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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem  kursu  jest  poszerzenie  wiedzy  z  zakresu  gospodarki  wodnej  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  interakcji  jakie  występują  na  styku:  gospodarowanie  przestrzenią  a 
występowanie  ekstremalnych  zjawisk  hydrologicznych.  Student  ma  zrozumieć  konieczność 
uwzględniania  zagrożenia  i  ryzyka powodziowego w planowaniu  przestrzennym oraz  wpływu 
dobrych  praktyk  w  zakresie  retencjonowania  wód  opadowych  na  funkcjonowanie  przestrzeni 
geograficznej.  Student  będzie  potrafić  obliczyć  podstawowe  charakterystyki  zlewni 
niekontrolowanych,  dokonać  obliczeń  przepływów  o  określonym  prawdopodobieństwie 
przewyższenia  oraz  wyznaczyć  zasięg  strefy  zagrożenia  powodziowego  korzystając  z 
programów GIS-owych.

Warunki wstępne

Wiedza Aby uczestniczyć w kursie, student powinien znać podstawowe zagadnienia z 
zakresu gospodarki wodnej oraz mechanizmy procesów hydrologicznych.

Umiejętności
Student powinien posiadać umiejętność analizowania i syntetyzowania 
informacji tematycznych z publikacji naukowych i aktów prawnych. Powinien 
posiadać umiejętność obsługi programów GIS-owych i graficznych.

Kursy
Systemy informacji geograficznej (GIS), Przyrodnicze uwarunkowania 
gospodarowania przestrzenią, Zagospodarowanie przestrzenne Polski, 
Gospodarka wodna, Planowanie przestrzenne

Efekty uczenia się
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Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

W01, Dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu 
gospodarki wodnej, zwłaszcza w zakresie ochrony przed 
powodzią i suszą.

W02, Posiada wiedzę o elementach gospodarki wodnej 
obecnych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego.

W03, Posiada wiedzę z zakresu metodologii obliczeń 
przepływów charakterystycznych w małych zlewniach 
niekontrolowanych.

W08,

W01,

-

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

U01, Potrafi wskazać akty prawa krajowego i 
europejskiego dotyczące gospodarki wodnej.

U02, Potrafi wyjaśnić jakie zagadnienia z zakresu 
gospodarki wodnej mają kluczowe znaczenie dla 
planowania przestrzennego.

U03, Potrafi przy wykorzystaniu programów GIS 
pozyskać odpowiednie parametry fizjograficzne zlewni 
oraz wykonać obliczenia przepływów 
charakterystycznych o określonym prawdopodobieństwie 
przewyższenia.

U04, Potrafi, przy wykorzystaniu odpowiednich 
programów GIS, wykonać odpowiednie obliczenia 
hydrauliczne i przeprowadzić wizualizację napełnienia 
koryta dla obliczonych przepływów charakterystycznych.

U01, U12

U03, U05, U08

U08

U08

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

K01, Jest świadom możliwości jakie dają współczesne 
narzędzia w ocenie poziomu zagrożenia powodziowego 
w małych zlewniach niekontrolowanych. Docenia ich rolę 
w planowaniu przestrzennym.

K02, Rozumie potrzebę uwzględnienia problemów 
związanych z gospodarowanie wodą w planowaniu 
przestrzennym.

K01, K03, K10

Organizacja
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Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 15

ZO Z

Opis metod prowadzenia zajęć

Wykłady w ramach kursu prowadzone są na platformie Microsoft Teams w trybie zdalnym. 
Studenci będą aktywizowani poprzez zadawanie pytań przez prowadzącego, które będą 
bezpośrednio dotyczyć omawianych podczas wykładu zagadnień. Ćwiczenia odbywać się będą 
w sali komputerowej.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:

E
 –

 le
ar

ni
ng

G
ry

 
dy

da
kt

yc
zn

e

Ć
w

ic
ze

ni
a 

w
 

sz
ko

le

Za
ję

ci
a 

te
re

no
w

e

P
ra

ca
 

la
bo

ra
to

ry
jn

a

P
ro

je
kt

 
in

dy
w

id
ua

ln
y

P
ro

je
kt

 
gr

up
ow

y

U
dz

ia
ł w

 
dy

sk
us

ji

R
ef

er
at

P
ra

ca
 p

is
em

na
 

(e
se

j)

E
gz

am
in

 u
st

ny

E
gz

am
in

 
pi

se
m

ny

In
ne

W01 X X
W02 X X
W03
U01 X X
U02 X X
U03 x
U04 x
K01 x
K02 x X X

Kryteria oceny Ocena z przedmiotu jest średnią oceny z egzaminu pisemnego z treści z 
wykładu oraz oceny z ćwiczeń.

Uwagi
Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Frekwencja jest kontrolowana 
na każdych zajęciach. Każda nieobecność musi być usprawiedliwiona lub 
odrobiona w formie zadania zleconego przez prowadzącego zajęcia.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Wykłady:
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1. Wpływ prawa krajowego i europejskiego w zakresie gospodarki wodnej na dokumenty 
planistyczne.

2. Elementy gospodarki wodnej w dokumentach planistycznych wszystkich szczebli.
3. Możliwości zagospodarowania przestrzeni w strefach zagrożenia powodziowego.
4. Dobre praktyki w zagospodarowaniu wód opadowych w miastach.
5. Przeciwdziałanie powodziom i suszy, a zagospodarowanie przestrzenne – polskie i 

zagraniczne przykłady.
Ćwiczenia

1. Parametry fizjograficzne zlewni i ich wpływ na formowanie odpływu w zlewni – 
pozyskiwanie informacji o cechach zlewni na podstawie analiz baz danych 
geograficznych

2. Przepływy o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia w małych 
zlewniach pozbawionych monitoringu hydro-meteorologicznego – metody obliczeń

3. Obliczenia hydrauliczne oraz analiza zagrożenia powodziowego w dolinie małych 
cieków.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Water management, flood threat zone, ungauged catchments, flood hazard, flood risk,

Wykaz literatury podstawowej

Januchta-Szostak A., 2014, Rola urbanistyki i architektury w gospodarowaniu wodą (w:) T. 
Bergier, J. Kronenberg, I. Wagner (red.), Woda w mieście. Seria: Zrównoważony rozwój - 
zastosowania, tom 5, Wyd. Fundacja Sendzimira, Kraków, 31-47.
Mrozik K., Przybyła C., 2013, Mała retencja w planowaniu przestrzennym. Wyd. WFOŚiGW, 
Poznań.
Ociepa-Kubicka A., 2014, Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska, 
Inżynieria i Ochrona Środowiska, 17(1), 135-146.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1), MINISTRA TRANSPORTU, 
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ2), MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI3) 
ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH4) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 
opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego; 
https://kzgw.gov.pl/files/mzp-mrp/rozporzadzenie_ws_opracowania_map.pdf
Aktualizacja metodyki obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym 
prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz 
identyfikacji modeli transformacji opadu w odpływ 
https://www.kzgw.gov.pl/files/zam-pub/20170402-przeglad-i-aktualizacja-map/zal-2-do-OPZ-
ujednolicony-1.pdf
Oprogramowanie/manual HEC- RAS -https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
Bryndal T., 2014 Parametry hydrologiczne wezbrań opadowo-nawalnych w polskiej, słowackiej i 
rumuńskiej części Karpat. Przegląd Geograficzny, 86,1, 5-21.
Bryndal, T. 2014, Znaczenie map zagrożenia oraz ryzyka powodziowego w ograniczeniu skutków 
powodzi błyskawicznych w miastach. w: Ciupa T, Suligowski R. (red.) Woda w mieście,  
Monografie Komisji Hydrologicznej PTG 2, 29-37
Pociask-Karteczka, J., Żychowski, J., & Bryndal, T. (2017). Zagrożenia związane z wodą-
powodzie błyskawiczne. Gospodarka Wodna, (2), 37-42.
Witkowski K., Sadowska U., 2018, Elektroniczne systemy monitorowania, prognozowania
i ostrzegania przed powodziami (w:) T. Walczykiewicz, Ł. Woźniak (red.) Współczesne
problemy retencji wód. Wyd. IMGW-PIB, Warszawa, 89-99.

Wykaz literatury uzupełniającej
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Witkowski K., 2021, The Galician Canal—An unrealized project that changed the rivers in the 
northern part of the Carpathians. River Research and Applications, 2021, 1-14.
Witkowski K., Franczak P., 2016, Gwałtowne wezbranie spowodowane nawalnymi opadami
deszczu w zlewni potoku Zygodówka (Pogórze Wielickie) w 2014 roku (w:) P. Franczak,
P. Krąż, J. Liro, M. Liro i K. Listwan-Franczak (red.). Współczesne problemy i kierunki
badawcze w geografii, tom 4, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, 309-327.
Bryndal T., 2015, Obszary predysponowane do występowania gwałtownych wezbrań w 
Karpatach w kontekście przeciwdziałania ekonomicznym skutkom powodzi błyskawicznych, 
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica 9, 24-37.
Bryndal T., Franczak P., Kroczak R., Cabaj W., Kołodziej A. 2017, The impact of extreme rainfall 
and flash floods on the flood risk management process and geomorphological changes in small 
Carpathian catchments: a case study of the Kasiniczanka river (Outer Carpathians, Poland), 
Natural Hazard, 88, 95-120,  DOI: 10.1007/s11069-017-2858-7

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 20

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

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

20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia

Ogółem bilans czasu pracy 75

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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