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SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Ekonomia                                                                  

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

I/I 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1GOP 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Gospodarka Przestrzenna 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Grupa kierunkowa 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                  

 
Język kursu/przedmiotu 

polski 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Tomasz Dębowski, dr, Justyna Lučinska, mgr 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Tomasz Dębowski, dr 

 



Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Tomasz Dębowski, dr, Justyna Lučinska, mgr 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 30  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 2  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Przedmiot „Gospodarka przestrzenna” ma na celu zapoznanie słuchaczy z 

problematyką związaną z gospodarowaniem przestrzenią i w przestrzeni. W 
ramach realizowanych zajęć studenci powinni zdobyć umiejętność interpretacji 
podstawowych  pojęć związanych z przestrzenią (rodzaje, cechy i atrybuty), 

potrafić wyjaśnić zagadnienie lokalizacji (w tym teorie lokalizacyjne), płynnie 
poruszać się w obszarze problematyki polityki regionalnej, poznać regulacje 

prawne z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa 
budowlanego. Dodatkowo słuchacze winni wykazać się wiedzą związaną z 
tematyką demografii, osadnictwa i infrastruktury. 

 
 

Wymagania wstępne 

brak 

 

 
Treści merytoryczne przedmiotu  

Najistotniejsze treści merytoryczne: pojęcie przestrzeni, gospodarka 
przestrzenna, układ lokalny, lokalizacja, czynniki lokalizacji, planowanie 

przestrzenne, ład przestrzenny, demografia, urbanizacja, infrastruktura 
techniczna, infrastruktura społeczna, infrastruktura komunalna. 

 
 

Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

  

I. Rozwój społeczno-gospodarczy     
1. Pojęcie, struktura, współzależności i aspekty rozwoju społeczno-

gospodarczego 

2. Potrzeby i popyt motywem działania ludzkiego oraz ich sprzężenie 
z rozwojem społeczno-gospodarczym 

3. Czynniki i bariery rozwoju społeczno-gospodarczego 
4. Sposób ujęcia rozwoju w społecznej nauce Kościoła 
5. Rozwój w ujęciu czasowym 

6. Rozwój w ujęciu przestrzennym 
 

II. Problematyka podziału administracyjnego Polski 
1. Ewolucja terytorialnej struktury administracyjnej Polski 

4 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2 
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2. Reforma samorządowo-administracyjna Polski z 1 stycznia 1999r. 

3. Przestrzenne podziały specjalne 
4. Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego 

 

III. Ekonomika regionalna    
1. Pojęcie i cechy regionu 

2. Specjalizacja i delimitacja regionów 
3. Typologia regionów 
4. Struktura regionu 

5. Powiązania przestrzenne 
6. Euroregiony – pojęcie, modele, zadania, sposoby finansowania 

7. Ekonomika regionu 
 

IV. Wybrane elementy polityki przestrzennej 
1. Pojęcie, cele, zadania i podmioty polityki przestrzennej 
2. Ład przestrzenny, struktury funkcjonalno-przestrzenne i ich 

dysfunkcyjność 
3. Konflikty w gospodarce przestrzennej. 

4. Instrumenty polityki przestrzennej 
5. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego 
6. Programy restrukturyzacji gospodarki regionalnej i lokalnej 

 
V. Zagadnienia ludnościowe w gospodarce przestrzennej 

1. Pojęcie demografii i jej powiązania z innymi naukami 
2. Fazy przejścia demograficznego 
3. Źródła informacji o ludności 

4. Pojęcie, rodzaje, formy i przyczyny migracji 
5. Problematyka zatrudnienia 

6. Pojęcie i rodzaje prognoz demograficznych 
 
VI. Osadnictwo w gospodarce przestrzennej 

1. Pojęcie systemu, sieci, układu i jednostki osadniczej 
2. Osadnictwo wiejskie i miejskie w Polsce 

3. Pojęcie, kryteria wyodrębniania i funkcje miast 
4. Pojęcie i aspekty urbanizacji 
5. Etapy (stadia) procesu urbanizacji 

6. Pojęcie i elementy struktury wewnętrznej aglomeracji 
7. Teoria progów rozwoju miast (B. Malisza) 

8. Teoria polaryzacji F. Perroux`a 
 
VII. Rozwój i rozmieszczenie produkcji 

1. Przemysł 
2. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa 

3. Inwestycje i budownictwo 
4. Usługi materialne (naprawcze) 
5. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju systemu produkcji 

 
VII. Godziny rezerwowe, zaliczenie przedmiotu 

 

 
 
 

4 
 

 
 
 

 
 

 
 

4 
 
 

 
 

 
 
 

 
4 
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Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

I. Zajęcie organizacyjno-informacyjne (charakterystyka przedmiotu, 
przedstawienie bloków tematycznych oraz planu ćwiczeń, zapoznanie 

studentów z warunkami zaliczenia ćwiczeń, skalą ocen).  
 
II.Zagadnienia wprowadzające do gospodarki przestrzennej 

a) Pojęcie, cechy i atrybuty przestrzeni 
b) Struktura przestrzeni 

c) Formy przejawiania się podstawowych funkcji bytu 
społecznego w przestrzeni 
d) Pojęcie gospodarki przestrzennej 

e) Stabilność układów przestrzennych i jej przyczyny                                                                                                                                    
Analiza ustawy: Lietuvos Respublikos Teritorijos Administracinių 

Vienetų Ir Jų Ribų Įstatymas  
Literatura: 
L. Kupiec (red.) Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki 

przestrzennej, Tom 1, Wydawnictwo UwB, Białystok 1997, s. 9-25; 
32-33. 

R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 13-17. 
 

III. Zagadnienia wprowadzające do gospodarki przestrzennej c.d. 
a) Pojęcie, struktura i znaczenie układu lokalnego 

b) Otoczenie podmiotów gospodarczych 
c) Czas w gospodarce przestrzennej 

Analiza ustawy: Lietuvos Respublikos Apskrities Valdymo Įstatymas 

Literatura: 
L. Kupiec (red.) Gospodarka przestrzenna. Wstęp do gospodarki 

przestrzennej, Tom 1, Wydawnictwo UwB, Białystok 1997, s.51-62; 
65-74. 

 

IV. Lokalizacja w gospodarce przestrzennej 
a) Pojęcie lokalizacji 

b) Przegląd podstawowych teorii lokalizacji działalności 
gospodarczej 

c) Kryteria podziału i rodzaje lokalizacji 
d) Czynniki lokalizacji 
e) Bariery lokalizacji 

Analiza ustawy: Lietuvos Respublikos Vietos Savivaldos Įstatymas 
Literatura: 

L. Kupiec (red.), Lokalizacja w gospodarce przestrzennej, Tom 3, 
Wydawnictwo UwB, Białystok 1999, s. 9-36, 39-41. 
R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 158-166. 
 

V. Ekonomika regionalna 
a) Pojęcie regionów 

2 godz. 
 

 
 
2 godz. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2 godz. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2 godz. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2 godz. 
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b) Rodzaje regionów 

c) Specjalizacja regionów 
d) Delimitacja regionów 
e) Powiązania przestrzenne regionu 

f) Pojęcie, istota i zakres ekonomiki regionalnej 
Literatura: 

L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna, Tom 2, Ekonomika 
regionu, Wydawnictwo UwB, Białystok 1999, s. 9-20, 31-47. 
R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 22-26. 
 

VI. Powtórka 
 

VII. Kolokwium 
 

VIII. Polityka regionalna 

a) Pojęcie polityki regionalnej 
b) Istota polityki regionalnej 

c) Przedmiot polityki regionalnej 
d) Cele i zadania polityki regionalnej 

Literatura: 

L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna, Tom 4, Polityka 
regionalna, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000, s. 11- 20; 71-87. 

Analiza ustaw: Lietuvos Respublikos Regioninės Plėtros Įstatymas, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas Dėl Probleminių 
Teritorijų Išskyrimo Kriterijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

Nutarimas Dėl Probleminių Teritorijų 
 

IX. Polityka regionalna c.d. 
a) Pojęcie rozwoju regionalnego 
b) Instrumenty sterowania rozwojem regionalnym 

Literatura: 
L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna, Tom 4, Polityka 

regionalna, Wydawnictwo UwB, Białystok 2000, s. 124-129; 133-141. 
Kontynuacja analizy ustawy: Lietuvos Respublikos Regioninės Plėtros 
Įstatymas  

 
X. Planowanie przestrzenne 

a) Istota i historia planowania przestrzennego 
b) Uwarunkowania planowania przestrzennego 
c) Pojęcie i specyfika planowania przestrzennego 

d) Aspekty planowania przestrzennego 
Analiza ustaw: Lietuvos Respublikos Teritorijų Planavimo Įstatymas 

Literatura: 
W. A. Gorzym-Wilkowski, Gospodarka przestrzenna samorządu 
terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 

Lublin 2006, s. 33-37. 
L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna, Planowanie i 

zagospodarowanie przestrzenne, Tom 5, Wydawnictwo UwB, 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2 godz. 
 

2 godz. 
 
2 godz. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2 godz. 
 
 

 
 

 
 
 

 
2 godz. 
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Białystok 2002, s. 9-25 

 
XI. Infrastruktura społeczna 

a) Pojęcie infrastruktury i jej rodzaje 

b) Różnice między infrastrukturą społeczną a ekonomiczną 
c) Funkcje infrastruktury społecznej 

d) Klasyfikacja urządzeń infrastruktury społecznej 
e) Klasyfikacja infrastruktury społecznej 
f) Wybrany element układu społecznego infrastruktury 

społecznej: edukacja 
Literatura: 

L. Kupiec, A. Gołębiowska, D. Wyszkowska (red.), Gospodarka 
przestrzenna, Tom 6, Infrastruktura społeczna, Wydawnictwo UwB, 

Białystok 2004, s. 9-25. 
Analiza ustawy: LR Statybos Įstatymas 

 

XII. Infrastruktura ekonomiczna 
a) Pojęcie i cechy infrastruktury ekonomicznej 

b) Uwarunkowania rozmieszczenia infrastruktury ekonomicznej 
c) Pojęcie, struktura i znaczenie układu komunikacyjnego 

Literatura: 

L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna, Tom 7, Wydawnictwo 
UwB, Białystok 2005, s. 15-28; 33-47; 152-153; 155 

 
XIII. Powtórka 

 

XIV. Kolokwium 
 

XV. Zaliczenie ćwiczeń 
 

 

 
 
2 godz. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
2 godz. 

 
 
 

 
 

 
 
2 godz. 

 
2 godz. 

 
2 godz. 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. Kupiec L.(red. naukowa), Gospodarka przestrzenna t. I, Wstęp do gospodarki 
przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997 

2. L. Kupiec (red.), Gospodarka przestrzenna, Tom II, Ekonomika regionu, 
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Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:  
Egzamin końcowy – zaliczony na ocenę dst. (3,0)  
Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę dst. (3,0)  

Formy i warunki zaliczenia ćwiczeń:  
Ocena wiedzy studentów z zakresu programu ćwiczeń jest prowadzona w systemie 

punktowym: 
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1) Kolokwium (tematy: II-V) – 15 pkt. 

2) Kolokwium (tematy: VIII-XII) – 15 pkt. 
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4) Prezentacje okręgów administracyjnych Litwy– 10 pkt. 

 

 


