
 

 

Rok 
akademicki: 

 
Grupa 

przedmiotów:
 

 Numer 
katalogowy:

  

 

Nazwa przedmiotu:   Ochrona Krajobrazu ECTS  2 

Tłumaczenie nazwy na  
jęz. angielski:  

Landscape protection 

Kierunek studiów:  Architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. inż. Barbara Żarska, prof. nadzw. SGGW 

Prowadzący zajęcia:  dr hab. inż. Barbara Żarska, prof. nadzw. SGGW 

Jednostka realizująca: Katedra Ochrony Środowiska 

Wydział, dla którego 
przedmiot jest 
realizowany:

 
 

Status przedmiotu:  a) przedmiot kierunkowy b) stopień II    rok  I c)  niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny:  Semestr letni Jęz. wykładowy: polski 

Założenia i cele 
przedmiotu: 

Rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu, ze szczególnym 
uwzględnieniem: instrumentów prawnych (krajowych, UE i międzynarodowych), ochrony wielkoobszarowej i 
systemowej, sporządzania planów ochrony, użytkowania obszarów chronionych, zarządzania obszarami 
chronionymi i krajobrazem oraz sposobów finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony krajobrazu 

Formy dydaktyczne, 
liczba godzin: 

Wykłady  -  liczba godzin 21 

Metody dydaktyczne: Prezentacje multimedialne 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: Krajobraz i jego struktura. Identyfikacja i analiza struktury krajobrazu. Prawne instrumenty 
ochrony krajobrazu w Polsce: tworzenie przyrodniczych obszarów i obiektów chronionych, formy ochrony 
zabytków i inne instrumenty prawne mające znaczenie w tym zakresie. Prawo Unii Europejskiej dotyczące 
ochrony przyrody i krajobrazu. Polityka UE w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego. Europejska sieć 
ekologiczna Natura 2000 – specyfika i  realizacja w Polsce. Ważniejsze międzynarodowe konwencje 
mające szczególne znaczenie w ochronie krajobrazu. Europejska Konwencja Krajobrazowa.  
Międzynarodowe formy ochrony krajobrazu. Kryteria i zasady kształtowania krajobrazu oparte na wiedzy 
ekologicznej. Metodyka wyznaczania obszarów chronionych i systemów przyrodniczych obszarów. Plany 
ochrony i projekty/plany zadań ochronnych  – jako prawne instrumenty ochrony krajobrazu. Tryb i zasady 
sporządzania planów ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i 
obszarów Natura 2000. Zagrożenia i zasady ochrony różnych typów ekosystemów, w tym siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków wymagających ochrony w formie utworzenia obszarów Natura 2000. 
Zagrożenia i zasady ochrony flory i fauny. Ochrona przyrody nieożywionej (geoochrona). Zasady ochrony 
środowiska kulturowego. Zasady ochrony środowiska wizualnego na dużych obszarach. Planowanie 
turystyki na obszarach cennych przyrodniczo. Restytucja krajobrazu – wybrane zagadnienia.  Wybrane 
problemy ochrony krajobrazu wynikające ze sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu – studia 
przypadków. Organy, struktury i instytucje zarządzania krajobrazem w Polsce – podsumowanie. Główne 
instrumenty finansowe ochrony zasobów krajobrazowych. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające): 

Wiedza podstawowa z zakresu ochrony środowiska i zasobów kulturowych oraz planowania przestrzeni. 

Założenia wstępne:  

Efekty kształcenia: 

Wiedza 
01 – ma pogłębioną wiedzę z zakresu 
instrumentów prawnych i działań mających 
znaczenie w  ochronie krajobrazu; 
02 – wie, jak wyznaczyć obszar chroniony / 
system obszarów chronionych w sposób 
metodyczny;  
03 – zna tryb i sposób sporządzania planów 
ochrony / projektów zadań ochronnych dla 
obszarów chronionych; 
04 – zna zagrożenia i zasady ochrony 
różnych typów ekosystemów / siedlisk, flory i 
fauny, przyrody nieożywionej i innych 
walorów krajobrazowych; 

05 - ma wiedzę w zakresie zarządzania krajobrazem i 
sposobów finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony 
krajobrazu; 
Umiejętności 
06 – umie dobrać odpowiednią prawną formę ochrony do 
cech obszaru i rangi walorów krajobrazowych; 
07 – umie zaprojektować działania ochronne w zakresie 
jakości krajobrazu; 
Kompetencje społeczne 
08 – ma świadomość potrzeb i  problemów 
związanych z ochroną krajobrazu. 



 
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu   

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu instrumentów prawnych i działań 

mających znaczenie w  ochronie krajobrazu 

AK2_W07 

02 Wie, jak wyznaczyć obszar chroniony / system obszarów chronionych w 

sposób metodyczny 

AK2_W05, AK2_W07, AK2_U02 

03 Zna tryb i sposób sporządzania planów ochrony / projektów zadań 

ochronnych dla obszarów chronionych 

AK2_W07, AK2_U03 

04 Zna zagrożenia i zasady ochrony różnych typów ekosystemów / siedlisk, 

flory i fauny, przyrody nieożywionej i innych walorów krajobrazowych; 

AK2_W08,  AK2_U02 

05 Ma wiedzę w zakresie zarządzania krajobrazem i sposobów finansowania 

przedsięwzięć z zakresu ochrony krajobrazu 

AK2_W07 

06 Umie dobrać odpowiednią prawną formę ochrony do cech obszaru i rangi 

walorów krajobrazowych 

AK2_W07, AK2_W08 

07 Umie zaprojektować działania ochronne w zakresie jakości krajobrazu AK2_W05,  AK2_W08,  AK2_U02, 

AK2_U04 

08 Ma świadomość potrzeb i problemów związanych z ochroną krajobrazu AK2_K02 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

Egzamin pisemny (10-12 pytań otwartych sprawdzających wiedzę i umiejętności jej 
zastosowania), wykonanie pracy analitycznej na zadany temat 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Archiwizacja prac egzaminacyjnych i prac analitycznych 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową:

 Praca analityczna – 30%, egzamin pisemny – 70% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala wykładowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
Literatura podstawowa: 
1. ŻARSKA B. 2011: Ochrona krajobrazu. Wydanie 4 zmienione. Wydaw. SGGW, Warszawa 
Literatura uzupełniająca: 
1.  Akty prawne (dostęp: http://isap.sejm.gov.pl ):  
    1a. Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. Nr 151/2009, poz. 150,  ze zm),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, 
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników 
przyrody (Dz.U. Nr 94/2005, poz. 794) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 
Natura 2000 (Dz.U. Nr 34/2010, poz. 186) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 
(Dz.U. Nr 64/2010, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25/2011, poz. 133) 
+ obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 2011 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. Nr 67/2011, poz. 358 - korekta załącznika 2 
zawierającego listę gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony na obszarach specjalnej ochrony  ptaków) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 
obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77/2010, poz. 510) 

    1b. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. (Dz.U. Nr 162/2003, poz. 1568, ze zm.) 
2. PTASZYCKA-JACKOWSKA D., BARANOWSKA-JANOTA M. 1998: Przyrodnicze obszary chronione – możliwości wykorzystania. 
Wydaw. IGPiK, Warszawa 
3. RADZIEJOWSKI J. 2011: Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Wszechnica Polska - Szkoła 
Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 
3. SYMONIDES E. 2008: Ochrona przyrody. Wydanie 2. Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
4. ŻARSKA B. 2006: Modele ekologiczno-przestrzenne I zasady kształtowania krajobrazu gmin wiejskich. Wydaw. SGGW, Warszawa 

UWAGI: 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 60  h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

1 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach pracy własnej: 1  ECTS 

http://isap.sejm.gov.pl/


 


