
Przedmiot Kod 
nr w planie 

studiów 
ECTS 

PLANOWANIE PRZESTRZENI 

TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ 
TR/2/PP/PPTR 23 3 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia II stopnia 

Rok/Semestr II/3 (stacjonarne) 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 30 godz. wykładów, w tym 

zajęcia e-learningowe 4 godz 

Niestacjonarne 18 godz. wykładów 

 

Język wykładowy Polski 

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

Wymagania wstępne Wymagania formalne - poziom kwalifikacji 6 

Założenia wstępne: wiedza ogólna na 

poziomie maturalnym; wiadomości z 

zagospodarowania turystycznego i 

rekreacyjnego, geografia turystyczna  

Metody dydaktyczne Wykład: wykład problemowy, wykład z 

prezentacją multimedialną; 

Studia literatury (praca własna studenta) 

Kontakt e-learningowy 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

 

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne 

(materiał wykładów): 

1.Przykłady podstawowej infrastruktury 

turystycznej (na przykładzie usług 

hotelarskich lub gastronomicznych)  

2. Zasady zrównoważonego rozwoju 

miejscowości turystycznych (na przykładzie 

ośrodków sportów wodnych lub sportów 

zimowych)  

3. Przykłady zagospodarowania terenów 

rekreacji osiedlowej 

Sposób zaliczenia: egzamin 

Formy zaliczenia: egzamin pisemny 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Podstaw Społeczno - Kulturowych w 

Turystyce 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

1. Przyswojenie podstawowych zasad planowania elementów infrastruktury turystycznej: 

hotelarskiej, gastronomicznej, transportu oraz komplementarnych 

2. Poznanie podstawowych zasad planowania elementów infrastruktury rekreacyjno - 

sportowej  

3. Poznanie podstawowych zasad (w tym uwarunkowań prawnych) zrównoważonego 

planowania miejscowości turystycznych, w tym obszarów o wysokich walorach 

środowiska przyrodniczego i kulturalnego (omówienie na wybranych przykładach); 



4. Poznanie zasad (w tym uwarunkowań prawnych) zrównoważonego planowania terenów 

rekreacji (omówienie na wybranych przykładach). 

5. Przestrzeń publiczna bez barier dostępności, planowanie uniwersalne obszarów 

turystycznych i terenów rekreacji 

 

Treści programowe 

 

Wykłady:  

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1. Wiadomości ogólne na temat zasad 

zrównoważonego planowania przestrzeni 

turystycznej (w tym o wybitnych walorach 

przyrodniczych i kulturowych) 

8 K_W06  

C1,C3, C5 

2. Wiadomości ogólne na temat racjonalnego 

planowania terenów rekreacji 

. 

6 K-U14 

K-W10 

K-U06 

 

 C2, C4, C5 

3. Przykłady harmonijnego rozwoju miejscowości 

turystycznych (ośrodki sportów wodnych, ośrodki 

sportów zimowych) z uwzględnieniem wszystkich 

elementów infrastruktury 

6 K-W07 

K-W08 

K-U11 

 

C1, C3 

4. Przykłady harmonijnego rozwoju terenów rekreacji 

(osiedlowej – dzielnicowej – ogólno miejskiej)  
6 K-W06 C2, C4 

5 Tereny przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej bez 

barier dostępności 
4 K-WO6 C5 

 

 

Ćwiczenia: nie ma ćwiczeń 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

30 1,00 Godziny kontaktowe – wykłady 18 0,6 

30 1,00 Praca z literaturą 42 1,4 

30 1,00 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 30 1 

90 3,00 Razem 90 3,00 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 0.00 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe):  

Wykłady: Wybrany zabytkowy układ urbanistyczny wpisany na Listę UNESCO i jego 

przygotowanie dla funkcji turystycznej (Zamość, Stare Miasto w Warszawie, Stare Miasto w 

Krakowie) 

Ćwiczenia: nie ma ćwiczeń  

 

 

Literatura podstawowa: 

1. Pawlikowska-Piechotka Anna (2010) „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne”, 

Novae Res, Gdynia 

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

Warszawa 



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

Gdynia 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (z późniejszymi 

zmianami) 

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (z późniejszymi zmianami) 

 

Literatura uzupełniająca: 

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

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

 

 

Efekty kształcenia: 

 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

kierunkowych 

Odniesienie do 

EK 

Obszaru 

 

Ma ogólne pojęcie o zasadach 

realizowania w sposób planowy 

zrównoważonego rozwoju ruchu 

turystycznego na danym terenie; zna 

tradycje planowania w Europie i w Polsce 

obszarów o funkcji turystycznej; potrafi 

wymienić i objaśnić podstawowe zasady 

planowania na terenach górskich, 

nizinnych i w pasie nadmorskim [W]; ma 

wiedze o normach, regułach 

organizujacych zasady planowania [W]; 

zna przepisy i normy odnoszace się do 

planowania przestrzeni turystycznej [W]  

 

Wykład,  
Egzamin 

pisemny 

K-W11 

K-W13 

K-W14 

   K-U03 

   SIP-W07 

SIP-U05 

 

Potrafi wyróżnić obszary i miejscowości 

o harmonijnym (zrównoważonym) 

zagospodarowaniu dla funkcji 

turystycznej; [U] potrafi analizować 

przyczyny negatywnego wpływu 

turystyki na srodowisko [U] podać 

przykłady zrównoważonego rozwoju 

turystycznego w wielkich miastach i ich 

dzielnicach, na terenach leśnych, 

nizinnych pojeziernych, górskich i w 

pasie nadmorskim [U]; potrafi 

prawidłowo interpretowac zjawiska 

społeczne (kulturowe, polityczne, 

prawne) specyficzne dla planowania 

przestrzennego [U] 

Wykład oraz 

studia 

literatury,  

Egzamin 

pisemny 

K-U07 

K-U11 

K-U19 

SIP-U01 

SIP-U03 

 



 

Ma wiedzę na temat podstawowych 

elementów infrastruktury turystycznej, 

sportowej i rekreacyjnej – zgodnie z 

programem funkcjonalnym danego 

zespołu [W]. Zdobył  umiejętność 

formułowania programu funkcjonalnego 

dla obiektów turystycznych oraz 

towarzyszących im urządzeniom i 

terenem sportu i rekreacji dla różnych 

grup społecznych [U] w tym: dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych, starszych i 

osób dotkniętych 

niepełnosprawnością.[W]; zna i rozumie 

pojecie ekosystemu i konieczności 

ochrony bogactw środowiska naturalnego; 

zagrożenia związane z niekontrolowanym 

rozwojem ruchu turystycznego i 

towarzyszących inwestycji [W]; zna i 

rozumie pojecie zabytku i potrzebe jego 

ochrony, granice rozwoju ruchu 

turystycznego bezpieczne dla ochrony 

walorów dziedzictwa kulturowego [W] 

 

Wykład oraz 

studia 

literatury,  

Egzamin 

pisemny 

K-W09 

K-W10 

K-U01 

M1-W01 

SIP-W06 

M1-U10 

SIP-U06 

 

Ma wykształconą empatię społeczną (w 

szczególności ukierunkowaną na potrzeby 

przygotowania terenów turystyki 

kwalifikowanej i aktywnej rekreacji dla 

wszystkich grup społecznych – w tym 

osób niepełnosprawnych); [KS] 

wrażliwości na potrzeby ochrony 

środowiska naturalnego i 

kulturowego;[KS]  kształtowania 

potrzeby otwartości na informacje, 

potrzebę nieustannego kształcenia i 

doskonalenia warsztatu zawodowego; 

postępowania zgodnie z prawem i 

obowiązującymi normami etycznymi 

[KS]; posiada umiejętność przygotowania 

pisemnego raportu w oparciu o własne 

działania lub dane źródłowe [U]; rozumie 

potrzebę uczenia się przez całe życie; 

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą 

wiedzę [KS] 

 

Wykłady i 

studia 

literatury (w 

tym przepisy 

prawne) 

Egzamin 

pisemny 

K-U18 

K-K07 

K-K-04 

 

M1-U12 

M1-K01 

SIP-K01 

SIP-K06 

 

 

Autor programu: Anna Pawlikowska-Piechotka  

 


