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Opis kursu (cele kształcenia) 
 
Po ukończeniu kursu student zna miejsce infrastruktury w systemie gospodarczym i społecznym oraz jej 
wpływ na kształt i jakość środowiska zbudowanego. Ma świadomość odpowiedzialności związanej z 
projektowaniem i funkcjonowaniem infrastruktury technicznej w skali gminy, województwa i kraju. Potrafi 
wyodrębnić rodzaje infrastruktury technicznej oraz przedstawić ich charakterystykę. Wymienia podstawowe 
dokumenty i rozporządzenia związane z poszczególnymi typami infrastruktury technicznej. Kurs 
prowadzony w trybie hybrydowym: wykłady online poprzez platformę MSTeams, ćwiczenia w formie 
stacjonarnej. 
 
 
 
Warunki wstępne 
 

Wiedza 
 
Podstawowe informacje dotyczące planowania przestrzennego. 
 

Umiejętności 

Umiejętność czytania, interpretowania map oraz krytycznego wnioskowania. 
Podstawowe umiejętności z zakresu oprogramowania użytkowego  
(np.: Office, Power Point), a także GIS i/lub CAD. Przydatna także znajomość 
programów graficznych np. Corel. 
 

Kursy brak 
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Efekty uczenia się 
 

Wiedza 

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

W01 Zna podstawowe pojęcia, cele i klasyfikacje 
związane z zagadnieniem Infrastruktury Technicznej; 
 
W02 Umie wymienić podstawowe elementy układu 
transportowego w mieście, ich typy i parametry 
projektowe;  
 
W03 Potrafi wyodrębnić najistotniejsze elementy 
systemów infrastruktury elektroenergetycznej i sanitarnej; 
 
W04 Zna główne zagadnienia związane z rozwojem 
infrastruktury technicznej w skali kraju; 
 
W05 Rozumie społeczne i ekonomiczne znaczenie sieci 
Infrastruktury Technicznej; 
 
W06 Zna współczesne tendencje w kształtowaniu 
architektury i przestrzeni publicznych budowanych w 
relacji z obiektami Infrastruktury Technicznej. 
 

K_W01  K_W19 
 
 
K_W02  K_W13 
 
 
 
K_W03  
 
 
K_W09  K_W15 
 
 
K_W03  K_W09 
 
 
K_W16 

 
 

Umiejętności 

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

U01 Umie wyodrębnić elementy Infrastruktury 
Technicznej w przestrzeni miasta; 
 
U02 Potrafi zidentyfikować miejsca i obszary konfliktowe  
i problemowe w obrębie systemów Infrastruktury 
Technicznej; 
 
U03 Potrafi zidentyfikować informacje i oznaczenia 
systemów Infrastruktury Technicznej na mapach 
zasadniczych i dokumentach planistycznych. 

K_U01 
 
 
K_U04  K_U05  K_U08 
 
 
 
K_U02  K_U09 

 
 

Kompetencje 
społeczne 

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K01 Potrafi działać i myśleć w sposób zorganizowany, 
analityczny i krytyczny; 
 
K02 Ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania i 
uaktualniania wiedzy; 
 
K03 Potrafi wziąć udział w interdyscyplinarnych 
dyskusjach  dotyczących zagadnienia Infrastruktury 
Technicznej; 
 
K04 Potrafi pracować indywidualnie i w grupie. 

K_K01   K_K03 
 
 
K_K02 
 
 
K_K08 
 
 
 
K_K07 
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Organizacja 

Forma zajęć 
Wykład 

(W) 

Ćwiczenia w grupach 

A  K  L  S  P  E  

Liczba godzin 30   15    

 Zal. z oc.       

 
 
Opis metod prowadzenia zajęć 
 
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów (zdalnych) i ćwiczeń (stacjonarnych). Wykłady 
prowadzone w formie zdalnej poprzez platformę MSTeams. W trakcie wykładów wykorzystane 
zostaną prezentacje mulitimedialne PowerPoint, elementy dyskusji oraz drobne zadania 
aktywizujące słuchaczy.  
 
Ćwiczenia prowadzone na uczelni, realizowane w postaci wspólnej „warsztatowej” pracy nad 
projektem, korekt projektowych indywidualnych i grupowych, a także prezentacji studenckich 
przedstawiających konkluzje z realizowanych między zajęciami „zadań domowych” o charakterze 
terenowych działań inwentaryzacyjno-badawczych i projektowych.  
 
 
Formy sprawdzania efektów uczenia się 
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W01      x x x x    x 
W02      x x x x    x 
W03             x 
W04        x     x 
W05        x     x 
W06             x 
U01       x x x     
U02       x x x     
U03        x      
K01      x x  x     
K02        x      
K03        x      
K04      x x  x     

 
 
 

Kryteria oceny 
Część wykładowa zaliczana jest na podstawie finalnego kolokwium 
zaliczeniowego online (Moodle lub MSTeams). Ponadto aby zaliczyć 
przedmiot wymagana jest obecność na wykładach. Możliwa 1 
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nieusprawiedliwiona nieobecność. W sytuacji, gdy student ma ocenę z 
kolokwium i więcej niż 1 nieusprawiedliwioną nieobecność, aby zaliczyć 
przedmiot otrzymuje pisemne zadanie dodatkowe lub obniżona zostaje mu 
ocena końcowa.* 
Część ćwiczeniowa zaliczana jest na podstawie oceny jakości pracy 
indywidualnej (w formie złożonego projektowego opracowania, 
przygotowanego w technice tradycyjnej bądź CAD/GIS/programy graficzne) i 
zadań grupowych (w formie prezentacji) na zadane tematy – ocena jest 
średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Aby uzyskać zaliczenie z części 
ćwiczeniowej średnia powinna wynosić min. 3 (dst).  
W pracach ważny walor kreatywności i sumienności. Obecność na 
ćwiczeniach jest obowiązkowa – możliwa 1 nieusprawiedliwiona nieobecność. 
Większa niż założona liczba nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje 
obniżeniem oceny końcowej z ćwiczeń. * 
 
UWAGA! Uzyskanie wysokiej średniej z części ćwiczeniowej (min. 4,8) 
pozwala na podniesienie oceny uzyskanej z kolokwium w części wykładowej o 
½ stopnia wzwyż. 
 
*2 nieusprawiedliwione nieobecności – ½ stopnia w dół, więcej niż 2 [lecz nie 
więcej niż 60%] > 1 stopień w dół. 
W sytuacji, gdy nieusprawiedliwionych nieobecności jest więcej niż 60%, 
student nie uzyska zaliczenia części ćwiczeniowej bądź wykładowej. 

 
 

Uwagi 

Prowadząca laboratorium Anna Martyka posiada uprawnienia budowlane w 
specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń (nr. 
MPOIA/014/2005) jest członkiem Izby Architektów RP (nr. MP-1442), oraz 
autorką i współautorką wielu projektów architektonicznych: budowlanych i 
wykonawczych. 

 
 
Treści merytoryczne (wykaz tematów) 
 

1. Część wykładowa: 
• Wprowadzenie do problematyki Infrastruktury Technicznej – pojęcia, cele, klasyfikacje, 

związki i podziały; 
• Układ transportowy. Podziały i parametry. 
• Układ transportowy w mieście. Znaczenie, układy, typy ulic, przekroje, parametry 

projektowe, odpowiednie ustawy i rozporządzenia;  
• Komunikacja zbiorowa i indywidualna – problematyka i perspektywy dalszej ewolucji 

systemów transportowych w kontekście kształtowania przestrzeni publicznej; 
• Przestrzeń publiczna związana z infrastrukturą transportową; 
• Architektura związana z infrastrukturą techniczną a problem „nie-miejsc”; 
• Węzły zintegrowanego transportu różnej skali; 
• Organizacja przestrzenna Infrastruktury Technicznej – główne parametry sytuowania 

„uzbrojenia” terenu, strefy ochronne; 
• Infrastruktura sanitarna (m.in.: wodno-kanalizacyjna i gospodarka odpadami); 
• Infrastruktura energetyczna i odnawialne źródła energii; 
• Rozwój Infrastruktury Technicznej w skali kraju – m.in.: autostrady, kolej itp.; 
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• Drugie życie obiektów infrastruktury technicznej; 
• Problematyka Infrastruktury Technicznej w dokumentach Studium i w Planach 

Miejscowych; 
2. Ćwiczenia: 
• Identyfikacja elementów Infrastruktury Technicznej na wybranym obszarze miasta; 
• Identyfikacja miejsc problematycznych i kolizyjnych w układzie komunikacyjnym 

wybranego fragmentu miasta; 
• Projektowanie prostych miejskich układów ulicznych – rzut, przekroje ulic – w kontekście 

kształtowania dobrej jakości przestrzeni publicznej; 
• Omówienie wybranych przykładów realizacji układów komunikacyjnych – przykłady 

dobrych praktyk; 
• Identyfikacja obiektów Infrastruktury Technicznej na rysunkach planistycznych i mapie 

zasadniczej oraz z zapisach strategii i planów rozwoju wybranych gmin; 
 
 
Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim) 
Technical infrastructure, plumbing, electrical work / connections to main supply, overhead 
distribution network, water supply, sewage system, sewage discharge, soil water, domestic 
sewage stormwater drainage, heating system etc. 

 
 
Wykaz literatury podstawowej 
 

1. Banach M., Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast, Wyd. PWN, 2018; 
dostępna także online w ramach abonamentu na www.ibuk.pl. 

2. Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013; 

3. Chmielewski J.M., Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią, Wyd. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016; dostępna także online w 
ramach abonamentu na www.ibuk.pl. 

4. Kupiec L., Truskolaski T., Gołębiowska A. (red.), 2005, Gospodarka przestrzenna. Tom 7. 
Infrastruktura techniczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok. Dostępna 
w Bibliotece UJ. 

5. Klepacka B., Kicman A., Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym, Wyd. 
Politechnika Białostocka, Białystok 1991. Dostępna w Bibliotece UJ. 

6. Łucki Z., Misiak W., Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, Wyd. PWN, 
2010. 

7. Łyp B., Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast, Wyd. Komunikacji i 
Łączności, Warszawa 2008; dostępna także online w ramach abonamentu na 
www.ibuk.pl  

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) Dostęp: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000124&min=1 

9. Shannon K., Smets M., The Landscape of Contemporary Infrastructure, NAi Publishers, 
Rotterdam, 2010. 

10. Sadik-Khan J., Walka o ulice, Jak odzyskać miasto dla ludzi. Wyd. Wysoki Zamek, 2017; 
dostępna także online w ramach abonamentu na www.ibuk.pl . 

11. Skrzypek M., Atlas sytuacji pieszych, Wyd. fundacja tu obok, Lublin 2016; dostęp:  
http://mdl.ulublin.eu/wp-content/uploads/2016/03/Atlas-sytuacji-pieszych.pdf (WAŻNE!) 

http://www.ibuk.pl/
http://www.ibuk.pl/
http://www.ibuk.pl/
http://www.ibuk.pl/
http://www.ibuk.pl/
http://www.ibuk.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000124&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000124&min=1
http://www.ibuk.pl/
http://www.ibuk.pl/
http://mdl.ulublin.eu/wp-content/uploads/2016/03/Atlas-sytuacji-pieszych.pdf
http://mdl.ulublin.eu/wp-content/uploads/2016/03/Atlas-sytuacji-pieszych.pdf
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12. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wyd. PWN 2018; dostępna 
także online w ramach abonamentu na www.ibuk.pl. 
 

 
Wykaz literatury uzupełniającej 
 

1. Borcz Z, Infrastruktura terenów wiejskich, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 
Wrocław, 2000. 

2. Chmielewski J.M., Teoria i praktyk planowania przestrzennego. Urbanistyka Europy, Wyd. 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016. 

3. Dorocki S., Wantuch-Matla D., Power Two-Wheelers as an Element of Sustainable Urban 
Mobility in Europe [w:] Land 10 (6), MDPI. DOI: 10.3390/land10060618 

4. Flaga A., Mosty dla pieszych, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008. 
5. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. „Monitor Polski” Dz. U. R.P. 

,Warszawa, dnia 16 sierpnia 2001 Nr 26, poz. 432. 
6. Montgomery Charles, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze 

miasta, Wyd. Wysoki Zamek, 2015. 
7. Noviello M., (2015). Uwarunkowania prawno-ekonomiczne i środowiskowe budowy MEW 

na przykładzie Zbiornika Młynne w województwie małopolskim. EPISTEME 27/2015, t. I, 
s. 193–205.  

8. Podręcznik do projektowania tras rowerowych, Województwo małopolskie, Kraków 2013 
9. PORADNIK. Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich, MIiR, Warszawa 

2012. 
10. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 

https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-
kraju/strategia-rozwoju-kraju/ 

11. Wantuch-Matla D., Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku, Wyd. Księży 
Młyn, 2016. 

12. Wesołowski J., Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu 
transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008. 

13.   Zeszyt 10 – Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w aglomeracji poznańskiej; 
opracowanie wieloautorskie dostępne online: http://cbm.amu.edu.pl/zeszyt-10-
infrastruktura-techniczna-i-uslugi-komunalne-w-aglomeracji-poznanskiej/  

14. Jaworski M, Chwiediuk D., Energetyka odnawialna w budownictwie, Wyd. PWN, 2018. 
15. Martyka A., Rewitalizacja nabrzeży w Madrycie, Nowym Jorku i Londynie – wybrane 

przykłady, [w:] Rewitalizacja miast teoria, narzędzia, doświadczenia, Piotr Trzepacz, 
Agata Warchalska-Troll (red.), 2017, Kraków: Instytut Rozwoju Miast, s. 253-268. 

16. Martyka A., Jak uczynić miasto lepszym. Wybrane sposoby odnowy przestrzeni miejskich 
[w:] Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych, Joanna Gil-
Mastalerczyk (red.), 2017, Kielce: Politechnika Świętokrzyska, s. 80-87. 

17. Martyka A., Prokopska A., Miasto jako organizm przyjazny człowiekowi, 2017, 
Budownictwo i Architektura, z.16(1), s. 165-174. 

 
 
 
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) 
 

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi 

Wykład 30 

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15 

http://www.ibuk.pl/
http://www.ibuk.pl/
http://dx.doi.org/10.3390/land10060618
http://dx.doi.org/10.3390/land10060618
https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/strategia-rozwoju-kraju/
https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/strategia-rozwoju-kraju/
https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/strategia-rozwoju-kraju/
http://cbm.amu.edu.pl/zeszyt-10-infrastruktura-techniczna-i-uslugi-komunalne-w-aglomeracji-poznanskiej/
http://cbm.amu.edu.pl/zeszyt-10-infrastruktura-techniczna-i-uslugi-komunalne-w-aglomeracji-poznanskiej/
http://cbm.amu.edu.pl/zeszyt-10-infrastruktura-techniczna-i-uslugi-komunalne-w-aglomeracji-poznanskiej/
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Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym - 

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi 

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 2 

Przygotowanie projektu indywidualnego 5 

Przygotowanie prezentacji na podany temat (praca w 
grupie) 3 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5 

Ogółem bilans czasu pracy 60 

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2 

 


	KARTA KURSU

