
Przedmiot kod 
nr w planie 

studiów 
ECTS 

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE TR/1/PK/ZT 25a 3 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr III/5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia/konsultacje (liczba 

godzin) 

Stacjonarne 

Wykłady – 13 godz. kontaktowe + 2 godz. 

elearning; Ćwiczenia – 13 godz. kontaktowe 

+ 2 godz. elearning; konsultacje-3 godz. 

Język wykładowy Polski/angielski  

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład, Ćwiczenia projektowe, E-learning 

Dyskusja panelowa 

Wymagania wstępne Wymagania formalne 

Poziom 4.  

Geografia turystyczna. Podstawy turystyki. 

Krajoznawstwo  

Założenia wstępne 

Podstawy z zakresu wiedzy z geografii 

turystycznej, podstaw turystyki, 

krajoznawstwa ze znajomością uwarunkowań 

fizjograficznych przestrzeni turystycznych 

kraju 

Metody dydaktyczne Wykład  

Wykłady w formie prezentacji 

multimedialnych 

Ćwiczenia 

Praca indywidualna – projekt (koncepcja). 

Dyskusja. Samoocena wiedzy 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia 

Egzamin 

Formy zaliczenia 

Egzamin pisemny z materiału 

prezentowanego w czasie wykładów i 

wskazanej literatury przedmiotu, np.: 

„Składniki bazy materialnej turystyki”, 

„Wybrane zagadnienia dotyczące oceny 

wartości środowiska geograficznego dla 

potrzeb zagospodarowania turystycznego i 

rekreacyjnego”. 

Ocena końcowa z ćwiczeń 

Obecność na zajęciach 

Terminowość złożenia pracy semestralnej – 

koncepcji turystycznego i rekreacyjnego 

zagospodarowania terenu 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Teorii Turystyki 

 



Cele i zadania przedmiotu 

Cele przedmiotu: 

C1 jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zasadami zagospodarowania terenu w 

oparciu o kryterium specyfiki miejsca (przestrzeń turystyczna, rekreacyjna) w urządzenia i 

obiekty turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania.  

C2 jest zaznajomienie studentów z klasyfikacją bazy materialnej turystyki (urządzenia 

turystyczne i paraturystyczne) oraz infrastrukturą funkcjonalną rekreacyjnego 

zagospodarowania.  

C3 jest zapoznanie studentów z zakresem wiedzy z zagospodarowania turystycznego i 

rekreacyjnego, która  umożliwi studentom podejmowanie pracy w samorządowych 

jednostkach terytorialnych.  

 

Treści programowe: 

Wykłady: 

LP Treści programowe 
Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1.  

Turystyka jako zjawisko przestrzenne – definicja 

oraz pojęcie zagospodarowania turystycznego 

i rekreacyjnego. 

Turystyczne jednostki przestrzenne. 

2 K_W10 C1 

2.  

Ocena walorów turystycznych i ich znaczenie 

w zagospodarowaniu turystycznym 

i rekreacyjnym. 

Definicje i wskaźniki chłonności, pojemności 

turystycznej i rekreacyjnej obszarów kraju. 

2 
K_W10 

K_W14 
C1 

3.  

Wskaźniki chłonności, pojemności rekreacyjnej 

podmiejskiej leśnej przestrzeni turystycznej 

i rekreacyjnej. 

2 
K_W10 

K_W14 
C1 

4.  

Charakterystyka bazy materialnej turystyki, 

obiekty wielkoblokowe bazy noclegowej i małe 

obiekty hotelarskie. 

4 
K_W10 

K_W14 

C1 

C2 

5.  

Baza żywieniowa ogólnodostępna 

i środowiskowa. 

Baza towarzysząca jako uzupełnienie bazy 

podstawowej. 

2 
K_W10 

K_W14 

C1 

C2 

6.  Znaczenie infrastruktury komunikacyjnej. 1 
K_W10 

K_W14 

C1 

C2 

7.  

Urządzenia sportowo–rekreacyjne. 

Infrastruktura rekreacyjnego zagospodarowania 

– obiekty i urządzenia umożliwiające realizację 

różnych form rekreacji. 

2 
K_W10 

K_W14 
C1 

 

Ćwiczenia:  

LP Treści programowe 
Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1.  

Charakterystyka niezurbanizowanego 

obszaru dla potrzeb zagospodarowania 

turystycznego i rekreacyjnego. 

1 
K_W10 

K_W14 
C1 

2.  
Walory turystyczne i rekreacyjne 

niezurbanizowanego obszaru. 
1 

K_W10 

K_W14 
C1 

3.  

Presja ruchu turystycznego i rekreacyjnego – 

presja ruchu turystycznego, presja ruchu 

rekreacyjnego, łączna presja ruchu 

turystycznego i rekreacyjnego. 

1 
K_W08 

K_W09 
C1 

4.  
Zagospodarowanie turystyczne – obiekty 

obszarowe turystycznego zagospodarowania, 
6 

K_W08 

K_U06 

C1 

C2 



obiekty liniowe turystycznego 

zagospodarowania, udostępnienie 

komunikacyjne obszaru i poszczególnych 

obiektów zagospodarowania turystycznego. 

5.  

Zagospodarowanie rekreacyjne – 

przewidywane formy rekreacji, udział 

procentowo–ilościowy i optymalne elementy 

przestrzenne rekreacyjnego 

zagospodarowania dla przewidywanych form 

rekreacji biernej i czynnej. 

Elementy funkcjonalne rekreacyjnego 

zagospodarowania (punktowe, liniowe, 

powierzchniowe) – ich charakterystyka, 

rozmieszczenie i zestawienie ilościowe. 

3 
K_W16 

K_U06 

C1 

C2 

6.  

Wyposażenie elementów przestrzennych 

rekreacyjnego zagospodarowania  

w urządzenia małej architektury – ustalenie 

rodzajów i zestawienie urządzeń dla 

poszczególnych projektowanych elementów 

rekreacyjnego zagospodarowania. 

Zestawienie zbiorczo – ilościowe 

projektowanych urządzeń według rodzajów. 

2 
K_U06 

K_K03 

C1 

C2 

7.  
Pojemność turystyczna i rekreacyjna 

zagospodarowanego obszaru. 
1 

K_W06 

K_K03 

K_K05 

C2 

 

Rozliczenia punktów ECTS 
Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 

Studia stacjonarne 

Rodzaj aktywności 

Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Punkty ECTS 
Liczba 

 odzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,4 Godziny kontaktowe - wykłady   

13 0,4 Godziny kontaktowe - ćwiczenia   

3 0,1 Godziny kontaktowe - konsultacje   

4 0,1 e-learning   

10 0,3 Praca z literaturą   

26 0,9 
Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 

  

0 0 
Przygotowywanie prezentacji i 

wystąpień ustnych 

  

24 0,8 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

93 3,0 Razem   

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych 

Studia stacjonarne – 78 godzin praktycznych – 2,6 ECTS 

Studia niestacjonarne – 0 godzin praktycznych – 0 ECTS 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego 

Wiedza uzyskana z przedmiotu zagospodarowanie turystyczne umożliwi studentom: 

− Podejmowanie pracy administracyjnej w samorządowych referatach turystyki i rekreacji. 

− Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług zagospodarowania 

turystycznego i rekreacyjnego. 

− Podejmowanie optymalnych decyzji w planowaniu przestrzennym dla potrzeb 

turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania. 

 

 



Zajęcia e-learningowe (treści programowe) 

Wykłady:  

Urządzenia sportowo–rekreacyjne. Infrastruktura rekreacyjnego zagospodarowania – obiekty 

i urządzenia umożliwiające realizację różnych form rekreacji. 

Ćwiczenia: 

Obliczenie całkowitej pojemności turystycznej i rekreacyjnej przestrzeni zagospodarowanej 

(pojemność turystyczna, pojemność rekreacyjna, chłonność naturalna) i przeanalizowanie jej 

oddziaływania na środowisko naturalne. 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1) Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P., 1998: Zagospodarowanie przestrzenne, Polskie 

Centrum Budownictwa, Warszawa. 

2) Liszewski S., 2005: Przestrzeń turystyczna i osadnictwo turystyczne, [w:] Kompendium 

wiedzy o turystyce, (red.) G. Gołembski, PWN, Warszawa, 

3) Łonkiewicz B., Głuch G., 1981: Wytyczne rekreacyjnego zagospodarowania lasu, 

Wydawnictwo IBL, Warszawa. 

4) Merski J., 1996: Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Druk-Tur, Warszawa 

5) Płocka J., 2002: Wybrane zagadnienia z zagospodarowania turystycznego, cz. 1 i 2, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń. 

 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1) Baranowska-Janota M., 1993: Polityka przestrzenna w parkach krajobrazowych. 

Warszawa.  

6) Błądek Z., 2001: Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażanie, Wydawnictwo 

Palladium, Poznań 

7) Błądek Z., Gałkowski A., 1997: Udostępnianie obiektów hotelarskich dla osób 

niepełnosprawnych. Problematyka projektowania i przystosowania, UKFiT, Warszawa. 

2) Gospodarek J., 2000: Prawo w turystyce i gospodarce, Warszawa. 

8) Janowski M., Piątkowska K., Urbanowski J., 1975: Ścieżki zdrowia. Poradnik 

organizatora, ZG TKKF, Warszawa. 

9) Kowalczyk A., 2001: Geografia turyzmu, PWN, Warszawa. 

10) Mokrzyński J., 1990: Architektura wolnego czasu, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 

3) Ptaszycka-Jackowska D., 1998: Przyrodnicze obszary chronione – możliwości 

użytkowania, Warszawa. 

4) Rogalewski O., 1974: Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i 

Pedagogiczne, Warszawa. 

5) Rogalewski O., 1993: Charakterystyka bazy materialnej turystyki, WSHT, Warszawa. 

6) Urządzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie, 1982: (red.) R. 

Wirszyłło, Wydawnictwo Arkady, Warszawa. 

11) Ważyński B., 1997: Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji, 

Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań Gołaszewski J., Paterka S., Wieczorek A., 

2000: Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. Rekreacyjne gry 

ruchowe, Wydawnictwo AWF, Poznań 

 

 

 

 

 



Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów) 
Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie 

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie 

do EK 

obszaru 

Student posiada odpowiednią 

wiedzę na temat: definicji i pojęć 

zagospodarowania turystycznego 

i rekreacyjnego. Potrafi rozróżniać 

walory w przestrzeni turystycznej. 

Posiada dużą wiedzę z zakresu 

turystycznych jednostek 

przestrzennych. Potrafi wyliczyć 

wskaźniki chłonności, pojemności 

rekreacyjnych oraz zdefiniować 

i odróżnić składniki – w tym 

techniczno-eksploatacyjne – bazy 

materialnej turystyki.  

wykład 
egzamin 

pisemny 

KW_10 

KW_14 
P7U_W 

Student posiada podstawy wiedzy z 

planowania przestrzennego, 

z zakresu zagospodarowania 

turystycznego i rekreacyjnego. 

wykład 
egzamin 

pisemny 
KW_10 P7U_W 

Student potrafi uzasadnić 

przydatność przestrzeni (terenu) dla 

potrzeb turystyki i rekreacji. Potrafi 

analizować, dobierać i podejmować 

słuszną decyzję w planowaniu 

przestrzennym infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej. Posiada 

ogólne umiejętności w 

projektowaniu i opracowywaniu 

wariantów koncepcyjnego 

zagospodarowania dla potrzeb 

turystyki i rekreacji.  

ćwiczenia 

zadanie 

projektowe 

– konspekt 

KU_06 P7U_U 

Posiada umiejętności obliczenia 

łącznej pojemności rekreacyjnej 

i turystycznej przestrzeni. 

ćwiczenia 

zadanie 

projektowe 

– konspekt 

KU_06 P7U_U 

Zdolny do samodzielnej oceny 

przydatności przestrzeni dla rozwoju 

turystyki i rekreacji. Kreatywny 

przy wyborze wariantów 

wykonywanych koncepcji 

zagospodarowania. 

ćwiczenia 

zadanie 

projektowe 

– konspekt 

KU_06 P7U_K 

Dokładny i odpowiedzialny za 

wykonaną pracę projektową.  

Powinien postępować zgodnie 

z zasadami bezpieczeństwa podczas 

procesu projektowego. Uwzględniać 

przepisy i zasady miejscowych 

planów przestrzennego 

zagospodarowania. 

ćwiczenia 

zadanie 

projektowe 

– konspekt 

K_K03 

K_KO5 
P7U_K 

 

Autor programu: dr inż. Artur Kieszek 

Data opracowania: październik 2017 r. 

 

 


