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Poz. 374 

UCHWAŁA NR 483 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 20 listopada 2019 r. 

w sprawie stanowiska Uniwersytetu Warszawskiego  
w obliczu kryzysu klimatycznego 

Istnieje konsensus naukowy co do tego, że kryzys klimatyczny stanowi 
poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości ludzi i środowiska naturalnego. Aby 
powstrzymać wzrost globalnej temperatury powyżej 1,5°C w stosunku do epoki 
przedprzemysłowej, a tym samym zmniejszyć ryzyko nieodwracalnych 
i katastrofalnych w skutkach dla całej planety procesów związanych ze zmianą 
klimatu, konieczne jest wprowadzenie głębokich zmian systemowych, politycznych, 
ekonomicznych i gospodarczych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym.  

Mając świadomość zachodzących zmian oraz działając w poczuciu 
współodpowiedzialności za przyszłość naszego kraju, a także odwołując się do 
powinności nie tylko wobec społeczeństwa, lecz również wobec świata przyrody, 
Senat Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie § 45 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 
Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Uniwersytet Warszawski będzie rzetelnie edukować całą społeczność 
Uniwersytetu w zakresie kryzysu klimatycznego i ekologicznego oraz upowszechniać 
tę wiedzę w społeczeństwie. 

2. Uniwersytet Warszawski będzie kłaść nacisk na wykorzystanie swojego 
potencjału badawczego i naukowego do poszukiwania rozwiązań kryzysu 
klimatycznego z uwzględnieniem zasad sprawiedliwości społecznej 
i zrównoważonego rozwoju. 

3. Członkowie społeczności akademickiej, uczestnicząc w debacie publicznej, 
powinni dążyć do wspierania rozwiązań merytorycznych, opartych na wiedzy 
i adekwatnych do skali problemu, zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą naukową.  

4. Uniwersytet Warszawski będzie dążyć do wprowadzenia zmian w swoim 
funkcjonowaniu, które skutkować będą redukcją negatywnego oddziaływania na 
środowisko, w tym przede wszystkim będzie zmierzać do osiągnięcia tzw. neutralności 
klimatycznej w najbliższej możliwej perspektywie czasowej m.in. poprzez: 
1) wprowadzanie niezbędnych zmian infrastrukturalnych, 
2) korzystanie z odnawialnych źródeł energii, 
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3) minimalizowanie emisji dwutlenku węgla, w tym związanych z transportem 
i podróżami, 

4) wprowadzenie efektywnej segregacji odpadów oraz prowadzenie działań 
zmierzających do ograniczenia ich wytwarzania, 

5) zwiększenie w przestrzeni Uniwersytetu Warszawskiego udziału terenów 
zielonych zagospodarowanych w sposób przyjazny dla różnych gatunków roślin 
i zwierząt oraz sprzyjający retencji wody i węgla, 

6) zapewnienie możliwości wyboru diety roślinnej we wszystkich punktach 
gastronomicznych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, 

7) ograniczenie używania jednorazowych opakowań i produktów na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz w ramach organizowanych przez Uniwersytet Warszawski 
wydarzeń. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Rektor UW: M. Pałys  
 


