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Cel przedmiotu Zapoznanie z problematyką planowania złożonych organizmów miejskich na przykładzie osiedla 
mieszkaniowego. Zadaniem do wykonania jest koncepcja urbanistyczna dzielnicy, uwzględniająca zasady 
zintegrowanego planowania i projektowania wielofunkcyjnych zespołów urbanistycznych oraz 
uwzględniająca szczególną rolę systemu przestrzeni publicznych.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K03] jest gotów do brania 
odpowiedzialności za wartości 
architektoniczne i urbanistyczne w 
ochronie środowiska i dziedzictwa 
kulturowego

potrafi przeprowadzić analizę 
środowiska kulturowego, odnaleźć 
obiekty objęte ochroną 
konserwatorską, zauważyć  
wartościowe obiekty i układy 
architektoniczno-urbanistyczne.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_K01] jest gotów do 
przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i brania 
odpowiedzialności za 
podejmowane działania;

jest świadom złożoności 
zagadnień pojawiających się w 
trakcie planowania i rewitalizacji 
dzielnicy oraz zdaje sobie sprawę 
z powagi skutków podejmowanych 
przez siebie decyzji planistycznych

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K6_U01] potrafi wykorzystać 
doświadczenia zdobyte w trakcie 
studiów w celu dokonania 
krytycznej analizy uwarunkowań i 
formułowania wniosków do 
projektowania w 
interdyscyplinarnym kontekście

potrafi zsyntetyzować wykonane 
analizy i ocenić uwarunkowania 
rozwoju dzielnicy określając jej 
walory i potencjały oraz wyzwania 
i bariery rozwojowe.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_U03] potrafi przygotować 
prezentację graficzną, pisemną i 
ustną, własnych koncepcji 
projektowych w zakresie 
architektury i urbanistyki, 
spełniającą wymogi 
profesjonalnego zapisu 
właściwego dla projektowania 
architektonicznego i 
urbanistycznego

prezentuje poszczególne etapy 
swojej pracy analitycznej i 
projektowej na forum publicznym 
oraz w dyskusjach 
konsultacyjnych argumentując 
swoje racje.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K6_W02] zna i rozumie zasady 
gromadzenia informacji i ich 
interpretacji w ramach 
przygotowywania koncepcji 
projektowej; problematykę 
dotyczącą architektury i 
urbanistyki w zakresie 
rozwiązywania prostych 
problemów projektowych

potrafi przeprowadzać analizy 
urbanistyczne, uwzględniające 
zagadnienia komunikacyjne, 
przyrodnicze, użytkowania itd.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_U04] potrafi wykorzystać 
metody analityczne do 
formułowania i rozwiązywania 
zadań projektowych

uwzględnia różnorodne metody 
projektowania i planowani 
urbanistycznego w procesie 
tworzenia projektu.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_K02] jest gotów do 
poszanowania różnorodności 
poglądów i kultur oraz do 
wykazywania wrażliwości na 
społeczne aspekty zawodu;

potrafi pracować w grupie złożonej 
z reprezentantów różnych kultur i 
narodowości oraz uwzględnia 
istotę lokalnej kultury obszaru 
projektowego.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K6_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów w 
środowisku społecznym

- uwzględnia uwarunkowania 
społeczno-ekonomiczne i prawne 
(zwłaszcza w zakresie planowania 
miejscowego) przy planowanaiu 
rozwoju dzielnicy.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
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Treści przedmiotu BLOK 1. Analizy

 

Zadanie 1: Analiza zagospodarowania i użytkowania terenu. Schematy prezentujące relacje dzielnicy/
miasta z otoczeniem (ok. 10 x15 cm)

Cel zadania:

Zapoznanie się z dzielnicą, jej lokalizacją, rolą i funkcjonowaniem w strukturze miasta. Określenie obecnego 
stanu zagospodarowania i użytkowania.

 

Schematy powinny obejmować odpowiednio dobrany fragment aglomeracji lub miasta i przedstawiać relacje 
dzielnicy z obszarami zewnętrznymi oraz rolę i funkcje, jakie pełni ona dla miasta/aglomeracji. Każdy 
student opracowuje indywidualnie minimum 2 schematy (jeden z grupy A i jeden z grupy B) lub inne 
autorskie.

 

1. A.       Relacje dzielnicy z miastem / aglomeracją (skala 1:50.000 lub 1:100.000) 

 

A1. Uwarunkowania funkcjonalne, w tym położenie względem najważniejszych elementów struktury 
funkcjonalnej miasta, główne cele i źródła ruchu, kierunki ruchu do i z dzielnicy,

A2. Uwarunkowania transportowe, w tym system transportu zbiorowego: połączenia drogowe, kolejowe, 
tramwajowe, rowerowe, piesze, wodne; powiązania z lotniskiem, bazami promowymi, autostradami

A3. Uwarunkowania przyrodnicze, w tym podstawowy układ hipsometryczny otoczenia (doliny, 
wysoczyzny, stoki), wody powierzchniowe (morze, jeziora, rzeki), rozległe powierzchnie biologicznie czynne 
(lasy, parki, łąki, ogródki działkowe), powiązania ekologiczne z otoczeniem (korytarze, ciągi), warunki 
napowietrzania (kierunki wiatrów)

A4. Negatywne oddziaływania (hałas, emisje, drgania, światła)

A5. Uwarunkowania kompozycyjno-krajobrazowe, w tym powiązania widokowe (np. punkty, ciągi, osie 
widokowe na dzielnicę i z dzielnicy; sylwety, przedpola, tło, ramy widoku, dominanty wysokościowe, 
kubaturowe, krajobrazowe).

 

1. B.       Relacje dzielnicy z bezpośrednim otoczeniem (skala 1:20.000 lub 1:25.000)

 

B1. Styk dzielnicy z bezpośrednim otoczeniem, w tym dominujące funkcje i formy w obszarze 
otaczającym, kompozycja siatki urbanistycznej obszarów otaczających, dominanty wysokościowe, 
kubaturowe, krajobrazowe,

B2. Granice zewnętrzne wybranego obszaru, w tym ostre (np. fizjograficzne, komunikacyjne) oraz 
nieostre (wynikające np. z różnego sposobu użytkowania i zagospodarowania, sposobu postrzegania 
przestrzeni), trwałe i nietrwałe; odczuwalna dostępność przestrzeni.

 

1. Zadanie 2: Analiza zagospodarowania i użytkowania terenu. Inwentaryzacja in situ (zajęcia w terenie)
 
1. Zebranie dokumentacji fotograficznej
2. Wstępna analiza układu komunikacyjnego
3. Wstępna analiza i inwentaryzacja zagospodarowania terenu
4. Wstępna identyfikacja walorów i problemów dzielnicy
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1. Zadanie 3: Analiza zagospodarowania i użytkowania teren.  Analiza układu komunikacyjnego 
dzielnicy - format A3 (opracowuje cała grupa)

 

1. Określenie podstawowych elementów układu ulicznego dzielnicy, w podziale na:
• Układ podstawowy (ulice główne i zbiorcze) / obsługujący (ulice lokalne i dojazdowe)
• Rodzaje skrzyżowań / węzłów (wyróżnić: węzły dwupoziomowe; ronda; skrzyżowania z sygnalizacją 

świetlną)
• Strefy dostępności samochodowej (zakazu ruchu indywidualnego, ograniczonej dostępności; płatnego 

parkowania) / Koncentracje miejsc parkingowych: wielkopowierzchniowe, piętrowe
• Trasy ścieżek rowerowych / Przejścia podziemne, kładki piesze

 

1. Określenie układu transportu zbiorowego w podziale na:
• Komunikację kolejową (w tym stacje i przystanki kolejowe o różnej randze, również towarowe)
• Dworce i przystanki komunikacji autobusowej o znaczeniu ponadlokalnym (PKS)
• Komunikację tramwajową, trolejbusową, autobusową (trasy, przystanki, pętle)
• Węzły integracyjne.

 

1. Zadanie 4: Analiza zagospodarowania i użytkowania terenu. Struktura funkcjonalnoprzestrzenna 
obszaru (opracowuje cała grupa).

 

Wydzielenie obszarów o jednorodnym sposobie zagospodarowania i  użytkowania (funkcji), w podziale na:

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, z określeniem dominującego typu 
tkanki miejskiej

• tereny zabudowy usługowej, w tym m.in.: handel (UH), biura, finanse, infrastruktura społeczna (UO 
oświata, UZ zdrowie, UK kultura, kult religijny, US sport; ew. rekreacja, bezpieczeństwo itp. UI usługi 
inne); wskazać usługi o charakterze centrotwórczym (np. teatry, kina, centra handlowe, urzędy);

• tereny zabudowy portowej i przemysłowej (o charakterze uciążliwym / nieuciążliwym), magazyny 
logistyczne, centra logistyczne składy, hurtownie itp. oraz: punktowe i sieciowe urządzenia infrastruktury 
technicznej (w tym naziemne, np. linie wysokiego napięcia, rurociągi, itp.)

• tereny infrastruktury transportowej (kolejowej, drogowej, bazy transportowe itp.)
• Tereny działek wydzielonych w ramach w/w kategorii funkcjonalnych 

• tereny niezabudowane (z określeniem pokrycia i funkcji): wody, lasy, obszary rolne (grunty orne, 
łąki, pastwiska, sady), tereny zieleni miejskiej (parki, ogrody działkowe, cmentarze, nieużytki z 
zielenią/bez, w tym tzw. nieużytki miejskie, i inne), z określeniem rodzaju zieleni, np. urządzona/
nieurządzona, wysoka/niska, zdegradowana/zadbana, i podstawowej funkcji: rekreacyjna, 
izolacyjna, ekologiczna

• Podstawowy układ komunikacyjny (pozostawione białe lub szare pasma pomiędzy wymienionymi 
powyżej funkcjami)

• Podstawowe układy przestrzeni publicznej (ciągi i obszary, pokazane deseniem lub obwódkami 
nałożonymi na odpowiednie z w/w kategorii)

1. o charakterze śródmiejskim (układ podstawowy i uzupełniający: ulice, place, ciągi piesze i pieszo-
jezdne)

2. o charakterze zielonym (układ podstawowy i uzupełniający: parki, zespoły sportowo-rekreacyjne, 
przestrzenie otwarte)

3. nadwodne (układ podstawowy i uzupełniający: bulwary nadwodne)
4. prywatne udostępnione publicznie (np. wnętrza centrów handlowych)

 

Pracę należy wzbogacić o:

 

• dokumentację fotograficzną, ew. szkice dokumentujące najważniejsze cechy dzielnicy
• materiały historyczne, promocyjne.

 

Plansza 1. Analizy uwarunkowań rozwoju dzielnicy przedstawić na kolorowym rysunku (100x70).
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BLOK 2. DIAGNOZA Zadanie 5. Walory i problemy dzielnicy

 

Cel zadania:

Określenie walorów środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych dzielnicy z wyszczególnieniem obiektów 
i obszarów szczególnie cennych oraz wartych zachowania, uczytelnienia, rewitalizacji, oraz określenie 
problemów dzielnicy na jednej planszy.

 

Zad. 5a. Walory dzielnicy (grupa) A3

 

Środowiskowe obiekty i układy:

• ekosystemy o znaczeniu regionalnym i krajowym (TPK, Zatoka Gdańska itp.)
• korytarze i ciągi ekologiczne o znaczeniu ogólnomiejskim i dzielnicowym

Zaznaczyć elementy środowiska przyrodniczego, jak stawy, potoki, rzeki; lasy, użytki ekologiczne; aleje, 
szpalery zieleni i pojedyncze okazy o wyjątkowym znaczeniu; skwery, place zielone; ogrody działkowe, 
cmentarze itp.

 

Kulturowe: obiekty cenne z uwagi na architekturę, historię, znaczenie, a także wyróżniające się wartością 
elementy współczesne w podziale na:

• przestrzenne: wartościowe układy urbanistyczne lub historyczny plan dzielnicy;
• materialne: wartościowe obiekty i ich zespoły, o wyróżniającej się architekturze, zabytki o szczególnej 

wartości, w tym wpisane do rejestru zabytków;
• niematerialne: miejsca symboliczne, ważne, miejsca magiczne

 

Krajobrazowe:

• ważniejsze koncentracje wnętrz urbanistycznych ukształtowanych w szczególnie harmonijny i przyjazny 
dla człowieka sposób (w tym tradycyjne wnętrza uliczne)

• dominanty wysokościowe, architektoniczne, krajobrazowe (w tym negatywne)
• osie, ciągi i punkty widokowe, osie kompozycyjne
• przedpola ekspozycji, atrakcyjne panoramy i sylwety

 

Zadanie.5b. Problemy dzielnicy (grupa) A3

 

Funkcjonalno-przestrzenne - niewłaściwy stan zagospodarowania / użytkowania; niedoinwestowanie / 
przeinwestowanie; opuszczanie obszaru przez obecne funkcje; degradacja zabudowy; niewłaściwa 
komunikacja; braki infrastruktury technicznej / społecznej.
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Społeczno-gospodarcze - brak koncentracji miejsc pracy; bezrobocie, patologie społeczne.

 

Środowiskowe - niekorzystne warunki lokalizacyjne i inne wykluczenia dla funkcji mieszkaniowej (tereny 
zalewowe, ponadnormatywnego oddziaływania hałasu, zanieczyszczenia); znaczące koncentracje obszarów 
zdegradowanych pod względem środowiskowym; kolizja sąsiadujących funkcji (np. mieszkalnictwo i 
przemysł) 

Zadanie 6. Diagnoza - autorska ocena charakteru dzielnicy(grupy 2 osobowe) 2x A3

 

• Wydzielenie podstawowych jednostek funkcjonalnoprzestrzennych, stanowiących wyraźnie 
wyodrębniające się całości pod względem ukształtowania i pokrycia terenu oraz charakteru zabudowy - 
form i funkcji (typy morfologiczne jednostek)

 

• Wyróżnienie charakterystycznych elementów krajobrazu 
• najważniejsze i wyróżniające się węzły i punkty centralne (funkcjonalne, symboliczne); określenie 

ich rangi w mieście, aglomeracji, kraju
• charakterystyczne punkty i dominanty (dominanty układu przestrzennego, wybitne elementy 

krajobrazu, znaki szczególne), symbole dzielnicy; określenie ich rangi w mieście, aglomeracji, kraju
• główne ulice i przejścia
• granice i krawędzie (bariery): fizjograficzne (topograficzne, brzeg morza, potok), 

infrastrukturalne, mentalne
• elementy krystalizujące plan miasta (Lynch, Wejchert).

 

• Autorska ocena najważniejszych cech, stanu i klimatu dzielnicy (walory, wady, niedostatki)

 

Plansza 2 Walory i problemy dzielnicy (100x70) składa się z 4 rysunków w formacie A3 

 

 

BLOK 3. WIZJA ROZWOJU DZIELNICY

 

Zadanie 7.a. Wizja rozwoju i przekształceń dzielnicy (opracowanie indywidualne) Zadanie 7.b. Wizja rozwoju 
i przekształceń dzielnicy (opracowanie grupowe) 

 

Cel zadania:

Schematyczne, modelowe określenie wariantowo wizji rozwoju/przekształceń dzielnicy, poparte inspiracjami 
(znane realizacje urbanistyczne). Dynamiczna, plakatowa, szkicowa i wyrazista forma rysunku. Idea 
kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, obsługi komunikacyjnej i układu kompozycyjnego 
dzielnicy, w powiązaniu z otoczeniem. Możliwe wykorzystanie schematów (np. do pokazania 
projektowanych zależności relacji społeczno-ekonomicznych).

 

Zakres zadania:
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Ukazanie strategicznych decyzji (nowy program, powiązania, relacje, obsługa, kompozycja).

Szkielet dzielnicy (systemy strukturalizujące wraz z połączeniami z otoczeniem): system usług wg 
poziomu, elementy koncentrujące ruch, system transportowy, ekologiczny, system przestrzeni publicznych
!).

 

Wskazanie najważniejszych obszarów przewidzianych do:

1. zachowania i ochrony (obiekty i obszary przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe prawnie chronione 
oraz postulowane do ochrony)

2. przekształceń, w tym:
• działań naprawczych podnoszących jakość przestrzeni z określeniem typu proponowanych zmian (np. 

polepszenie stanu technicznego zabudowy i przestrzeni publicznych oraz układu komunikacyjnego, 
nasadzenia zieleni, poprawa estetyki)

• rewitalizacji (działania przestrzenne, gospodarcze, społeczne, środowiskowe)
1. zaprojektowania nowych koncentracji programu miejskiego o różnym charakterze (zespoły zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej) na terenach źle zagospodarowanych / użytkowanych (np. na 
terenach ogródków działkowych, opuszczonych kompleksów przemysłowych i składowych,), w tym 
inwestycji strategicznych dla dzielnicy

 

Dla całości opracowania określić:

• proekologiczne rozwiązania transportowe wewnątrz dzielnicy i z otoczeniem
• elementy systemu przestrzeni publicznych i zielonych
• elementy kompozycyjne (nowe oraz polepszenie/uczytelnienie istniejących)
• działania związane z pokonywaniem barier: topograficznych i infrastrukturalnych.

 

Prace na makiecie roboczej - bez szczegółów, jedynie układ i masa zabudowy. 

 

Uzupełnienia hasłami wzbogacającymi rysunek, dot. całego obszaru, np. eliminacja zagrożeń 
środowiskowych, oczyszczenie zdegradowanych terenów.

Załączenie inspiracji dotyczących wizji rozwoju dzielnicy (szkice, fotografie z literatury/pism, odnoszące się 
do wybranych miejsc):

• w odniesieniu do struktur wielkoprzestrzennych czyli całych założeń urbanistycznych
• w odniesieniu do poszczególnych miejsc (przykłady nowych obszarów mieszkaniowych, usługowych, 

zielonych)
• związanych z klimatem, nastrojem miejsca z uwzględnieniem przestrzeni publicznych.

 

Na rysunku wyeksponować elementy nowe, operując kolorystyką urbanistyczną.

Najpierw każdy student opracowuje indywidualnie własny wariant rozwoju (odręcznie), na podkładzie 
mapowym w formacie A3. Po dyskusjach każda z grup wybiera / tworzy wspólną wizję i przedstawia ją na 
dużej planszy (100x70). Na planszy wspólnej wizji należy także przedstawić podpisane miniaturki wizji 
autorskich oraz zdjęcia wybranych inspiracji.

 

Plansza 3. Wizja rozwoju dzielnicy przedstawić na kolorowym rysunku (100x70).
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BLOK 4. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DZIELNICY

 

Zadanie 7. Koncepcja zagospodarowania dzielnicy (grupa)

 

Cel zadania

Określenie finalnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, bazującej na dotychczas 
wykonanych analizach, studiach, ocenie problemów i wizji. Przedstawienie kompozycji form i krajobrazu w 
trzecim wymiarze.

 

Zakres zadania

Narysowanie koncepcji zagospodarowania na planie i w 3D, z graficznym wyróżnieniem elementów 
istniejących (do zachowania, w tym przekształcanych ) i projektowanych.

1. Szkielet dzielnicy, wraz z połączeniami z otoczeniem  

• układ komunikacyjny obszaru (w tym transport zbiorowy)
• elementy systemu przestrzeni publicznych obszaru
• system terenów zielonych i wodnych obszaru.

 

2. Obszary konieczne do zachowania i ochrony

• układy przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe, określenie zakresu ochrony i możliwych przekształceń.

 

3. Wypełnienie pozostałych obszarów różnego rodzaju funkcjami

• obszary o dominującej funkcji lub o funkcjach mieszanych (w tym nowe koncentracje programu 
miejskiego):

• mieszkaniowej o różnym charakterze (wielorodzinna, jednorodzinna, intensywność)
• usługowej o różnym charakterze, wraz z określeniem rangi
• przemysłowej i składowej
• sportowej, rekreacyjnej, zielonej

 

4. Obszary szczególnych interwencji

• Granice stref wymagających podjęcia szczególnych działań, w tym:
• rewitalizacji istniejących struktur miejskich i przekształceń obszarów zdegradowanych
• zorganizowanej działalności inwestycyjnej, szczególnej oferty dla inwestorów

 

5. Krajobraz

• Projektowany układ krajobrazowy dzielnicy, w tym:
• elementy krajobrazu wielkoprzestrzennego: dominanty (wysokościowe, kubaturowe), akcenty, osie i 

ciągi widokowe, sylwety, przedpola ekspozycyjne, tła widoków itp.
• systemy wnętrz urbanistycznych, budujących system krajobrazu ulicznego dzielnicy
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Przekroje wybranych obszarów. Dwa przekroje projektowanych wnętrz urbanistycznych w skali bardziej 
szczegółowej. Perspektywy z poziomu człowieka wybranych najważniejszych wnętrz urbanistycznych lub 
kluczowych fragmentów. Każdy student powinien sporządzić jedną perspektywę.

Wizualizacja całości opracowania model 3D obszaru.

 

Plansza 4. Koncepcja zagospodarowania dzielnicy przedstawić na kolorowym rysunku (100x70). 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
realizacja zadań (1-7) 50.0% 40.0%
projekt na 4 planszach (1-4) 100.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur The Death and Life of Great American Cities, by Jane Jacobs (1961).

 

The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its 
Prospects, by Lewis Mumford (1972).

The Image of the City, by Kevin Lynch (1960).

Good City Form, by Kevin Lynch (1995).

Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and 
Design in the Twentieth Century, by Peter Hall (1996 Updated 
Edition).

A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, by 
Christopher Alexander, Sara Ishikawa, and Murray Silverstein (1976).

Cities for People, by Jan Gehl and Lord Richard Rogers (2013) The 
Urban Design Process, by Philip Black and Taki Sonbli (2019)  The 
Geography of Transport Systems, by Jean-Paul Rodrigue (2020), 
https://transportgeography.org/

Uzupełniająca lista lektur Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Jan Maciej 
Chmielewski (2012)

 

Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno budowlanego, 
Ernst Neufert  (2022)

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

- Wieloaspektowa analiza zagospodarowania i użytkowania obszaru dzielnicy;

 

- Schematy - relacje z otoczeniem: funkcjonalne, transportowe, przyrodnicze, krajobrazowe;

- Analiza walorów i problemów: walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych; problemy 
funkcjonalno-przestrzenne, społeczno-gospodarcze i środowiskowe, charakterystyczne elementy krajobrazu 
i ich ocena;

- Wizja rozwoju i transformacji warianty indywidualne i wspólna wizja całego zespołu;

- Studium wariantów zamknięcia wybranych fragmentów dzielnicy dla ruchu samochodowego i 
zaproponowanie atrakcyjnego układu przestrzeni publicznych;

- Koncepcja przekształceń dzielnicy uzupełniona o trzeci wymiar w postaci makiety, przekrojów i szkiców 
przedstawiających przekształcenia dzielnicy.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


