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Poz. xxx 

UCHWAŁA NR 01/09/2019 
RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 23 września 2019 r. 
w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego 

 Na podstawie § 62 ust. 1 pkt. 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm.) Rada Wydziału Biologii postanawia, 
co następuje:  

§ 1 
W obliczu wywołanych działaniami ludzkimi postępujących zmian klimatu, dewastacji 

środowiska i towarzyszącego im drastycznego spadku różnorodności biologicznej w skali 
globalnej, uznając, że przeciwdziałanie tym zmianom jest jednym z najważniejszych wyzwań, 
przed którymi stoi współczesne społeczeństwo, zobowiązujemy się do niezwłocznego 
podjęcia działań zmierzających do powstrzymania kryzysu klimatyczno-ekologicznego. 

W związku z powyższym: 
1) Zobowiązujemy władze Wydziału, a także pracowników i studentów Wydziału, by 

kryterium ograniczenia śladu węglowego i wpływu na środowisko było uwzględniane przy 
podejmowaniu wszelkich decyzji, dla których jest ono adekwatne. Dotyczy to w 
szczególności nowych inwestycji, remontów istniejącej infrastruktury, polityki 
energetycznej, podróży służbowych, sposobu zagospodarowania odpadów, czy relacji z 
innymi podmiotami. 

2) Zobowiązujemy się do przygotowania  w ciągu 12 miesięcy strategii działań zmierzających 
do znaczącego ograniczenia  śladu węglowego Wydziału.  

3) Powołujemy Zespół przy Dziekanie Wydziale Biologii do spraw. odpowiedzialności 
klimatycznej i środowiskowej Wydziału. Zespół ten przygotuje strategię wymienioną w pkt. 
2 oraz będzie dbał o jej wdrażanie. 

4) Zalecamy władzom Wydziału opracowanie i wdrożenie planu efektywnego zmniejszenia 
energochłonności budynków pozostających w dyspozycji Wydziału Biologii i Ogrodu 
Botanicznego oraz aktywne uzyskiwanie funduszy na inwestycje energooszczędne ze 
źródeł zewnętrznych oraz przychodów własnych i kosztów pośrednich.  

5) Zobowiązujemy władze Wydziału do wprowadzenia pełnego zarządzania wszystkimi 
odpadami, w tym laboratoryjnymi, w oparciu o właściwe przepisy, w celu ich segregacji, 
recyklingu i eliminacji ryzyka przedostawania się do środowiska substancji szkodliwych.  

6) Zgodnie z misją Wydziału Biologii, zobowiązujemy całą społeczność Wydziału do stania 
na straży wiedzy i metody naukowej w debacie publicznej dotyczącej globalnych zmian 
klimatu i zagrożeń środowiska.  

7) Zobowiązujemy się do aktywnego uczestnictwa w międzywydziałowych i 
ogólnouniwersyteckich inicjatywach zmierzających do ograniczenia katastrofy 
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klimatycznej i upowszechniania wiedzy na ten temat, a także wspierania podobnych 
działań wychodzących poza uczelnię. 

8) Apelujemy do władz Uniwersytetu Warszawskiego o stworzenie systemu wsparcia 
organizacyjnego i finansowego dla projektów badawczych i aplikacyjnych związanych z 
ograniczeniem negatywnego wpływu na klimat i środowisko.  

9) Apelujemy do władz Uniwersytetu Warszawskiego o opracowanie strategii osiągnięcia 
przez Uniwersytet neutralności klimatycznej w możliwie bliskiej cezurze czasowej. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dziekan Wydziału Biologii: A. Mostowska 


