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Przy de fi nio wa niu pro ble mów ochro ny śro do wi ska uży wa
się wie lu okre śleń. Obok ochro ny śro do wi ska po ja wiają się:
kształ to wa nie śro do wi ska, in ży nie ria śro do wi ska, in ży nie ria
ochro ny śro do wi ska, tech no lo gie ochro ny śro do wi ska, sys te my
ochro ny śro do wi ska, in ży nie ria eko lo gicz na. Nie któ re z wy mie -
nio nych po wy żej okre śleń są kie run ka mi stu diów (ochro na śro -
do wi ska – ak tu al nie stu diu je na tym kie ru nku ok. 32,5 tys. stu -
den tów w 50 uczel niach, w ubie głym ro ku aka de mic kim przy -
ję to na I rok stu diów ok. 11 tys. stu den tów – 16. po zy cja ze
wzglę du na licz bę przy ję tych stu den tów na 119 kie run ków stu -
diów), in ży nie ria śro do wi ska (stu diu je 27,5 tys. stu den tów w 34
uczel niach), tech no lo gie ochro ny śro do wi ska, na zwa mi spe cjal -
no ści (in ży nie ria eko lo gicz na, sys te my ochro ny śro do wi ska, in -
ży nie ria ochro ny śro do wi ska, kształ to wa nie śro do wi ska) lub
dys cy pli na mi na uko wy mi (in ży nie ria śro do wi ska, kształ to wa nie
śro do wi ska). W ję zy ku an giel skim do mi nu je sfor mu ło wa nie
„envi ron men tal en gi ne ering”, czy li w do słow nym tłu ma cze niu
„in ży nie ria śro do wi sko wa” lub też „in ży nie ria zaj mu ją ca się
śro do wi skiem”, a nie „in ży nie ria dzia łań w śro do wi sku”, jak to
ro zu mia ne jest w śro do wi skach po li tech nicz nych.

Nad rzęd ne zna cze nie spo śród wy mie nio nych po wy żej
okre śleń ma kształ to wa nie śro do wi ska, któ re uzna wa ne jest za
nad rzęd ny cel wszyst kich dzia łań w śro do wi sku i ozna cza zmia -

nę cech, tre ści śro do wi ska, je go mo dy fi ko wa nie i urzą dza nie dla
ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia, peł nie nia okre ślo nych funk cji go -
spo dar czych i przy rod ni czych lub speł nie nia usta lo ne go ce lu.
Czę sto kształ to wa nie śro do wi ska, dla spre cy zo wa nia za kre su
dzia łań, uzu peł nia ne jest przy miot ni kiem, np. kształ to wa nie śro -
do wi ska le śne go, rol ni cze go, wod ne go, miej skie go, wiej skie go
itp. Ja ko cel kształ to wa nia śro do wi ska uzna je się kom plek so we,
ra cjo nal ne i spo łecz nie efek tyw ne wy ko rzy sta nie wa run ków na -
tu ral nych dla roz wo ju spo łecz no -eko no micz nych ja ko ści ży cia
spo łe czeń stwa. Dą żyć przy tym na le ży do osią gnię cia har mo nij -
nej zgod no ści i rów no wa gi mię dzy uży tecz no ścią i mo żli wo ścią
wy ko rzy sta nia śro do wi ska. Środ ki i spo so by kształ to wa nia śro -
do wi ska są wielorakie i zró żni co wa ne. Jest to za rów no dzia łal -
ność in ży nier ska, jak i ad mi ni stra cyj na, pla ni stycz na, or ga ni za -
cyj na i in na, w tym ta kże ochro na śro do wi ska. W od nie sie niu
do dzia łań in ży nier skich mo gą to być twar de tech no lo gie śro do -
wi sko we (hard tech no lo gy) ro zu mia ne ja ko ty po we dzia ła nia
tech nicz ne (in ży nie ria śro do wi ska), i mięk kie tech no lo gie (soft
tech no lo gy) dzia ła nia, któ rych ce lem jest kształ to wa nie eko sys te -
mów – zbio ro wisk ro ślin nych i zwie rzę cych z ich oto cze niem (in -
ży nie ria eko lo gicz na).

In ży nie ria eko lo gicz na, któ ra jest przed mio tem mo je go wy -
kła du, jest zbit ką słow ną, któ ra wska zu je na eko lo gicz ne pro -
ble my w in ży nie rii. We dług En cy klo pe dii PWN in ży nie ria
– daw niej ro zu mia na by ła ja ko umie jęt ność wzno sze nia wszel -
kich bu dów, twierdz i umoc nień obron nych. W wie ku XIX na -
stą pił roz dział po mię dzy in ży nie rią woj sko wą a in ży nie rią cy -
wil ną, stąd po ja wi ła się an giel ska na zwa „ci vil en gi ne ering”.
Roz ró żnia się in ży nie rię lą do wą (bu do wa dróg, ulic, li nii ko le -
jo wych, lot nisk, mo stów, tu ne li), in ży nie rię wod ną (bu do wa ja -
zów, za pór, re gu la cja rzek), in ży nie rię wod no me lio ra cyj ną (bu -
do wa ka na łów, ro wów, urzą dzeń i sie ci od wad nia ją cych, urzą -
dzeń i sie ci na wad nia ją cych, ma łych zbior ni ków re ten cyj nych,
sta wów ryb nych oraz urzą dzeń za bez pie cza ją cych przed ero -
zją wod ną), in ży nie rię sa ni tar ną (bu do wa sie ci i urzą dzeń wo -
do cią go wych, ka na li za cyj nych, cie płow ni czych oraz wen ty la -
cyj nych), in ży nie rię le śną (bu do wa dróg le śnych, za bu do wa
cie ków le śnych, bu do wa ma łych zbior ni ków wod nych). 

Zda niem prof. Ko wa li ka z Po li tech ni ki Gdań skiej in ży nie -
ria na ucza na na kie run kach tech nicz nych na sta wio na jest
na re ali za cję ludz kich po my słów, a przede wszyst kim na prze -
kształ ca nie śro do wi ska i su row ców przy rod ni czych w pro duk ty
po trzeb ne czło wie ko wi. Do ce lów in ży nie rii mo żna za li czać
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IN ŻY NIE RIA EKO LO GICZ NA 
– KOM PRO MIS EKO LO GII I IN ŻY NIE RII?
Wy kład in au gu ru ją cy rok aka de mic ki 2009/10 w Wy ższej Szko le 
Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie w dn. 6 paź dzier ni ka 2010 ro ku

PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF MOSIEJ

Rys. 1. In ży nie ria eko lo gicz na w dzia ła niach dla po pra wy ja -
ko ści wo dy w ska li lo kal nej (1. stre fy bu fo ro we; 2. sta -
wy se dy men ta cyj ne zbie ra ją ce od pły wy z pól i ob sza -
rów zur ba ni zo wa nych; 3. sztucz nie for mo wa ne i na -
tu ral ne mo kra dła)



rów nież ce le eko lo gicz ne. Wów czas mo żna mó wić o in ży nie rii
eko lo gicz nej ja ko dzia le in ży nie rii śro do wi ska, któ rej ce lem jest
kształ to wa nie eko sys te mów (kom plek sy le śne, mo kra dła, mor -
skie wo dy przy brze żne). Tak więc in ży nie rię eko lo gicz ną mo -
żna za li czyć do „mięk kich tech no lo gii śro do wi sko wych”, któ re
pró bu ją in te gro wać dzia ła nia ta kich dzie dzin wie dzy i dzia łal -
no ści prak tycz nej, jak: eko lo gia, agro eko lo gia, re kul ty wa cja
i bio re me dia cja śro do wi ska.

Za so bo osz częd ne i ener go osz częd ne tech no lo gie śro do wi -
sko we (eko tech no lo gie) do sko na le wpi su ją się w ska lę i ewo lu cję
pro ble mów śro do wi sko wych na prze strze ni ostat nich 50–60 lat.
Ob ser wu je się nie tyl ko zmia ny pro ble mów śro do wi sko wych, ale
rów nież ewo lu cję spo so bów ich roz wią zy wa nia. Do po ło wy
ubie głe go stu le cia głów ne pro ble my śro do wi sko we mia ły cha -
rak ter lo kal ny i do ty czy ły głów nie za nie czysz czeń wi dzial nych.
W tym okre sie ochro na śro do wi ska po le ga ła na sto so wa niu
„stra te gii roz pra sza nia i roz cień cza nia”, któ re po le ga ły na od -
pro wa dza niu do śro do wi ska za nie czysz czeń w ta kiej po sta ci,
w ja kiej po wsta wa ły. Wy ko rzy sty wa no więc śro do wi sko do uty -
li za cji za nie czysz czeń. Przy kła dem ta kich roz wią zań był zrzut
su ro wych (bądź oczysz czo nych tyl ko me cha nicz nie) ście ków
do wód po wierzch nio wych oraz bu do wa wy so kich ko mi nów
w elek trow niach i in nych obiek tach emi tu ją cych za nie czysz cze -
nia (ga zy, py ły i ener gie) do at mos fe ry. W mia rę ro sną cej de -
gra da cji wód i in nych ele men tów śro do wi ska wo kół wy so kich
ko mi nów „stra te gie roz pra sza nia i roz cień cza nia” za stę po wa no
„stra te gia mi ogra ni cza nia”, któ re po le ga ją na sto so wa niu za -
bie gów tech no lo gicz nych (tech no lo gie „koń ca ru ry”). Obec nie
głów nym pro ble mem ochro ny śro do wi ska sta ły się za nie czysz -
cze nia nie wi dzial ne (emi sje CO2 oraz ga zy zu ba ża ją ce war -
stwę ozo no wą), któ re wy wo łu ją zmia ny o cha rak te rze glo bal -
nym. W związ ku z tym rów nież dzia ła nia (w tym także edu ka -
cyj ne) po win ny być na mia rę ska li pro ble mów, a więc zgod ne
z za sa da mi roz wo ju zrów no wa żo ne go, zgod nie z któ rą śro do -
wi sko jest jed ną z pod staw roz wo ju cy wi li za cyj ne go świa ta. Na -
rzę dzia re ali za cji tych za sad bę dą za le żne od po zio mu wdra -
ża nia (np. ska la przed się bior stwa lub jed nost ki ad mi ni stra cyj -
nej). Na szcze blu przed się biorstw mo gą to być pro gra my czyst -
szej pro duk cji po le ga ją ce przede wszyst kim na za po bie ga niu
po wsta wa nia za nie czysz czeń, mi ni ma li zo wa niu ilo ści od pa -
dów, to jest re duk cji za nie czysz czeń u źró dła ich po wsta wa nia.
Jed nak dzia ła niem bar dziej kom plek so wym na szcze blu jed -
nost ki ad mi ni stra cyj nej jest m.in. sys tem ocen od dzia ły wa nia
na śro do wi sko, któ ry na le ży do naj wa żniej szych pre wen cyj nych
in stru men tów ochro ny śro do wi ska od da ją cych ideę roz wo ju
zrów no wa żo ne go.

Tak więc przed mio tem in ży nie rii eko lo gicz nej jest kształ to -
wa nie eko sys te mów i re ali za cja sze re gu ce lów eko lo gicz nych,
ta kich jak ochro na ży cia, ochro na bio ró żno rod no ści, ochro na
sta bil no ści eko sys te mów. Jed nym z ak tu al nych pro ble mów
zwią za nych z in ży nie rią eko lo gicz ną (eko tech no lo gią) jest for -
mo wa nie eko sys te mów ba gien nych po kry tych trzci ną i in ny mi
ro śli na mi ba gien ny mi. Te sztucz nie for mo wa ne sys te my ba -
gien ne mo gą być wy ko rzy sty wa ne do oczysz cza nia ście ków

by to wych z ma łych miej sco wo ści, do czysz cza nia ście ków od -
pły wa ją cych z oczysz czal ni, ście ków opa do wych, od pły wów
z ob sza rów użyt ko wa nych rol ni czo, od cie ków ze skła do wisk.
Eko sys tem ba gien ny za mie nia się w eko lo gicz ną oczysz czal -
nię, oczysz czal nię hy dro fi to wą. Do in ży nie rii eko lo gicz nej mo -
żna za li czyć rów nież wy ko rzy sta nie do na wo że nia i na wad -
nia nia ście ków oraz osa dów ście ko wych do pro duk cji bio ma -
sy prze zna czo nej na ce le ener ge tycz ne. Me to dy in ży nie rii eko -
lo gicz nej mo gą mieć za sto so wa nie nie tyl ko w ochro nie śro do -
wi ska, ale rów nież w ar chi tek tu rze kra jo bra zu (za go spo da ro -
wa nie wód opa do wych), go spo dar ce prze strzen nej (stre fy bu -
fo ro we, za go spo da ro wa nie stref ochron nych ujęć wo dy) i bu -
dow nic twie (zie lo ne da chy). In ży nie ria eko lo gicz na jest od po -
wie dzią na nie ko rzyst ne zmia ny w śro do wi sku i nie roz wią za -
ne me to da mi kon wen cjo nal ny mi pro ble my śro do wi sko we. 

W sze ro kim ro zu mie niu in ży nie ria eko lo gicz na to nie tyl ko
teo re tycz na i sto so wa na wie dza z wie lu dzie dzin na uki i tech -
ni ki, sta no wią ca pod sta wę ra cjo nal ne go użyt ko wa nia i ochro -
ny śro do wi ska przy rod ni cze go oraz na tu ral nych i an tro po ge -
nicz nych za so bów, ale ta kże wszel kie dzia ła nia in ży nier skie
na kie ro wa ne na ochro nę, do sto so wa nie i two rze nie wa run ków
nie zbęd nych do ży cia czło wie ka, ro ślin i zwie rząt.. Ce lem in ży -
nie rii eko lo gicz nej jest kształ to wa nie zrów no wa żo nych eko sys -
te mów w wa run kach go spo dar czej dzia łal no ści czło wie ka,
a zwłasz cza: do sto so wa nia ukła dów bio ce no tycz nych do zmie -
nia ją cych się wa run ków śro do wi ska, od dzia ły wa nie na ukła dy
bio ce no tycz ne przez kształ to wa nie czyn ni ków abio tycz nych,
głów nie obie gu ma te rii, ochro na eko sys te mów i kra jo bra zów
za go spo da ro wa nych, od twa rza nie eko sys te mów znisz czo -
nych. Dzia ła nia z za kre su in ży nie rii eko lo gicz nej mo żna za li -
czyć do mięk kich, ni sko na kła do wych tech no lo gii śro do wi sko -
wych (tech no lo gii eko ro zwo ju) cha rak te ry zu ją cych się mi ni mal -
nym zu ży ciem ener gii i su row ców. 
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Rys. 2. Cha rak ter i roz wój pro ble mów śro do wi sko wych
na tle spo so bów ich roz wią zy wa nia



Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Wy dział
Eko lo gii Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza -
wie, ze współ udzia łem Re gio nal ne go Za rzą du Go spo dar ki
Wod nej w War sza wie i Kra jo wej Ra dy Go spo dar ki Wod -
nej w War sza wie.

Na ma jo wą kon fe ren cję do Ośrod ka Do sko na le nia
Kadr Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej przy by ło
ok. 50 osób z ośrod ków na uko wych Pol ski, Ukra iny i Ro sji.
Ze bra nych po wi ta li i ob ra dy otwo rzy li JM Rek tor WSE iZ
prof. dr hab. inż. Jan Mi siak oraz dzie kan Wy dzia łu Eko -
lo gii WSE iZ doc. dr Ka zi mierz Dy guś.

Re fe ra ty zo sta ły po gru po wa ne na trzy te ma tycz nie se sje:
• za so by i ja kość eko sys te mów wod nych (13 re fe ra tów),
• śro do wi sko przy rod ni cze i tu ry sty ka (14 re fe ra tów),
• mo ni to ring i me to dy ba daw cze eko sys te mów wod nych

(9 re fe ra tów).

War to za zna czyć, że re fe ra ty wy gło szo ne w po szcze -
gól nych se sjach zo sta ną opu bli ko wa ne w ję zy ku an giel skim
w for mie trzech wy daw nictw mo no gra ficz nych. 

Pierw sza z mo no gra fii, pt. „Pro blems of wa ter pro tec -
tion in the Bug and Na rew ri ver catch ments”, pod re dak cją
prof. dr. hab. inż. Ja na Doj li dy i doc. dr. Ka zi mie rza Dy gu -

sia, zo sta ła już wy da na dru kiem przez Ofi cy nę Wy daw ni -
czą WSE iZ (War saw 2009, ISBN 978-83-62057-08-5). 

W mo no gra fii tej uka za ne są wy ni ki ba dań ja ko ści i za -
so bów wod nych w kon tek ście za opa trze nia lud no ści w wo -
dę. Au to rzy ar ty ku łów wy raź nie wska zu ją na an tro po ge -
nicz ny cha rak ter źró deł od dzia ły wa ją cych na śro do wi sko
wod ne (m.in. ku mu lo wa nie za nie czysz czeń or ga nicz nych
i nie orga nicz nych oraz me ta li cię żkich). Wie le miej sca
w mo no gra fii po świę co no pro ble mom ja ko ści wód zlew ni
Bu gu i Na rwi, bę dą cych kon se kwen cją nie wła ści we go go -
spo da ro wa nia ob sza ra mi zlew nio wy mi, spo wo do wa nych
głów nie go spo dar ką od pa do wą i dzia łal no ścią rol ni czą.
Po nad to część ar ty ku łów za wie ra oce nę ja ko ści wód na ob -
sza rach chro nio nych (np. Na rwiań ski Park Na ro do wy, ob -
sza ry Na tu ra 2000), a ta kże uka za ne są po ten cjal ne mo żli -
wo ści sa mo oczysz cza nia się eko sys te mów wod nych.

Po zo sta łe dwie mo no gra fie (śro do wi sko przy rod ni cze
i tu ry sty ka, mo ni to ring i me to dy ba daw cze eko sys te mów
wod nych) bę dą wy da ne w 2010 ro ku.

Na stęp na, X z te go cy klu kon fe ren cja od bę dzie się
w dniach 29-30 wrze śnia 2010 r. Bę dzie zor ga ni zo wa na
z oka zji 15-le cia WSE iZ. Szcze gó ły do ty czą ce kon fe ren cji
znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej uczel ni: www.wse iz.pl.
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IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„ZAGOSPODAROWANIE ZLEWNI BUGU I NARWI W RAMACH
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” (Dębe – 15-16 maja 2009)

DOC. DR KAZIMIERZ DYGUŚ

Konferencję otworzył Prof. dr hab. inż. Jan Misiak, JM Rektor WSEiZ
(fot. G. Malec)

Obrady przebiegają w sympatycznej atmosferze (fot. G. Malec)
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Na sali obrad (fot. G. Malec) W przerwie obrad okazja do wspólnego zdjęcia (fot. G. Malec)

Doc. dr Bohdanna Senczyna (Ukraina) i doc. dr Kazimierz Dyguś
(Dziekan Wydziału Ekologii WSEiZ) (fot. G. Malec)

Uczestnicy konferencji podczas sesji referatowej (fot. G. Malec)

Zasłużony posiłek po całodziennych obradach (fot. G. Malec) Przy ognisku, przy ognisku... (fot. G. Malec)

konferencje
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ROZ MO WA Z DR. MI CHA ŁEM KIEŁSZ NIĄ 
– GE NE RAL NYM DY REK TO REM OCHRO NY ŚRO DO WI SKA

ROZ MA WIAŁ: RA FAŁ MI ŁA SZEW SKI
WY ŻSZA SZKO ŁA EKO LO GII I ZA RZĄ DZA NIA W WAR SZA WIE

Pa nie Dy rek to rze, już pra wie rok kie ru je Pan Ge ne -
ral ną Dy rek cją Ochro ny Śro do wi ska. W ja kim ce lu po -
wstał ten urząd i ja kie są je go za da nia?

Ce lem po wo ła nia Ge ne ral nej Dy rek cji Ochro ny Śro -
do wi ska by ło uspraw nie nie za rzą dza nia śro do wi skiem
w Pol sce. W wy ni ku zmian wpro wa dzo nych 15 li sto pa -
da 2008 r., tj. z dniem wej ścia w ży cie usta wy z dnia
3 paź dzier ni ka 2008 r. o udo stęp nia niu in for ma cji o śro -
do wi sku i je go ochro nie, udzia le spo łe czeń stwa w ochro -
nie śro do wi ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro do -
wi sko, po wsta ła wy spe cja li zo wa na struk tu ra ad mi ni stra -
cji rzą do wej, któ ra sku pi ła, do tych czas roz dzie lo ne po -
mię dzy ró żne or ga ny, za da nia i kom pe ten cje w za kre sie
ochro ny śro do wi ska. Wzo ru jąc się na roz wią za niach

sto so wa nych w kra jach Unii Eu ro -
pej skiej, GDOŚ prze ję ła od po wie -
dzial ność za tok po stę po wa nia
w spra wie oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko.

Nie zwy kle istot ne by ło usta le -
nie ko lej no ści wy da wa nia po szcze -
gól nych de cy zji w pro ce sie in we sty -
cyj nym, szcze gól nie w kon tek ście
pla no wa nia prze strzen ne go. Usta -
wa wpro wa dzi ła obo wią zek uzy -
ska nia de cy zji o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach przed uzy ska -
niem de cy zji o wa run kach za bu do -
wy i za go spo da ro wa niu te re nu.

Za da niem prio ry te to wym dla no -
we go urzę du by ło ta kże za koń cze nie
pro ce su wy zna cza nia ob sza rów sie ci
Na tu ra 2000. Je ste śmy rów nież zo -
bo wią za ni do współ pra cy – w za kre -
sie po li ty ki ochro ny śro do wi ska
– z or ga na mi sa mo rzą du te ry to rial -
ne go, or ga ni za cja mi eko lo gicz ny mi
i in ny mi kra jo wy mi i za gra nicz ny mi
or ga na mi ochro ny śro do wi ska oraz
Ko mi sją Eu ro pej ską. Do dat ko wo
usta wa z dnia 3 paź dzier ni ka 2008

ro ku na kła da na GDOŚ obo wiąz ki z za kre su ochro ny przy -
ro dy, udzie la nia in for ma cji o śro do wi sku oraz kon tro li od po -
wie dzial no ści za szko dy w śro do wi sku.

Ile cza su trwa obec nie pro ces wy da nia de cy zji o śro -
do wi sko wych uwa run ko wa niach? 

Usta wa z dnia 3 paź dzier ni ka 2008 ro ku wpro wa dzi -
ła roz wią za nia skra ca ją ce pro ce du rę oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko, jed nak udzie le nie jed no znacz nej od po wie -
dzi na py ta nie do ty czą ce cza su, po któ rym wy da wa na jest
de cy zja śro do wi sko wa, jest bar dzo trud ne.

Czas, któ ry jest po trzeb ny do wy da nia de cy zji o śro -
do wi sko wych uwa run ko wa niach, za le ży wy łącz nie

Dr Mi cha ł Kiełsz nia
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od ja ko ści do ku men ta cji, w tym ra por tu o od dzia ły wa niu
przed się wzię cia na śro do wi sko, któ rą przed kła da in we -
stor. Nie ste ty czę sto się zda rza, że w ra por tach są licz ne
bra ki. Nie kom plet na do ku men ta cja unie mo żli wia okre -
śle nie wa run ków śro do wi sko wych re ali za cji pla no wa -
nych przed się wzięć. W ta kiej sy tu acji or gan pro wa dzą -
cy po stę po wa nie jest zmu szo ny do we zwa nia wnio sko -
daw cy do uzu peł nie nia in for ma cji za war tych w ra por cie
(np. wy ko na nia do dat ko wych ana liz i ba dań), co z ko lei
wpły wa na wy dłu że nie cza su po trzeb ne go do uzy ska nia
de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach.

Jak oce nia Pan zmia ny, ja kie za szły w za kre sie ocen
od dzia ły wa nia na śro do wi sko po utwo rze niu Ge ne ral nej
Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska i Re gio nal nych Dy rek cji
Ochro ny Śro do wi ska?

Przy czy ną utwo rze nia no wej struk tu ry ad mi ni stra cyj -
nej by ła efek tyw na i spraw dzo na prak ty ka sto so wa na
w in nych kra jach Unii Eu ro pej skiej. Bez po śred nim skut -
kiem wpro wa dzo nych zmian jest prze nie sie nie od po wie -
dzial no ści za po stę po wa nie w spra wie oce ny od dzia ły -
wa nia na śro do wi sko na je den pion ad mi ni stra cji, co
uspraw nia pro ces wy da wa nia de cy zji. 

Wspo mniał Pan o pro ce sie wy zna cza nia ob sza rów
Sie ci Na tu ra 2000 w Pol sce. Na ja kim eta pie je ste ście?
Ja kie ko rzy ści i ogra ni cze nia dla miesz kań ców wią żą się
z wy zna cze niem ob sza rów Sie ci Na tu ra 2000?

Wła śnie prze ka za li śmy, za ak cep to wa ną przez Ra dę
Mi ni strów, li stę ob sza rów sie ci Na tu ra 2000 do Ko mi sji
Eu ro pej skiej. Wbrew po wszech nej opi nii sieć Na tu -
ra 2000 nie ma na ce lu two rze nia „skan se nów cy wi li za -
cyj nych” na ob sza rach o znacz nej war to ści przy rod ni -
czej. W przy pad ku przed się wzięć mo gą cych zna czą co
od dzia ły wać na ob szar Na tu ra 2000 ce lem pro ce du ry
jest po szu ki wa nie roz wią zań naj mniej ne ga tyw nie od -
dzia łu ją cych, a nie blo ko wa nie in we sty cji. Stwo rze nie
ob sza ru nie jest ta kże rów no znacz ne z za ka zem go spo -
da ro wa nia – czę sto wła ści wa go spo dar ka umo żli wia
za cho wa nie przed mio tu ochro ny ob sza ru, na przy kład
po przez ko sze nie łąk lub wy pas. Po nad to te go ty pu
dzia łal ność mo że zo stać do fi nan so wa na np. z płat no ści
rol no -śro do wi sko wych, któ re dla ob sza rów Na tu -
ra 2000 są od 5% do 15% wy ższe niż na po zo sta łych
grun tach. Gmi ny po sia da ją ce na swo im te re nie ob sza ry
Na tu ra 2000 są ta kże trak to wa ne pre fe ren cyj nie
przy po dzia le środ ków na ochro nę przy ro dy z Prio ry te -
tu V Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra i Śro do wi -
sko” oraz uzy sku ją do dat ko we punk ty w oce nie wnio -
sków o do fi nan so wa nie przed się wzięć pro eko lo gicz -
nych. Na le ży ta kże pod kre ślić, że sam fakt ist nie nia ob -
sza ru Na tu ra 2000 mo że zo stać wy ko rzy sta ny przy pro -

mo cji tu ry sty ki i wy ko rzy sta nia eco -la bel lin gu dla pro -
duk tów i usług. 

O ogra ni cze niach dla in we sto rów mo że my mó wić je -
dy nie w przy pad ku dzia łań mo gą cych, osob no lub w po -
łą cze niu z in ny mi dzia ła nia mi, zna czą co ne ga tyw nie od -
dzia ły wać na ce le ochro ny da ne go ob sza ru Na tu -
ra 2000 i tyl ko ta kie dzia ła nia wy ma ga ją prze pro wa -
dze nia oce ny od dzia ły wa nia przed się wzię cia na ob szar
Na tu ra 2000. Za tem nie ka żda in we sty cja bę dzie wy ma -
ga ła tej oce ny, choć or ga ny wy da ją ce de cy zje (np. wójt,
bur mistrz) po win ny ka żdo ra zo wo roz wa żyć po ten cjal ny
wpływ in we sty cji na ce le i przed miot ochro ny da ne go
ob sza ru Na tu ra 2000. Osta tecz na de cy zja w tym za kre -
sie na le ży do RDOŚ i rów nież RDOŚ jest w sta nie udzie -
lić or ga nom de cy zyj nym wspar cia przy ewen tu al nych
pro ble mach pod czas prze pro wa dza nia pro ce du ry.

Na le ży pa mię tać, że pod sta wą funk cjo no wa nia Eu -
ro pej skiej Sie ci Eko lo gicz nej Na tu ra 2000 jest uspo łecz -
nio ny pro ces pla no wa nia i za rzą dza nia ty mi ob sza ra mi,
opar ty na po ro zu mie niu i współ pra cy spo łecz no ści lo -
kal nych oraz or ga nów ochro ny przy ro dy. Je stem prze -
ko na ny, że wspól na pra ca spo łecz no ści lo kal nych, przy -
rod ni ków i władz sa mo rzą do wych umo żli wi rze czo wą
dys ku sję o ewen tu al nych kon flik tach oraz da szan sę
na wy pra co wa nie kom pro mi so wych roz wią zań.

Na za koń cze nie na szej roz mo wy chciał bym za py tać
Pa na Dy rek to ra o to, ja kie umie jęt no ści po win ni po sia dać
kan dy da ci ubie ga ją cy się o pra cę w Ge ne ral nej Dy rek cji
Ochro ny Śro do wi ska?

Po za wie dzą me ry to rycz ną, ade kwat ną do sta no -
wi ska, na któ re kan dy dat apli ku je i któ ra jest naj wa -
żniej sza, ka żdy pra cow nik urzę du, któ rym kie ru ję po -
wi nien po sia dać sze reg do dat ko wych umie jęt no ści.
W pra cy urzęd ni ka nie zwy kle wa żna jest ety ka i zdro -
wy roz są dek. Kan dy dat na pra cow ni ka GDOŚ po wi -
nien cha rak te ry zo wać się do brą or ga ni za cją wła snej
pra cy, umie jęt no ścią ana li tycz ne go my śle nia i ar gu -
men ta cji. Ko niecz na jest ta kże umie jęt ność pra cy w ze -
spo le, cza sem w stre su ją cych wa run kach i pod ol brzy -
mią pre sją cza su. Istot na jest też umie jęt ność sku tecz nej
ko mu ni ka cji. Od pra cow ni ków urzę du, któ rym kie ru ję,
wy ma gam pro fe sjo na li zmu przy re ali za cji za dań, któ re
po zo sta ją w ich kom pe ten cjach. Zaw sze pod kre ślam,
że to lu dzie wła śnie two rzą urząd. Ich spe cja li stycz na
wie dza, umie jęt no ści i za an ga żo wa nie po wo du ją, że
funk cjo nu je on bez za rzu tu. Mo ją am bi cją jest stwo rze -
nie no wo cze sne go urzę du, w któ rym roz strzy gnię cia
przy go to wu ją wy so kiej kla sy spe cja li ści.  

Dzię ku ję bar dzo Pa nu Dy rek to ro wi za roz mo wę.
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Sa mo opra co wa nie sku tecz nych me tod ochro ny śro do -
wi ska nie przy nie sie zna czą cych skut ków dla zrów no wa że -
nia roz wo ju, je śli me ne dże ro wie przed się biorstw i in nych
or ga ni za cji nie wy ka żą wo li i umie jęt no ści ich wdra ża nia.
Dla te go na kie run kach, pro wa dzo nych przez Wy dział Za -
rzą dza nia WSE iZ, tre ści kształ ce nia za wie ra ją znacz nie
wię cej ma te ria łu z za kre su eko lo gii i ochro ny śro do wi ska,
niż prze wi du ją okre ślo ne prze pi sa mi stan dar dy kształ ce nia.

W pla nie stu diów in ży nier skich na kie run ku ZAR ZĄ -
DZA NIE I IN ŻY NIE RIA PRO DUK CJI wśród przed mio tów
ogól nych, pod sta wo wych i kie run ko wych zna la zły się ta -
kie, jak Eko lo gia, Ochro na śro do wi ska, Za rzą dza nie śro -
do wi sko we, So cjo lo gia śro do wi ska i Fi lo zo fia przy ro dy.
Na naj czę ściej wy bie ra nej przez stu den tów te go kie run ku
spe cjal no ści Za rzą dza nie przed się bior stwem i in ży nie ria
śro do wi ska tre ści kształ ce nia zo sta ły wzbo ga co ne o wie -
dzę z za kre su ochro ny wód, ochro ny at mos fe ry, oczysz -
cza nia ście ków, za go spo da ro wa nia od pa dów. Uwzględ -
nio no ta kże eko no micz ny aspekt za dań śro do wi sko wych,
wpro wa dza jąc ta kie przed mio ty, jak Mar ke ting eko lo -
gicz ny oraz Eko no mi ka i pra wo ochro ny śro do wi ska. 

Znacz na część tych przed mio tów jest obec na ta kże
w pla nie stu diów li cen cjac kich na kie run ku ZAR ZĄ DZA NIE.

Przed miot Eko lo gia pro wa dzi prof. dr hab. Krzysz tof
Woj ciech Opa liń ski, bio log, spe cja li zu ją cy się w bio ener -
ge ty ce, czło nek Pol skiej Aka de mii Na uk, kon cen tru jąc się
na przed sta wie niu ce lów i za dań eko lo gii ja ko dzie dzi ny
na uk przy rod ni czych.

Ochro nę śro do wi ska wy kła da dr hab. Ro man Sła we -
ta, prof. WSE iZ, któ ry sto pień na uko wy uzy skał w za kre -
sie na uk we te ry na ryj nych. Ogól nym ce lem na ucza nia jest
przed sta wie nie za gad nień ochro ny śro do wi ska ja ko pro -
ble mu kom plek so we go i in ter dy scy pli nar ne go na tle pro -
ble ma ty ki zrów no wa żo ne go roz wo ju oraz po da nie pod -
sta wo wych wia do mo ści do ty czą cych głów nych kie run ków
dzia łań do ty czą cych ochro ny po szcze gól nych ele men tów
śro do wi ska. 

Za rzą dza nie śro do wi sko we to do me na prof. dr. hab.
inż. Ra fa ła Mi ła szew skie go, re pre zen tu ją ce go dys cy pli ny
in ży nie rii i ochro ny śro do wi ska oraz eko no mii. Syl wet ka
Pa na Pro fe so ra, po dob nie jak in nych człon ków pro wa -

dzo ne go prze zeń Ze spo łu, oraz pro ble ma ty ka za rzą dza -
nia śro do wi sko we go zo sta ła ob szer nie przed sta wio na
w tym nu me rze Wia do mo ści Uczel nia nych.

Tre ści pro gra mo we przed mio tu So cjo lo gia śro do wi -
ska, na kie ro wa ne na uka za nie re la cji po mię dzy spo łe -
czeń stwem a śro do wi skiem na tu ral nym, kształ tu je prof. dr
hab. Zbi gniew T. Wierz bic ki, so cjo log i po li to log, za wsze
mło dy du chem, choć wśród wie lu in nych za jęć nie zna lazł
już sił i cza su, by wszyst kie za ję cia pro wa dzić oso bi ście,
w czym czę ścio wo wspo ma ga go dr A. Ma zur.

Ba da nie sto sun ku czło wie ka do przy ro dy w świe tle
na uk twór ców fi lo zo fii i po glą dów współ cze snych za jął
się prof. dr hab. inż. Ja nusz Pa la, wg po sia da nych dy plo -
mów re pre zen tu ją cy na uki rol ni cze, w rze czy wi sto ści
czło wiek po dzi wia ny za sze ro kość ho ry zon tów i nie ustan -
ne dą że nie to po zna wa nia głę bi in te re su ją cych go zja -
wisk, czło nek Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej.

Ochro ną wód zaj mo wał się do tych czas prof. dr hab.
inż. Jan Doj li do, re pre zen tu ją cy in ży nie rię i ochro nę śro -
do wi ska. Mo żna wy ra zić prze ko na nie, że po mi mo przej -
ścia na eme ry tu rę, po zo sta nie obec ny w ży ciu Uczel ni.

Dr hab. inż. Ma rian Jeż, pro fe sor WSE iZ i In sty tu tu
Lot nic twa w War sza wie pro wa dzi nie tyl ko za ję cia
z Ochro ny at mos fe ry, ale też sze reg in nych przed mio tów,
ta kich jak Ter mo dy na mi ka i bu do wa sil ni ków spa li no wych,
Ha łas i drga nia me cha nicz ne czy Trans port lot ni czy. Mo -
żna za ry zy ko wać twier dze nie, że głów ną je go pa sją ba -
daw czą jest po zna nie wpły wu, ja kie wła śnie trans port lot -
ni czy wy wie ra na stan na sze go śro do wi ska. 

Za ję cia z za kre su Oczysz cza nia ście ków pro wa dzi
prof. dr hab. inż. An drzej Ja nusz Kró li kow ski, Czło nek
Pol skiej Aka de mii Na uk i Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj -
nej. Wśród człon ków je go ze spo łu trze ba wy mie nić dr.
inż. Mar ka Apo li nar skie go, któ ry przy go to wał i pro wa dzi
cie ka we la bo ra to rium z te go przed mio tu. 

Wśród osób, pro wa dzą cych za ję cia z za kre su Za go -
spo da ro wa nia od pa dów przede wszyst kim trze ba wy mie -
nić prof. dr hab. Gra ży nę Wa siak, któ rej do ro bek z te go
za kre su jest nie do prze ce nie nia.  

ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA W KSZTAŁCENIU
MENEDŻERÓW NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA WSEiZ

DOC. DR INŻ. JAN CETNER



9

Za rzą dza nie ochro ną śro do wi ska jest jed ną z czte -
rech spe cjal no ści re ali zo wa nych na kie run ku stu diów ochro -
na śro do wi ska w ra mach Wy dzia łu Eko lo gii.

Pro gram stu diów na spe cjal no ści za rzą dza nie ochro ną
śro do wi ska zo stał opra co wa ny w ta ki spo sób, aże by za pew -
nić ab sol wen tom kwa li fi ka cje od po wia da ją ce wy ma ga niom
ryn ku Unii Eu ro pej skiej i mo żli wo ści pod ję cia atrak cyj nej
pra cy. Stu den ci tej spe cjal no ści otrzy mu ją ogól ne przy go to -
wa nie z za kre su za rzą dza nia, któ re jest uzu peł nio ne wie dzą
eko no micz ną, za rząd czą i tech no lo gicz ną, zwią za ną z go -
spo da ro wa niem śro do wi skiem. Ab sol wen ci uzy sku ją rów -
nież wie dzę umo żli wia ją cą po dej mo wa nie dzia łal no ści go -
spo dar czej w sek to rze pro duk cji i usług o cha rak te rze eko lo -
gicz nym, na przy kład o me to dach wy ko ny wa nia ba dań
mar ke tin go wych ryn ku dóbr i usług eko lo gicz nych.

W kra jach Unii Eu ro pej skiej w sek to rze ochro ny śro do -
wi ska pra cu je po nad 1% ogó łu za trud nio nych. Ak tu al nie
w Pol sce ten wskaź nik jest znacz nie ni ższy. Po wej ściu Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej na stę pu je trwa ły wzrost po py tu na spe -
cja li stów w dzie dzi nie za rzą dza nia i ochro ny śro do wi ska.
Dzię ki umie jęt no ściom uzy ska nym w trak cie stu diów na spe -
cjal no ści za rzą dza nie ochro ną śro do wi ska ab sol wen ci mo gą
pod jąć pra cę w przed się bior stwach za in te re so wa nych wdra -
ża niem no wo cze snych sys te mów za rzą dza nia śro do wi sko -
we go, w ad mi ni stra cji pu blicz nej na sta no wi skach zwią za -

nych z ochro ną śro do wi ska oraz roz wo jem re gio nal nym i lo -
kal nym, w in sty tu cjach fi nan su ją cych przed się wzię cia
w ochro nie śro do wi ska oraz w przed się bior stwach zaj mu ją -
cych się pro duk cją wy ro bów przy ja znych śro do wi sku oraz
usłu ga mi eko lo gicz ny mi.

W ra mach Wy dzia łu Eko lo gii pro wa dzo ne są dwa wy -
kła dy spe cja li stycz ne w dzie dzi nie za rzą dza nia ochro ną śro -
do wi ska, czy li:
1. Eko no mia i za rzą dza nie w ochro nie śro do wi ska (w IV se -

me strze stu diów pierw sze go stop nia w wy mia rze 30 go -
dzin wy kła dów i 30 go dzin ćwi czeń dla stu diów sta cjo -
nar nych oraz w wy mia rze 15 go dzin wy kła dów i 15 go -
dzin ćwi czeń dla stu diów nie sta cjo nar nych).

2. Za rzą dza nie śro do wi sko we w przed się bior stwie (w I se -
me strze stu diów dru gie go stop nia w wy mia rze 15 go dzin
wy kła dów dla stu diów nie sta cjo nar nych).

Ce lem na ucza nia w za kre sie przed mio tu eko no mia
i za rzą dza nie w ochro nie śro do wi ska jest prze ka za nie stu -
den tom pod sta wo wej wie dzy o ka te go riach i pro ble mach
eko no micz nych do ty czą cych ochro ny śro do wi ska, po li ty ki
eko lo gicz nej pań stwa, in stru men tów jej re ali za cji oraz
stra te gii za rzą dza nia śro do wi sko we go w przed się bior -
stwie i gmi nie. 

Za ję cia z Mar ke tin gu eko lo gicz ne go pro wa dzi doc. dr
inż. Jan Cet ner, któ re go do ro bek obej mu je za rów no za gad -
nie nia ochro ny śro do wi ska (przede wszyst kim at mos fe ry),
jak i za gad nie nie me ne dżer skie, przede wszyst kim z za kre -
su mar ke tin gu i za rzą dza nia tu ry sty ką. Jest też opie ku nem
Uczel nia ne go Ko ła Na uko we go Tu ry sty ki Eko lo gicz nej.
W ra mach spe cjal no ści Za rzą dza nie tu ry sty ką eko lo gicz ną
na stu diach li cen cjac kich pro wa dził, wraz z ze spo łem, ta kie
przed mio ty, jak Roz wią za nia śro do wi sko we w go spo dar ce
tu ry stycz nej i Tu ry sty ka ak tyw na i kwa li fi ko wa na. W skład

ze spo łu wcho dzi ła ta kże mgr Ka ta rzy na Mi krut, pra cow nik
Kam pi no skie go Par ku Na ro do we go i mgr inż. Mar ta Ogo -
now ska, ab sol went ka Wy dzia łu Eko lo gii WSE iZ, a obec nie
Kie row nik Dzie ka na tu Wy dzia łu Za rzą dza nia.

W edu ka cji śro do wi sko wej me ne dże rów na Wy dzia le
Za rzą dza nia uczest ni czy sze ro kie gro no na uczy cie li aka -
de mic kich, re pre zen tu ją ce ró żno rod ne dzie dzi ny i dys cy -
pli ny na uko we, co za pew nia wszech stron ne przy go to wa -
nie ab sol wen tów Wy dzia łu do za rzą dza nia ochro ną śro -
do wi ska w przed się bior stwach i in nych or ga ni za cjach.

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU DYDAKTYCZNEGO
SPECJALNOŚCI „ZARZĄDZANIE OCHRONĄ
ŚRODOWISKA”

PROF. DR HAB. INŻ. RAFAŁ MIŁASZEWSKI
OPIEKUN SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Cha rak te ry sty ka spe cjal no ści 



Treść wy kła dów obej mu je na stę pu ją ce za gad nie -
nia: po wią za nie sys te mu spo łecz no -go spo dar cze go ze
śro do wi skiem, go spo dar cze i spo łecz ne skut ki za nie -
czysz cze nia śro do wi ska, kosz ty użyt ko wa nia i ochro ny
śro do wi ska oraz efek ty re ali za cji przed się wzięć
w ochro nie śro do wi ska, me to dy oce ny efek tyw no ści
przed się wzięć ochron nych, po li ty ka ochro ny śro do wi -
ska oraz in stru men ty praw ne, eko no micz ne i spo łecz ne
jej re ali za cji, stra te gie za rzą dza nia śro do wi sko we go
w przed się bior stwie i gmi nie, czy li czyst sza pro duk cja,
ISO -14001, EMAS, za rzą dza nie cy klem ży cia pro duk -
tu oraz mar ke ting eko lo gicz ny. Uzu peł nie nie wy kła du
sta no wią na stę pu ją ce ćwi cze nia au dy to ryj ne: omó wie -
nie przy kła dów za sto so wa nia me tod wy ce ny śro do wi -
ska do sza co wa nia strat eko lo gicz nych, usta la nie wy -
so ko ści opłat eko lo gicz nych pła co nych przez przed się -
bior stwa, usta le nie wy so ko ści opłat usłu go wych pła co -
nych przez od bior ców usług eko lo gicz nych, oce na
eko no micz nej efek tyw no ści wy bra nych pro jek tów in we -
sty cyj nych w ochro nie śro do wi ska, okre śla nie źró deł fi -
nan so wa nia przy kła do wych przed się wzięć in we sty cyj -
nych w ochro nie śro do wi ska, ana li zy przy kła dów mar -
ke tin gu eko lo gicz ne go.

Wy kład z przed mio tu eko no mia i za rzą dza nie
w ochro nie śro do wi ska jest rów nież pro wa dzo ny na stu -
diach pierw sze go stop nia w ra mach Wy dzia łu Ar chi tek tu ry.
Jest on pro wa dzo ny w IV se me strze w wy mia rze 30 go dzin
wy kła dów dla stu diów sta cjo nar nych oraz 15 go dzin wy kła -
dów dla stu diów nie sta cjo nar nych.

Z ko lei ce lem na ucza nia w za kre sie przed mio tu za -
rzą dza nie śro do wi sko we w przed się bior stwie jest prze -
ka za nie stu den tom pod sta wo wej wie dzy na te mat stra -
te gii za rzą dza nia śro do wi sko we go w przed się bior -
stwie i gmi nie. Treść wy kła dów z te go przed mio tu obej -
mu je na stę pu ją ce za gad nie nia: ogól ny mo del za rzą -
dza nia ochro ną śro do wi ska, in sty tu cje w ochro nie śro -
do wi ska, po li ty ka eko lo gicz na pań stwa, in stru men ty
praw ne, eko no micz ne i spo łecz ne sto so wa ne w ochro -
nie śro do wi ska, pro ce du ry re ali za cji pro jek tów Czyst -
szej Pro duk cji, sys tem za rzą dza nia śro do wi sko we go
ISO -14001 w przed się bior stwie, sys tem za rzą dza nia
śro do wi sko we go Unii Eu ro pej skiej EMAS, mar ke ting
eko lo gicz ny.

W ra mach Wy dzia łu Za rzą dza nia są pro wa dzo ne wy -
kła dy i ćwi cze nia z przed mio tu za rzą dza nie śro do wi sko we.
Te za ję cia są pro wa dzo ne dla dwóch kie run ków stu diów,
czy li: 

1. Za rzą dza nie i In ży nie ria Pro duk cji (w IV se me strze stu -
diów pierw sze go stop nia w wy mia rze 30 go dzin wy kła -
dów i 15 go dzin ćwi czeń dla stu diów sta cjo nar nych oraz
w wy mia rze 20 go dzin wy kła dów i 10 go dzin ćwi czeń
dla stu diów nie sta cjo nar nych).

2. Za rzą dza nie (w IV se me strze stu diów pierw sze go stop nia
w wy mia rze 20 go dzin wy kła dów i 20 go dzin ćwi czeń
dla stu diów nie sta cjo nar nych).

Ce lem na ucza nia te go przed mio tu jest za po zna nie
stu den tów z pod sta wa mi za rzą dza nia śro do wi sko we go
w przed się bior stwie oraz na rzę dzia mi re ali za cji sys te -
mów za rzą dza nia śro do wi skiem. Treść wy kła dów obej -
mu je na stę pu ją ce za gad nie nia: ogól ny mo del za rzą dza -
nia ochro ną śro do wi ska w Pol sce, ge ne za za rzą dza nia
śro do wi sko we go w przed się bior stwie, czyst sza pro duk cja
ja ko stra te gia za rzą dza nia śro do wi sko we go, sys te my za -
rzą dza nia śro do wi sko we go w przed się bior stwie, prze glą -
dy eko lo gicz ne, mię dzy na ro do we nor my za rzą dza nia
śro do wi sko we go w przed się bior stwie, oce na od dzia ły wa -
nia pro duk tu na śro do wi sko, in te gra cja i kosz ty sys te mów
za rzą dza nia śro do wi sko we go w przed się bior stwie, kosz -
ty wdra ża nia sys te mów za rzą dza nia śro do wi sko we go
w przed się bior stwie.

Ja ko uzu peł nie nie wy kła du prze wi du je się prze pro wa -
dze nie ze stu den ta mi na stę pu ją cych ćwi czeń au dy to ryj -
nych, czy li: opra co wa nia kon cep cji pro jek tu czyst szej pro -
duk cji dla wy bra ne go za kła du prze my sło we go, do ko na nia
prze glą du mię dzy na ro do wych norm za rzą dza nia śro do wi -
sko we go w przed się bior stwie, usta le nia za kre su oce ny eko -
lo gicz nej wy bra ne go za kła du prze my sło we go, prze pro wa -
dze nia ana li zy kosz tów i ko rzy ści wy ni ka ją cych z wdro że -
nia sys te mu za rzą dza nia śro do wi sko we go w wy bra nym
przed się bior stwie oraz okre śle nia funk cji mar ke tin gu eko lo -
gicz ne go.

Wy kła dy i ćwi cze nia z przed mio tu za rzą dza nie śro do -
wi sko we są pro wa dzo ne rów nież w ra mach Wy dzia łu Eko -
lo gii w IV se me strze stu diów pierw sze go stop nia dla kie run -
ku stu diów Zdro wie Pu blicz ne w wy mia rze 30 go dzin wy -
kła dów i 15 go dzin ćwi czeń dla stu diów sta cjo nar nych
oraz w wy mia rze 20 go dzin wy kła dów dla stu diów nie sta -
cjo nar nych.

W dniu 1 lu te go 2009 ro ku Rek tor Wy ższej Szko ły
Eko lo gii i Za rzą dza nia prof. dr hab. inż. Jan Mi siak po -
wo łał prof. dr hab. inż. Ra fa ła Mi ła szew skie go na sta no -
wi sko Opie ku na Spe cjal no ści Za rzą dza nie Ochro ną Śro -
do wi ska. Z ini cja ty wy Opie ku na Spe cjal no ści zo stał zor -
ga ni zo wa ny Ze spół Dy dak tycz ny Spe cjal no ści Za rzą dza -
nie Ochro ną Śro do wi ska, dzia ła ją cy w na stę pu ją cym
skła dzie:

• prof. dr hab. inż. Ja nusz Gu dow ski
• dr inż. Pa weł Bar tosz czuk
• dr inż. Sta ni sław Urba la
• dr inż. Re na ta Sa jec ka
• mgr Adam Po bóg Mar szew ski.

Bio gra my człon ków Ze spo łu Dy dak tycz ne go zo sta ły za -
pre zen to wa ne na dal szych stronach te go numeru.
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Prof. dr hab. inż. Ra fał Mi ła szew ski ukoń czył w 1966 ro -
ku Wy dział In ży nie rii Sa ni tar nej i Wod nej (obec nie Wy dział In -
ży nie rii Śro do wi ska) Po li tech ni ki War szaw skiej w za kre sie spe -
cjal no ści za opa trze nie w wo dę i utrzy ma nie czy sto ści śro do wi -
ska. Na tym wy dzia le uzy skał rów nież w 1980 ro ku sto pień
dok to ra na uk tech nicz nych. Z ko lei w 1996 ro ku w Aka de mii
Eko no micz nej (obec nie Uni wer sy tet Eko no micz ny) we Wro cła -
wiu otrzy mał sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk
eko no micz nych w za kre sie eko no mii śro do wi ska i za so bów na -
tu ral nych. Ty tuł na uko wy pro fe so ra na uk eko no micz nych otrzy -
mał w ma ju 2006 ro ku.

W 1970 ro ku w Szko le Głów nej Pla no wa nia i Sta ty sty -
ki (obec nie Szko ła Głów na Han dlo wa) w War sza wie ukoń -
czył Stu dium Po dy plo mo we Me tod Pla no wa nia przy Wy -
dzia le Fi nan sów i Sta ty sty ki. W la tach 1973-1974 prze by -
wał na sta żu na uko wym w Uni wer sy te cie Pół noc nej Ka ro li -
ny w Cha pel Hill (USA), gdzie ukoń czył Po dy plo mo we Stu -
dium pod na zwą In ter na tio nal Pro gram in Sa ni ta ry En gi ne -
ering De sign (Mię dzy na ro do wy Pro gram Pro jek to wa nia
w In ży nie rii Sa ni tar nej).

Pra cę za wo do wą roz po czął w 1967 ro ku na sta no wi sku
asy sten ta w Ka te drze Eko no mi ki Bu dow nic twa i In we sty cji
Szko ły Głów nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki (obec nie SHG), a na -
stęp nie kie ro wał Pra cow nią Eko no mi ki Go spo dar ki Wod nej
w In sty tu cie Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie.
W la tach 1992-1998 peł nił funk cje Dy rek to ra De par ta men tu
Eko no micz ne go oraz Biu ra Pro gra mu UNEP -WHO Oce ny
Skut ków Dzia łań w Śro do wi sku w Mi ni ster stwie Ochro ny Śro -
do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa (obec nie Mi ni ster -
stwo Śro do wi ska). Po uzy ska niu stop nia dok to ra ha bi li to wa -
ne go roz po czął w ro ku aka de mic kim 1997/1998 pra cę
w Po li tech ni ce Bia ło stoc kiej, gdzie w la tach 1999-2002 kie ro -
wał Za kła dem Za rzą dza nia Śro do wi skiem. Ak tu al nie pra cu -
je, na sta no wi sku pro fe so ra zwy czaj ne go, w Ka te drze Sys te -
mów In ży nie rii Śro do wi ska w ra mach Wy dzia łu Bu dow nic -
twa i In ży nie rii Śro do wi ska Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej oraz
w Wy ższej Szko le Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. 

Ja ko eks pert w dzie dzi nie eko no mi ki i za rzą dza nia go spo -
dar ką wod ną uczest ni czył w wie lu mię dzy na ro do wych pro jek -
tach. W cza sie po by tu w Szwe cji w De par ta men cie Go spo dar -
ki Wod nej i Stu diów nad Śro do wi skiem Uni wer sy te tu
w Linköping, w ro ku aka de mic kim 1991/1992, uczest ni czył
w re ali za cji Pro gra mu Ba daw cze go nt.: „Po li ty ka ochro ny śro -
do wi ska w Pol sce, Szwe cji i Ho lan dii. Ana li za po rów naw cza
w za kre sie ochro ny wód po wierzch nio wych”. 

Ja ko przed sta wi ciel Mi ni ster stwa Śro do wi ska, w paź -
dzier ni ku 1997 ro ku wspól nie z mię dzy na ro do wą gru pą
eks per tów Eu ro pej skiej Ko mi sji Go spo dar czej ONZ, opra -
co wał ra port z Prze glą du Eko lo gicz ne go Li twy, w je go czę -
ści do ty czą cej za rzą dza nia za so ba mi wod ny mi. 

W związ ku z ak ce sją Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej, w la -
tach 2003-2006, kie ro wał Ze -
spo łem Ana liz Eko no micz nych
Go spo da ro wa nia Wo dą, w dwóch pro jek tach Pha re, czy li:
– w la tach 2003–2005, w pro jek cie pt.: „Wdra ża nie Ra mo -

wej Dy rek ty wy Wod nej 2000/60/WE w Pol sce” (PHA RE
PL 2002/IB/EN/01), re ali zo wa nym przez Mi ni ster stwo Śro -
do wi ska na pod sta wie pol sko -nie miec kie go po ro zu mie nia;

– w la tach 2004–2006, w pro jek cie pt.: „Kon ty nu acja wdra ża -
nia Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej 2000/60/WE”
(PL 2003/IB/EN/02), re ali zo wa nym przez Mi ni ster stwo Śro -
do wi ska na pod sta wie pol sko -fran cu skie go po ro zu mie nia.

W ra mach kom po nen tu pro jek tu pol sko -nie miec kie go pt.:
„Po moc tech nicz na we wdra ża niu Ra mo wej Dy rek ty wy Wod -
nej 2000/60/WE w Pol sce” (PHA RE PL 2002/000-580 05 01),
re ali zo wa ne go przez Kon sor cjum firm AR CA DIS, PRO EKO,
BCE OM, kie ro wał Ze spo łem Ana liz Eko no micz nych Go spo da -
ro wa nia Wo da mi. 

Od wie lu lat pro wa dzi ba da nia w za kre sie eko no mii
i za rzą dza nia śro do wi skiem, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem eko no mi ki za opa trze nia w wo dę i ochro ny wód.
Za ksią żkę pt.: Eko no mi ka ochro ny wód po wierzch nio wych
otrzy mał w 2004 ro ku Na gro dę Mi ni stra Śro do wi ska.

W okre sie od li sto pa da 2007 ro ku do grud nia 2008 ro ku
kie ro wał pro jek tem w dzie dzi nie edu ka cji eko lo gicz nej nt.:
Kształ ce nie w za kre sie przed mio tu eko no mi ka za opa trze nia
w wo dę i ochro ny wód ja ko in stru ment po li ty ki eko ro zwo ju, fi -
nan so wa nym przez Na ro do wy Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie i re ali zo wa nym przez
Fun da cję Eko no mi stów Śro do wi ska i Za so bów Na tu ral nych
z Bia łe go sto ku. Ce lem pro jek tu by ło opra co wa nie ra mo we go
pro gra mu na ucza nia w za kre sie eko no mi ki za opa trze nia
w wo dę i ochro ny wód dla kie run ku stu diów in ży nie ria śro do -
wi ska, przy go to wa nie ma te ria łów szko le nio wych do pro gra -
mu na ucza nia oraz prze pro wa dze nie szko le nia dla pra cow ni -
ków na uko wo -dy dak tycz nych uczel ni w za kre sie te go przed -
mio tu. W efek cie re ali za cji pro jek tu opu bli ko wa no w 2008 ro -
ku skrypt pt. Ma te ria ły do stu dio wa nia eko no mi ki za opa trze -
nia w wo dę i ochro ny wód oraz je go skró co ną, an giel sko ję -
zycz ną wer sję pt.: Ma te rials for stu dy ing wa ter sup ply and wa -
ter pol lu tion con trol eco no mics.

Prof. Ra fał Mi ła szew ski peł ni obec nie funk cję Wi ce -
prze wod ni czą ce go Za rzą du Pol skie go Od dzia łu Eu ro pej -
skie go Sto wa rzy sze nia Eko no mi stów Śro do wi ska i Za so -
bów Na tu ral nych, jest człon kiem Ko mi te tu Go spo dar ki
Wod nej PAN, człon kiem Kra jo wej Ra dy Go spo dar ki Wod -
nej przy Mi ni strze Śro do wi ska oraz człon kiem Ko mi te tu
Ochro ny Śro do wi ska Kra jo wej Izby Go spo dar czej.

PROF. DR HAB. INŻ. RAFAŁ MIŁASZEWSKI



W okre sie od 1 lip ca 2006 do 31 mar ca 2008 ro ku,
w Po li tech ni ce Bia ło stoc kiej, pro wa dzo ne by ły pra ce ba -
daw cze w ra mach pol sko -grec kiej współ pra cy na uko wo -
-ba daw czej, kie ro wa nej przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol -
nic twa Wy ższe go. 

Ce lem re ali za cji pro jek tu ba daw cze go by ła oce na mo -
żli wo ści ak cep ta cji przez miesz kań ców wy bra nych gmin
na te re nie wo je wódz twa pod la skie go w Pol sce bu do wy sys -
te mu zbio ro we go od pro wa dza nia i oczysz cza nia ście ków

oraz oce na go to wo ści miesz kań ców tych gmin do za pła ty
za re ali za cję te go sys te mu. Stro na pol ska zo bo wią za ła się
pod jąć ba da nia w wy bra nych gmi nach, w któ rych nie by -
ło do tych czas zbio ro we go sys te mu od pro wa dza nia
i oczysz cza nia ście ków. Stro na grec ka zo bo wią za ła się
do wspie ra nia tych ba dań po przez do star cze nie stro nie
pol skiej me to dy ki, opar tej na me to dach wy ce ny wa run ko -
wej, któ ra zo sta ła już wcze śniej za sto so wa na do wy ko na -
nia po dob nych ba dań w Gre cji.

12

RE ALI ZA CJA POL SKO -GREC KIE GO PRO JEK TU BA DAW CZE GO
NT.: „OCE NA GO TO WO ŚCI DO ZA PŁA TY ZA OCZYSZ CZA NIE
ŚCIE KÓW I ZA MY KA NIE OBIE GÓW WOD NYCH”

PROF. DR HAB. INŻ. RAFAŁ MIŁASZEWSKI

Na zdjęciu: (od le wej) dr Kon stan ti nos Tsa ga ra kis, dr Chri sti Va la sa ki, prof. Ra fał Mi ła szew ski, dr Pa weł Bar tosz czuk
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Me to da wy ce ny wa run ko wej jest czę sto sto so wa na
do wy ce ny dóbr śro do wi sko wych. Opie ra się ona na ba da -
niach prze pro wa dza nych wśród po ten cjal nych kon su men -
tów -użyt kow ni ków da ne go do bra, ja kim jest śro do wi sko.
W trak cie ba da nia an kie to we go za da je się py ta nia, ile by -
li by skłon ni za pła cić po ten cjal ni kon su men ci za na by cie
da ne go do bra lub ile skłon ni by li by przy jąć za re zy gna cję
z mo żli wo ści użyt ko wa nia te go do bra.

Przy kła dem ta kich ba dań mo gą być pra ce prze pro wa -
dzo ne w po ło żonych na wy spie Kre cie w Gre cji trzech gmi -
nach: Lap pa lon, Geo r gio upo lis i Krio ne ri das przez ze spół
pra cow ni ków De par ta men tu Eko no micz ne go Uni wer sy te tu
Kre ty w Re thym no pod kie run kiem dr. Kon stan ti no sa Tsa ga -
ra ki sa (2005). Prze pro wa dzo ne w pierw szym kwar ta -
le 2005 ro ku ba da nia an kie to we, z uży ciem me to dy wy -
wia du bez po śred nie go, obej mo wa ły człon ków 326 go spo -
darstw do mo wych zlo ka li zo wa nych na te re nie tych gmin.
Śred nia do dat ko wa do pła ta do ra chun ku za wo dę wy nio -
sła 44 eu ro, czyli znacz nie wię cej niż wiel kość do pła ty po -
trzeb na do re ali za cji oczysz czal ni ście ków ko mu nal nych
w ba da nych gmi nach.

Me to dę go to wo ści do za pła ty za po pra wę stan dar du
od pro wa dza nia i oczysz cza nia ście ków za sto so wa no po raz
pierw szy w Pol sce w od nie sie niu do wy bra nych gmin w wo -
je wódz twie pod la skim. Po pra wa te go stan dar du po le ga ła by
na bu do wie, w ka żdej z tych gmin, sys te mu zbio ro we go od -
pro wa dza nia i oczysz cza nia ście ków. Bu do wa i eks plo ata cja
oczysz czal ni ście ków ko mu nal nych przy czy ni się do po pra -
wy ja ko ści wód po wierzch nio wych i pod ziem nych na te re nie
tych gmin i po zwo li na li kwi da cję zbior ni ków bez od pły wo -
wych i ucią żli we go dla śro do wi ska trans por tu tych ście ków
ta bo rem ase ni za cyj nym. Stwo rzy to ta kże lep sze wa run ki dla
roz wo ju tu ry sty ki na te re nach ba da nych gmin.

Za ło żo no, że ba da nia an kie to we bę dą prze pro wa dzo -
ne me to dą wy wia du bez po śred nie go, w trak cie któ re go
człon ko wie go spo darstw do mo wych bę dą udzie la li od po -
wie dzi na py ta nia an kie te rów. Na stęp nie prze wi dzia no
opra co wa nie ana li zy uzy ska nych wy ni ków ba dań an kie to -
wych przy uży ciu sta ty stycz ne go pro gra mu kom pu te ro we -
go. W ten spo sób mo żli we by ło by okre śle nie pa ra me trów,
któ re wpły wa ją na go to wość miesz kań ców gmi ny do za -
pła ty za re ali za cję sys te mu zbio ro we go od pro wa dza nia
i oczysz cza nia ście ków.

Ko rzy ści dla stro ny pol skiej wy ni ka ją ce z re ali za cji
oma wia ne go te ma tu ba daw cze go po le ga ją na opra co wa -
niu dla pol skich wa run ków me to dy ki ba da nia go to wo ści
do pła ce nia wy ższych sta wek opłat za usłu gi wo do cią go -
wo -ka na li za cyj ne przez go spo dar stwa do mo we w związ ku
z bu do wą na ich te re nie sys te mu zbio ro we go od pro wa dza -
nia i oczysz cza nia ście ków. Me to dy ka ta zo sta ła opra co wa -
na wspól nie przez grec kich i pol skich spe cja li stów, z wy ko -
rzy sta niem do tych cza so wych do świad czeń w tym za kre sie. 

Ko rzy ści dla stro ny grec kiej bę dą wy ni ka ły z mo żli wo -
ści we ry fi ka cji w pol skich wa run kach me to dy ki za sto so wa -

nej do ba da nia go to wo ści do za pła ty przez go spo dar stwa
do mo we za bu do wę zbio ro wych oczysz czal ni ście ków
w trzech wy bra nych gmi nach tu ry stycz nych w Gre cji oraz
po rów na nia re zul ta tów tych ba dań z re zul ta ta mi ba dań
uzy ska ny mi w Pol sce.

Re ali za cja pro jek tu ba daw cze go roz po czę ła się
w dniu 1 lip ca 2006 ro ku. Na pod sta wie kwe stio na riu sza
do star czo ne go przez grec kich wy ko naw ców pro jek tu opra -
co wa no pol ską wer sję kwe stio na riu sza, któ rą za sto so wa no
do ba dań an kie to wych prze pro wa dzo nych w trzech rol ni -
czo -tu ry stycz nych gmi nach wo je wódz twa pod la skie go,
czy li Zbój na, Miast ko wo i Du bi cze Cer kiew ne.

Wy ko naw ca mi pro jek tu ba daw cze go ze stro ny pol skiej
by li pra cow ni cy Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej: prof. dr hab. inż.
Ra fał Mi ła szew ski (ko or dy na tor pro jek tu) i mgr inż. Kry sty na
Rau ba oraz dr inż. Pa weł Bar tosz czuk z In sty tu tu Ba dań Sys -
te mo wych PAN w War sza wie. Na to miast ze stro ny grec kiej
wy ko naw ca mi pro jek tu by li pra cow ni cy Wy dzia łu In ży nie rii
Śro do wi ska Uni wer sy te tu De mo kry ta w Xan thi w Tra cji dr
Kon stan ti nos Tsa ga ra kis oraz dr An ge li ki Me ne ga ki.

W dniach od 16 do 22 wrze śnia 2007 ro ku prze by -
wa ła w Pol sce de le ga cja grec kich wy ko naw ców pro jek -
tu w skła dzie dr Kon stan ti nos Tsa ga ra kis oraz dr An ge -
li ki Me ne ga ki. W cza sie po by tu w Pol sce uczest ni czy li
oni w se mi na rium zor ga ni zo wa nym na Wy dzia le Za rzą -
dza nia Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej oraz w mię dzy na ro -
do wym se mi na rium zor ga ni zo wa nym przez Aka de mię
Rol ni czą w Po zna niu w Bro dach k.Po zna nia w dniach
19-21.09.2007 ro ku. Na obu tych se mi na riach wy gło si li
oni wy kła dy na te mat od pro wa dza nia i oczysz cza nia ście -
ków na te re nach rol ni czo -tu ry stycz nych w Gre cji. Prze pro -
wa dzo no rów nież kon sul ta cje na te mat opra co wa nia re -
zul ta tów ba dań an kie to wych wy ko na nych przez ze spół
Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej.

W dniach od 4 do 8 ma ja 2008 ro ku de le ga cja pol -
skich wy ko naw ców pro jek tu ba daw cze go w skła dzie prof.
zw. dr hab. inż. Ra fał Mi ła szew ski i dr inż. Pa weł Bar tosz -
czuk prze by wa ła w De par ta men cie In ży nie rii Śro do wi ska
Uni wer sy te tu De mo kry ta w Xan thi w Tra cji w Gre cji.
W cza sie te go po by tu pol scy spe cja li ści zwie dzi li oczysz -
czal nie ście ków ko mu nal nych w mia stach Ko mo ti ni i Alek -
san dro upo li, jak rów nież obiek ty ba dań hy dro bio lo gicz -
nych na la gu nie rze ki Ne stos. Pol scy eks per ci wzię li rów -
nież udział w mię dzy na ro do wym se mi na rium, na któ rym
za pre zen to wa li re zul ta ty swo ich prac pro wa dzo nych w ra -
mach pro jek tu. Przy za sto so wa niu sta ty stycz ne go pro gra -
mu kom pu te ro we go prze pro wa dzo no ana li zę wy ni ków
ba dań an kie to wych wy ko na nych w trzech gmi nach wo je -
wódz twa pod la skie go. 

Re zul ta ty ba dań wy ko na nych w ra mach pol sko -grec -
kie go pro jek tu zo sta ły przed sta wio ne w ar ty ku le przy go to -
wa nym przez pol sko -grec ki ze spół wy ko naw ców do pu bli -
ka cji w cza so pi śmie wy da wa nym przez In ter na tio nal Wa -
ter As so cia tion.
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Prof. dr hab. Ja nusz Gu dow ski,
eko no mi sta, ab sol went Wy dzia łu
Me lio ra cji Wod nych SGGW i Stu -
dium Afry ka ni stycz ne go UW. Wie -
lo let ni pra cow nik Wy dzia łu Geo gra -
fii i Stu diów Re gio nal nych Uni wer sy -
te tu War szaw skie go, obec nie pra cu -
je na Wy dzia le Za rzą dza nia Po li -
tech ni ki Lu bel skiej. Peł nił wa żne
funk cje uczel nia ne: ja ko pro rek tor,
za stęp ca dy rek to ra in sty tu tu, kie row -
nik ka te dry. Sty pen dy sta w In sty tu cie
Pla no wa nia Na ro do we go w Ka irze
i w In dian Agri cul tu ral Re se arch In sti -
tu te w New Del hi. Au tor i współ au tor
mo no gra fii na uko wych (z naj now -
szych: Eko no mia roz wo ju, 2007,
Z bie giem Dnie stru. Stu dium kra jo -
bra zo we do li ny Dnie stru, 2007). Ko -
or dy na tor mię dzy na ro do wej współ -
pra cy na uko wej z Ukra iną, Tur cją,
Egip tem. W la tach 2000-2005 czło -

nek Ko mi te tu Orien ta li stycz ne -
go Pol skiej Aka de mii Na uk.
Czło nek Kon sul ta tyw nej Gru py
Eks per tów ds. Ra dy Bez pie -
czeń stwa Na ro dów Zjed no czo -
nych przy Mi ni strze Spraw Za -
gra nicz nych RP (1996-97);
czło nek In ter na tio nal Cen ter for
Eco no mic Growth (Wa shing -
ton DC, 1995-2000). Zaj mu je się
pro ble ma ty ką roz wo ju: za gad -
nie nia mi roz wo ju zrów no wa żo -
ne go oraz ba da nia mi me cha ni -
zmów roz wo ju w kra jach mniej
za awan so wa nych go spo dar -
czo, w tym zwłasz cza me cha ni -
zmów prze obra żeń go spo dar ki
rol nej. Pro wa dzi wy kła dy z za -
rzą dza nia śro do wi sko we go,
mię dzy na ro do wych sto sun ków
eko no micz nych, eko no mii roz -
wo ju, geo gra fii eko no micz nej
w Wy ższej Szko le Eko lo gii i Za -
rzą dza nia w War sza wie.

PROF. DR HAB. INŻ. JANUSZ GUDOWSKI 

Prof.  Ja nusz Gu dow ski 
podczas wykładu...

...i na dziedzińcu Uczelni przy Rejtana 16
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Idea eko ro zwo ju, nie kie dy uwa ża ne go za sy no nim
roz wo ju zrów no wa żo ne go, ma bar dzo spe cy ficz ną ge ne -
zę, gdyż zo sta ła stwo rzo na na rzecz kra jów sła bo roz wi -
nię tych. Przyj mu je się, że da tą ini cju ją cą eko ro zwój był
rok 1968, w któ rym uka zał się ra port se kre ta rza ge ne ral -
ne go ONZ U’Than ta, za ty tu ło wa ny „Czło wiek i je go śro do -
wi sko”. Na to miast ter min „eko ro zwój” po raz pierw szy po -
ja wił się w 1972 r. w do ku men tach kon fe ren cji ONZ
w Sztok hol mie „Śro do wi sko i czło wiek” ja ko al ter na ty wa
dla do tych cza so wych kon cep cji roz wo ju spo łecz no -go spo -
dar cze go. Je go twór cy pod kre śla li po trze bę re orien ta cji
stra te gii roz wo ju oraz za cho wa nia zgod no ści roz wo ju
z uwa run ko wa nia mi przy rod ni czy mi. Zda niem zwo len ni -
ków wcze snej kon cep cji eko ro zwo ju roz wój go spo dar czy
po wi nien być re ali zo wa ny w spo sób nie na ru sza ją cy rów -
no wa gi eko sys te mów oraz za pew nia ją cy opty mal ne ko rzy -
sta nie z za so bów przy ro dy. Eko ro zwój, w myśl de fi ni cji
z 1972 r., to stra te gia roz wo ju ukie run ko wa na na ra cjo nal -
ne wy ko rzy sta nie lo kal nych za so bów oraz wie dzy po sia da -
nej przez rol ni ków na po trze by izo lo wa nych ob sza rów
wiej skich Trze cie go Świa ta. De fi ni cja uogól nio na w tzw.
De kla ra cji z Co coy oc pod czas kon fe ren cji w Mek sy ku
w 1974 r. wzbo ga ci ła pier wot ną wer sję, pod kre śla jąc po -
trze bę roz wi ja nia po sia da nych umie jęt no ści oraz za pew -
nie nia od po wied niej or ga ni za cji dzia łań w ce lu opty mal ne -
go wy ko rzy sta nia za so bów da ne go eko sys te mu, tak aby
móc za spo ko ić po trze by pod sta wo we spo łecz no ści. W tej
wstęp nej fa zie for mu ło wa nia za sad eko ro zwo ju zwra ca
uwa gę za wę że nie krę gu be ne fi cjen tów do spo łe czeństw
wiej skich Trze cie go Świa ta oraz do rol nic twa – dzia łu go -
spo dar ki na ro do wej naj ści ślej po wią za ne go ze śro do wi -
skiem przy rod ni czym. Jest to jed nak tyl ko po zor ne ogra ni -
cze nie, sko ro miesz kań cy wsi w Trze cim Świe cie re pre zen -
to wa li wów czas 75% ogó łu lud no ści tej czę ści świa ta, czy -
li po ło wę miesz kań ców ku li ziem skiej (a dziś nie wie le
mniej) i na tych ob sza rach ku mu lo wa ły się głów ne wy zwa -
nia roz wo jo we: wal ka z nę dzą, gło dem i nie do ży wie niem.

Eko ro zwój to po cząt ko wo jesz cze jed na kon cep cja po -
wsta ła w związ ku z fia skiem do tych cza so wych po my słów
i na ra sta niem co raz więk szych za gro żeń dla Trze cie go
Świa ta. Wśród tych za gro żeń co raz więk szą ran gę za czy -
na od gry wać kwe stia na ru sze nia rów no wa gi w śro do wi sku
przy rod ni czym i wy ni ka ją ce kon se kwen cje w po sta ci pu -
styn nie nia, wy le sień, ero zji, la te ry za cji gleb czy ich wtór ne -
go za so le nia. Za gro że nia te by ły re zul ta tem prze obra żeń
za cho dzą cych pra wie wy łącz nie na te re nach wiej skich
i ujaw ni ły się na sku tek bom by de mo gra ficz nej, nie wła ści -

we go do bo ru tech nik oraz
zbyt in ten syw ne go i jed -
no stron ne go użyt ko wa nia
po ten cja łu rol nic twa, bez
od po wied nich za bez pie -
czeń. Tak więc prze słan ki
to wa rzy szą ce po cząt kom
dys ku sji o eko ro zwo ju ró żni ły się dia me tral nie od dzi siej -
szych uwa run ko wań roz wo ju bez piecz ne go dla śro do wi ska
przy rod ni cze go, choć od tam tych cza sów mi nę ły za le d wie
trzy de ka dy.

Na to miast uwzględ nia na wów czas ska la pro ble mu nie
ró żni ła się od dzi siej sze go po dej ścia. Współ cze śnie mó wi się
o za gro że niach glo bal nych, pod czas gdy w la tach sie dem -
dzie sią tych XX wie ku sto so wa no ter min kry zy su świa to we go,
ma ją ce go licz ne po wią za nia ze zmia na mi za cho dzą cy mi
w śro do wi sku przy rod ni czym. Pierw szy Ra port Klu bu Rzym -
skie go pt. Gra ni ce wzro stu, opu bli ko wa ny w 1972 r., za po -
wia dał ka ta stro fal ną wręcz wi zję świa ta w pierw szej po ło wie
XXI wie ku na sku tek za ła ma nia się pro duk cji żyw no ści. Za ła -
ma nie to mia ło być efek tem nie rów no wa gi kil ku tren dów,
m.in.: wzro stu za po trze bo wa nia na żyw ność w związ ku
z szyb kim przy ro stem na tu ral nym oraz zbyt po wol ne go przy -
ro stu pro duk cji rol nej, bę dą ce go skut kiem wy czer pa nia się re -
zerw użyt ków rol nych w świe cie, po stę pu ją cej urba ni za cji,
uprze my sło wie nia i za nie czysz cze nia śro do wi ska przy rod ni -
cze go. Ra port ten i je go póź niej sze mo dy fi ka cje, nie za le żnie
od ogra ni cze nia się je go au to rów do nie wie lu zmien nych
i po mi nię cia in nych, nie  mniej istot nych, jak po stęp tech nicz -
ny, prze szedł do kla sy ki ba dań świa to wych nad przy szło ścią
ludz ko ści i jest do dziś trak to wa ny ja ko prze stro ga przed nie -
kon tro lo wa ną in ge ren cją w za so by na tu ral ne świa ta. Współ -
au to rzy te go ra por tu wy da li nie daw no je go współ cze sną wer -
sję, za ty tu ło wa ną Gra ni ce wzro stu po 30 la tach (Li mits to
growth. The 30-year upda te), w któ rej uka za li dzi siej sze za -
gro że nia dla świa ta, zwią za ne ze zbyt in ten syw nym wzro -
stem go spo dar czym. 

Po wsta ła w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku
kon cep cja eko ro zwo ju sta no wi więc zło żo ny „pro dukt”,
któ ry współ two rzy ły pro po zy cje do ty czą ce roz wo ju „Trze -
cie go Świa ta” oraz dzia ła nia wy ni ka ją ce z obaw zwią za -
nych z wy czer py wal no ścią za so bów na tu ral nych i za spo -
ko je niem po trzeb żyw no ścio wych. W 1973 r. doj dą do te -
go oko licz no ści po li tycz ne w świe cie, czy li kon flikt mię dzy
świa tem arab skim a Izra elem oraz za sto so wa nie szan ta żu
naf to we go wo bec ów cze sne go Za cho du przez arab skich
eks por te rów ro py. 

ZAPOMNIANE KORZENIE EKOROZWOJU

PROF. DR HAB. INŻ. JANUSZ GUDOWSKI



Dr inż. Sta ni sław Urba la jest ab sol wen tem Wy dzia łu
Me lio ra cji Wod nych (obec nie Wy dział In ży nie rii i Kształ -
to wa nia Śro do wi ska) SGGW War sza wa. W 1984 r. uzy -
skał sto pień dok to ra na uk tech nicz nych w In sty tu cie Me lio -
ra cji i Użyt ków Zie lo nych w Fa len tach. Pra co wał w In sty -
tu cie Me lio ra cji i Użyt ków Zie lo nych w Fa len tach, po nad -
to w Cen tra li Ban ku Ochro ny Śro do wi ska S.A. w War sza -
wie ja ko głów ny spe cja li sta do spraw eko lo gii, a na stęp -
nie ja ko Dy rek tor Biu ra Pro jek tu GEF (Glo bal Envi ron ment
Fa ci li ty – Fun du szu Glo bal ne go Śro do wi ska). Czło nek Ko -
mi te tu Ste ru ją ce go w Mi ni ster stwie Śro do wi ska do spraw
fun du szu ISPA. Obec nie pra cu je w Na ro do wym Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza -
wie, gdzie peł ni funk cję Dy rek to ra De par ta men tu Au dy tu
i Kon tro li We wnętrz nej. Jest eks per tem eko no micz nym

Pol skie go To wa rzy stwa Eko no micz -
ne go w spe cjal no ści eko no mi ka
go spo dar ki wod nej i ochro ny śro -
do wi ska. Pro wa dzi ba da nia do ty czą ce ana liz eko no micz -
nych i fi nan so wych ró żnych tech nik, pro jek tów i pro gra -
mów w rol nic twie, go spo dar ce ko mu nal nej i przed się bior -
stwach prze my sło wych. Ja ko eks pert w dzie dzi nie eko no -
mi ki go spo dar ki wod nej i ochro ny śro do wi ska uczest ni -
czył w pra cach i kie ro wał ze spo ła mi opra co wu ją cy mi stu -
dia wy ko nal no ści i biz nespla ny pro jek tów in we sty cyj nych
w ochro nie śro do wi ska, we współ pra cy z kra jo wy mi i za -
gra nicz ny mi fir ma mi kon sul tin go wy mi. Pro wa dzi za ję cia
dy dak tycz ne z za kre su pro ble ma ty ki praw nej, eko no -
micz nej i za rzą dza nia w ochro nie śro do wi ska w Wy ższej
Szko le Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie.
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DR INŻ. STANISŁAW URBALA

TONLE SAP W KAMBODŻY – ZAGROŻONY EKOSYSTEM

DR INŻ. STANISŁAW URBALA

Ton le Sap to je zio ro po ło żo ne w środ ko wej Kam bo dży,
naj więk sze w Azji Po łu dnio wo -Wschod niej, któ re jest po łą -
czo ne rze ką o tej sa mej na zwie z rze ką Me kong. 

W po rze su chej, od li sto pa da do ma ja, rze ka Ton le Sap
pły nie spo koj nie do rze ki Me kong. Na to miast w czerw cu,
gdy w od le głych gó rach Tan ga na Wy ży nie Ty be tań skiej,
skąd pły nie Me kong, top nie ją śnie gi, a do te go na Pół wy spie
In do chiń skim roz po czy na się po ra desz czo wa, po ziom wo dy
w Me kon gu pod no si się, a rze ka Ton le Sap zmie nia swój
bieg. Jest to naj więk sza cie ka wost ka hy dro lo gicz na te go re -
gio nu, uni ka to wa w ska li ca łe go świa ta. Ol brzy mie ma sy
wo dy wpły wa ją wte dy do je zio ra Ton le Sap. Po wo du je to, że
po ziom wo dy w je zio rze znacz nie ro śnie – z 1 do 16 me -
trów, po wierzch nia zwięk sza się z 2700 do 16 000 ki lo me -
trów kwa dra to wych, a li nia brze go wa z 2500 do 9000 ki lo -
me trów. W wy ni ku te go za le wa ne są du że ob sza ry pól i oko -
licz nych la sów.

Na je zio rze znaj du ją się pły wa ją ce wio ski ry bac kie,
a na te re nach za le wo wych licz ne osie dla na pa lach. W ten spo -
sób lu dzie do sto so wa li się do ży cia w zmie nia ją cych się wa run -
kach. Miesz kań cy tych wio sek ży ją na je zio rze i z je zio ra.

Przy pły wy i od pły wy wód są ko rzyst ne dla eko sys te mu
ta kże ze spo łecz no -go spo dar cze go punk tu wi dze nia. Po -
wo du ją, że:
– na po la ry żo we w Kam bo dży są na no szo ne ży zne osa -

dy alu wial ne, któ re pod no szą plo ny w po rze su chej,

– do je zio ra wpły wa ją ol brzy mie ilo ści ryb, a ich po tom -
stwo zna ko mi cie się roz wi ja w bo ga tych w sub stan cje
odżyw cze wo dach, dzię ki cze mu Ton le Sap jest jed nym
z naj bo gat szych na świe cie ło wisk śród lą do wych, za -
pew nia jąc byt kil ku mi lio nom lu dzi,

– w po rze desz czo wej chro nią del tę Me kon gu na te re nie
Wiet na mu przed po wo dzią, a w po rze su chej umo żli -
wia ją na wad nia nie pól ry żo wych, po nie waż oko ło 50%
pły ną cej wo dy po cho dzi z je zio ra.

Ten na tu ral ny eko sys tem jest obec nie za gro żo ny. Buj ne
za so by bio lo gicz ne Ton le Sap za czy na ją się wy czer py wać
– co raz mniej ryb jest w je zio rze. Za gro żo ny jest byt kil ku mi -
lio nów lu dzi, dla któ rych je zio ro jest jed no cze śnie miej scem
ży cia i pra cy. Jest to rów nież po wa żny pro blem dla Kam bo -

Autor na brzegu jeziora Ton le Sap
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dży, po nie waż je zio ro ży wi oko ło 60% lud no ści kra ju, w któ -
rym prze mysł zo stał znisz czo ny pod czas krwa wych rzą dów
Czer wo nych Khme rów i do tych czas nie zo stał od bu do wa ny.

Ja kie są przy czy ny eko lo gicz nych za gro żeń? Za gro -
że niem dla To nie Sap są nie ko rzyst ne ludz kie dzia ła nia
po za gra ni ca mi Kam bo dży na rze ce Me kong oraz w sa -
mej Kam bo dży. Je zio ro jest nad mier nie eks plo ato wa ne,
a roz wój go spo dar czy te re nów wo kół je zio ra od by wa się
bez po sza no wa nia śro do wi ska. W gór nym bie gu rze ki
Me kong, na te re nie Chin i La osu, zo sta ły zbu do wa ne za -
po ry hy dro ener ge tycz ne, któ re za bu rzy ły na tu ral ne wę -
drów ki ryb i se zo no we wa ha nia po zio mu wód w je zio rze,
co jest nie ko rzyst ne dla tar ła i ca łe go cy klu roz rod cze go
ryb. Zwięk sza nie po ło wów ryb (zwłasz cza przez kłu sow -
ni ków) po wo du je, że wie le ga tun ków nie osią ga peł nych
roz mia rów. Sto so wa nie pe sty cy dów w oko licz nych go spo -

dar stwach rol nych po wo du je za nie czysz cza nie wód je -
zio ra i za tru wa nie ryb. Po nad to nie le gal ne wy rę by wpły -
wa ją na za mu la nie je zio ra, a osu sza nie oko licz nych mo -
kra deł pod upra wy rol ni cze po zba wia tar lisk wie le ga tun -
ków ryb wy stę pu ją cych w je zio rze Ton le Sap.

Oca le nie Ton le Sap wy ma ga pod ję cia od po wied -
nich dzia łań w sa mej Kam bo dży, jak rów nież po za
jej gra ni ca mi. Rząd kam bo dżań ski współ pra cu je
z Ko mi sją Me kon gu, chcąc roz wią zać nie któ re pro -
ble my, ja kie po ja wi ły się w gór nym bie gu rze ki, ale
nie wszyst kie kra je wy ka zu ją chęć współ pra cy, uwa -
ża jąc, że to, co czy nią na swo im te re nie, jest ich we -
wnętrz ną spra wą. Pil na jest po trze ba wy pra co wa nia
wspól ne go pla nu dzia łań państw le żą cych w do rze -
czu rze ki Me kong na rzecz ochro ny To nle Sap oraz
je go re ali za cja. 

Wy pra wa na po łów z pły wa ją cej wio ski Chong Kne as na je zio rze Ton le Sap (fot. S. Urba la)

Do my na pa lach na te re nach za le wo wych je zio ra Ton le Sap (fot. S. Urba la)



Dr inż. Re na ta Sa jec ka ukoń czy ła w 1996 ro ku Wy -
dział In ży nie ryj no-Eko no micz ny Prze my słu Aka de mii Eko -
no micz nej we Wro cła wiu na kie run ku Eko no mi ka i Or ga -
ni za cja Prze my słu Spo żyw cze go. Sto pień dok to ra na uk
eko no micz nych w za kre sie eko no mii nada ny przez Ko le -
gium Za rzą dza nia i Fi nan sów w Szko le Głów nej Han dlo -
wej w War sza wie uzy ska ła w 2003 ro ku.

Pra cę za wo do wą roz po czę ła w 1999 ro ku na sta no wi -
sku ad iunk ta w Wy ższej Szko le Eko lo gii i Za rzą dza nia
w War sza wie. Obec nie wcho dzi w pod sta wo wy skład ka -
dry na uko wej na Wy dzia le Za rzą dza nia i Eko lo gii.

Na Wy dzia le Eko lo gii, kie ru nek Ochro na Śro do wi ska,
pro wa dzi za ję cia z eko no mii i za rzą dza nia w ochro nie
śro do wi ska oraz za rzą dza nia śro do wi sko we go. Głów ne
te ma ty za jęć:
– omó wie nie me tod wy ce ny śro do wi ska,
– za sto so wa nie me tod wy ce ny śro do wi ska do sza co wa nia

strat eko lo gicz nych,
– sys te my wskaź ni ków eko ro zwo ju,
– przy kła dy okre śla nia wskaź ni ków eko ro zwo ju,
– za sa dy ob li cza nia wy so ko ści opłat i kar eko lo gicz nych,

– przy kła dy usta la nia opłat i kar eko lo gicz nych dla za kła -
dów prze my sło wych,

– przy kła dy za sto so wa nia in ży nie rii fi nan so wej w pro ce sie
fi nan so wa nia in we sty cji pro eko lo gicz nych,

– omó wie nie stra te gii za rzą dza nia śro do wi sko we go
w przed się bior stwie i w gmi nie,

– mar ke ting eko lo gicz ny, cer ty fi ka ty, zna ki to wa ro we.

Dr inż. Pa weł Bar tosz czuk jest ab sol wen tem Mię dzy wy -
dzia ło we go Stu dium Bio tech no lo gii na Po li tech ni ce War -
szaw skiej, spe cjal ność bio tech no lo gia w ochro nie śro do -
wi ska na tu ral ne go. Pra co wał w Pol skiej Aka de mii Na uk,
a obec nie pra cu je w In sty tu cie Przed się bior stwa w Szko le
Głów nej Han dlo wej, a po nad to od 2008 r. peł ni funk cję za -
stęp cy dy rek to ra w De par ta men cie Ba dań Re gio nal nych
i Śro do wi ska w Głów nym Urzę dzie Sta ty stycz nym. Był sty -
pen dy stą w Ja po nii w Ja pan Ad van ced In sti tu te of Scien ce
and Tech no lo gy Scho ol of Know led ge Scien ce. Jest au to rem
wie lu ar ty ku łów w cza so pi smach o za się gu kra jo wym i za -
gra nicz nym oraz człon kiem za gra nicz nych to wa rzystw na -
uko wych. Brał ak tyw ny udział w pro jek tach mię dzy na ro do -
wych, m.in. pro jek cie pol sko -grec kim do ty czą cym go to wo ści
do za pła ty za usłu gi wod ne. Jest człon kiem ko mi te tu na uko -
we go kon fe ren cji or ga ni zo wa nej przez In ter na tio nal Wa ter
As so cia tion w Gre cji. Był kie row ni kiem kra jo we go pro jek tu
ba daw cze go do ty czą ce go ogra ni cze nia emi sji ga zów cie -
plar nia nych w Pol sce. Zaj mu je się eko no mi ką śro do wi ska
oraz za so bów wo dy. Pro wa dzi za ję cia dy dak tycz ne z eko -
no mii śro do wi ska, za rzą dza nia eko lo gicz ne go, eko no mi ki
sek to ra pu blicz ne go, eko no mi ki zdro wia i sta ty sty ki w Wy -
ższej Szko le Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie.
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DR INŻ. PA WEŁ BAR TOSZ CZUK

DR INŻ. RENATA SAJECKA
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W la tach 2001–2003 mia łem oka zję prze by wać
na sty pen dium post dok tor skim sfi nan so wa nym przez Mi ni -
ster stwo Edu ka cji Ja po nii, fun da cję Ja pan So cie ty for the
Pro mo tion of Scien ce and Tech no lo gy. Ja poń ski In sty tut Za -
awan so wa nej Na uki i Tech no lo gii (JA IST), gdzie stu dio wa -

łem, po ło żo ny jest na wzgó rzu w mie ście No mi w pre fek tu -
rze Ishi ka wa, na za chod nim wy brze żu wy spy Hon shiu,
w par ku na uko wym Ishi ka wa. Ośro dek jest do brze sko mu -
ni ko wa ny z To kio po przez po łą cze nia lot ni cze oraz z Osa -
ką po przez po łą cze nia ko le jo we. W nie da le kiej przy szło ści
pla no wa ne jest wy bu do wa nie szyb kiej ko lei do To kio. Oko -
li ce kam pu su są szcze gól nie pięk ne, z wi do kiem na po bli -
skie po wia ty i mia sto Ka na za wa na pół no cy, Mo rze Ja poń -
skie na za cho dzie, za drze wio ne wzgó rza i te re ny rol ni cze
na po łu dniu i im po nu ją ce gó ry Ha ku san na wscho dzie.
W oko li cy znaj du ją się licz ne ośrod ki nar ciar skie, pla że,
par ki, po la gol fo we, go rą ce źró dła, ba se ny geo ter mal ne
i ośrod ki spor to we. Gę stość za lud nie nia jest znacz nie
mniej sza niż po wschod niej stro nie wsy py Hon shiu nad Pa -
cy fi kiem. Ob szar za pew nia ła twy do stęp do te re nów przy -
rod ni czo cen nych z bo ga tą flo rą i fau ną oraz do re kre acji
na świe żym po wie trzu. W od le gło ści 20 km od JA IST znaj -

du je się mia sto Ka na za wa, w któ rym od by wa ją się licz ne
im pre zy kul tu ral ne przez ca ły rok. Ja ko jed no z nie licz nych
do brze za cho wa nych sta rych miast w Ja po nii, czę sto jest
okre śla ne ja ko ukry ty klej not Ja po nii. Ka na za wa na zy wa -
na jest też „Ma łe Kio to”, ze wzglę du na licz ne świą ty nie

i pięk ny ogród Ken ro ku en. Jest to naj więk sze mia -
sto w re gio nie Ho ku ri ku, li czą ce 450 000 miesz -
kań ców. Mia stem rzą dzi ła przez trzy sta lat ro dzi na
Ma eda. Pierw szym wład cą był To shiie Ma eda. Za -
mek zo stał zbu do wa ny w 1583 ro ku. Re gion ten
jest zna ny z ta kich pro duk tów, jak ryż, ry by, owo -
ce mo rza, sa ke oraz sło dy cze. Tej pro duk cji sprzy -
ja spe cy ficz ny umiar ko wa ny kli mat z po rą desz czo -
wą, go rą cym la tem i du ży mi opa da mi śnie gu w zi -
mie. Mia sto jest oto czo ne gó ra mi, zwa ny mi Ja poń -
ski mi Al pa mi, Par kiem Na ro do wym Ha ku san oraz
pół wy spem No to z par kiem na ro do wym. Dwie rze -
ki pły ną przez mia sto: Sai, o któ rej mó wi się, że jest
jak sil ny mę żczy zna, oraz Asa no o słod kiej, ko bie -
cej uro dzie. Ta kie na tu ral ne tło mia sta da je od wie -
dza ją cym uczu cie re lak su. Ka na za wa sły nie z pro -
duk cji la ki, ce ra mi ki, ręcz nie ma lo wa nych tka nin
z je dwa biu.

Uczel nia JA IST skła da się z trzech wy dzia -
łów, w ra mach któ rych są pro wa dzo ne licz ne
ba da nia, w tym z na no tech no lo gii. Wy dział
Wie dzy (Scho ol of Know led ge Scien ce) jest
pierw szym na świe cie wy dzia łem ba dań na uko -
wych i edu ka cji, ma ją cym w swo jej na zwie sło wo
wie dza. Za kres ba dan obej mu je two rze nie wie -

dzy i pro ce sów ko mu ni ka cyj nych w or ga ni za cji z per -
spek ty wy na uk spo łecz nych, de cy zji gru po wych pro ce -
sów de cy zyj nych z per spek ty wy po znaw czej dla usta no -
wie nia sys te mów in for ma tycz nych, któ re wspie ra ją two -
rze nie wie dzy, w tym pra cy gru po wej, a po nad to po dej -
mo wa ne są pró by wy ja śnie nia cha rak te ru wie dzy po -
przez ba da nia zło żo nych sys te mów i in for ma cji ge ne -
tycz nej. Ró zne aspek ty zwią za ne z pro ble ma ty ka „wie -
dzy” da ją no wy punkt wi dze nia, co ozna cza prze kra -
cza nie gra nic tra dy cyj nych dys cy plin. Cho ciaż po -
wszech nie wia do mo, że „wie dza” jest bar dzo wa żnym
ter mi nem, a jej zdo by wa nia uzna nym kie run kiem dzia -
ła nia, w któ rym na sze spo łe czeń stwo po win no zmie -
rzać. Do tych czas jesz cze nie zi den ty fi ko wa no te go za -
gad nie nia. Ko niecz ne sta je się zna le zie nie od po wie dzi
na py ta nia: „Czym jest wie dza?”, „Ja kie jest prak tycz -
ne wy ko rzy sta nie wie dzy?” lub „Jak mo żna two rzyć

Fo t. 1. Au tor pod czas Fe sti wa lu w miej sco wo ści Tsu ru gi, nie da le ko
JA IST.

JAPONIA

DR PA WEŁ BAR TOSZ CZUK
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wie dzę”. Pra ce ba daw cze pro wa dzo ne na wy dzia le
zmie rza ją do od po wie dzi na ta kie py ta nia, kon cen tru -
jąc się na „wie dzy”. Szko ła Wie dzy two rzy sys tem edu -
ka cji i ba dań w dro dze re struk tu ry za cji i in te gra cji dys -
cy plin w dzie dzi nie na uk przy rod ni czych i na uk spo -
łecz nych, in ży nie rii, na uk bio lo gicz nych, ko gni tyw nych,
in for ma ty ki i na uki sys te mów po przez so cjo lo gię or ga -
ni za cji na uki, za rzą dza nie i eko no mię oraz po szu ki wa -
nia me cha ni zmu two rze nia wie dzy. 

Szko ła Wie dzy (Know led ge Scien ce) zaj mu je się
spo so ba mi doj ścia do spo łe czeń stwa opar te go na wie -

dzy w przy szło ści. Dzia ła nia ba daw cze pro wa dzo ne
na wy dzia le obej mu ją dy na micz ne pro wa dze nie
wspól nych ba dań i pra cy w te re nie z punk tu wi dze nia
po ło że nia znacz ne go na ci sku na ba da nia do ty czą ce
wy da rzeń i zja wisk w ży ciu co dzien nym i w re al nym
świe cie, wy ko rzy sta nie tech no lo gii, w tym sie ci kom pu -
te ro wych. Na tle ta kie go po dej ścia do ba dań, w przy -
pad ku ab sol wen tów szko ły, uczel nia sta ra się two rzyć
i prze ka zy wać wie dzę do ty czą cą za awan so wa nej na -
uki i tech no lo gii, któ ra jest od po wie dzią na sta le zmie -
nia ją ce się po trze by spo łecz ne.

Fo t. 2. W ocze ki wa niu na go rą cą her ba tę: 
od le wej Au tor, zna jo my Ja poń czyk Fu se oraz dr inż. Woj ciech Bar tosz czuk.
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Mgr Adam Po bóg Mar szew ski, ab sol went wy dzia łu
an gli sty ki Uni wer sy te tu War szaw skie go, po dy plo mo wych
stu diów dla ka dry kie row ni czej w Niem czech – kie ru nek
Cre ati ve Mar ke ting oraz Ko mu ni ka cja In ter per so nal -
na i Tre ning Per so nal ny w Biz ne sie w Düs sel dor fie; sty -
pen dy sta w Los An ge les Col le ge, Ka li for nia. Wie lo let ni
ko or dy na tor – do rad ca dla biz ne su nie miec kie go wcho -
dzą ce go na ry nek pol ski. Jest pre ze sem kor po ra cji „Win -
ni ce Nad wi ślań skie” w Do brem ko ło Ka zi mie rza Dol ne -
go. Zaj mu je się pro ble ma ty ką eu ro pej ską, w szcze gól no -
ści współ pra cą re gio nal ną, ochro ną śro do wi ska i wdra -
ża niem fun du szy eu ro pej skich. Wy kła dow ca na kil ku
uczel niach (mar ke ting mię dzy na ro do wy, ne go cja cje biz -
ne so we, za rzą dza nie stra te gicz ne, za rzą dza nie przed -
się bior stwem tu ry stycz nym, za rzą dza nie śro do wi sko we).
Pro wa dzi ta kże cykl wy kła dów au tor skich w par la men cie
RP na te mat roz wo ju sys te mu le gi sla cyj ne go w Pol sce
oraz za gad nień mię dzy na ro do wych. Obecnie prowadzi
zajęcia z zarządzania środowiskowego w Wy ższej Szko -
le Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie.

MGR ADAM PO BÓG MAR SZEW SKI

MOJA PRZYGODA Z WINNICĄ, 
CZYLI ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE
ŚRODOWISKOWE W PRAKTYCE

MGR ADAM PO BÓG MAR SZEW SKI
PRE ZES „WIN NI CE NAD WI ŚLAŃ SKIE” SP. Z O.O.

Wi no to obok wo dy naj star szy na pój zna ny ludz ko ści. To
ta kże kul tu ra spę dza nia cza su, bie sia do wa nia, ga sze nia pra -
gnie nia, wresz cie to war, za któ ry mo żna otrzy mać go dzi wą
za pła tę. Upra wa wi no ro śli tra fi ła do na sze go kra ju wraz
z chrze ści jań stwem, a cy ster si i be ne dyk ty ni by li pierw szy mi,
któ rzy upra wia li tę ro śli nę, głów nie w przy klasz tor nych ogro -
dach. Te re ny pod upra wę prze my sło wą po win ny być na sło -
necz nio ne, naj le piej na wzgó rzach, na zbo czach po łu dnio -
wo -za chod nich i w nie da le kiej od le gło ści od rze ki, któ ra chło -
dzi wi no rośl w upal ne la ta, a ogrze wa w chłod ne je sien ne
dni. Naj bar dziej od po wied ni mi ob sza ra mi do upra wy szla -
chet nych od mian wi no ro śli w Pol sce są oko li ce Je le niej Gó ry,
To ru nia, Płoc ka, Lu bli na, San do mie rza i Kra ko wa oraz Śląsk.

Uzbro jo ny w in for ma cje na te mat naj lep szej lo ka li za cji
win ni cy, wy ru szy łem la tem ubie głe go ro ku wzdłuż Ma ło pol -
skie go Prze ło mu Wi sły na po szu ki wa nie od po wied nie go
miej sca. Po dwóch dniach krą że nia po oko li cach do tar łem
do Ka zi mie rza Dol ne go nad Wi słą, a stąd do miej sco wo ści
Do bre. Wi dok, ja ki roz to czył się tu przede mną, prze szedł
mo je naj śmiel sze ocze ki wa nia. Wszyst ko to, co mia ło być
– by ło! Ta gó ra z Tym zbo czem, z Tą rze ką, z Tym kli ma tem
i z Tą (jak się póź niej oka za ło) ana li zą che micz ną gle by,
naj bar dziej od po wied niej do upra wy szla chet nej wi no ro śli.
Dziś naj war to ściow sze frag men ty wzgó rza są już w po sia -
da niu za ło żo nej przez wy łącz nie pol ski ka pi tał fir my Win -
ni ce Nad wi ślań skie. Sa dzi my naj war to ściow sze sa dzon ki
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z pol skich, au striac kich i nie miec kich plan ta cji, pla nu je my
też – pod trzy mu jąc 600-let nią tra dy cję te go re gio nu – in ten -
syw nie roz wi jać win ni cę. A do daj my, że re gion ten jest wy -
jąt ko wy pod ka żdym wzglę dem. Ma low ni cze wzgó rza,
prze past ne wą wo zy, uni ka to wa pa no ra ma Wi sły z uro kli -
wym zam kiem w Ja now cu. Bli skie są siedz two Na łę czo wa
i Ka zi mie rza z ty sią ca mi tu ry stów z wie lu stron świa ta,
obec ność ce le bry tów prak tycz nie przez ca ły rok, umiar ko -
wa ny kli mat z naj cie plej szą śred nią tem pe ra tu rą w kra ju, to
wszyst ko stwa rza wręcz ide al ne wa run ki dla pro jek tu, któ ry
bę dzie in te gro wać kil ka ce lów. Na za ku pio nym te re nie po -
wsta je bu dy nek, gdzie bę dą pro du ko wa ne wi na. Przy go to -
wy wa na jest bo ga ta ofer ta dla tu ry stów ce nią cych eno tu ry -
sty kę (od grec kie go eno – wi no), czy li zwie dza nie plan ta cji,
go spo darstw wi niar skich, uczest nic two w im pre zach o pro -
fi lu wi niar skim (de gu sta cje, świę to wa nie, pre zen ta cje i ob -
rzę dy), noc leg na te re nie win ni cy. Pro gram przy czy ni się też
do od ro dze nia daw nych zwy cza jów zwią za nych z wi no -
bra niem, na stą pi re kul ty wa cja te re nów, któ re – za po mnia ne
i la ta mi nie upra wia ne – le ża ły odło giem. W przy szło ści

na te re nach na le żą cych do Win ni cy Nad wi ślań skiej bę dą
pro wa dzo ne szkół ki wi niar skie, szko le nia z za sto so wa nia
no wych tech no lo gii w upra wie i prze twór stwie wi na, a ta kże
spo tka nia z cie ka wy mi ludź mi, ce nią cy mi do bre wi no, mi łą
at mos fe rę, pięk ną oko li cę i ma ją cy mi wie le do po wie dze nia
na te mat lo kal nej kul tu ry i tra dy cji.

Pla nu je my wspól nie z gmi ną wy ty czyć ście żki ro we -
ro we i pie sze dla tu ry stów, uatrak cyj nia jąc je o no wo po -
wsta ją ce win ni ce, przy go to wu je my bro szu ry in for mu ją ce
o zmia nach, ja kie na stą pi ły i bę dą stop nio wo da lej re ali -
zo wa ne. Zin te gro wa ny pro gram po łą czy upra wę wi no -
ro śli, roz wój tu ry sty ki, za ofe ru je no we miej sca pra cy,
wpro wa dzi no we tech no lo gie (upra wa, prze twór stwo,
dys try bu cja, HACCP), przy czy ni się do awan su spo łecz -
ne go lo kal nej spo łecz no ści, da jąc wzo ry do na śla do wa -
nia. Li czy my też na mo żli wość sko rzy sta nia z od po wied -
nich fun du szy eu ro pej skich, ja ko że sam re gion na le ży
cią gle do bied niej szych w Eu ro pie, a ka żda ini cja ty wa
stwa rza ją ca no we miej sca pra cy i wpro wa dza ją ca no we
tech no lo gie i usłu gi jest wy so ko ce nio na.
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Aby do brze zro zu mieć ca łe za gad nie nie mar ke tin gu
eko lo gicz ne go, na le ży za po znać się z pod sta wo wy mi de fi ni -
cja mi mar ke tin gu, przy ta cza ny mi m.in. przez Sztuc kie go
(1992), Gar bar skie go, Rut kow skie go i Wrzo ska (2001), Alt -
kor na (2004), Ko tle ra (2005). We dług Ko tle ra, mo żna wy ró -
żnić mar ke ting spo łecz ny i dy rek tor ski. W uję ciu pierw szym,
któ ry z punk tu wi dze nia po dej mo wa nej te ma ty ki jest wa -
żniej szy, „mar ke ting jest pro ce sem spo łecz nym, dzię ki któ re -
mu jed nost ki lub gru py otrzy mu ją to, cze go po trze bu ją
i chcą, po przez kre owa nie, ofe ro wa nie i swo bod ną wy mia -
nę pro duk tów i usług”1. W skład mar ke tin gu mo gą wcho dzić
ró żno ra kie ele men ty – na rzę dzia, któ re ma ją przy czy nić się
do do star cze nia „wła ści we go pro duk tu, po wła ści wej ce nie,
we wła ści wym miej scu i cza sie i przy uży ciu wła ści wych
środ ków pro mo cji”2. Ozna cza to, iż kon su ment otrzy ma pro -
dukt, ja kie go ocze ku je, za ak cep tu je je go ce nę, za ku pi go
w miej scu i cza sie, któ re są dla nie go naj bar dziej ko rzyst ne,
a od po wied nia ko mu ni ka cja za pew nio na dzię ki pro mo cji
do star czy mu peł nej in for ma cji o pro duk cie, je go ce nie, spo -
so bach za ku pu3. Dzię ki na rzę dziom, mar ke ting od dzia łu je
na na byw ców. Ich zbiór no si na zwę mar ke tin gu -mix. W je -
go skład wcho dzą, zgod nie z za sa dą „4P” McCar thy’ego,
czte ry sze ro kie gru py na rzę dzi, a mia no wi cie pro dukt, ce na,
dys try bu cja, pro mo cja (z ang. pro duct, pri ce, pla ce, pro mo -
tion)4. Tak więc, „mar ke ting -mix jest zbio rem na rzę dzi mar -
ke tin go wych, któ re przed się bior stwo sto su je chcąc osią gnąć
za mie rzo ne ce le na wy bra nym ryn ku dzia ła nia”5.

Na ba zie de fi ni cji mar ke tin gu zbu do wać mo żna de fi ni -
cję mar ke tin gu eko lo gicz ne go, zwa ne go rów nież eko mar ke -

tin giem, zie lo nym mar ke tin giem (z ang. gre en mar ke ting),
mar ke tin giem śro do wi sko wym (z ang. envi ron men tal mar ke -
ting). Są to po ję cia bar dzo do sie bie zbli żo ne, ozna cza ją ce
mar ke ting od po wie dzial ny eko lo gicz nie, któ ry, jak wspo -
mnia no, jest ele men tem mar ke tin gu spo łecz ne go. Wy rósł on
na grun cie po ja wia ją cych się po trzeb pro eko lo gicz ne go sty -
lu ży cia kon su men tów oraz trud no ści ja kie są z tym zwią za -
ne. Cho dzi mia no wi cie o kon flik ty, ja kie wy stę pu ją po mię -
dzy za spo ka ja niem in dy wi du al nych i bie żą cych po trzeb
kon su men ta a dłu go fa lo wym in te re sem kon su men tów (wy -
ższe ce ny i ma ła do stęp ność pro duk tów eko lo gicz nych).
Roz wią za nie wła śnie te go pro ble mu wy ra sta do ran gi głów -
ne go za da nia mar ke tin gu eko lo gicz ne go6.

Za gad nie niem mar ke tin gu eko lo gicz ne go zaj mo wa li
się m.in. Bia łoń (1998), Sztuc ki (1998), Le śniak (2001),
Bro na kow ski (2003) i Za rem ba (2004). Z uwa gi na ak tu al -
ność, na po trze by pra cy przy ję ta zo sta ła de fi ni cja po ję cia
we dług Pe at tie go, przy ta cza na za ostat nim z wy mie nio -
nych au to rów. Trak tu je ona mar ke ting eko lo gicz ny ja ko
pro ces za rzą dza nia, któ ry jest od po wie dzial ny za iden ty fi -
ko wa nie, prze wi dy wa nie i za spo ka ja nie po trzeb kon su -
men ta i spo łe czeń stwa w spo sób eko no micz nie uza sad nio -
ny ale rów no cze śnie zrów no wa żo ny.

We dług Za rem by (2004) 7 mo że my mó wić o na stę pu -
ją cych ce chach eko mar ke tin gu:
• wszyst kie dzia ła nia przed się bior stwa po win ny być od -

po wie dzial ne eko lo gicz nie, a po za zy skiem i za spo ka ja -
niem po trzeb kon su men ta mu szą być uwzględ nia ne też
po trze by dłu go okre so we, ta kie jak ochro na śro do wi ska,

PERSPEKTYWY ROZWOJU MARKETINGU
EKOLOGICZNEGO NA PRZYKŁADZIE 
SEKTORA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

MGR INŻ. ROBERT MIKITA

Praca dyplomowa magisterska 2008 rok
wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Rafała Miłaszewskiego

Wydział Ekologii – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

1 P. Kotler, Marketing, wydanie jedenaste, Wyd. REBIS, Poznań 2005, s. 5.
2 A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu, Wyd. Difin, Warszawa 2004, s. 14.
3 Tamże, s. 14.
4 P. Kotler, Marketing, wydanie jedenaste, Wyd. REBIS, Poznań 2005, s. 15.
5 A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu, Wyd. Difin, Warszawa 2004, s. 22.
6 S. Zaremba, Marketing ekologiczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 82.
7 Tamże, s. 86–87.
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• pod sta wo wym je go ce lem po win no być za rzą dza nie po -
py tem na czy ste śro do wi sko; zmie nia nie po trze by ży cia
w czy stym śro do wi sku w po pyt na nie po win no się od by -
wać po przez kształ to wa nie i roz wi ja nie świa do mo ści
eko lo gicz nej kon su men tów,

• za ło że nie szer sze go spoj rze nia na po ję cie pro duk cji i kon -
sump cji przy uwzględ nie niu peł ne go cy klu ży cia pro duk tu,

• wy móg od po wied nie go ozna cza nia pro duk tów i peł ne -
go in for mo wa nia o je go wpły wie na śro do wi sko,

• wy móg zin te gro wa nia dzia łań i in stru men tów mar ke tin -
go wych w ce lu osią gnię cia efek tyw no ści mar ke tin go wej,
uza le żnio nej od świa do mo ści eko lo gicz nej pra cow ni ków.

Wśród na rzę dzi – in stru men tów eko mar ke tin gu mo że -
my, tak jak w przy pad ku ogól nie roz wa ża ne go mar ke tin gu,
wy ró żnić czte ry głów ne, a mia no wi cie pro dukt, ce nę, dys -
try bu cję oraz pro mo cję. Do dat ko wo mo żna do przy ję tych
„4P” do dać ko lej ne „P”, a mia no wi cie lu dzi (ang. pe ople).
W mar ke tin gu eko lo gicz nym na rzę dzia i in stru men ty te wy -
ko rzy sty wa ne są jed nak w nie co in nym ce lu i w zmie nio nej
kom po zy cji. Tro ska o śro do wi sko na tu ral ne to wa rzy szy tra -
dy cyj nym ce lom i sta no wi kry te rium we ry fi ku ją ce dzia ła nia
pod mio tu. To spra wia, iż więk szy na cisk kła dzio ny jest
na dzia ła nia pro mo cyj ne, ta kie jak bez po śred ni kon takt, ko -
mu ni ka cję, spon so ro wa nie, dłu go okre so we po zy tyw ne re la -
cje z klien ta mi8.

Rol nic two eko lo gicz ne, na zy wa ne ta kże rol nic twem
bio lo gicz nym lub or ga nicz nym (fran cu skie agri cul tu re
bio lo gi que, an giel skie or ga nic agri cul tu re, nie miec kie
öko lo gi sche Land bau), to „sys tem go spo da ro wa nia, któ ry
ak ty wi zu jąc przy rod ni cze me cha ni zmy pro duk cyj ne po -
przez sto so wa nie środ ków na tu ral nych, nie prze two rzo nych
tech no lo gicz nie, za pew nia trwa łą ży zność gle by i zdro wot -
ność zwie rząt oraz wy so ką ja kość bio lo gicz ną pro duk tów.
Jest to sys tem zrów no wa żo ny eko lo gicz nie i eko no micz nie,
w du żym stop niu nie za le żny od na kła dów ze wnętrz nych,
nie ob cią ża ją cy śro do wi ska, któ ry umo żli wia roz wój wsi
i rol nic twa ja ko bez cen nych, po nad cza so wych war to ści sa -
mych w so bie”9. 

Mi mo sto sun ko wo nie dłu gie go okre su upo wszech nia nia
idei rol nic twa eko lo gicz ne go w Pol sce jest ono w ostat nich
la tach sek to rem nie zwy kle szyb ko roz wi ja ją cym się. Jest to
mo żli we dzię ki ak tyw nej po sta wie krę gu osób, sku pio nych
wo kół jed no stek i or ga ni za cji, dzia ła ją cych na rzecz po pu -
la ry za cji te go ty pu go spo da ro wa nia. Or ga ni za cje non pro -
fit, jak na przy kład Sto wa rzy sze nie „EKO LAND”, Pol ski
Klub Eko lo gicz ny, jed nost ki pań stwo we, ta kie jak Cen trum
Do radz twa Rol ni cze go w Brwi no wie Od dział w Ra do miu
i ODR w Mi ni ko wie Od dział w Przy sie ku, czy gru py pro du -
cenc kie i ini cja ty wy, ta kie jak Gru pa O! eko oraz Kla ster Bio -
pro dukt po dej mu ją sze reg ini cja tyw, któ re ma ją na ce lu

roz wój rol nic twa eko lo gicz ne go. Pro wa dzą kur sy i szko le -
nia dla rol ni ków, han dlow ców, prze twór ców pro duk tów
eko lo gicz nych, dzia ła ją na rzecz zwięk sze nia do stęp no ści
eko pro duk tów na ryn ku, pro mu ją idee rol nic twa eko lo gicz -
ne go i ochro ny śro do wi ska, an ga żu ją się w edu ka cję eko -
lo gicz ną spo łe czeń stwa oraz dzia ła nia, któ re ma ją do pro -
wa dzić do upo wszech nie nia się rol nic twa eko lo gicz ne go.
Szcze gól nie wa żnym dla roz wo ju ryn ku eko lo gicz nych pro -
duk tów, ele men tem ich dzia łal no ści, jest pra wi dło we po słu -
gi wa nie się i uży wa nie po szcze gól nych na rzę dzi mar ke tin -
go wych. Wy jąt ko wą uwa gę po świę cić trze ba dzia ła niom
pro mo cyj nym i in stru men tom wcho dzą cym w skład tzw.
pro mo cji-mix. Na le ży jed nak za uwa żyć, iż po za jed nost -
ka mi ak tyw ny mi, dzia ła ją cy mi na rzecz roz wo ju rol nic twa
eko lo gicz ne go i sto su ją cy mi przy tym za sa dy eko mar ke tin -
gu, ist nie je w sek to rze gru pa osób i pod mio tów po sia da ją -
cych mniej szą wie dzę, mo żli wo ści lub chę ci do po dej mo -
wa na ini cja tyw. Au tor prze pro wa dził ba da nia nad mo żli -
wo ścia mi roz wo ju mar ke tin gu eko lo gicz ne go w sek to rze
rol nic twa. Jak wska zu ją ba da nia, po nad 35% re spon den -
tów nie spo tka ło się w ogó le z po ję ciem mar ke tin gu eko lo -
gicz ne go, a bez ma ła 40% ba da nych nie po dej mu je żad -
nych dzia łań mar ke tin go wych. O ak cjach in for ma cyj nych
i pro mu ją cych rol nic two eko lo gicz ne sły sza ło 67% osób
zwią za nych z sek to rem, a 75% bra ło udział w szko le niach
i kur sach do ty czą cych oma wia nej pro ble ma ty ki. Uzy ska ne
da ne wska zu ją za tem, że ko niecz ne jest dal sze po dej mo -
wa nie dzia łań edu ka cyj nych, in for ma cyj nych, a ta kże pro -
mo cyj nych, szcze gól nie wśród grup mniej ak tyw nych i po -
sia da ją cych mniej szy po ten cjał roz wo jo wy.

Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nej ana li zy, sy tu acja w za kre -
sie mar ke tin gu eko lo gicz ne go w sek to rze rol nic twa eko lo gicz -
ne go w Pol sce jest do bra, a sam sek tor ma ogrom ne szan se
na roz wój i zdo by cie du że go udzia łu w ryn ku. Pod mio ty bez -
po śred nio zwią za ne z oma wia nym kie run kiem go spo da ro wa -
nia i dzia ła ją ce na rzecz je go roz wo ju po dej mu ją sze reg dzia -
łań zwią za nych z pro mo wa niem pro duk tów eko lo gicz nych
oraz in for mo wa niem o nich, a ta kże z edu ka cją eko lo gicz ną
spo łe czeń stwa. Idea rol nic twa eko lo gicz ne go jest sze ro ko pro -
pa go wa na i ma ogrom ne szan se na dal szy roz wój. Ko niecz -
ne jest jed nak pod ję cie dal szych ini cja tyw, któ re, skie ro wa ne
za rów no do po ten cjal nych pro du cen tów żyw no ści eko lo gicz -
nej, jak i jej przy szłych kon su men tów, przy czy ni ły by się
do jesz cze szyb sze go i szer sze go roz wo ju rol nic twa eko lo gicz -
ne go oraz ryn ku pro duk tów wy twa rza nych w spo sób na tu ral -
ny. Mo żli we bę dzie to do osią gnię cia dzię ki za sto so wa niu na -
rzę dzi mar ke tin gu eko lo gicz ne go, któ ry za pew ne bę dzie się
da lej in ten syw nie roz wi jał. Naj bli ższe la ta po zwo lą zwe ry fi ko -
wać ten po gląd i oce nić, czy po dej mo wa ne ini cja ty wy i dzia -
ła nia mar ke tin go we – pro mo cyj ne, in for ma cyj ne i edu ka cyj ne
osią gnę ły cel, któ ry przed ni mi po sta wio no.

8 Tamże, s. 90.
9 J. Cebula (i inni), Wybrane zagadnienia ochrony środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, s. 202.


