
Przedmiot 

 

kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

 

PLANOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ I 

REKREACYJNEJ 

TR/2/PK/PPTR 22 2 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopień  

Rok/Semestr 2/III 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) OBOWIĄZKOWY 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje (liczba godzin): 

30/0 

Stacjonarne: 26 godz. + 4 godz. e-learning   

Konsultacje 8 h 

Niestacjonarne: 18/0  

Konsultacje 4 h 

Język wykładowy polski/angielski 

Forma(y)/typ(y) zajęć Wykłady, zajęcia e-learningowe 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom 6 

Zaliczone przedmioty: Zagospodarowanie turystyczne i 

rekreacyjne, geografia turystyki, regiony turystyczne, 

podstawy turystyki 

Założenia wstępne: Zakłada się że słuchacz ma 

podstawową wiedzę z zakresu geografii, geografii 

turystycznej, historii i tradycji turystyki, 

zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego 

 

Metody dydaktyczne Wykłady z prezentacją multimedialną 

Studia samodzielne zalecanej literatury, samoocena 

wiedzy 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria 

oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposób zaliczenia: zaliczenie materiału wykładów 

na ocenę 

Formy zaliczenia: egzamin pisemny z materiału 

wykładów  

Przykładowe pytanie egzaminacyjne: 

1. Podaj (w przekroju historycznym) przykłady 

podejścia do planowania przestrzeni turystycznej 

2. Wymień dopuszczalne zasady ruchu turystycznego 

na obszarach cennych przyrodniczo (np. na 

przykładzie parku narodowego, rezerwatu) 

3. Jakie ograniczenia dla ruchu turystycznego 

występują na terenie zabytkowych układów 

urbanistycznych? 

4. W jaki sposób można znosić bariery dostępności w 

przestrzeni turystycznej (na przykładzie placówek 

muzealnych, Starych Miast) 

5. Wymień zasady racjonalnego planowania 

ośrodków sportów zimowych lub ośrodków 

sportów wodnych 

6. Turystyka w uzdrowiskach – wymień zagrożenia i 

metody łagodzenia negatywnych skutków 

   

 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki  

Zakład Podstaw Społeczno - Kulturowych w Turystyce 

 

 

 

 

 

 



 

Cele i zadania przedmiotu: 

 

C1 - Zaznajomienie studentów kierunku turystyka i rekreacja II stopnia kształcenia z zagadnieniami związanymi 

ze zrównoważonym planowaniem przestrzeni turystycznej, terenów wypoczynku i sportu, charakterystyką 

obiektów i urządzeń sportowych (WIEDZA) – zgodnie z programem funkcjonalnym danego regionu i głównymi 

kierunkami jego polityki przestrzennej. 

C2 - Istotnym segmentem zajęć jest umiejętność formułowania programu dla miejscowości o funkcjach 

turystycznych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego – zróżnicowanych i zindywidualizowanych w 

zależności od ich położenia oraz cech charakterystycznych (WIEDZA).  

C3 - W programie zajęć uwzględniono prezentację praktycznych przykładów dla szukania kompromisów 

między różnorodnymi oczekiwaniami członków społeczności lokalnych, instytucji rządowych i pozarządowych, 

inwestorów oraz turystów. 

C4 - W programie zajęć uwzględniono przykłady przygotowania przestrzeni turystycznej, w tym hoteli, lokali 

gastronomicznych, środków transportu oraz terenów sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych (w tym 

niepełnosprawnych dzieci i ich niepełnosprawnych opiekunów).  

C 5 - W wyniku uczestnictwa w zajęciach studenci nabędą praktyczne umiejętności np. zdolność aktywnego 

uczestniczenia w planowaniu przestrzeni turystycznej, rozumiejąc zasady tego procesu, umiejętność współpracy 

z instytucjami samorządowymi i rządowymi. 

 

 

Treści programowe 

 

 

Wykłady:  

L

P 
Treści programowe 

Liczba godzin 

stacj/niestacjon 
Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

 1.Wprowadzenie. Definicja podstawowych 

terminów. Tradycje zrównoważonego planowania 

przestrzeni turystycznej w cywilizacji europejskiej (w 

tym w Polsce) 

2. Planowanie przestrzenne w Polsce. 

Uwarunkowania prawne (hierarchia planów), 

przykłady zrealizowanych projektów (Augustów, 

Łeba, Ruciane-Nida, Jaszowiec – Zdrój, Istebna) , 

stosowane praktyczne rozwiązania 

3. Zasady planowania funkcji turystycznych na 

obszarach przyrodniczo cennych; ograniczenia 

dla eksploracji turystycznej, dobre praktyki w 

tym zakresie na wybranych przykładach  (np. 

uwarunkowania rozwoju na obszarach prawnie 

chronionych – Kampinoski Park Narodowy, 

Rezerwat Las Bielański), stosowane praktyczn 

rozwiązania 

 

 

2/1 

 

 

 

 

 

 

 

6/4 

 

 

K_W02 

 

 

K_W06 

 

K_W08 

 

K_U07 

 

K_K06 

 

C1, C2, C3 

 4. Zasady planowania funkcji turystycznych na 

obszarach historycznych zespołów 

urbanistycznych; limity wynikające z zasad 

ochrony zabytków i rekomendacji 

konserwatorskich (omówienie problemu na 

konkretnym przykładzie: Stare Miasto w 

Krakowie, Stare Miasto w Warszawie), 

stosowane praktyczne rozwiązania 

5. Zasady zrównoważonego planowania górskich 

ośrodków wypoczynkowych dla sportów 

zimowych oraz całorocznych form rekreacji  (na 

przykładzie Zakopanego i Szklarskiej Poręby), 

stosowane praktyczne rozwiązania 

6. Zasady zrównoważonego planowania  

miejscowości nadmorskich i nadjeziornych 

 

6/4 

 

K_W09 

 

K_U04 

 

K_U07 

 

K_K05 

 

K_K06 

 

C 2, C 3, C4, 

C5 



(program funkcjonalny umożliwiający rozwój 

sportów wodnych oraz i rekreację na i przy 

wodną (na przykładzie Wielkich Jezior 

Mazurskich), stosowane praktyczne rozwiązania 

 

 7. Zasady zrównoważonego planowania 

podstawowych form transportu w turystyce 

8.. Zasady planowania bazy hotelarskiej i 

gastronomicznej, omówienie na przykładzie 

konkretnych rozwiązań 

 

 

6/4 

 

K_U04 

 

K_U07 

 

K_K05 

 

K_K06 

 

 

C1, C2, C3, C4, 

C5 

 9. Przestrzeń turystyczna bez barier: turystka 

osób niepełnosprawnych  (na przykładzie 

Krakowa i Warszawy), stosowane praktyczne 

rozwiazania 

10. Nowe formy turystyki i rekreacji a racjonalne 

zagospodarowanie przestrzenne i odpowiednia 

infrastruktura (na przykładzie nowych form 

sportów zimowych: np. snow--parki) , stosowane 

praktyczne rozwiązania 

11.Rozwój zrównoważony turystki a społeczność 

lokalna. Partycypacja społeczna w planowaniu 

przestrzeni turystycznej (na przykładzie 

organizacji zasad konsultacji społecznych: Stare 

Miasto w Warszawie, Stara Praga), praktyczne 

rozwiązania - przykłady  

  

12. Powtórzenie materiału, podsumowanie treści 

zajęć, omówienie zasad egzaminu pisemnego i 

obowiązującego materiału do zaliczenia, prezentacja 

lektur uzupełniających 

 

 

 

8/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/1 

 

K_U07 

 

K_K05 

 

K_K06 

 

C 3, C4, C5 

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS –-25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba godzin Punkty ECTS Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

26 1 Godziny kontaktowe – wykłady 18 0,7 

8 0,3 Godziny kontaktowe - konsultacje 4 0,16 

4 0,16 e-learning   

4 0,16 Praca z literaturą 10 0.4 

4 0,16 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów (praca w terenie) 

10 0.4 

  Przygotowywanie prezentacji i 

wystąpień ustnych 

  

5 0,2 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 8 0.3 

51 2.0 Ra em 50 2.0 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych (w treściach programowych podkreślić i 

wyboldować działania praktyczne): 1,4/ 0,6 PKT ECTS 

 

 

 



 

Ważnym PRAKTYCZNYM ELEMENTEM PROGRAMU cyklu zajęć ‘Planowanie Przestrzeni Turystycznej i 

Rekreacyjnej’ jest praca semestralna (w tym zajęcia terenowe), których tematem jest problem uniwersalnego 

przygotowania przestrzeni turystycznej (bez barier), w tym hoteli, lokali gastronomicznych, środków transportu 

oraz rekreacyjnej, także terenów sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych (w tym niepełnosprawnych 

dzieci i ich niepełnosprawnych opiekunów).  

W wyniku uczestnictwa w zajęciach terenowych (praca semestralna, zajęcia w terenie) studenci nabędą nie tylko 

wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności np. zdolność aktywnego uczestniczenia w planowaniu 

przestrzeni turystycznej, rozumiejąc zasady tego procesu, umiejętność współpracy z instytucjami 

samorządowymi i rządowymi (na wybranym przez siebie przykładzie – np., zielonej, plenerowej siłowni, terenu 

rekreacji osiedlowej, otwartym placu zabaw dla dzieci, parku miejskim). Szczególny nacisk jest kładziony na 

kreacje inkluzyjnego społecznie środowiska oraz odpowiedniej infrastruktury, umożliwiającej aktywne 

uczestnictwo w zajęciach sportowo – rekreacyjnych osób z niepełnosprawnością. 

 

Przykładowe zajęcia ‘Uniwersalne tereny sportu i wypoczynku dla wszystkich. Planowanie zrównoważone’:  

Praca w grupach 2-3 osoby. W ramach wybranej grupy (osiedla, parki miejskie, placówki oświaty) 

należy odwiedzić 4 różne place zabaw i wypełnić arkusz oceny placu zabaw pod kątem 

zagospodarowania (odpowiedni dla wybranej grupy formularz. Na każdym z placów zabaw w ramach 

wybranej grupy należy zrobić badania sondażowe (wywiad strukturalizowany, po 1 - 2 ankiety na 

każdym placu) in situ, face to face z dorosłymi opiekunami dzieci (używając odpowiedni dla wybranej 

grupy formularz. A2a, A2b, A2c lub A2d).  Pracę uzupełniamy refleksjami na temat opisanych placów 

zabaw, ewentualnie sugestie wprowadzenia ulepszeń. 

Zasady prac w terenie:  

- wybrane obiekty mogą być badane we wszystkie dni tygodnia, w godzinach 10.00 – 18.00. 

-opiekunowie dzieci (osoby dorosłe) są informowani o celu badań ankietowych i wyrażają na nie 

zgodę 

-pracę możemy uzupełnić fotografiami urządzeń i bawiących się dzieci i dorosłych (po wyrażeniu 

przez nich zgody) 
 

 

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

inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1. Kowalczyk Andrzej i inni (2012) „Turystyka zrównoważona”, WN PWN Warszawa 

2. Kurek Włodzimierz (2011) „Turystyka”, WN PWN Warszawa 

3. Pawlikowska-Piechotka Anna (2010) „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne”, Novae Res, Gdynia 

4. Pawlikowska – Piechotka Anna (2013): „Europejskie tradycje rekreacji w mieście”, AWF Warszawa 

5. Pawlikowska – Piechotka Anna (2014) „Planowanie przestrzeni turystycznej”, Novae Res, Gdynia 

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (z późniejszymi zmianami) 

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z 

późniejszymi zmianami) 

 

 

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

wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

 

1.Kowalczyk Andrzej i inni (2012) „Zagospodarowanie turystyczne”, WN PWN Warszawa 

2.Kuryłowicz Ewa (1996) „Projektowanie uniwersalne: udostępnienie otoczenia osobom niepełnosprawnym”, 

Czytelnik Warszawa  

3. Pawlikowska-Piechotka Anna (2010) „Turystyka i wypoczynek w zabytkowych parkach Warszawy”, Novae 

Res, Gdynia 

4.Williams Stephen (2003) „Tourism and Recreation” Routledge Harlow 

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (z późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z późniejszymi 

zmianami) 

7. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (z późniejszymi zmianami) 

8.Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 

(z późniejszymi zmianami)   



9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 w sprawie profilu wody w kąpielisku 

(z późniejszymi zmianami) 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 w sprawie ewidencji kąpielisk oraz 

sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (z późniejszymi zmianami)  

 

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 …..1 

 

Ma wiedzę na temat wzajemnych 

uwarunkowań kulturowych, 

społecznych i cywilizacyjnych na 

wielkość, kierunki i formy ruchu 

turystycznego oraz aktywności 

rekreacyjnej. 

Wykład Egzamin K_W02 
P7U-W, 

P7S-WK 

Ma wiedzę z zakresu analizy 

warunków otoczenia 

funkcjonowania przedsiębiorstw 

oraz instytucji non profit 

świadczących usługi turystyczne i 

rekreacyjne w działalności 

gospodarczej i społecznej. Posiada 

wiedzę z zakresu pozyskiwania i 

analizy danych statystycznych. 

Wykład Egzamin 

 

 

 

 

K_W06 

 

 

 

 

P7S_WG 

 

Wykazuje się wiedzą na temat 

gospodarowania przestrzenią i 

zagospodarowania terenów cennych 

dla turystyki i rekreacji ze względu 

na wartości przyrodnicze, kulturowe 

lub funkcjonalne w działalności 

gospodarczej i społecznej. 

Wykład Egzamin K_W07 

P7U_W 

 

P7S_WK 

 

Rozumie wpływ społecznych i 

cywilizacyjnych zmian na styl życia 

społeczności lokalnych, 

regionalnych i innych 

interesariuszy. 

Wykład Egzamin K_W08 

P7U_W 

P7S_WK 

 

Posiada wiedzę na temat nowych 

form turystyki i rekreacji. 
Wykład Egzamin     K_W09 

P7U_W 

P7S_WK 

 

Potrafi wykorzystać wiedzę na 

temat działania instytucji 

międzynarodowych i krajowych, 

państwowych, samorządowych i 

gospodarczych w zakresie tworzenia 

warunków rozwoju turystyki i 

rekreacji w działaniach typu 

gospodarczego i społecznego. 

Wykład, 

przygotowanie 

samodzielne do 

egzaminu, 

konsultacje, e-

learning 

Egzamin, 

kontakt 

indywidualny 

ze studentem 

(konsultacje, 

e-learning) 

K_U04 

P7U_U 

P7S_UW 

 

Wykazuje umiejętność krytycznej 

analizy i selekcji informacji 

pochodzących z wielu źródeł, 

wyciągania wniosków oraz 

formułowania sądów. 

Wykład, 

przygotowanie 

samodzielne do 

egzaminu, 

konsultacje, e-

 Egzamin, 

kontakt 

indywidualny 

ze studentem 

(konsultacje, 

K_U07 

P7U_U 

 

P7S_UW 

 

                                                 
1 Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk I stopnia oraz charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji poziom 7 (patrz efekty kształcenia dla studiów II stopnia, profil praktyczny) 

 



learning e-learning) 

Rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie. Potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się 

innych osób. 

Przygotowanie 

samodzielne do 

egzaminu, 

konsultacje, e-

learning 

Egzamin, 

kontakt 

indywidualny 

ze studentem 

(konsultacje, 

e-learning) 

K_K05 

P7U_K 

P7S_KK 

 

Aktywnie uczestniczy w promocji 

przedsiębiorczości i  zachowaniu 

dziedzictwa kulturowego regionu, 

kraju i świata.  Promuje 

przedsiębiorczość 

Wykład, 

przygotowanie 

samodzielne do 

egzaminu, 

konsultacje, e-

learning 

Egzamin, 

kontakt 

indywidualny 

ze studentem 

(konsultacje, 

e-learning) 

K_K06 

P7S_KK 

P7S_KR 

P7S_KO 

 

Autor programu:  

Prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka                                                  …………………………………. 
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