
 
 

specjalność 

Zarządzanie środowiskiem geograficznym 
 

 

 

 

kierunek 

GEOGRAFIA 
 
 

 

     



Zarządzanie środowiskiem geograficznym jako specjalność na 

studiach I stopnia uruchomiono, gdyż uznano, że poznanie 

mechanizmów ekonomicznych, prawnych i administracyjnych w 

uzupełnieniu do przyrodniczych podstaw nauk o środowisku 

otwiera przed absolwentami nowe perspektywy na rynku pracy: 
 

 

•  w jednostkach administracji państwowej, 

•  w jednostkach Inspekcji Ochrony Środowiska, 

•  w samorządzie terytorialnym, 

•  w jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, 

•  w firmach wykonujących ekspertyzy i opracowania z zakresu 

ochrony środowiska. 

 

Zdobyta wiedza może też ułatwić prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej. 



Ochrona środowiska 

Zarządzanie środowiskiem 

http://www.sgh.waw.pl/ 



Ekologia 

Ochrona 

środowiska 

Sozologia 

Ekonomia 

Polityka 

Jak rozwiązać  

ten problem? 

Jakie podjąć 

działania? 

Jakie są 

potrzeby 

finansowe? 

Jakie procedury 

ustawodawcze 

są niezbędne? 

Zarządzanie 



Czym jest zarządzanie środowiskiem? 
 

Zarządzanie środowiskiem, to zarządzanie działaniami (np. 

firm, zakładów przemysłowych), które mają, miały lub mogą 

mieć wpływ na środowisko. 

 

Jaki jest cel zarządzania środowiskiem? 
 

Celem zarządzania środowiskiem jest: 

• zachowanie surowców naturalnych (odpowiedniej jakości 

i ilości) w długiej (nieograniczonej?) perspektywie 

czasowej,  

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zagrożeń 

środowiskowych, 

• ochrona zdrowia ludzi. 



Jaki jest cel zarządzania  

środowiskiem? 

• poszukiwanie możliwości 

minimalizacji oddziaływania 

prowadzonej działalności 

na środowisko oraz 
 

• podnoszenie efektywności 

tej działalności 



STUDIA  STACJONARNE I STOPNIA - kursy 

• Mapy tematyczne w zarządzaniu środowiskiem 

• Podstawy prawne ochrony środowiska 

• Zarządzanie zasobami energetycznymi 

• Monitoring środowiska 

• Ćwiczenia terenowe z ochrony i kształtowania środowiska  

• Podstawy systemu zarządzania środowiskiem 

• Zarządzanie obszarami chronionymi 

• Instrumenty zarządzania środowiskiem 

• Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza 

• Ekologiczne podstawy kształtowania krajobrazu 

• Rewitalizacja obszarów przekształconych 
 



Mapy tematyczne w zarządzaniu środowiskiem 

MAPA  

GEOLOGICZNA  
 

ZACHODNIE  

KARPATY  

FLISZOWE 
 

PIG, 1989;  
 

Różne wydzielenia  

litostratygraficzne 

 

Inne opracowania: 
• atlasy geochemiczne 

• mapy geologiczne 

• mapy 

hydrogeologiczne 

• mapy hydrograficzne 

• mapy i atlasy 

geobotaniczne 



Mapy tematyczne w zarządzaniu środowiskiem 

KARTOGRAFIA  GEOŚRODOWISKOWA - mapy i atlasy tematyczne 
 

MAPA GEOSOZOLOGICZNA  (1:50 000) 

(pierwsze arkusze opracowań  „geośrodowiskowych” według Instrukcji z 1998 roku, 

obecnie mapy pod takim tytułem już nie są wykonywane) 

 

1. MAPA GEOLOGICZNO-GOSPODARCZA POLSKI (1:50 000)  

(według Instrukcji z 2002 roku, PIG) 
 

2. MAPA GEOŚRODOWISKOWA POLSKI (1:50 000) 

 (według Instrukcji z 2005 roku, PIG) 
 

3. MAPA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH  

 I PODWYŻSZONEGO ZAGROŻENIA NATURALNEGO (1:10 000) 

(według Instrukcji z 2007 roku, PIG) 
 

4.  MAPA SOZOLOGICZNA (1:50 000) (Główny Geodeta Kraju) 
 

 



Podstawy prawne ochrony środowiska 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

USTAWA 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska 
 

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska  

 

 

http://prawo.univ.gda.pl/pos/ 

Jakie są aktualne przepisy o ochronie środowiska? 

 

Jak w praktyce stosować niejasne przepisy o ochronie 

środowiska? 

 



Zarządzanie obszarami chronionymi 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia       

16 kwietnia 2004 roku określa:  
 

• rodzaje ochrony, 
 

• obszary chronione, 
 

• zarządzanie obszarami chronionymi. 
 



 

Zarządzanie zasobami wodnymi 

1. Zarządzanie zasobami wodnymi (krótko i długoterminowe) 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
 

2. Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych. 
 

3. Zasady korzystania z wód. 
 

 

Zarządzanie zasobami wodnymi, które ma na celu  

uzyskanie maksymalnych korzyści społecznych, uwzględnia 

zasadę wspólnych interesów i jest realizowane poprzez 

współpracę: 

•   administracji publicznej,  
 

•   użytkowników wód, 
 

•   przedstawicieli lokalnych społeczności.  



Systemy zarządzania środowiskowego 

Instrumenty 

zarządzania 

środowiskiem 

 

•   Kartografia 

geośrodowiskowa 

 

•   Monitoring 

środowiska (PMŚ) 

 

•   Cykl Życia 

Produktu 

 

PMŚ 

Pól  

elektro- 

magnetycz- 

nych 

Odpadów 
Hałasu 

Jakości gleby 

i ziemi 

Wód 
Jakości  

powietrza 
Przyrody 

Promienio- 

wania 

jonizują- 

cego 



Systemy zarządzania środowiskowego 



Instrumenty zarządzania środowiskiem 

Do zarządzania środowiskiem służą instrumenty: 

•   prawne: 

    - wydawanie zezwoleń, decyzji, koncesji na korzystanie ze         

      środowiska, 

    - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

    - oceny oddziaływania na środowisko,  

    - monitoring środowiska, 

    - pozwolenia zintegrowane. 

•   finansowe: 

    - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, 

    - dotacje, kredyty i pożyczki ze źródeł krajowych lub zagranicznych,  

    - środki własne samorządu przeznaczone na ochronę środowiska. 

•   społeczne:  

    - współpraca samorządu ze społeczeństwem,  

    - ocena i monitorowanie skutków prowadzonej polityki ekologicznej,  

    - prowadzenie edukacji ekologicznej,  

    - włączenie przedsiębiorców w realizację polityki ekologicznej gminy. 

 

 



 

Rewitalizacja obszarów przekształconych 

 
W ostatnich latach w wielu polskich 

miastach jest realizowany program 

rewitalizacji (odnawiania starych 

dzielnic przemysłowych czy 

wojskowych, starych centrów 

śródmiejskich, ich ożywianie 

architektoniczne, urbanistyczne, 

gospodarcze i społeczne).  
 

Gniezno. Budynki powojskowe 

przeznaczone do rewitalizacji 

Programu Rewitalizacji Obszarów 

Miejskich w Czeladzi   

„…… spółdzielnie mieszkaniowe mogą 

się ubiegać się o wsparcie finansowe 

pochodzące z funduszy europejskich w 

realizacji między innymi prowadzonych 

przez siebie remontów”. 
 

 Autor: Adam Gawron 

Czeladź: kopalnia Saturn   



 

Rewitalizacja obszarów przekształconych 

Zwałowisko wewnętrzne O/Bełchatów, 

widok zrekultywowanego zbocza 

wschodniego 

Rekultywacja składowiska odpadów 

Maślice  (woj. dolnośląskie) 

 

Rekultywacja zbiornika odpadów 

niebezpiecznych i szkodliwych po ZSO 

„Górka" w Trzebini 

Zdjęcia wybranych przykładów rekultywacji 



W ubiegłych latach dla studentów specjalizacji prowadzono ćwiczenia 

terenowe, które odbywały się w Stacji Morskiej UG w Helu.  
 

Fokarium – trening i karmienie fok 

(Fot. W. Wilczyńska-Michalik, 

kwiecień, 2008) 

Studenci III roku po 

zajęciach  

w Obserwatorium 

Geofizyki w Helu 

(obserwacje 

geomagnetyczne)  

(kwiecień, 2008) 

Ćwiczenia terenowe z ochrony i kształtowania środowiska  



Zapraszamy  


