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Niniejszy materiał został
opublikowany dzięki
dofinansowaniu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Za jego
treść odpowiada wyłącznie
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.

Szanowni Państwo,
Wiele nieporozumień i konfliktów na podłożu ekologicznym wynika z braku
wiedzy (często podstawowej) dotyczącej środowiska naturalnego, związków pomiędzy ekosystemami oraz wpływu człowieka na nie. Zminimalizowanie wspomnianych konfliktów bądź ich całkowite wyeliminowanie możliwe jest poprzez
ciągłe podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, nie tylko na poziomie
edukacji przedszkolnej czy szkolnej, ale również na poziomie osób czynnie pracujących zawodowo, zwłaszcza w obszarach administracji publicznej. Dlatego
pragniemy zaproponować Państwu udział w studiach podyplomowych: „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”.
Studia poprowadzą znakomici wykładowcy, a zarazem praktycy z różnych
dziedzin ochrony środowiska. Bloki tematyczne studiów zostały tak skonstruowane, aby uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje w obszarze technologii pozyskiwania danych środowiskowych oraz uzyskali umiejętności w prowadzeniu
mediacji i negocjacji niezbędnych w procesie rozwiązywania konfliktów na tle
ochrony środowiska. Zajęcia będą odbywały się laboratoriach Instytutu Ekologii
i Bioetyki UKSW wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. Ponadto zaplanowane są wyjazdy studyjne oraz ćwiczenia terenowe. Nasze studia kierujemy
do pracowników administracji publicznej, zajmujących się ochroną środowiska
oraz zintegrowanym zarządzaniem środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
Dzięki znaczącemu dofinansowaniu studiów przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koszt studiów jest niewielki, dlatego
mamy nadzieję, że nasza propozycja zainteresuje Państwa.

Kierownik studiów podyplomowych
Dr hab. Jacek Tomczyk
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Monitoring środowiskowy
i mediacje w konfliktach
ekologicznych
Druga połowa XX wieku przyniosła przebudzenie świadomości ekologicznej zrodzone z odkrycia degradacji środowiska naturalnego. Skala degradacji środowiska
jest na tyle znacząca, że można mówić o występowaniu katastrof ekologicznych
i poważnym zaburzeniu równowagi na co najmniej kilku obszarach Ziemi. Studia podyplomowe podejmują ten problem i zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wyposażyć słuchaczy w umiejętności niezbędne do zrozumienia procesów związanych
z największymi wyzwaniami ekologicznymi. Ponadto studia mają dostarczyć uczestnikom narzędzi do prowadzenia podstawowych analiz i efektywnego poszukiwania
rozwiązań problemów i wyzwań ekologicznych, jak chociażby:
 Zanieczyszczenia
i degradacja gleb
Intensywne rolnictwo i wylesianie mają
ogromny wpływ na degradację gleb, z tego
też powodu erozja gleby staje się coraz bardziej palącym problemem. Według FAO każdego roku erozja gleb pozbawia ludzi 5-7mln
hektarów uprawnej ziemi, a 250 000 mln ton
uprawnej warstwy gleby jest wypłukiwane.
Uważa się, że Stany Zjednoczone straciły
jedną trzecią warstwy uprawnej od czasów
początku rolnictwa1. Intensywne rolnictwo
przyczynia się nie tylko do degradacji gleb,
ale także do zanieczyszczenia wód gruntowych. Azot zawarty w nawozach może być
przyczyną chorób płuc, serca, nowotworów,
ponadto wywołuje alergię2. Zanieczyszcze1
2
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http://www.fao.org/docrep/u8480e/U8480E0D.HTM
http://www.sustainablebabysteps.com/effectsof-chemical-fertilizers.html

nie azotem wpływa na powstawanie, tzw.
stref martwych wód, które zaburza funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Nie tylko
intensywne rolnictwo wpływa na jakość środowiska glebowego, jest ono wystawione
na zanieczyszczenia związane z transportem
czy przemysłem. Na pogorszenie jakości gleb
wpływają związki organiczne (pestycydy, detergenty), metale ciężkie (ołów, rtęć, kadm,
arsen) oraz sole (azotany, siarczany i chlorki).
 Wylesiane
Lasy odgrywają kluczową rolę nie tylko jako
dostawca surowca, ale także w zapewnianiu
siedlisk dla wielu organizmów, ochronie wód,
zapobieganiu erozji gleb oraz w kontroli klimatu. Niemniej ilość lasów wciąż zmniejsza się.
Według FAO globalna liczba powierzchni zalesionych spadła z 4 128 mln ha w 1990 roku
do to 3 999 mln ha w 2015 roku, co oznacza

utratę 129 mln ha lasów3. Największe wylesianie ma miejsce w paśmie tropikalnym. Wycinanie lasów deszczowych przyczynia się do
zmian klimatu4.
 Zanieczyszczenia atmosfery
Czyste powietrze jest jednym z najważniejszych dóbr dostarczanych przez środoFood and agriculture organization of the United
Nations, Global Forest Resources Assessment
2015. How are the world’s forests changing? Second edition, Rome, 2016, p. 3.
4
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/
Deforestation/
3

wisko naturalne. Niestety mimo kluczowego
znaczenia dla zdrowia i życia człowieka jakość powietrza ulega nieustannemu pogorszeniu. Zanieczyszczenia powietrza mogą
powodować dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Największymi zanieczyszczeniami dla atmosfery są: dwutlenek
węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, ozon,
ołów i pyły. Przyczyniają się one do występowania niepożądanych zjawisk takich jak:
kwaśne deszcze, smog, dziura ozonowej czy
efekt cieplarniany.

Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych
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 Utrata bioróżnorodności
Każdy gatunek ma swoją unikalną wartość w środowisku, a jego utrata zaburza
funkcjonowanie ekosystemu. Mimo wiedzy
o wartości różnorodności biologicznej wiele
gatunków zostało całkowicie wyeliminowanych przez destrukcyjne działanie człowieka. Zachowanie stabilnego środowiska jest
w naszych interesie. Znane są przypadki kiedy spadek bioróżnorodności nasilił występowanie chorób zakaźnych5.
 Zanieczyszczenie wód
Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów, którego niedostatek naraża wiele
regionów świata na niewygody i częstsze
występowanie chorób. Szczególnie dotkliwie
doświadcza tego dziesięć państw (Bahrajn,
Jordania, Kuwejt, Libia, Malediwy, Malta,
5

6

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/
news,378128,utrata-gatunkow-malych-i-duzychjest-grozna-dla-naszego-zdrowia.html

Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen6). Mimo kluczowego
znaczenia wody dla jakości życia i zdrowia
człowieka, stan wód nie jest zadowalający.
Główne źródła zanieczyszczeń to ścieki przemysłowe, rolnicze oraz miejskie. Wszystkie
szkodliwe związki, które dostają się do wody
są pochłaniane przez organizmy zarówno roślinne jak i zwierzęce, a w konsekwencji także
przez człowieka.
Wspomniane problemy ekologiczne powinny być rozpatrywane w perspektywie systemowej i globalnej. To jednak nie jest możliwe bez lokalnej polityki regionów. Program
studiów podyplomowych został opracowany w taki sposób, żeby poznać poruszane
problemy i pomóc uczestnikom zrozumieć
podstawowe mechanizmy ich powstawania,
przeciwdziałania i rozwiązywania.
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http://www.fao.org/docrep/005/y4473e/
y4473e08.htm

Cel studiów
Kierowane do Państwa studia podyplomowe zostały zatytułowane „Monitoring
środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”. Chodzi zatem, aby uczestnicy
w pierwszej kolejności zapoznali się z najnowszymi technologiami pozyskiwania danych o stanie środowiska, a następnie potrafili pozyskaną wiedzę empiryczną wykorzystać
w mediacjach w sytuacjach konfliktowych,
powstałych na podłożu ochrony środowiska. Celem strategicznym naszych studiów
jest wyposażenie „mediatora ekologicznego”
w niezbędną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych. Osoba, która ukończy proponowane
przez nas studia z jednej strony pozna najnowsze technologie dzięki którym badamy
stan środowiska, a z drugiej strony nabędzie
umiejętności mediacyjno-negocjacyjne.
Dzięki wiedzy specjalistycznej z obszaru technologii zbierania danych środowi-

Adresaci
studiów

skowych uczestnicy nabywają teoretyczną
i praktyczną wiedzę odnośnie sposobów
pozyskiwania podstawowych informacji
o stanie gleby, wody, powietrza oraz świata
ożywionego. Natomiast wiedza i praktyka
dotycząca sposobów mediacyjnych i negocjacyjnych pozwoli uczestnikowi studiów
profesjonalnie angażować się w powstałe
konflikty i sprawnie je rozwiązywać.
Oprócz wymienionych powyżej umiejętności uczestnik naszych studiów zdobywa
wiedzę z zakresu zarządzania obszarami przyrodniczo cennymi i chronionymi oraz prawa
i zarządzania środowiskiem, co ma pomóc
w sprawnym podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony i kształtowania środowiska.
Ponadto istotnym elementem studiów jest
blok z zakresu edukacji ekologicznej, który
pomaga pogłębić wiedzę z zakresu różnych
form zwiększania świadomości ekologicznej.

Studia podyplomowe

Studia adresowane są do pracowników
administracji publicznej, zajmujących się
ochroną środowiska oraz zintegrowanym
zarządzaniem środowis-kiem. Maksymalna
liczba uczestników studiów podyplomowych to 30 osób.
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Ogólna charakterystyka
studiów
1. Studia trwać będą 12 miesięcy, nowy cykl kształcenia rozpoczyna się w lutym. W każdym
cyklu studiów przewidujemy 16 zjazdów (piątkowo-sobotnich).
2. Łączna liczba zajęć dydaktycznych w jednym cyklu studiów to 254 godz., z czego:
• 80 godz. prowadzonych będzie w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Ekologii
i Bioetyki UKSW,
• 61 godz. prowadzonych będzie w formie treningów i warsztatów,
• 61 godz. w formie wykładów.
3. Studia składają się z dwóch dużych bloków tematycznych.
4. Pierwszy blok obejmuje przedmioty z obszaru technologii zbierania danych o środowisku. Drugi blok dotyczy mediacji w rozwiązywaniu konfliktów społecznych na tle
ochrony środowiska.
W bloku pierwszym proponujemy zajęcia dotyczące:
• monitoringu stanu glebowego,
• monitoringu atmosfery oraz wód płynących,
• metod monitoringu fauny oraz sposobów czynnej ochrony gatunkowej,
• metod monitoringu zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych.
5. Każde zajęcia obejmują krótką część wykładową oraz zasadniczą ćwiczeniową. Ćwiczenia
prowadzone będą w grupach 15 osobowych w laboratoriach specjalistycznych (toksykologii, biologii behawioralnej, ekologii gleby, antropologii biologicznej). Ponadto zaplanowane są zajęcia terenowe oraz wyjazdy studyjne.
6. Drugi blok zajęciowy obejmuje przedmioty bezpośrednio związane z umiejętnościami
negocjacyjnymi:
• techniki rozwiązywania problemów w komunikacji,
• mediacji gospodarczych i ekologicznych,
• negocjacji z elementami teorii i decyzji.
7. Zajęcia te mają charakter zarówno wykładowy, jak i treningowy. W bloku tym umieściliśmy również zagadnienia dotyczące zarządzania środowiskiem w strategii systemowej,
prawa ochrony środowiska, czy edukacji wobec konfliktów środowiska społeczno-przyrodniczego.
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zjazdów

80 h

61 h

miesięcy

laboratorium

treningi i warsztaty

61 h

Koszt studiów:

685

PLN

wykłady

bezpłatny hotel:

10

pierwszych
osób
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Nabór na studia
Procedura naboru uczestników studiów podyplomowych opisana jest w Regulaminie Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (z dnia 23 kwietnia
2009 r. w §3). Zgodnie z przepisami UKSW:
1.

O przyjęcie na studia podyplomowe
może ubiegać się osoba, która posiada
dyplom ukończenia studiów wyższych.

2.

Przyjęcia na studia podyplomowe na
Uniwersytecie odbywać się będzie na
podstawie kolejności zgłoszeń.

3.

Rejestracja kandydatów dokonywana
będzie w systemie internetowym UKSW
(podyplomowe.uksw.edu.pl).

4.

Do wskazanego na stronie internetowej
(www.ekologia.uksw.edu.pl)
terminu
kandydat na studia powinien złożyć
komplet dokumentów w sekretariacie
studiów podyplomowych. Wymagane
dokumenty:

• kwestionariusz osobowy,
• dyplom ukończenia studiów I, II stopnia lub magisterskich jednolitych,
• kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
• dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
• dowód wpłaty za pierwszy semestr
lub cały rok studiów podyplomowych.
5. Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia
podyplomowe podejmuje Dziekan.
6. Na podstawie decyzji Dziekana wydawana będzie Karta Uczestnika Studiów Podyplomowych UKSW.

uwaga !!!
Studia „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”
w znacznej części finansowane są przez NFOŚiGW. Dlatego...

całościowy koszt studiów wynosi jedynie 685zł.
Ponieważ pragniemy, aby studia obejmowały cały obszar kraju, dlatego
proponujemy 10 osobom, które mieszkają powyżej 150 km od Warszawy
darmowy pobyt w hotelu nieopodal kampusu UKSW (przy ul. Wóycickiego)!
O przyznaniu noclegu decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata pokrywa nocleg
podczas 16 zjazdów (piątek-sobota).
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Proponowane tematy
zajęciowe
Blok I

Blok II

Technologie zbierania danych
o środowisku

Mediacje w rozwiązywaniu konfliktów
społecznych na tle ochrony środowiska

• Biomonitoring stanu środowiska glebowego;
• Monitoring stanu środowiska glebowego na podstawie wskaźników biochemicznych i mikrobiologicznych;
• Monitoring jakości wód płynących;
• Metody monitoringu fauny;
• Metod czynnej ochrony gatunkowej;
• Monitoring atmosfery;
• Środowisko naturalne a funkcjonowanie człowieka;
• Monitoring zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych produktów rolniczych;
• Technologie i systemy przyjazne środowisku.

• Zarządzanie środowiskiem w strategii systemowej;
• Prawo ochrony środowiska – monitoring i konflikty;
• Edukacja wobec konfliktów środowiska społeczno-przyrodniczego;
• Praktyczny wymiar edukacji środowiskowej;
• Zarządzanie obszarami przyrodniczo
cennymi i chronionymi;
• Techniki rozwiązywania problemów
w komunikacji;
• Wprowadzenie do mediacji;
• Mediacje gospodarcze i ekologiczne;
• Negocjacje z elementami teorii decyzji;
• Zarządzanie konfliktami w ochronie
środowiska.
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DANe kontaktowe Studiów
Podyplomowych
Szczegółowe informacje o Studiach Podyplomowych na stronie:

www.ekologia.uksw.edu.pl
Sekretariat Studiów Podyplomowych:
adres:
Instytut Ekologii i Bioetyki
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 211
01-938 Warszawa
tel. 22 56 96 801
fax. 22 56 96 814
eko@uksw.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr hab. Jacek Tomczyk
adres:
Instytut Ekologii i Bioetyki
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 304
01-938 Warszawa
j.tomczyk@uksw.edu.pl

Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych:
dr Dominika Dzwonkowska
adres:
Instytut Ekologii i Bioetyki
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19, pok. 1901
01-938 Warszawa
d.dzwonkowska@uksw.edu.pl
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