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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem  kursu  jest  zapoznanie  z  teoretycznymi  zasadami,  teoriami  i  sposobami  prawidłowego 
rozmieszczenia  w  przestrzeni  elementów  zagospodarowania  przestrzennego  z  jednoczesnym 
poszanowaniem praw przyrody  i  zachowaniem walorów krajobrazowych.  Student  zdobywa  wiedzę  na 
temat zasad oraz uwarunkowań planowania i gospodarki przestrzennej, ładu przestrzennego, organizacji i 
funkcjonowania  systemu  planowania  przestrzennego  w  Polsce,  a  także  sposobu  opracowania  i 
problematyki  dokumentów  planistycznych  sporządzanych  w  skali:  krajowej,  regionalnej  i  lokalnej  (ze 
szczególnym  uwzględnieniem  problematyki  środowiska  przyrodniczego  i  kulturowego).  Student  potrafi 
pozyskiwać informacje z różnych źródeł, w tym z geoportali z wykorzystaniem wolnego oprogramowania 
qgis  oraz  potrafi  przeprowadzić  podstawowe  badania  terenowe.  Jest  przygotowany  do  świadomego 
uczestnictwa w partycypacji społecznej. 
Wykłady  prowadzone  są  online  przez  aplikację  MS  Teams.  Ćwiczenia  prowadzone  są  w  formie 
stacjonarnej.
Kurs prowadzony w języku polskim, z wybraną tematyką w języku angielskim.

Warunki wstępne

Wiedza Brak

Umiejętności Brak

Kursy Brak
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Efekty kształcenia 

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

W01 Zna zagadnienia związane ze środowiskiem 
zamieszkania, w tym znaczenie miejsca i przestrzeni 

W02 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i cele dotyczące 
planowania przestrzennego oraz jaką rolę odgrywa ono w 
procesie ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego.

W03 Rozumie zagadnienia rozwoju w środowisku 
zamieszkania i prawa rozwoju, w tym pojęcie 
zrównoważonego rozwoju oraz naturalne prawa rządzące 
rozwojem.

W04 Rozumie społeczno-gospodarcze uwarunkowania 
procesów osadniczych, ich konsekwencje dla 
kształtowania struktury przestrzennej i społeczno-
kulturowej miast i regionów oraz definiuje, rozróżnia 
procesy urbanizacyjne.

W05 Zna mapy, bazy danych, metody, narzędzia, techniki 
pozyskiwania informacji, niezbędne do sporządzenia 
opracowań planistycznych. Umie analizować dokumenty 
strategiczne i planistyczne.

W06 Zna najważniejsze współczesne problemy, prawne i 
polityczne aspekty planowania przestrzennego

K_W01, K_W02,

K_W01, K_W02,

K_W08, K_W14, 
K_W15,

K_W03, K_W04, 
K_W07,

K_W06, KW_20,

K_W18, K_W06, K_W09

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

U01  Potrafi  odczytać  i  interpretować  istniejące 
dokumenty strategiczne i planistyczne na szczeblu gminy 
i  województwa  i  wynikające  z  nich  uwarunkowania  i 
przesądzenia rozwojowe

U02  Analizuje  zapisy  strategii  rozwoju  w  zakresie 
przestrzennego rozmieszczenia atutów gminy i obszarów 
problemowych oraz możliwości  jej  realizacji  w zakresie 
rozwoju przestrzennego

U03 Potrafi identyfikować najistotniejsze problemy i 
potrzeby rozwoju przestrzennego w zakresie sfery 
społeczno-gospodarczej, kulturowej.

U04 Potrafi oceniać zmiany w zagospodarowaniu 
przestrzennym, wyszukiwać, pozyskiwać informacje, w 
tym z geoportali i opracować analizę projektową.

K_U01, K_U02, 

K_U08,

K_U07, K_U15,

K_U02, K_U03, K_U06,
K_U09, K_U10.

Kompetencje 
społeczne Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów 

kierunkowych
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K01 Jest przekonany o potrzebie korzystania z 
wiarygodnych źródeł i zdolny do krytycznego 
wnioskowania

K02 Ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania i 
uaktualniania wiedzy

K03 Potrafi pracować indywidualnie i w grupie

K04 Jest kreatywny, poszukuje najlepsze rozwiązanie

K05 Zorientowany na cel ukończenia projektu w terminie 

K_K01,

K_K02,

K_K07,

K_K07,

K_K03, K_K09.

Organizacja

Forma zajęć

Wykład
(W)

Online przez 
MS Teams

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 30

zo

Opis metod prowadzenia zajęć

Na zajęcia składają się wykłady w formie online i ćwiczeń w formie stacjonarnej.
Przedmiot na zaliczenie z oceną.

Formy sprawdzania efektów kształcenia
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W01 x x
W02 x x x
W03 x x x
W04 x x x
W05 x x x x x x
W06 x x x x x
U01 x x x
U02 x x x
U03 x x x x
U04 x x x x
K01 x x x x
K02 x x
K03 x x
K04 x
K05 x
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Kryteria oceny

 Część wykładowa oceniana jest na podstawie pozytywnie zdanego kolokwium w 
formie testowej i opisowej, opracowanego referatu oraz ustnych wypowiedzi na 
seminarium. Sprawdzana jest obecność. 
Część ćwiczeniowa oceniana jest na podstawie:
- obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność),
- aktywnego udziału w zajęciach poprzez zaprezentowanie wyników pracy w ramach 
zajęć i pracy domowej oraz udziału w dyskusjach,
- pozytywnej oceny z prac wykonywanych podczas ćwiczeń, projektu grupowego i 
projektu/referatu indywidualnego,
-  pozytywnej oceny z kolokwium.
Na końcową ocenę ćwiczeń składać się będą oceny cząstkowo odnoszące się do:
- zaliczonych ćwiczeń i badań terenowych dotyczących dokumentu planistycznego,
- oceny pozytywnej z dwóch kolokwiów,
- oceny pozytywnej projektu semestralnego: zasadność, prawidłowość, trafność 
rozwiązań projektowych, bezkolizyjność łączonych funkcji,
- estetyka opracowania graficznego i kompletność projektu (tekst i zał. graficzne)
- umiejętności prezentacji multimedialnej projektu, obrony rozwiązania projektowego,
- obecności,
- terminowości złożenia: projektu semestralnego: I - obowiązkowego przeglądu prac 
nad projektem i II – ostatecznego projektu; postawa studenta - wykorzystany lub 
stracony potencjał; stosunek do przedmiotu, udział w dyskusjach.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Tematyka wykładów:

 „Inteligentne miasto Aarhus, Dania” – film wprowadzający do dyskusji na temat złożoności 
planowania i rozwoju przestrzennego oraz potrzeby wspólnego rozwiązania problemów: rząd, 
samorząd, społeczeństwo (trialog) - dyskusja; Jak powstawało miasto? Miasto-państwo w opisowej 
definicji Arystotelesa - dyskusja; Sens i cele planowania przestrzennego – dyskusja; 

 Morfologia i fizjonomia jednostek osadniczych. Miasto jako jednostka osadnicza i jego struktura 
przestrzenna. Specyfika dużych miast i metropolii świata. Przeciwdziałanie rozlewaniu się miast. 
Budowa miast zwartych (Compact city). Elementy krystalizujące obraz miasta wg. Lyncha;

 Strategie urbanistyczne: Karta Ateńska z 1933 r. i z 2003 r. w kontekście błędów modernizmu. Inne 
manifesty urbanistyczne - Karta Lipska. Przeciwdziałanie występowaniu jednorodności funkcji w 
zabudowie. Strefy funkcjonalne, historia i współczesność. Jednostka sąsiedzka, green betls; 

 Rozwój struktur osadniczych – urbanizacja, suburbanizacja, dezurbanizacja; Negatywne skutki 
rozpraszania zabudowy: przestrzenne, społeczne, ekonomiczne; Właściwości rozwoju struktur 
przestrzennych i ich rozwój; Zrównoważony rozwój; Planowanie rozwoju gminy wg. Ziółkowskiego;

 Tworzenie systemu terenów zieleni, w tym klinów napowietrzających; Budowa systemu terenów 
zieleni i kształtowanie otwartych przestrzeni dla korytarzy wentylacyjnych; System przyrodniczy; 
Koncepcje green belts, greenways; Narzędzia planowania i zagospodarowania przestrzennego 
służące ochronie terenów zielonych; Zielona infrastruktura; Kształtowanie linii zabudowy;

 Woda w przestrzeni miast. Zastosowanie błękitnej infrastruktury w gospodarowaniu wodami i 
planowaniu przestrzennym. Planowanie przestrzenne a zarządzanie zasobami wodnymi i 
zarządzanie ryzykiem powodziowym;

 Kolokwium sprawdzające wiedzę przez platformę MS Teams. Wybrany film z serii: Ekologia 
konstruktywnie dotyczący rewitalizacji, „Haven City Hamburg” połączony z dyskusją; 

 System Planowania przestrzennego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej (Holandia, 
Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania) oraz warsztatu planisty, urbanisty w USA (Existing land use 
and planing land use – interaktywna mapa miasta Dublin, USA); 

 Poziomy planowania przestrzennego i akty planistyczne w Polsce. Procedury planistyczne;

 Podstawowe przepisy i normy dotyczące zakresu i formy tworzenia aktów planistycznych i decyzji;

 Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście INSPIRE.

 Nowe zintegrowane planowanie. Początki reformy systemu planowania przestrzennego i rozwoju w 
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Polsce. Współczesne koncepcje planowania miast; Ekologiczne miasta; Inteligentne miasta - 
rozwój oparty na dialogu ze społeczeństwem;

 Audyt krajobrazowy dla województwa. Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustanowienia form 
ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego 
krajobrazu, obszary Natura 2000 itd.);

 Prezentacje referatów przygotowanych przez studentów na jeden z zadanych tematów ; Film z 
cyklu Ekologia konstruktywnie; Seminarium dyskusyjne;

 Kolokwium sprawdzające wiedzę przez MS Teams na podstawie wykładów i literatury.

Tematyka ćwiczeń:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do tematyki planowania przestrzennego. Omówienie 
KK, wybór obszaru badań, omówienie części składowych projektu semestralnego, narzędzi 
(oprogramowanie QGis), materiałów niezbędnych do jego wykonania. 

2. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami polityki przestrzennej (SUiKZP, MPZP). Analiza 
ustaleń MPZP – praca z dokumentem. Odczytywanie i rozpoznawanie formy zapisu ustaleń 
MPZP w terenie (zajęcia w terenie)

3. Kolokwium z umiejętności odczytania oznaczeń MT, MPZP. Elementy krystalizujące obraz 
wybranego fragmentu miasta lub gminy. 

4. Typy map i baz danych dla planowania przestrzennego. Zasoby referencyjne i geoportale. 
BDOT w planowaniu przestrzennym.

5. Projekt semestralny – Koncepcja rozwoju gminy (praca w ramach 9 spotkań, opracowanie 
tekstowe+ 6 załączników graficznych, praca w oprogramowaniu QGIS).

6. Przedstawienie koncepcji rozwoju gminy – autorskie rozwiązania. Dyskusja i ocena projektów.

7. Planowanie przestrzenne obszarów problemowych/konfliktowych. Podsumowanie zajęć. 



Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)

 community participation
 contemporary urban planing 
 environmental policy
 geographic information
 Global Monitoring for Environment and Security satellite monitoring for cities 
 land use
 land cover
 new integrated planning
 urban and regional studies
 urban planners and architects
 Spatial Information in Europe
 satellite monitoring of land use
 spatial policy and development policy
 spatial planning

Wykaz literatury podstawowej

 Chmielewski J.M., (2015). Teoria i praktyka planowania przestrzennego. Urbanistyka 
Europy, Oficyna   Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa;

 Gehl J. (2013). Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM;

 Korzeniak G. (red.), (2011). Zintegrowane planowanie rozwoju miast, Instytut Rozwoju 
Miast, Kraków.

 Krier L., (2009). Architektura Wspólnoty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk;

 Kronenberg J., Bergier T. (red.), (2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, 
Fundacja Sendzimira, 
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http://www.sendzimir.org.pl/images/Wyzwania_zrownowazonego_rozwoju_w_Polsce.pl

 Larsson G., (2012). System Planowania Przestrzennego w Europie Zachodniej , MOIA 
RP, Warszawa; 

 Macias A., Bródka S., (2014). Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, 
PWN;

 Stelmach-Fita, B. (2021). European Land Use Spatial Data Sources and their role in 
integrated planning: Opportunities and Challenges for Poland, Land, 10(11), 1138; 
https://doi.org/10.3390/land10111138

 Stelmach-Fita, B. (2021). Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu 
przestrzennym w nowym zintegrowanym planowaniu. Szanse i wyzwania dla Polski, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków;

Wybrane, wskazane na wykładach,  przepisy z aktów  prawnych:

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 PN-B 01027: 2002 Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania 
działki lub terenu. 

Wykaz literatury uzupełniającej

 Gehl J., (2014). Miasta dla ludzi, RAM, Kraków.

 Gehl J., (2013).  Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, RAM, 
Kraków Iwańczak B., 2013, Quantum GIS. Tworzenie i analiza map, HELION.

 Jacobs  J., (2014). Śmierć i życie wielkich miast Ameryki , Centrum Architektury, 
Warszawa.

 Januchta-Szostak A., (2011). Woda w miejskiej przestrzeni publicznej, Modelowe formy 
zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych, Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej, Poznań.

 Jaśkiewicz M. (i in.), (2009). Możliwości lokalizacji obiektów wysokościowych w aspekcie 
ochrony panoramy Miasta Krakowa – analiza, Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd 
Miasta Krakowa, Kraków, 28.

 Jędrychowski I. (red.), (2008). Hipsometryczny atlas Krakowa, Biuro Planowania 
Przestrzennego, Urząd Miasta Krakowa, Kraków, 318.

 Loegler R., (2011). Miasto to nie architektoniczna zabawa, RAM, Kraków.

 Nowatorska M, (2009), Wprowadzenie do Quantum GIS, Szczecin Wrocław                        
http://qgis-polska.org/_media/czytelnia/wprowadzenie_do_quantum_gis.pdf 

 Noviello M., (2018). Projekt rewitalizacji dzielnicy Bagnoli jako czynnik wzrostu 
gospodarczego Neapolu (Revitalisation of the Bagnoli district as a factor of economic 
growth in Naples). Przedsiębiorczość – Edukacja 14: 137–149. DOI 
10.24917/20833296.14.10

 Noviello M., Smętkiewicz K., (2019). The revitalisation of thermal areas in the Bagnoli 
district (Naples) as a chance for tourism development in the Campania region in the 
context of selected European experiences. Quaestiones Geographicae 38(4), Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 119–131.
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 Stelmach-Fita B., (2021). 

 Stelmach-Fita B., (2019). Nowe zintegrowane planowanie w kontekście kształtowania i 
rozwoju terenów przemysłowych i usługowych w regionach metropolitalnych, Prace 
Komisji Geografii Przemysłu PTG, 34 (4). 

 Stelmach-Fita B., Wieczorek A., (2019). Problemy z ocenianiem zgodności z prawem 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: definicje  pojęć powierzchnia 
zabudowy i powierzchnia całkowitej zabudowy, Metropolitan. Przegląd Naukowy,11 (1).

 Stelmach-Fita B., (2018). Usługi informacyjne w zakresie nowego zintegrowanego 
planowania jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw, Prace Komisji Geografii 
Przemysłu PTG, 32 (3).

 Stelmach-Fita, B., Brodowicz, D. (2017). Baza wiedzy o regionie i jej rola w rozwoju 
terytorium, Warszawa: Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 268, 186-208. 

 Stelmach-Fita, B., Bartoszczuk, P., Pękalska, M. (2017). Monitorowanie oraz 
udostępnianie informacji o zjawiskach społeczno-gospodarczych i przestrzennych w 
Polsce. Kraków: Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 31 (3). 

 Stelmach-Fita, B. (2017). Europejskie źródła danych w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego: potrzeby i ograniczenia. Kraków: Prace Komisji Geografii Przemysłu 
PTG, 31(3).

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 15

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 4

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

5

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 6

Ogółem bilans czasu pracy 90

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3

7


