WYDZIAŁ
INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

KURS DOSKONALĄCY
„POTRZEBY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
W PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM”

USTALENIA OGÓLNE
PROGRAM OBOWIĄZUJE OD:

2018 r.

CZAS TRWANIA:

3 tygodnie, łącznie 105 godz.

JĘZYK PROWADZENIA:

polski

MIEJSCE REALIZACJI:

Wojskowa Akademia Techniczna,
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

KOD KURSU:

8103058

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: Kurs przeznaczony jest żołnierzy zawodowych oraz
pracowników wojska zajmujących stanowiska służbowe
w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu
obrony narodowej związanych z uwzględnianiem potrzeb
i wymagań obronnych w kształtowaniu polityki
przestrzennej lub przewidzianych do wyznaczenia na
takie stanowisko.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA NADAWANEJ KWALIFIKACJI:
Po ukończeniu kursu doskonalącego absolwent:
a) posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie, kształtowania
polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy
administracji przestrzennej,
b) posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, a także ustaw,
rozporządzeń i unormowań wewnętrznych odnoszonych się do planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie kompetencji komórek i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odnośnie kompetencji oraz procedur postępowania w zakresie
ustalania stref ochronnych terenów zamkniętych resortu obrony narodowej,
c) umie stosować przepisy prawne ustalające zasady uwzględniania potrzeb obronności
i bezpieczeństwa państwa w kształtowaniu polityki przestrzennej przez jednostki
samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej,
d) potrafi określić potrzeby obronne w dokumentach planistycznych w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego, przewidywać problemy związane
z uwzględnianiem potrzeb obrony w dokumentach planistycznych w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego,
e) potrafi formułować, opracowywać i wydawać decyzje w zakresie uwzględniania potrzeb
obronności i bezpieczeństwa państwa w dokumentach planistycznych dotyczących
planowania i zagospodarowania przestrzennego,
f) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowisk w komórkach i jednostkach
organizacyjnych resortu obrony narodowej związanych z uwzględnianiem potrzeb
obronnych,
g) posiada zdolności do pełnienia funkcji opiniodawczych w komórkach i jednostkach
organizacyjnych resortu obrony narodowej na stanowiskach związanych
z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.
INFORMACJA O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
KWALIFIKACJI:
Kwalifikacji cząstkowych nie włącza się do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

CHARAKTERYSTYKA KURSU
CEL KURSU/wymagania wstępne
Celem kursu jest: podwyższenie kwalifikacji związane z objęciem stanowiska służbowego lub
poszerzenia wiedzy specjalistycznej na zajmowanym stanowisku służbowym, przygotowanie
żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska w komórkach i jednostkach organizacyjnych
resortu obrony narodowej związanych z uwzględnieniem potrzeb i wymagań obronnych w
kształtowaniu polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy
administracji rządowej.
.
Wymagania wstępne: ogólna wiedza w zakresie urbanistyki i gospodarki przestrzennej, praca
w komórce lub jednostce organizacyjnej resortu obrony narodowej.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW
Kod
przedmiotu
Kgp

Nazwa przedmiotu
Kształtowanie gospodarki przestrzennej Polski

Skrócony opis W ramach przedmiotu uczestnik kursu zostaje zapoznany problematyką kształtowania
przedmiotu: gospodarki przestrzennej kraju w różnych aspektach dotyczących rozwoju
urbanizacyjnego w powiązaniu z historią Polski, w tym szczególnie w odniesieniu do
rozwoju obiektów infrastruktury wojskowej.
Ppgpgn

Podstawy prawne gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami

Skrócony opis W ramach przedmiotu uczestnik kursu zapoznaje się z zagadnieniami prawnymi w
przedmiotu: zakresie zagospodarowania przestrzennego wynikającymi z przepisów prawa o
zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowalnym, ochrony środowiska ze
szczególnym uwzględnieniem tej problematyki w resorcie obrony narodowej.
Zmzp

Zagadnienia maskowania, a zagospodarowanie przestrzenne

Skrócony opis W ramach przedmiotu uczestnik kursu zapoznaje się z zagadnieniami maskowania
przedmiotu: obiektów infrastruktury wojskowej z uwzględnieniem cw rejonie ich lokalizacji. Ponadto
zapoznany zostanie z zasadami bezpiecznego pozyskiwania terenów na cele resortu
obrony narodowej.
Iozpkisz

Instytucje organizujące zagospodarowanie przestrzenne w kraju i SZ

Skrócony opis W ramach przedmiotu uczestnik kursu zapoznaje się z zagadnieniami prawnymi w
przedmiotu: zakresie zagospodarowania przestrzennego wynikającymi z przepisów prawa o
zagospodarowaniu przestrzennym od poziomu gminy do rady Ministrów oraz w
resorcie obrony narodowej.
Sotz

Strefy ochronne terenów zamkniętych

Skrócony opis W ramach przedmiotu uczestnik kursu zapoznaje się z prawnymi oraz organizacyjnoprzedmiotu: technicznymi kształtowanie stref ochronnych w resorcie obrony narodowej, a także w
odniesieniu do bezpiecznego pozyskiwania terenów na potrzeby SZ RP.

SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY OSIĄGANIA PRZEZ UCZESTNIKA KURSU
ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
W trakcie realizacji programu szkolenia systematycznie sprawdzany jest stopień
opanowania przerobionego materiału przez uczestników kursu z zastosowaniem
różnorodnych form weryfikacji wiedzy i umiejętności. Ocenie podlegać będą: przyswojona

wiedza, opanowane umiejętności, stopień zaangażowania w dyskusje, zadania wykonywane
indywidualnie i grupowo, prezentacje wyników oraz rozwiązywanie zadań problemowych.
Szczegółowy sposób weryfikacji i oceny osiągania przez uczestnika kursu zakładanych
efektów uczenia się określono w kartach informacyjnych przedmiotów.
FORMA ZAKOŃCZENIA KURSU
Warunkiem ukończenia kursu jest udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych,
uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń w zakresie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności
praktycznych z przedmiotów objętych danym rygorem dydaktycznym. Formą zaliczenia kursu
jest wynik końcowy określony na podstawie zaliczeń poszczególnych przedmiotów
kształcenia.
WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KURSU
Uczestnikom kursu wydane zostaną świadectwa ukończenia kursu doskonalącego.
Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnego wyniku ukończenia kursu.

PLAN KURSU DOSKONALĄCEGO
PLAN KURSU DOSKONALĄCEGO
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI
NAZWA KURSU: Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”
KOD KURSU: 8103058
w tym godzin:
ogółem
godzin

Przedmioty

1.

Kształtowanie gospodarki przestrzennej Polski

2.

Podstawy prawne gospodarki przestrzennej,
gospodarki nieruchomościami
Zagadnienia maskowania,
a zagospodarowanie przestrzenne
Instytucje organizujące zagospodarowanie
przestrzenne w kraju i SZ

3.
4.
5.

Strefy ochronne terenów zamkniętych
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