszary zagrożeń o charakterze środowiskowym (przyrodniczym) 

3. Charakterystyka wybranej technologii, metody, procesu, systemu w zarządzaniu w obszarze 
Zrównoważonego Rozwoju 

4. Cel, zakres , metodyka , opis – historia projektu wdrożenia (patrz punkt 3) 

5. Uzyskane korzyści w wymiarze ekonomicznym i ekologicznym / społecznym (patrz punkt 4) 

6. Zestawienie barier i ograniczeń w zakresie wdrożenia wybranej technologii / metody 

7. Zestaw kluczowych definicji (5-8) 

8. Literatura 

• Praca w zespole (2 osobowym) 

• Wymagana jest prezentacja w czasie zajęć! (1 pkt) 

• Uwaga na stronę tytułową + spis treści ! (1 pkt) 



ZALICZENIE - ćwiczenia 

1. Aktywność na zajęciach – 5 pkt. 

2. Raport – case study – 5 pkt. 
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Liczba punktów Ocena 

10 5,0 

9 4,5 

8 4,0 

7 3,5 

6 3,0 



PYTANIA? 


