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Nazwa przedmiotu:   Sporządzanie planów ochrony przyrody ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski:  

Management of nature protection planes 

Kierunek studiów:  Architektura krajobrazu 

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

Prowadzący zajęcia:  dr hab. inż. Barbara Żarska, prof. nadzw. SGGW, dr inż. Beata Fornal-Pieniak 

Jednostka realizująca: Katedra Ochrony Środowiska 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany:

  

Status przedmiotu:  
a) przedmiot kierunkowy 
specjalizacyjny 

b) stopień  II….    rok  I 
c)  
niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny:  Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z procedurą i sposobem sporządzania planów ochrony dla obszarów chronionych: 
parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 

a) Ćwiczenia …………………….…………………………………………………;  liczba godzin 10 

.;   

b) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin 

.......;   

c) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin 

.......;   

d) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin 

.......;   

Metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia: analiza aktów prawnych, analiza i diagnoza problemów i potrzeb ochrony wybranego 
obszaru chronionego, projekt wstępnej koncepcji projektu planu ochrony dla wybranego obszaru 
chronionego, prezentacje wyników prac (etap I, etap II), dyskusja i wymiana doświadczeń; 
studenci pracują w zespołach 2-osobowych, każdy zespół w danej grupie ćwiczeniowej ma inny 
obszar chroniony do opracowania. 

Pełny opis przedmiotu: 

Ćwiczenia: Projekt pt. „Wstępna koncepcja projektu planu ochrony dla wybranego parku 
narodowego lub krajobrazowego, z uwzględnieniem zakresu planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 występującego w jego granicach”. 
Etap I: Diagnoza stanu i zagrożeń oraz główne kierunki ochrony walorów przyrodniczych, 
kulturowych i wizualnych na wybranym obszarze chronionym. W tym: analiza wymagań 
życiowych i warunków uzyskania właściwego stanu ochrony w odniesieniu do siedlisk 
przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000. 
Etap II: Opracowanie wstępnej koncepcji projektu planu ochrony wybranego parku narodowego / 
parku krajobrazowego, z uwzględnieniem obszaru Natura 2000 występującego w jego granicach 
(zgodnie z wymaganiami w rozporządzeniach z 2005 i 2010 roku). Koncepcja ta ma zawierać 
m.in.: cele ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i wizualnych; zagrożenia i sposoby ich 
likwidacji lub minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko i krajobraz; granice stref ochrony 
ścisłej, czynnej i krajobrazowej (strefy te - tylko w parkach narodowych); istniejące i projektowane 
obszary i obiekty chronione; działania ochronne – rodzaj, miejsce i sposób wykonania; działania 
ochronne w kierunku uzyskania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków na obszarze 
Natura 2000, sposoby udostępnienia parku do różnych celów, w tym turystycznych; ustalenia do 
studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

Geomorfologia i fizjografia, ekologia ogólna, szata roślinna i fauna Polski, ochrona przyrody i 
zasobów kulturowych 

Założenia wstępne:  

Efekty kształcenia: 

Wiedza 
01 – zna plan ochrony jako instrument prawny i zasady jego 
sporządzania; 
Umiejętności  
02 – potrafi określić cele ochrony na obszarze chronionym i 
główne uwarunkowania ich realizacji;  
03 – potrafi działać w zespole specjalistów sporządzających 
plan ochrony lub nadzorujących jego sporządzenie lub 
realizację; 
04 - określa potrzeby, rodzaj i sposób działań ochronnych w 
odniesieniu do różnych typów ekosystemów, flory i fauny, 
przyrody nieożywionej, siedlisk i gatunków Natura 2000, 
obiektów kulturowych i walorów widokowych; 
 

05 –  określa potrzeby 
kształtowania zagospodarowania 
przestrzennego w aspekcie 
ochrony wartości obszaru i 
minimalizacji zagrożeń; 
 
 
Kompetencje 
05 – jest świadomy wagi ochrony 
wartości krajobrazu obszarów 
chronionych i ich wrażliwości na 
zagrożenia. 
 



 

 
 
 

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 zna plan ochrony jako instrument prawny i zasady jego sporządzania AK2_W07 

02 potrafi określić cele ochrony na obszarze chronionym i główne 
uwarunkowania ich realizacji 

AK2_U02,  

03 potrafi działać w zespole specjalistów sporządzających plan ochrony 
lub nadzorujących jego sporządzenie lub realizację 

AK2_U03, AK2_U02 

04 określa potrzeby, rodzaj i sposób działań ochronnych w odniesieniu do 
różnych typów ekosystemów, flory i fauny, przyrody nieożywionej, 
siedlisk i gatunków Natura 2000, obiektów kulturowych i walorów 
widokowych 

AK2_U03, AK2_U04, AK2_U10 

05 określa potrzeby kształtowania zagospodarowania przestrzennego w 
aspekcie ochrony wartości obszaru i minimalizacji zagrożeń 

AK2_U03, AK2_U04 

06 jest świadomy wagi ochrony wartości krajobrazu obszarów 
chronionych i ich wrażliwości na zagrożenia 

AK2_K02 

 
 
 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

Ocena z projektu, 
ocena z prezentacji wyników pracy I i II etapu projektu. 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia : 

Archiwizacja projektów i karty dokumentacji przebiegu zajęć 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową:

 

Ocena z projektu – 90%, 
ocena za prezentacje etapowych wyników pracy nad projektem – 10%,  
 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala do ćwiczeń projektowych 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 
Literatura podstawowa: 
1.    Akty prawne (http://isap.sejm.gov.pl ) : Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. 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. 94/2005, poz. 794) 

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

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

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 25/2011, poz. 133) + 
obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 2011 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. 67/2011, poz. 358; korekta załącznika 2 – 
lista 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. 77/2010, poz. 510) 

2. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2004, t. 1-9 
(dostępne na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: http://natura2000.gdos.gov.pl ) 

3. ŻARSKA B. 2011: Ochrona krajobrazu. Wyd. 4 zmienione. Wydaw. SGGW, Warszawa 
Literatura uzupełniająca: 
1. PTASZYCKA-JACKOWSKA D., BARANOWSKA-JANOTA M. 1998: Przyrodnicze obszary chronione – możliwości 

wykorzystania. Wydaw. IGPiK, Warszawa 
2. ŻARSKA B. 2006: Sustainable tourism in natural protected areas: the concept of the set of general planning principles. Ann. 

Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 27, 123-131. 
 

UWAGI:
 

 

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

2
:
 55 h 

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

0,2 ECTS 

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

http://isap.sejm.gov.pl/
http://natura2000.gdos.gov.pl/

