
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W KRAKOWIE

KARTA MODUŁU – PRZEDMIOTU

1. Informacje ogólne

Kierunek studiów: Inżynieria i Gospodarka Wodna

Specjalność: Gospodarka Wodna

Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Stopień kształcenia: II

Semestr: 1

Nazwa przedmiotu (j. pol.): Strefy zagrożenia powodziowego

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Flood zones

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik (rmbartni@cyf-kr.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot: dr hab. inż. Andrzej Strużyński

Liczba godz. w planie studiów: wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz. 

Liczba punktów ECTS: 5

Język wykładowy: polski

Kod przedmiotu: II.STRPOW.SM.GW

Cele przedmiotu: Przyswojenie i utrwalenie wiadomości o rodzajach stref zagrożenia powodziowego
i ich charakterystyka. Cele: podstawy hydrologiczne i hydrauliczne wyznaczania
stref zagrożenia powodziowego. Ochrona przed powodzią na terenach górskich i
nizinnych.  Przegląd programów użytkowych  stosowanych do wyznaczania  stref
zagrożenia  powodziowego.  Symulacja  przejścia  fali  powodziowej,  wyznaczenie
stref zagrożenia powodziowego – prace projektowe w oparciu o programy jedno- i
dwuwymiarowe (m.in. DHI MIKE). Studium zagrożenia powodziowego.

iteratura: 1. Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J-F., 2001, Wyzna-
czanie stref zagrożenia przeciwpowodziowego, Ograniczanie skutków powodzi w 
skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, SAFEGE, ISBN 83-
914974-1-0, s. 251,

2. Ozga-Zielińska M., 1994, Modelowanie procesów hydrologicznych, praca zbiorowa, 
Monografie KGW PAN, z. 5, ISSN 0867-7816, Warszawa,

3. Nachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R., 2000, Strefy zagrożenia powodzio-
wego, Biuro Koordynacji Projektu Banki Światowego we Wrocławiu, Druk “Profil” 
Wrocław, ISBN 83-914974-0-2, s. 248,

4. Mosiej K., Ciepielowski A., 1992, Ochrona przed powodzią, pr. zbior., Instytut Me-
lioracji i Użytków Zielonych w Falentach, s. 262,

5. Prawo Wodne, USTAWA  z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami,
6. Dyrektywa Powodziowa (2007/60/WE).
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2. Efekty kształcenia (EK) dla modułu – przedmiotu

Symbol
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WIEDZA Prawo i materiały, Programy i materiały

STRPOW_W01

Ma  pogłębioną  wiedzę  z  zakresu  procesów  determinujących
obieg wody w zlewni oraz ich modelowania i prognozowania, w
tym  prognozowania  hydrologicznych  zjawisk  ekstremalnych.
Posiada wiedzę dotyczącą planowania, organizowania i realizo-
wania zadań z zakresu zintegrowanego gospodarowania wodami
w układzie zlewniowym.

IGW2_W05
IGW2_W08

InzA_W02
InzA_W03
InzA_W04

R2A_W02
R2A_W03
R2A_W05
R2A_W06
R2A_W07
T2A_W07
T2A_W09

STRPOW_W02

Ma  specjalistyczną  i  zasadzoną  w  obowiązujących  ustawach,
wiedzę dotyczącą wykonania studium zagrożenia powodziowe-
go i wyznaczania stref zagrożenia powodziowego z wykorzysta-
niem zaawansowanych  technik informatycznych.  Zna  techniki
modelowania 1 i 2-wymiarowego. Zna sposoby zagospodarowa-
nia  stref  powodziowych.  Posiada  wiedzę  z  zakresu  wpływu
urządzeń wodnych na warunki hydrologiczne i hydrauliczne w
systemów rzecznych  i  dolinowych.  Posiada  wiedzę  z  zakresu
eksploatacji obiektów i urządzeń wodnych.

IGW2_W03
IGW2_W04
IGW2_W06

InzA_W01
InzA_W02
InzA_W03
InzA_W04

R2A_W03
R2A_W04
R2A_W05
R2A_W06
R2A_W07
T2A_W02
T2A_W06

UMIEJĘTNOŚCI

STRPOW_U01

Potrafi identyfikować, oceniać i opisać oddziaływanie urządzeń
wodnych na funkcjonowanie systemu sieci rzecznej, w tym na
warunki hydrauliczne i hydrologiczne dolin rzecznych podczas
wezbrań.

IGW2_U02
IGW2_U05

InzA_U01
InzA_U02
InzA_U03
InzA_U05

R2A_U01
R2A_U02
R2A_U05
R2A_U07
R2A_U08
T2A_U09
T2A_U10
T2A_U15

STRPOW_U02

Posiada  umiejętność  analizy  i  interpretacji
danych hydrometeorologicznych. Posiada umiejętność pozyski-
wania danych niezbędnych do stworzenia studium i prezentacji
wyników, w tym uzasadniania i argumentacji odnośnie ich jako-
ści w elementach spornych. Posiada umiejętność wyszukiwania,
zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania niezbędnych in-
formacji do wykonania studium zagrożenia powodziowego i pla-
nowania  w  gospodarce  wodnej  oraz  posiada  kompetencje  do
opracowania  sposobu  zagospodarowania  obszarów  bezpośred-
niego zagrożenia powodzią.

IGW2_U07
IGW2_U15

InzA_U02
InzA_U06
InzA_U07

R2A_U01
R2A_U02
R2A_U04
R2A_U05
R2A_U06
R2A_U08
R2A_U09
T2A_U18

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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STRPOW_K01

Ma świadomość priorytetów i wagi podejmowanych decyzji w
zakresie inżynierii i gospodarki wodnej oraz skutków działalno-
ści człowieka w środowisku i związanego z tym ryzyka, a także
odpowiedzialności  za podejmowane decyzje zarówno w pracy
indywidualnej jak i grupowej. 

IGW2_K01
IGW2_K02

InzA_A01

R2A_K01
R2A_K02
R2A_K03
R2A_K06
R2A_K07
T2A_K02
T2A_K03
T2A_K04

3



3. Szczegółowy opis modułu /przedmiotu/

Symbol EK
przedmiotu

Treści kształcenia
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STRPOW_W01

STRPOW_W02
Cele, podstawy hydrologiczne i hydrauliczne wyznaczania stref
zagrożenia powodziowego.

1 2 2 – 732

STRPOW_W02

STRPOW_K01
Ochrona przed powodzią na terenach górskich i nizinnych. 1 2 1 – 732

STRPOW_W02

STRPOW_K01

Wpływ i lokalizacja technicznych środków ochrony przed po-
wodzią. Hydraulika obiektów inżynierskich w granicach wiel-
kiej wody.

1 2 1 – 732

STRPOW_W01

STRPOW_K01

Programy teleinformatyczne stosowane podczas ochrony przed
powodzią, a także służące do monitoringu i symulacji zjawisk
powodziowych.

1 2 2 – 732

STRPOW_W02 Definicje i rodzaje stref zagrożenia powodziowego. 1 2 1 – 732

STRPOW_W01

STRPOW_W02
Metody oceny zagrożeń powodziowych. 1 2 1 – 732

STRPOW_W02
Specyfika oprogramowania jednowymiarowego w przygotowa-
niu stref zasięgu powodzi. 

1 2 2 – 732

STRPOW_W02
Specyfika oprogramowania dwuwymiarowego w przygotowa-
niu stref zasięgu powodzi.

1 2 2 – 732

STRPOW_W02 Metody kalibracji i weryfikacji uzyskanych wyników. 1 2 1 – 732

STRPOW_W02
Obszary cofkowe,  o obcym zasilaniu.  Weryfikacja przepusto-
wości korytarza wielkiej wody.

1 2 1 – 732

STRPOW_W02
Wykorzystanie  systemu GIS  i  baz  opisowych  do analiz  stref
oraz wizualizacja danych na mapach.

1 2 2 – 732

STRPOW_W01

STRPOW_W02
Elementy studium zagrożenia powodziowego. 1 2 2 – 732

STRPOW_W01

STRPOW_W02

STRPOW_K01

Budowa bazy danych dla wyznaczania stref zagrożenia powo-
dziowego.

1 2 2 – 732

STRPOW_W02 Sposoby zagospodarowania stref. 1 2 2 – 732

STRPOW_W02
Wizualizacja dokumentu na stronach informacyjnych RZGW i
innych państw członkowskich UE.

1 2 1 – 732

Sumy godzin: 30 23 – –

STRPOW_U02

STRPOW_K01
Podział na grupy tematyczne. Identyfikacja dokumentów plani-
stycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego .

21 2 3 – 202

STRPOW_U02 Wstęp do obsługi oprogramowania DHI MIKE. 21 2 3 – 202

STRPOW_U01 Parametryzacja układu poziomego sieci rzecznej. 21 2 3 – 202

STRPOW_U01 Zgromadzenie i obliczenie danych hydrologicznych.
21
23

2 3 301 202

STRPOW_U02

STRPOW_K01
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 21 2 3 – 202

STRPOW_U01 Identyfikacja budowli hydrotechnicznych. 21 2 3 – 202
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STRPOW_K01

STRPOW_U02

STRPOW_K01
Identyfikacja obwałowanych odcinków rzek. 21 2 3 – 202

STRPOW_U02

STRPOW_K01
Określenie współczynnika szorstkości Manninga 21 2 3 – 202

STRPOW_U02

STRPOW_K01
Uruchomienie i kalibracja modelu DHI MIKE. 21 6 8 – 202

STRPOW_U02

STRPOW_K01
Wyznaczenie  granic  zalewu  dla  poszczególnych  przepływów
charakterystycznych.

21 2 3 – 202

STRPOW_U02

STRPOW_K01
Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego. 21 2 3 – 202

STRPOW_U02

STRPOW_K01
Charakterystyka wyznaczonych stref zagrożenia. 23 2 3 – 202

STRPOW_U01

STRPOW_U02

STRPOW_K01

Zaliczenie projektu. 21 2 3 – 202

Sumy godzin: 30 44 – –

4. Statystyka modułu – przedmiotu

Liczba godzin nakładu pracy studenta i punkty ECTS
Liczba
godzin

ECTS

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres obowiązkowy – –

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres do wyboru 127 5

Łączna liczba godzin (punktów ECTS), którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt
z nauczycielem akademickim

60 2.4

Łączna liczba godzin (punktów ECTS), którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych,
np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty

30 1.2

Przewidywany nakład pracy własnej  (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach
konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu

67 2.6

Liczba godzin (punktów ECTS) – obszar kształcenia w obszarze nauk rolniczych,  leśnych
i weterynaryjnych

91 3.6

Liczba godzin (punktów ECTS) – obszar kształcenia w obszarze nauk technicznych 36 1.4

5. Kryteria oceny

Efekt kształcenia dla przedmiotu – STRPOW_W01

Na ocenę 2,0

Brak wiedzy z zakresu procesów determinujących obieg wody w zlewni oraz ich modelowania i pro-
gnozowania, w tym prognozowania hydrologicznych zjawisk ekstremalnych. Brak wiedzy dotyczącej
planowania, organizowania i realizowania zadań z zakresu zintegrowanego gospodarowania wodami
w układzie zlewniowym.

Na ocenę 3,0
Posiada wiedzę dotyczącą organizowania i realizowania zadań z zakresu zintegrowanego gospodaro-
wania wodami w układzie zlewniowym.

Na ocenę 3,5
Posiada wiedzę z zakresu modelowania hydrauliki koryt otwartych. Posiada wiedzę dotyczącą organi-
zowania i realizowania zadań z zakresu zintegrowanego gospodarowania wodami w układzie zlewnio-
wym.
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Na ocenę 4,0
Posiada wiedzę z zakresu modelowania hydrauliki koryt otwartych. Posiada wiedzę dotyczącą plano-
wania,  organizowania  i  realizowania zadań z zakresu zintegrowanego gospodarowania  wodami w
układzie zlewniowym.

Na ocenę 4,5

Posiada wiedzę z zakresu procesów determinujących obieg wody w zlewni oraz ich modelowania i
prognozowania, w tym skutków hydrologicznych zjawisk ekstremalnych. Posiada wiedzę dotyczącą
planowania, organizowania i realizowania zadań z zakresu zintegrowanego gospodarowania wodami
w układzie zlewniowym.

Na ocenę 5,0

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu procesów determinujących obieg wody w zlewni oraz ich modelo-
wania i prognozowania, w tym skutków hydrologicznych zjawisk ekstremalnych. Posiada wiedzę do-
tyczącą planowania, organizowania i realizowania zadań z zakresu zintegrowanego gospodarowania
wodami w układzie zlewniowym.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – STRPOW_W02

Na ocenę 2,0

Brak wiedzy dotyczącej wykonania studium zagrożenia powodziowego i wyznaczania stref zagroże-
nia powodziowego z wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych.  Brak znajomości
technik modelowania 1 i 2-wymiarowego. Nie zna sposobów zagospodarowania stref powodziowych.
Brak wiedzy z zakresu wpływu urządzeń wodnych na warunki hydrologiczne i hydrauliczne w syste-
mów rzecznych i dolinowych. Nie posiada wiedzy z zakresu eksploatacji obiektów i urządzeń wod-
nych.

Na ocenę 3,0
Posiada wiedzę dotyczącą wykonania studium zagrożenia powodziowego i wyznaczania stref zagro-
żenia powodziowego z wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych.

Na ocenę 3,5
Posiada wiedzę dotyczącą wykonania studium zagrożenia powodziowego i wyznaczania stref zagro-
żenia powodziowego z wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych. Zna sposoby za-
gospodarowania stref powodziowych. 

Na ocenę 4,0

Ma specjalistyczną i zasadzoną w obowiązujących ustawach,  wiedzę dotyczącą wykonania studium
zagrożenia powodziowego i wyznaczania stref zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem zaawan-
sowanych technik informatycznych. Zna techniki modelowania 1 i 2-wymiarowego. Zna sposoby za-
gospodarowania stref powodziowych. 

Na ocenę 4,5

Ma specjalistyczną i zasadzoną w obowiązujących ustawach,  wiedzę dotyczącą wykonania studium
zagrożenia powodziowego i wyznaczania stref zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem zaawan-
sowanych technik informatycznych. Zna techniki modelowania 1 i 2-wymiarowego. Zna sposoby za-
gospodarowania stref powodziowych. Posiada wiedzę z zakresu wpływu urządzeń wodnych na wa-
runki hydrologiczne i hydrauliczne w systemów rzecznych i dolinowych.

Na ocenę 5,0

Ma specjalistyczną i zasadzoną w obowiązujących ustawach,  wiedzę dotyczącą wykonania studium
zagrożenia powodziowego i wyznaczania stref zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem zaawan-
sowanych technik informatycznych. Zna techniki modelowania 1 i 2-wymiarowego. Zna sposoby za-
gospodarowania stref powodziowych. Posiada wiedzę z zakresu wpływu urządzeń wodnych na wa-
runki hydrologiczne i hydrauliczne w systemów rzecznych i dolinowych. Posiada wiedzę z zakresu
eksploatacji obiektów i urządzeń wodnych.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – STRPOW_U01

Na ocenę 2,0
Nie potrafi identyfikować, oceniać ani opisywać oddziaływania urządzeń wodnych na funkcjonowa-
nie systemu sieci rzecznej, w tym na warunki hydrauliczne i hydrologiczne dolin rzecznych podczas
wezbrań.

Na ocenę 3,0 Potrafi identyfikować oddziaływanie urządzeń wodnych na funkcjonowanie systemu sieci rzecznej.

Na ocenę 3,5
Potrafi identyfikować oddziaływanie urządzeń wodnych na funkcjonowanie systemu sieci rzecznej, w
tym na warunki hydrauliczne dolin rzecznych podczas wezbrań.

Na ocenę 4,0
Potrafi identyfikować oddziaływanie urządzeń wodnych na funkcjonowanie systemu sieci rzecznej, w
tym na warunki hydrauliczne i hydrologiczne dolin rzecznych podczas wezbrań.

Na ocenę 4,5
Potrafi identyfikować i oceniać oddziaływanie urządzeń wodnych na funkcjonowanie systemu sieci
rzecznej, w tym na warunki hydrauliczne i hydrologiczne dolin rzecznych podczas wezbrań.

Na ocenę 5,0
Potrafi identyfikować, oceniać i opisać oddziaływanie urządzeń wodnych na funkcjonowanie systemu
sieci rzecznej, w tym na warunki hydrauliczne i hydrologiczne dolin rzecznych podczas wezbrań.
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Efekt kształcenia dla przedmiotu – STRPOW_U02

Na ocenę 2,0

Brak umiejętności analizy i interpretacji danych hydrometeorologicznych. Brak umiejętności pozyski-
wania danych niezbędnych do stworzenia studium i prezentacji wyników, w tym uzasadniania i argu-
mentacji odnośnie ich jakości w elementach spornych. Nie posiada umiejętności wyszukiwania, zro-
zumienia, analizy i twórczego wykorzystania niezbędnych informacji do wykonania studium zagroże-
nia powodziowego i planowania w gospodarce wodnej oraz nie posiada kompetencji do opracowania
sposobu zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na ocenę 3,0
Posiada umiejętność zrozumienia i analizy niezbędnych informacji do wykonania studium zagrożenia
powodziowego i planowania w gospodarce wodnej oraz posiada kompetencje do opracowania sposo-
bu zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na ocenę 3,5

Posiada umiejętność pozyskiwania danych niezbędnych do stworzenia studium i prezentacji wyników.
Posiada umiejętność zrozumienia i analizy niezbędnych informacji do wykonania studium zagrożenia
powodziowego i planowania w gospodarce wodnej oraz posiada kompetencje do opracowania sposo-
bu zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na ocenę 4,0

Posiada umiejętność pozyskiwania danych niezbędnych do stworzenia studium i prezentacji wyników.
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia i analizy niezbędnych informacji do wykonania stu-
dium zagrożenia powodziowego i planowania w gospodarce wodnej oraz posiada kompetencje do
opracowania sposobu zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na ocenę 4,5

Posiada umiejętność pozyskiwania danych niezbędnych do stworzenia studium i prezentacji wyników,
w tym uzasadniania i argumentacji odnośnie ich jakości w elementach spornych. Posiada umiejętność
wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania niezbędnych informacji do wykona-
nia studium zagrożenia powodziowego i planowania w gospodarce wodnej oraz posiada kompetencje
do opracowania sposobu zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na ocenę 5,0

Posiada umiejętność analizy i interpretacji danych hydrometeorologicznych. Posiada umiejętność po-
zyskiwania danych niezbędnych do stworzenia studium i prezentacji wyników, w tym uzasadniania i
argumentacji odnośnie ich jakości w elementach spornych. Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozu-
mienia, analizy i twórczego wykorzystania niezbędnych informacji do wykonania studium zagrożenia
powodziowego i planowania w gospodarce wodnej oraz posiada kompetencje do opracowania sposo-
bu zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – STRPOW_K01

Na ocenę 2,0
Nie ma świadomości priorytetów i wagi podejmowanych decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki
wodnej oraz skutków działalności człowieka w środowisku i związanego z tym ryzyka, a także odpo-
wiedzialności za podejmowane decyzje zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej. 

Na ocenę 3,0
Ma  świadomość wagi podejmowanych decyzji w zakresie gospodarki wodnej, a także odpowiedzial-
ności za podejmowane decyzje.

Na ocenę 3,5
Ma świadomość wagi podejmowanych decyzji w zakresie gospodarki wodnej oraz skutków działalno-
ści człowieka w środowisku, a także odpowiedzialności za podejmowane decyzje zarówno w pracy in-
dywidualnej jak i grupowej.

Na ocenę 4,0
Ma świadomość wagi podejmowanych decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej oraz skut-
ków działalności człowieka w środowisku, a także odpowiedzialności za podejmowane decyzje za-
równo w pracy indywidualnej jak i grupowej.

Na ocenę 4,5
Ma świadomość priorytetów i wagi podejmowanych decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wod-
nej oraz skutków działalności człowieka w środowisku, a także odpowiedzialności za podejmowane
decyzje zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.

Na ocenę 5,0
Ma świadomość priorytetów i wagi podejmowanych decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wod-
nej oraz skutków działalności człowieka w środowisku i związanego z tym ryzyka, a także odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.
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