
Informacja i Zarządzanie
w Ochronie Środowiska

Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska



▪ Interdyscyplinarne podejście do zagadnień 
związanych z informacją o środowisku oraz 
zarządzaniem ochroną środowiska

▪ Nacisk na treści związane z inżynierią 
zrównoważonego rozwoju

▪ Zdobywanie wiedzy w zakresie nauk o środowisku, 
informatyki środowiska, nauk społecznych 

Oferta



▪ Możliwość zdobycia wiedzy, narzędzi i 
umiejętności wpisujących się w oczekiwania 
pracodawców poszukujących specjalistów w 
zakresie 
▪ Zarządzania procesami ochrony środowiska 

▪Gromadzenia i przetwarzania informacji o 
środowisku 

▪ Możliwość konsultacji z pracownikami zakładu 
w zakresie planowania kariery zawodowej.

Oferta



Przedmioty specjalności

▪ Obowiązkowe - II i III semestr
▪Systemy wspomagania decyzji 

▪Zarządzanie ochroną środowiska w przemyśle 

▪Kontekst społeczny rozwoju infrastruktury 



Przedmioty specjalności

▪ Obieralne - II semestr (5 z 7)  
▪Bazy danych 

▪ Język programowania 

▪Geograficzne Systemy Informacyjne 

▪Zarządzanie ryzykiem 

▪Zarządzanie ochroną środowiska w aglomeracji miejskiej 

▪Zarządzanie projektami w ochronie środowiska 

▪Analiza wielokryterialna 



Przedmioty specjalności

▪ Obieralne - III semestr (2 z 3) 
▪ Informatyka środowiska 

▪Zarządzanie konfliktem na tle ekologicznym 

▪Ekologiczna ocena cyklu życia 



Propozycje tematów prac 
dyplomowych



Pracodawcy

Przemysł

Firmy projektowe i 
konsultingowe

Administracja 
publiczna 

Inne instytucje 
państwowe

Organizacje 
pozarządowe

Uczelnie i instytuty 
naukowe



▪ Przedsiębiorstwa
▪PGE, PGNiG, RWE, Innogy, Enea, Dalkia, PSE 

▪Orlen, Lotos 

▪Przemysł wydobywczy, ………

▪ Wiedza i umiejętności 
▪Projektowanie przedsięwzięć z uwzględnieniem kryteriów 

ochrony środowiska 

▪Kontekst społeczny 

▪ Zarządzanie ryzykiem 

▪Analiza cyklu życia 

Pracodawcy
PRZEMYSŁ



▪ Przedsiębiorstwa 
▪HaskoningDHV, Jacobs, Kearney, EY, PWC

▪ SMG/KRC

▪BPRW

▪………

▪ Wiedza i umiejętności 
▪Doradztwo w ochronie środowiska 

▪ Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 

▪Metodyka ocen oddziaływania na środowisko 

▪Optymalizacja procesów podejmowania decyzji 

BIURA PROJEKTOWE I 
KONSULTINGOWE Pracodawcy



▪ Instytucje
▪MKiŚ, MRPiT, urzędy wojewódzkie
▪Urzędy marszałkowskie, samorządy 
▪GDOŚ, RDOŚ, GIOŚ, WIOŚ 
▪GDDKiA, KOBiZE
▪………

▪ Wiedza i umiejętności 
▪Aspekty prawne ochrony środowiska, w tym prawa 

wspólnotowego  
▪Procedury administracyjne udzielania pozwoleń 
▪Kontrola przestrzegania prawa 
▪Tworzenie i korzystanie z publicznych rejestrów informacji o 

środowisku 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pracodawcy



▪ Instytucje 
▪NFOŚiGW, WFOŚiGW

▪BOŚ

▪KAPE, PAA

▪………

▪ Wiedza i umiejętności 
▪Tworzenie biznesplanów przedsięwzięć 

▪Kontrola efektów ekologicznych 

▪ Inżynieria finansowa przedsięwzięć ekologicznych 

▪Tworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego 

INNE INSTYTUCJE PUBLICZNE
Pracodawcy



▪ Organizacje 
▪WWF, HEAL 

▪ Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Polski Klub Ekologiczny 

▪ SISKOM

▪………

▪ Wiedza i umiejętności 
▪Kontekst społeczny i ekologiczny rozwoju infrastruktury i 

przemysłu 

▪Polityka ekorozwoju 

▪Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE Pracodawcy



Kariera

mgr inż. Jan Rusiecki
Główny inżynier
w Wydziale Stymulacji i 
Testowania United Oilfield 
Services

mgr inż. Aleksandra Arcipowska
Manager, Online Data Tool & 
Visualizations
w World Resources Institute

mgr inż. Dorota Zawadzka-Stępniak

Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian 
Klimatu w Konfederacji Lewiatan
(była Wiceprezesem Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej)

dr inż. Agnieszka Tomaszewska
Centrum Informacji o Środowisku –
ekspertka EMAS

dr inż. Robert Wawrzonek 
pracuje na stanowisku 
Dyrektora Technicznego i 
jest członkiem zarządu w 
spółce Remondis
Electrorecyling



Kariera

.

mgr inż. Natalia - zajmowała stanowisko 
Manager Zrównoważonego Rozwoju w 
Carrefour Polska. Raportuje 
bezpośrednio do Grupy Carrefour

mgr inż. Mateusz - Wydział Zarządzania 
Portfelem Gazu, PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A

mgr inż. Justyna - Specjalista ds. 
Zrównoważonego Rozwoju, Skanska
Property Poland



Kariera

.

mgr inż. Ula - Młodszy specjalista ds. GIS w Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. w Grodzisku 
Mazowieckim (wcześniej: Starszy asystent ds. ochrony 
środowiska w Energoprojekt Warszawa S.A.)

mgr inż. Ewa - Specjalista ds. bezpieczeństwa 
pracy i ochrony środowiska w Centrum 
Medyczne Enel-Med S.A. Warszawa

mgr inż. Maciej - Specjalista w zespole ds. liniowych 
w Wydziale do Spraw Decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach Departamentu Ocen 
Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska (wcześniej: specjalista ds. 
powietrza w Ekomeritum, firma konsultingowa)



Tu i teraz…



Więcej informacji

Dominika Mucha
dominika.mucha@pw.edu.pl

Kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska
dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW

artur.badyda@pw.edu.pl


