
 
 

 
 

 
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych  

zaprasza na  

XVII Międzynarodowe Seminarium z cyklu  

„Metodologia badań systemów społecznych” 

12 grudnia 2019 r.  
 
Organizator: 
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych IS UWr 

Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS 

Akademickie Koło Naukowe „Security&Society” IS UWr 
 

Współorganizatorzy: 
Akadémia Ozbrojených Síl, Slovenska Republika 

Zakład Socjologii Edukacji IS UWr 

Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Wrocławski  
 

Problematyka obrad: 
Wykład pt. „Alert smogowy – edukacja społeczna”  

prof. PCz, dr hab. inż. Wioletta Bajdur – Politechnika Częstochowska, Katedra Innowacji i Systemów 

Zarządzania Bezpieczeństwem 

prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Zarządzania Ryzykiem 

Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów 
Edukacja społeczna w aspekcie zagrożeń środowiskowych ma szczególne znaczenie dla społeczeństwa, narażanego nieustannie na 

różnego rodzaju zanieczyszczenia. Wśród znanych powszechnie zagrożeń, często nazywanych globalnymi jest zjawisko występowania 

smogu. 

Smog aerozolowy (zimowy) można zaobserwować głównie w okresie jesienno-zimowym. Pierwszym, kluczowym czynnikiem 

występowania smogu jest pierwotna emisja pyłu do powietrza. Drugim to emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza i powstawanie 

pyłu wtórnego w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze. Trzecim czynnikiem są warunki meteorologiczne sprzyjające 

kumulacji zanieczyszczeń. Natomiast smog letni zwany fotochemicznym powstaje w miesiącach letnich. 

Jakość powietrza w ostatnich latach i ponadnormatywne jego zanieczyszczenie przez różne pyły, obserwowane jest w większości 

miast na świecie. A właśnie w miastach żyje ponad połowa ludności świata (53%), w krajach rozwiniętych jest to blisko 80% populacji, 

natomiast w Polsce 61%. Według oszacowań OECD, tylko 2% populacji miejskiej na świecie żyje na obszarach, na których nie są 

przekraczane rekomendowane przez WHO poziomy pyłów w powietrzu atmosferycznym. 

 

Koreferat „Realia walki ze smogiem w Polsce na przykładzie dzielnicy Praga-Południe w Warszawie” – aktor 

Lesław Żurek 
 

Termin obrad: 

Seminarium odbędzie 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 
 

Miejsce obrad: 

Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego 

Plac Uniwersytecki 1 - Aula Oratorium Marianum 
 

Zgłoszenia: 

Uczestnictwo w seminarium wymaga rejestracji i jest potwierdzone certyfikatem. 

E-mail: s.metodologiczne@gmail.com 

Termin rejestracji upływa 10 grudnia 2019 r. 

Komitet Organizacyjny: 

dr Piotr Pieńkowski, dr Małgorzata Stochmal, mgr Sławomir Fiodorów, Natalia Harasimiuk, Nikola 

Lalek 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką 
prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI 

mailto:s.metodologiczne@gmail.com

