


Wydawca 
Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia

Redakcja 
Dominika Rafalska

Projekt okładki i layout 
Rafał Moroz

Adiustacja 
Anna Książkowska

Zdjęcia 
Natalia Jezierska (str. 110), archiwum prywatne (str. 4), 
Martyna Mokrzecka (str. 19-23), Ewa Czekaj-Kamińska (str 75)

Publikacja powstała w ramach zadania zleconego 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Eko-Uczelnie – kampania na rzecz postaw proekologicznych 
w środowisku akademickim”.

Publikacja jest rozpowszechniana bezpłatnie   

 

Teksty udostępniane na licencji Creative Commons.  
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez  
utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)

ISBN 978-83-959869-0-1  

Strona projektu 
www.ekouczelnie.pl



 3

Spis treści

	 Ten	świat	się	posypie	 •	 5
 Dominika Rafalska rozmawia z prof. Piotrem Skubałą

	 Warto	uczyć	się	od	najlepszych	 •	 11 
Martyna Mokrzecka

	 ekoAkademik	–	przyszłość	czy	teraźniejszość?	 •	 26
 Monika Skoczko-Piskorz

	 Polskie	akademiki	–	jak	bardzo	eko?	 •	 43
 Tetyana Lewińska

	 Dobre	ekonawyki	 •	 54 
Emil Chról

	 Jak	rozpoznać	zielone	uczelnie	 •	 61
 Maria Golińska-Wapińska

	 Niestraszny	Dwór,	niestraszny	klimat	 •	 71
 Dominika Rafalska

	 Kiedy	uczelnie	wybiorą	zieleń?	 •	 77
 Wojciech Merkwa

	 Taki	mamy	klimat?	 •	 93
 Martyna Mokrzecka

	 Polska	nie	jest	gotowa	na	swoją	Gretę	Thunberg	 •	 111
 Dominika Rafalska rozmawia z Ariadną Ciążelą



Rozmowa z prof. dr. hab. Piotrem Skubałą 
z Uniwersytetu Śląskiego, ekologiem, 
akarologiem, etykiem środowiskowym, 
działaczem na rzecz ochrony przyrody.



 5

O nasz stosunek do przyrody i skalę wyzwań  
ekologicznych pyta Dominika Rafalska
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Skąd w Polsce bierze się brak szacunku dla środowiska? Nie chodzi mi o 
miliony na inwestycje w rozwiązania proekologiczne, ale o zwykły brak 
zahamowań: okrutne traktowanie zwierząt, wyrzucanie śmieci do lasu, 
palenie w piecach byle czym, nadmierną konsumpcję mięsa, bo przecież 
„obiad bez mięsa to nie obiad”, wreszcie o traktowanie samochodu jako 
przedmiotu pożądania i symbolu sukcesu…

To problem ogólnoświatowy, aczkolwiek w Polsce poziom świadomości 
ekologicznej wciąż jest bardzo niski w stosunku do innych krajów. W ostat-
nich latach szczególnie widać chęć zawłaszczania przyrody i jeszcze silniejszej 
jej eksploatacji. Skąd to się bierze? To tkwi w naszych głowach i sercach, a 
wynika z tego, że nie rozumiemy, jak działa biosfera, nasza planeta, nie zda-
jemy sobie sprawy z tego, że życie na Ziemi jest wielką zależnością, że jeśli 
uszczuplamy zasoby innych form życia, niszczymy siebie. 

Często sprawdzam to, zadając pewne pytanie moim rozmówcom: studen-
tom, nauczycielom… W zasadzie w 100 proc. przypadków potwierdza się 
teza, że nie rozumiemy świata przyrody. I to jest najgłębsza przyczyna na-
szych okrutnych zachowań w stosunku do niego.

Jakie to pytanie?

Pytam o prostą rzecz: czego rośliny potrzebują do życia? Aby na to od-
powiedzieć, wystarczy wiedza ze szkoły podstawowej, a jednak w ponad 90 
proc. przypadków odpowiedź jest zła. Zwykle ludzie mówią: wody, światła 
słonecznego, dwutlenku węgla, soli mineralnych… 

To zła odpowiedź?

Niepełna. A co z owadami, zapylaczami? Co z dżdżownicami, które 
spulchniają i napowietrzają ziemię, przyczyniają się do rozkładu martwej 
materii organicznej? W szkole uczymy się przecież o mikoryzie, symbiozie 
grzybów z korzeniami roślin, a jednak nikt nie zwraca uwagi, że rośliny 
potrzebują grzybów mikoryzowych, żeby istnieć. Podobnie z reducen-
tami – bakteriami i grzybami, które dokonują rozkładu martwej materii 
organicznej. Prowadzę badania nad roztoczami glebowymi – rośliny też 
ich potrzebują, ponieważ pełnią one funkcję stymulatorów i katalizato-
rów aktywności destruentów. Potrzebują też bakterii endofitycznych, które 
otaczają ciało korzeni, żyjąc w przestrzeniach międzykomórkowych, po-
dobnie jak bakterie żyją w naszych jelitach i na naszej skórze… Podsumo-
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wując: roślina, aby istnieć, potrzebuje tysięcy innych gatunków mikroor-
ganizmów, roślin, zwierząt… Tworzy z nimi ekosystem. Martwi mnie, że 
mało kto widzi tę całość, mało kto zdaje sobie sprawę, że każdy organizm 
jest ważny, że odgrywa jakąś rolę. Nie mamy świadomości, że nasze życie 
zależy od różnych organizmów. Nawet gdy rozmawiam ze studentami czy 
nauczycielami biologii, oni też nie myślą w tych kategoriach. 

Wierzymy, że jesteśmy panami świata, a nie jego częścią?

Aldous Huxley powiedział: „Nigdy nie pozwalajcie dzieciom wyobrażać 
sobie, że cokolwiek istnieje jako osobne. Dołóżcie starań, by od samego po-
czątku było dla nich oczywistym, że całe życie jest zależnością. Pokaż im za-
leżności: w lasach, na polach, w stawach, strumieniach, w wiosce i w kraju 
wokół nich”… 

Tymczasem pytam uczniów, studentów o to, czy uczono ich, że wzajemne 
zależności są najważniejsze. Przyznają oczywiście, że nie. Jeśli nie wykształ-
cimy pokolenia, które w taki sposób będzie rozumowało, świat jest przegra-
ny. Thomas Berry, teolog katolicki, powiedział: „Jeśli będziemy kontynuowali 
obecny model edukacji oraz przekazywania wiadomości według starych ko-
dów kulturowych – które pozwalają trwać w ciągłej iluzji i złudzeniu, że je-
steśmy oddzieleni od Ziemi i że naszym zadaniem jest jej eksploatacja – to 
wydajemy mnóstwo pieniędzy po to, by dosłownie uczyć młodzież, jak popeł-
niać samobójstwo”. Trudno mi się z nim nie zgodzić.

W polskich szkołach nie uczy się ekologii. Na lekcjach przyrody, biologii, geo-
grafii pojawiają się najwyżej wzmianki o tym, co złego już się stało – np. o 
zdegradowanym krajobrazie Górnego Śląska. Jak przedmiot o nazwie „eko-
logia” powinien wyglądać? Edukacja ekologiczna to zagadnienia czysto bio-
logiczne, ale też humanistyczne czy etyczne…

Do 2008 r. edukacja ekologiczna istniała w podstawie programowej. Oczy-
wiście z jej realizacją było kiepsko, to był przedmiot dodatkowy, ale nauczy-
ciele mieli możliwość nauczania w tym zakresie. W celach edukacyjnych 
pojawiały się takie wartości jak np. „dostrzeganie zmian zachodzących w ota-
czającym środowisku oraz ich wartościowanie”.

Co to znaczy?

To znaczy, że powinniśmy oceniać to, co robimy: nasze zakupy, codzienne 
decyzje i wybory: ile czasu się kąpiemy, jakie śmieci wyrzucamy i jak to robi-
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my… Inny cel z tamtej podstawy programowej to „rozwijanie wrażliwości na 
problemy środowiska”. W podstawie dla gimnazjum – „budzenie szacunku 
dla przyrody”. W liceum profilowanym – „kształtowanie odpowiedzialności 
za przyszły i obecny stan środowiska”. Teraz tego nie ma…

Ale najważniejszą rzeczą, której dziś brakuje w edukacji szkolnej, jest wie-
dza o kryzysie klimatycznym i środowiskowym. Jesteśmy w stanie kryzysu 
planetarnego, życie na Ziemi wymiera – doświadczamy szóstego wielkiego 
wymierania, naukowcy mówią o biologicznej anihilacji życia – a uczeń w 
szkole nie dowiaduje się, że za sprawą jego własnych działań jest tak źle i że 
jako ludzkość powinniśmy odpowiednio reagować. Nie rozumiem, jak to jest 
w ogóle możliwe, żeby nie mówić uczniom o globalnym ociepleniu.

Z czego to wynika? Z aż tak wielkiej ignorancji? Przecież nawet młodzież 
domaga się zmian – wychodzi na ulice, organizuje strajki klimatyczne… 

Rzeczywiście tak jest, młodzież chce rzetelnej edukacji i ogłoszenia kryzysu 
klimatycznego. To daje pewną nadzieję. Niestety w ruchu studenckim już tego 
poruszenia nie widzę. To mnie zastanawia i bardzo smuci. To nie jest też tak, 
że cała młodzież licealna domaga się edukacji ekologicznej. To tylko pewna jej 
część. Ci młodzi ludzie z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego czują się w 
swych działaniach osamotnieni.

Dzisiejsi licealiści są jeszcze idealistami, a studenci już nie?

Zawsze wydawało mi się, że to studenci są siłą postępową, że to oni sprze-
ciwiają się złu na świecie, a tutaj tego buntu i troski nie widzę. Chociaż… 
prowadzę też zajęcia na uczelni i słyszę od studentów, że to właśnie dopiero 
ode mnie dowiadują się o tym, w jakim położeniu się znajdujemy. To zasta-
nawiające, że można mieć 20 lat i nie wiedzieć, że na naszej planecie dzieje się 
coś niepokojącego.

Może to konformizm albo egoizm?

Raczej to, że młodzi nie byli w ten sposób edukowani, nie mieli szczęścia 
trafić na odpowiednich nauczycieli czy książki, które uczyłyby wrażliwości, 
szacunku dla środowiska i życia. A bioróżnorodność jest największą warto-
ścią, jaką mamy…

Młodzi niosą nadzieję na zmiany. Z badań przeprowadzonych na potrzeby 
tego raportu wynika tymczasem np., że mieszkający w akademikach stu-
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denci nie przywiązują zbyt dużej wagi do ekologii, nie wykazują postaw 
prośrodowiskowych, a jeśli w ogóle, to czynią to z pobudek ekonomicz-
nych, a nie z szacunku dla zasobów naszej planety. I to chyba boli najbar-
dziej.

Oczywiście są wyjątki, ale też to obserwuję. Wrażliwość wykazuje mniej-
szość, a pojawiają się też głosy, które dyskredytują potrzebę mówienia z troską 
o przyrodzie.

Czy w takim razie, skoro bodźcem jest motywacja finansowa, jedynym 
sposobem jest na początek wprowadzenie opłat za każde działanie, które 
szkodzi środowisku? Dziś nikogo nie bulwersuje to, że np. za foliowe to-
rebki w supermarketach trzeba płacić, mało kto pamięta, że były kiedyś 
bezpłatne. Może podobnie powinno być np. w akademikach z opłatami za 
prąd czy wodę? Dlaczego właściwie studenci za to nie płacą? 

Na pewno trzeba jakoś wymuszać te zmiany, ale w ten sposób nie uratujemy 
naszej planety. Jeśli tylko ze względów ekonomicznych zakręcamy wodę czy 
wyłączamy światło, to będziemy to robić tylko tam, gdzie płacimy rachunki – 
we własnym domu. A już np. w szkole? Hotelu? Nie nasz rachunek, cóż nas to 
obchodzi? Jedyną drogą jest próba dotarcia poprzez argumenty etyczne. One 
działają zawsze i wszędzie.

Zajmuje się Pan m.in. etyką ekologii. To dziedzina etyki stosowanej, która 
istnieje od co najmniej 40 lat. To chyba dziedzina jeszcze mniej rozpozna-
na w Polsce niż sama ekologia?

Co to w ogóle za etyka, która nie bierze pod uwagę dobra i troski o inne for-
my życia? Ale rzeczywiście, np. w etyce dla szkół podstawowych w ogóle nie 
ma kontekstu przyrodniczego – odpowiedzialności za los Ziemi, poczucia, że 
wpływamy na to indywidualnie i jako ludzkość. 

Czy mamy przynajmniej świadomość tego, że nasz czas na wprowadzenie 
zmian się kończy?

Tego typu opinie pojawiają się już nawet w materiałach Unii Europejskiej, 
ONZ czy wypowiedziach papieża. Często mówi się w nich o 2030 r. jako mo-
mencie, w którym średnia temperatura na Ziemi może przekroczyć półtora 
stopnia, co może oznaczać uruchomienie sprzężeń zwrotnych, tzw. efektu ko-
stek domina…
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W 2018 r. mówiliśmy o tym na szczycie klimatycznym w Katowicach. Po-
jawiały się wtedy opinie, że świat wkrótce zmieni się nie do poznania. Szcze-
gólnie niepokoi to, że nie widać żadnej reakcji. Dyskutujemy o zagrożeniach, 
a nie udaje nam się zatrzymać wzrostu temperatury na Ziemi, emisji gazów 
cieplarnianych, liczby gatunków, które wymierają. Te niebezpieczne trendy 
wręcz się nasilają. Co więcej, subsydiujemy paliwa kopalne i przemysłową 
hodowlę zwierząt. Wspieramy to, co niszczy życie na naszej planecie.

Co konkretnie nam grozi?

To, co już obserwujemy: susze, nawalne deszcze, ekstremalne zjawiska po-
godowe. Dziś jeszcze jesteśmy w stanie jakoś to wytrzymać, ale te procesy 
będą się nasilały. Nasze życie może się zmienić w świat rodem z Mad Maxa, 
choć nie stanie się to od razu. Najbardziej niebezpieczne jest to, że gdy ten 
proces ruszy, nasze działania nic nie pomogą. Możemy sobie wtedy reduko-
wać emisję gazów cieplarnianych, tworzyć parki narodowe, rezerwaty, sadzić 
lasy… na wszystko może być za późno. 

Największym zagrożeniem jest jednak kwestia uchodźców klimatycznych. 
Miliony ludzi znajdą się w miejscach, gdzie nie będą w stanie przetrwać. Będą 
uciekali. Będą szukali schronienia w Europie. Ostatnie badania dowodzą, że 
jeśli nic nie zmienimy, za 50 lat jedna trzecia (3,5 mld) ludzi znajdzie się poza 
niszą klimatyczną i będzie musiała szukać ratunku gdzie indziej. Wyobraźmy 
sobie taki świat… To będzie koniec cywilizacji.

Dlaczego zatem nic nie robimy?

Nie czujemy się częścią biosfery. Ten świat na pewno się posypie. Pytanie 
– jak bardzo będziemy cierpieć, ilu z nas zginie. Za dużo złego już się wyda-
rzyło. A my nic nie robimy. Nawet pandemia zatrzymała nas na krótko, ale 
gdy minie, wszyscy będą nadrabiali straty i chcieli żyć tak jak wcześniej, czyli 
konsumować. Bez refleksji nad losem przyszłych pokoleń i innych form życia.

Ten świat się posypie
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W świecie, w którym jednym z głównych problemów jest 
nadmierna emisja dwutlenku węgla do atmosfery, rola uczelni 
wyższych jako miejsc, w których spełnia się i popularyzuje 
postulaty zrównoważonego rozwoju, wydaje się kluczowa. 

Martyna Mokrzecka

Warto uczyć się  
od najlepszych
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Szkoły wyższe mają świadomość tej roli. Ponad 500 uczelni na świecie pod-
pisało do tej pory (październik 2020 r.) Deklarację z Talloires, zobowiązując 
się do stosowania w swojej polityce zasad zrównoważonego rozwoju. Inwestu-
ją w infrastrukturę, zmieniają sposób zarządzania kampusami, wprowadzają 
zagadnienia dotyczące ochrony środowiska do programów studiów. Często 
wykorzystują też domy studenckie do mniej formalnego edukowania studen-
tów i kształtowania ich wpływu na zachowania na rzecz ochrony środowiska.

Akademiki to miejsca, w których wielu młodych ludzi zaczyna pierwszy, 
samodzielny rozdział swojego życia. Daleko od domu i rodziny studenci za-
wierają nowe znajomości, podejmują niezależne decyzje i powoli wkraczają w 
dorosłość. Są w wieku określanym przez psychologów jako późna adolescen-
cja/wczesna dorosłość – ich osobowość jeszcze się kształtuje, łatwo się uczą i 
przyswajają nowe zachowania [źródło 1]. Dość chętnie podejmują więc także 
zachowania prośrodowiskowe, zwłaszcza gdy zostaną im one przedstawione w 
atrakcyjnej formie [źródło 2].

Od dwudziestu lat nowoczesne, prośrodowiskowe domy studenckie coraz 
częściej powstają w zachodniej i północnej Europie, a także w Ameryce Pół-
nocnej czy Australii. W poniższym artykule przedstawiono dwie grupy te-
matyczne rozwiązań występujących w ekologicznych akademikach. Pierwsza 
wiąże się ze zwiększaniem świadomości ekologicznej i wpływem na zacho-
wania mieszkańców akademika. Druga dotyczy budynków – ich architektury 
i systemów, które ograniczają zapotrzebowanie na energię i wodę w akade-
mikach. Opis każdej z grup podsumowują rekomendacje rozwiązań, które 
zdaniem autorki można stosować również w polskich akademikach.

Co wpływa na ekologiczne zachowania mieszkańców domów 
studenckich?

Studenci są w grupie wiekowej, której przyzwyczajenia można zmieniać ła-
twiej niż te osób starszych. Domy studenckie to z kolei miejsca, w których na 
te przyzwyczajenia można do pewnego stopnia wpływać – projektując od-
powiednio przestrzeń lub stosując tzw. interwencje behawioralne, które po-
przez wpływ na wiedzę, przekonania czy preferencje modyfikują zachowania 
studentów, np. zachęcają ich do oszczędzania wody lub energii, oferując coś 
w zamian, ucząc, dlaczego jest to ważne, lub pokazując, w jaki sposób robić 
to efektywnie. 

Skuteczność prośrodowiskowych interwencji behawioralnych została do-
wiedziona i znalazła zastosowanie na świecie [źródło 3]. W kontekście do-

Warto uczyć się od najlepszych
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mów studenckich ich stosowanie jest korzystne pod kilkoma względami. 
Zachowania proekologiczne to nic innego jak ograniczanie nadmiernego zu-
życia zasobów – w przypadku studentów skoncentrujmy się na zużyciu wody, 
prądu, energii i na recyklingu. Odpowiednia edukacja i zachęcanie młodych 
ludzi do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naszej planety to kształto-
wanie nowego pokolenia odpowiedzialnych obywateli. Istnieje duża szansa, 
że dobre nawyki pozostaną ze studentami w ich dorosłym życiu oraz że prze-
każą je dalej – swoim partnerom, rodzinie, dzieciom. Dodatkowo, ze względu 
na to, że to często nie studenci, ale uczelnie płacą za zużycie wody i prądu w 
akademiku, jest to dla tychże uczelni wymierna korzyść finansowa. Zaoszczę-
dzone środki można spożytkować na inne cele, np. na remont akademika albo 
uatrakcyjnienie jego części wspólnych.

W 2011 r. na University of British Columbia w Kanadzie prof. Maged Sem-
bel wraz z zespołem badaczy wykorzystał media społecznościowe i stworzył 
aplikację, która pozwalała na zaangażowanie się studentów w akcje eduka-
cyjne na kampusie [źródło 4]. Były to np. indywidualne lub grupowe wyda-
rzenia, których celem było zmniejszenie zużycia energii, zwiększające świa-
domość mieszkańców i podkreślające sens zbiorowych wysiłków studentów 
jako społeczności. Akcje oraz osoby, które wzięły w nich udział, były widocz-
ne w aplikacji. Uczestnicy otrzymywali punkty za zaangażowanie. Mogli:
•	 podjąć	zobowiązanie,	że	wykonają	określone	działania	danego	dnia,
•	 wziąć	udział	w	warsztacie,	spotkaniu	mającym	na	celu	zwiększenie	świa-

domości ekologicznej lub podjęcie wspólnych działań na rzecz zmniejsze-
nia zużycia energii,

•	 nakręcić	film,	w	którym	dzielą	się	wskazówkami,	jak	oszczędzać	energię,
•	 angażować	się	w	działania	polityczne,	informować	o	decyzjach	podejmo-

wanych przez lokalne władze, lobbować za zmianą przepisów na bardziej 
ekologiczne. 

Wyniki pokazały, że podczas trzech tygodni trwania interwencji studenci 
zużyli o 16,3 proc. mniej energii elektrycznej. Wykazano również utrzymanie 
zmniejszenia zużycia energii o blisko 6 proc. w okresie pokonkursowym – 
co oznacza, że interwencja miała nie tylko krótko-, ale również długofalowy 
wpływ na studentów. 

W 2007 r. amerykańska grupa badawcza pod kierownictwem Johna Peter-
sena przeprowadziła na swoim macierzystym uniwersytecie (Oberlin College 
w Ohio) trwające dwa tygodnie badania, podczas których 1600 studentów w 
dwóch domach studenckich rywalizowało o to, który akademik zużyje mniej 
energii [źródło 5]. Pierwszy z nich otrzymywał informację zwrotną na temat 
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swoich osiągnięć w postaci wizualizacji bieżącego zużycia energii (wyświe-
tlanych na monitorach na każdym z pięter, każdy student miał do nich sta-
ły dostęp). Nie tylko akademiki, ale również piętra rywalizowały pomiędzy 
sobą. Rywalizacja oraz feedback mobilizowały studentów do starań – w trak-
cie dwóch tygodni konkursu zużyli o 55 proc. energii mniej niż przed jego 
rozpoczęciem. 

Drugi z akademików otrzymywał informacje zwrotne dotyczące zużywa-
nej energii tylko w postaci papierowej i dla całego budynku wspólnie. Ze-
stawienie to studenci dostali dwa razy w trakcie trwania konkursu. W tym 
przypadku uczestnicy również zużyli mniej energii niż zwykle – o 31 proc. w 
porównaniu z okresem przedkonursowym. 

W badaniach interdyscyplinarnego zespołu amerykańskich badaczy pod 
wodzą Brittany Bloodhart połączono warsztaty i wskazówki z konkursem 
mającym na celu zmniejszenie zużycia energii w akademiku [źródło 2]. Bada-
nia przeprowadzono w 2012 r. na dużym publicznym uniwersytecie w USA. 
W tym przypadku nagroda nie miała formy finansowej (ogłoszenie zwycięz-
cy w uniwersyteckiej gazecie). Badanie przeprowadzono w 15 akademikach. 
W ośmiu zatrudniono i przeszkolono tzw. ekoreprezentantów – studentów, 
którzy uczyli mieszkańców, w jaki sposób zmieniać nawyki, aby oszczędzać 
wodę i energię. Konkurs między akademikami trwał dwa tygodnie. W ka-
wiarni na terenie kampusu prezentowano dzienne zestawienie zużycia ener-
gii w każdym z akademików. Wykazano, że domy studenckie, w których dzia-
łali ekoreprezentanci, zredukowały zużycie energii o 3,1-4,2 proc. w trakcie 
trwania konkursu i 2,9-3,3 proc. przez dwa pokonkursowe tygodnie. W su-
mie zaoszczędzono 8536 kWh energii. W akademikach, w których nie było 
ekoreprezentanta, zużycie energii wzrosło w drugim tygodniu o 2,6 proc., a w 
kolejnych o 1,0-1,9 proc.

Badania zespołu Abigail Karp przeprowadzone w Middlebury College w 
2014 r. miały sprawdzić efektywność różnych typów feedbacku w ogranicza-
niu zużycia energii [źródło 6]. Naukowcy podzielili studentów na dwie grupy 
po 60 studentów każda i przeprowadzili dwa scenariusze interwencji. Na po-
czątku studenci w obydwu grupach zobowiązali się do zmiany określonych 
zachowań (np. niezostawiania urządzeń w trybie stand-by, nieużywania wię-
cej niż jednego urządzenia naraz, brania krótszych pryszniców). Następnie 
w akademiku zamieszkanym przez jedną z grup zamontowano iPad, na któ-
rym w czasie rzeczywistym wyświetlano zużycie energii elektrycznej przez 
mieszkańców. Urządzenie w prosty sposób sygnalizowało, czy zużycie energii 
się zwiększa, czy zmniejsza (różnymi kolorami i emotikonami). Dodatkowo 

Warto uczyć się od najlepszych
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w trakcie trwania eksperymentu w całym budynku rozwieszono plakaty ze 
wskazówkami, jak oszczędzać energię i jak dotrzymać swoich ekologicznych 
zobowiązań. W połowie trwania interwencji do członków grupy wysłano 
e-mail z przypomnieniem o ich zobowiązaniach. W drugiej grupie (była to 
tzw. grupa kontrolna) nie zastosowano iPada, więc studenci nie mieli dostępu 
do danych o tym, ile energii zużywają. Jednak podobnie jak w pierwszej gru-
pie w ich budynku także rozwieszono plakaty ze wskazówkami, jak oszczę-
dzać energię i jak dotrzymywać swoich zobowiązań. Ta grupa otrzymała rów-
nież maila przypominającego o zobowiązaniach, które podjęli. 

Grupa nr 1 (grupa otrzymująca na bieżąco informację zwrotną o zużyciu 
energii) zmniejszyła je o 3,5 proc. w stosunku do zużycia sprzed interwencji. 
Natomiast grupa nr 2 (bez informacji zwrotnej o zużyciu) zwiększyła je o  
6,9 proc. To badanie podobnie jak badanie Petersena pokazuje, że regularne i 
jak najczęstsze informowanie studentów o tym, ile energii zużywają, skutkuje 
obniżeniem jej zużycia. Badacze sugerują, że najlepszym sposobem na ogra-
niczenie zużycia energii wśród studentów akademików jest umożliwienie im 
stałego dostępu do informacji na temat zużycia – najlepiej w prostej wizualnej 
formie. 

Innym poważnym problemem współczesności jest nadmiar odpadów i 
bezwzględna konieczność ich segregacji. Wciąż wiele osób nie wie, jak ro-
bić to poprawnie. W przypadku studentów dołącza często pytanie, gdzie to 
robić. W domach studenckich w Polsce powierzchnie mieszkalne pokojów 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niewielkie – często w granicach  
6-7 m² [źródło 7]. Na tej powierzchni student uczy się, śpi, przechowu-
je większość swoich rzeczy. Pokoje czy aneksy kuchenne w tzw. modułach 
mieszkalnych nie mają więc wystarczającej wielkości, aby pomieścić odpo-
wiednie kosze do segregowania śmieci. Jak wykazały np. badania amerykań-
skiego psychologa Timothy’ego Ludwiga przeprowadzone pod koniec lat 90. 
w budynkach akademickich amerykańskiego uniwersytetu stanowego, loka-
lizacja kosza do segregacji śmieci bezpośrednio wpływa na ilość odpadów, 
jaka się w nim znajdzie [źródło 8]. W badaniach tych kosze do recyklingu 
aluminiowych puszek początkowo znajdowały się na końcu korytarza, a na-
stępnie w sali wykładowej (gdzie, jak zaobserwowano, studenci przeważnie 
spożywali napoje). Z 40 proc. puszek, które znajdowały się w koszu do recy-
klingu, gdy ten stał na końcu korytarza, ilość segregowanych puszek wzrosła 
do 60 proc. po przestawieniu kosza do sali. Kiedy naukowcy z powrotem 
przestawili kosz na koniec korytarza, ilość puszek wróciła do 40 proc. Po-
dobne wnioski pochodzą z badań grupy badawczej prowadzonej przez Ne-



 16

ala Millera, który powtórzył scenariusz eksperymentu Ludwiga, dodając do 
niego informacje wizualne, które zachęcały do segregowania śmieci oraz 
pokazywały, w jaki sposób to robić [źródło 9]. Badania przeprowadzono na 
kampusie publicznej uczelni na południu Stanów Zjednoczonych. Wyniki 
potwierdziły wnioski Ludwiga. Ponadto okazało się, że obecność informacji 
wizualnych nad koszami dodatkowo zwiększa ilość wrzucanych do nich od-
padów. Biorąc pod uwagę wyniki badań, uznano, że łatwa dostępność koszy 
do segregacji śmieci jest istotna, podobnie jak informacje pokazujące, w jaki 
sposób segregować odpady.

Podsumowując, z badań przeprowadzonych w zagranicznych akademikach 
wynika, że:

•	 kluczowa dla zużycia wody i energii jest informacja zwrotna przekazy-
wana mieszkańcom akademików. Student, który wie, ile wody i ener-
gii zużywa i czy ma jakąś korzyść z tego, żeby zużywać ich mniej, lub 
odwrotnie – grozi mu kara za to, że zużywa ich za dużo (poza akade-
mikiem byłby to rachunek za energię) – będzie bardziej kontrolował 
ich zużycie niż student, który zużywa wodę czy energię bez żadnych 
(pozytywnych lub negatywnych) konsekwencji; 

•	 mieszkaniec akademika, który wie, ile energii lub wody zużywa, i do-
datkowo jest porównywany z innymi, np. z sąsiadami, będzie bardziej 
kontrolował zużycie niż osoba, która nie jest poddana takim porów-
naniom; 

•	 ważna jest łatwość i dostępność rozwiązań, które umożliwiają studen-
tom zachowania proekologiczne. Student, który w swoim pokoju musi 
wygospodarować miejsce na osobne przechowywanie plastiku, szkła 
i papieru, raczej nie będzie tego robił, chociażby ze względu na brak 
miejsca. W przypadku wprowadzenia takich koszy np. we wspólnych 
kuchniach szansa na prawidłową segregację w akademikach wzrasta 
[źródło 10]; 

•	 stosowanie gryfikacji – wprowadzanie mechaniki znanej z gier, by za-
chęcić ludzi do zmiany zachowań w sytuacjach niebędących grami, jest 
skuteczne w aktywizacji studentów i czasowym zmniejszeniu zużycia 
energii w akademiku. Mechaniki znane z gier to np. rywalizacja, bo-
nus, kara za zły ruch; 

•	 edukacja nieformalna – warsztaty, kampanie edukacyjne, wskazówki 
dla studentów, jak skutecznie ograniczać zużycie wody i energii, jak 
segregować odpady, a także mówiące o tym, dlaczego jest to ważne, 
mogą wpływać na długofalową zmianę zachowań studentów. Wybra-

Warto uczyć się od najlepszych
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nie spośród studentów ekoreprezentanta, który mógłby planować i ko-
ordynować te zadania w danym semestrze lub roku akademickim, jest 
jednym ze sposobów prowadzenia tego rodzaju nieformalnej edukacji. 

Jak budynki oszczędzają wodę i energię?
a. Modernizacja

W Polsce powstaje bardzo niewiele nowych akademików [źródło 11]. 
Uczelnie, głównie ze względów finansowych, w pierwszej kolejności decydu-
ją się na modernizacje istniejących domów studenckich. Czy mogłyby być 
one proekologiczne? Zdecydowanie tak. Często jednak nie są ze względu na 
brak wystarczających środków finansowych i/lub brak zainteresowania władz 
uczelni kwestiami ekologicznymi w kontekście akademików. 

Przy modernizowaniu budynków w krajach Unii Europejskiej kluczowa jest 
ich energooszczędność, co znajduje odzwierciedlenie w przepisach unijnych 
(np. w dyrektywie EPBD). Budynki są odpowiedzialne za prawie 40 proc. eu-
ropejskiego zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. W Europie najwięcej 
dobrze przeprowadzonych modernizacji domów studenckich miało miejsce 
w Niemczech i Austrii. 

Bardzo ciekawym przykładem jest głęboka modernizacja akademika Neue 
Burse w Wuppertalu (Niemcy). Podobnie jak większość polskich akademi-
ków Neue Burse powstało w latach 70. w technologii tzw. wielkiej płyty. Przez 
25 lat akademik funkcjonował jako jeden budynek – z centralnym pionem 
komunikacyjnym, w którym znajdowały się również sanitariaty i kuchnie, 
oraz czterema skrzydłami mieszkalnymi. W 2000 r. wykonano kompleksową 
inwentaryzację domu studenckiego. Zarządca planował rozebranie akade-
mika i budowę na jego miejscu nowego obiektu, spełniającego współczesne 
normy budowlane i odpowiadającego potrzebom studentów. Ze względu na 
bardzo dobry stan konstrukcji żelbetowej zdecydowano się jednak na inne 
rozwiązanie. We współpracy z Passive Haus Institute Darmstadt opracowano 
nowatorski projekt termomodernizacji. Jego najistotniejsze założenia to:

•	 zmniejszenie powierzchni ogrzewanej przez częściową likwidację cen-
tralnego trzonu budynku. W wyniku wyburzenia powstały dwa budyn-
ki o zbliżonej kubaturze. Wyburzenie trzonu pozwoliło na doświetle-
nie światłem naturalnym całych pionów komunikacyjnych w budynku. 
Nowe piony nie zostały włączone do kubatury ogrzewanej; 

•	 poprawa izolacyjności termicznej wszystkich przegród zewnętrznych 
w budynku: wymiana całości fasad, okien, stropodachu;
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•	 usprawnienie wentylacji – w jednym budynku przez zastosowanie 
wentylacji mechanicznej, w drugim przez usprawnienie wentylacji na-
turalnej; 

•	 wprowadzenie monitoringu zużycia energii – żeby wiedzieć dokładnie, 
co i w jaki sposób wpływa na zużycie energii w budynku. 

Warto uczyć się od najlepszych

Rzut akademika Neue Burse przed termomodernizacją i po niej. Istotną zmianą było wyburzenie więk-
szości trzonu (środkowej części budynku) i podzielenie akademika na dwa mniejsze. W zredukowanych 
trzonach obydwu budynków zlokalizowano nieogrzewaną klatkę schodową. Dzięki temu do budyn-
ków wprowadzono znacznie więcej światła naturalnego oraz zmniejszono powierzchnię konieczną do 
ogrzania. Aby zredukować zapotrzebowanie na energię cieplną, zwiększono okna od strony południowej 
(oznaczonej na rysunku żółtymi strzałkami), docieplono ściany i dach, wymieniono instalacje wentylacji 
i ogrzewania.

Aby poszerzyć wiedzę o technikach energooszczędnej modernizacji, opra-
cowano osobne scenariusze prac budowlanych. Jeden z akademików miał 
spełnić wymagania stawiane budynkom pasywnym, drugi niskoenergetycz-
nym. Po zakończeniu modernizacji w budynku wprowadzono stały moni-
toring zużycia energii. Dane służą naukowcom z Darmstadt do poszerzenia 
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wiedzy i usprawnienia procesów energooszczędnej modernizacji budynków 
żelbetowych.

Drugim przykładem, pokazującym mniej inwazyjne, ale bardziej komplek-
sowe działania ekomodernizacyjne jest osiedle Siegmunds Hof w Berlinie. 
Powstałe w latach 60. ubiegłego wieku składa się z kilkunastu budynków, któ-
re od 2011 r. są sukcesywnie modernizowane wraz z otaczającym je terenem. 
Stworzono wiele miejsc, w których studenci mogą spędzać razem czas na ze-
wnątrz: boiska, marinę z kajakami, ściankę wspinaczkową, miejsca spotkań 
– drewniane siedziska, miejsca piknikowe oświetlane lampami zasilanymi 
energią solarną. Powstał również ogród społeczny, w którym studenci wspól-
nie uprawiają warzywa i owoce. 

Fasada jednego z akademików na kampusie Siegmunds Hof. Kampus powstał w latach 60., a jego 
znakami rozpoznawczymi są widoczne na zdjęciu okładziny z blachy oraz grzebieniowy układ budyn-
ku, dający poczucie większej prywatności (każdy z pokojów jest wysunięty względem poprzedniego, co 
utrudnia zaglądanie sobie w okna). Przed budynkami znajdują się ogródki, w których studenci mogą 
wspólnie uprawiać rośliny. 

W pierwszym etapie prac (2011-2012) modernizacji poddano pierwszy 
dom studencki – nr 13. Nie ingerowano w układ funkcjonalny obiektu, pod-
niesiono jedynie standard pokojów i ogólnodostępnych łazienek. Na każdym 
piętrze wspólne kuchnie połączono otwartymi schodami z kuchniami znaj-
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dującymi się ponad nimi. Dzięki temu studenci z różnych pięter mają okazję 
poznawać się i komunikować. W kuchniach obowiązkowo znajdują się kubły 
do segregacji odpadów. 

Akademik ma status zabytku, z tego względu podczas termomodernizacji 
zachowano istniejącą blaszaną okładzinę fasady, pod którą położono izolację 
termiczną. Wymieniono okna oraz podwyższono izolacyjność stropodachu. 
Na dachu zamontowano instalację solarną pokrywającą część zapotrzebo-
wania na ciepłą wodę użytkową. Z powodu wielu ograniczeń związanych z 
koniecznością zachowania oryginalnych rozwiązań w budynku nie wszystkie 
pomysły udało się zrealizować, jednak samo zużycie energii po termomoder-
nizacji znacznie się zmniejszyło. 

Warto uczyć się od najlepszych

Teren wokół jednego z akademików na kampusie Siegmunds Hof. W trakcie modernizacji osiedla biuro 
architektoniczne wielokrotnie konsultowało się z mieszkańcami oraz zarządcą kampusu, tak aby stwo-
rzyć projekt, który będzie najlepiej odpowiadał potrzebom studentów. Zadbano o przestrzenie rekre-
acyjne – boiska, marinę kajakową, a nawet ściankę wspinaczkową na jednym z budynków. Zaprojekto-
wano tereny piknikowe i ogrody dla mieszkańców.

Wiele aspektów modernizacji osiedla Siegmunds Hof mogłoby być przenie-
sionych na polski grunt. Zadbanie o sam budynek, dostosowanie jego ścian i 
stropów do aktualnych wymogów energooszczędności jest bardzo istotne w 
kontekście zużycia energii, jednak w Berlinie zastosowano dużo więcej cieka-
wych, ekologicznych rozwiązań. Najważniejsze z nich to:
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•	 wykorzystanie energii solarnej do produkcji ciepłej wody i prądu;
•	 rewitalizacja terenów wokół – dzięki dużym powierzchniom zielonym 

możliwa jest tzw. mała retencja, czyli zatrzymywanie wód opadowych 
w glebie;

•	 zorganizowanie ogrodu społecznego – miejsca, w którym studenci 
mogą razem sadzić rośliny i dbać o nie. Jest to nie tylko korzyść ekolo-
giczna, ale też sposób integracji mieszkańców.

Modernizacja domu studenckiego może i powinna być realizowana z myślą 
o środowisku. Warto zacząć ją od audytu energetycznego, żeby zidentyfikować 
problemy w danym budynku i rozwiązać je w trakcie projektu modernizacji. 
Ważne, żeby modernizację budynku wykonywać w 100 proc., pamiętając, że 
raczej w najbliższych kilkunastu latach nie będzie okazji do jej powtórzenia, 
zatem w takiej formie obiekt będzie funkcjonować przez kolejne dekady. Nie 
warto oszczędzać na izolacji termicznej obiektu, stolarce okiennej czy na od-
nawialnych źródłach energii. Są to nakłady, które ograniczą koszty eksploatacji 
budynków (zwłaszcza w kontekście drożejącej energii elektrycznej i rosnących 
kosztów ogrzewania) oraz pozytywnie wpłyną na komfort termiczny studentów.

Widok z góry na dom studencki Det Lile Havnehus. Jego kompaktowa forma decyduje o bardzo ni-
skim zużyciu energii. Części wspólne (klatki schodowe, kuchnie) zasilają widoczne na zdjęciu ogniwa 
fotowoltaiczne. Na zdjęciu widać m.in. jeden z wkomponowanych w bryłę budynku ogólnodostępnych 
tarasów. 
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b. Nowe budynki

Nowo budowane domy studenckie w Europie Zachodniej i Północnej to czę-
sto obiekty ekologiczne, czyli ograniczające swoje oddziaływanie na środowisko. 
Budowane z odnawialnych materiałów, energooszczędne, posiadające systemy 
do zbierania wody deszczowej (później wykorzystywanej np. przy podlewaniu 
terenów wokół budynku), wody szarej (tej, która została już wykorzystana, np. 
przy braniu prysznica, ale może być jeszcze raz użyta, np. do spłukiwania to-
alet). Często wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne bądź kolektory słoneczne. 
Każde z tych rozwiązań może, a wręcz powinno być użyte w polskich akademi-
kach. Dlaczego jednak takich rozwiązań jest w naszym kraju tak niewiele?

Na uwagę zasługują dwa konkursy architektoniczne, które w ostatnich la-
tach (2018 i 2019) zorganizowały dwie polskie uczelnie – Uniwersytet War-
szawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W regulaminie 
żadnego z nich nie zwrócono szczególnej uwagi na rozwiązania prośrodowi-
skowe, a przynajmniej nie były one bezpośrednio punktowane. 

Z uzasadnień wyboru nagrodzonych projektów również nie wynika, że roz-
wiązania proekologiczne były oceniane. W ogłoszeniu o konkursie na war-
szawski dom studencki napisano, iż „architektura budynku ma wyznaczać 
nowe standardy projektowania akademików w Polsce” [źródło 12]. Punktacja 
konkursowa była następująca: atrakcyjność proponowanych rozwiązań ar-
chitektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem (35 proc.), rozwią-
zania funkcjonalne i przestrzenne (35 proc.), ekonomika rozwiązań w trak-
cie użytkowania budynku (30 proc.). Można uznać, że wiele rozwiązań – np. 
ogniwa czy kolektory słoneczne − pozytywnie wpływa na ekonomikę rozwią-
zań w trakcie użytkowania budynku, więc organizator pośrednio zaadresował 
kwestie związane ze zużyciem wody i energii. Jednakże, skoro aspirowano 
do wyznaczania nowych standardów projektowania domów studenckich, to 
trudno zrozumieć, dlaczego nie wykorzystano tej szansy, żeby zwrócić uwagę 
szerszej grupy odbiorców na to, że rozwiązania prośrodowiskowe są istotne 
we współczesnych domach studenckich. 

W konkursie na poznański akademik jury, przyznając nagrodę, uzasad-
niało: „nagrodę przyznano za: dobre wpisanie w przestrzeń kampusu; dobre 
rozwiązania funkcjonalne; atrakcyjny model studenckiej wioski; elegancką 
architekturę podporządkowaną stylistyce istniejącego kampusu” [źródło 13]. 
Analizując wiele materiałów promocyjnych związanych z ogłoszeniem zwy-
cięzcy, w tym relacji z przyznania nagrody [źródło 14], nie udało się jednak 
ustalić, czy nagrodzony akademik posiada elementy prośrodowiskowe.

Warto uczyć się od najlepszych
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Na zdjęciu po lewej widać frontowe elewacje akademików Grundfos Kollegiet i Det Store Havnehus. 
Charakterystycznym elementem Det Store Havnehus jest instalacja fotowoltaiczna okalająca okna na 
fasadzie południowej. Zaspokaja ona część zapotrzebowania na prąd, a także chroni przed nadmier-
nym przegrzaniem pokoje od strony południowej (instalacja działa jak zewnętrzna przesłona słoneczna). 
Charakterystycznym elementem akademika Grundfos Kollegiet jest jego wnętrze (zdjęcie po prawej). 
Widzimy na nim wewnętrzną klatkę schodową, nad którą znajduje się duże okno dachowe. Balustrady 
zostały obłożone lustrami, dzięki czemu promienie słoneczne wpadające przez okno w dachu odbijają 
się na kolejnych piętrach i docierają aż do samego dołu jedenastopiętrowego budynku. Oprócz cieka-
wego efektu wizualnego pozwala to na redukcję oświetlenia wewnątrz obiektu.

Przyjrzyjmy się zatem kilku rozwiązaniom z zagranicy:
Det Store i Det Lille Havnehus oraz Grundfos Kollegiet znajdują się w 

Aarhus w Danii. Budynki powstały w latach 2012-2013, wszystkie są ener-
gooszczędne (klasa energetyczna A lub A+ zgodnie z certyfikatem energe-
tycznym), wyposażone w energooszczędne sprzęty i oświetlenie. W dwóch z 
nich zastosowano rozwiązania maksymalizujące ilość dziennego światła. Det 
Store i Det Lille Havnehus mają dość duże powierzchnie instalacji fotowolta-
icznych (28 kWp i 56 kWp), które częściowo pokrywają ich zapotrzebowanie 
na prąd i znacznie na ciepłą wodę użytkową. Są również wyposażone w insta-
lacje do odzyskiwania wody szarej. 
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Grundfos Kollegiet jest z kolei efektem partnerstwa między prywatnym 
inwestorem i firmą Grundfos, która produkuje m.in. systemy pompowe. Ce-
lem budowy domu studenckiego w formie „żywego laboratorium” była chęć 
testowania i ewaluacji sprzętu firmy Grundfos. Firma otrzymała unikatową 
możliwość pełnej kontroli nad systemami i sprzętami swojej produkcji i ba-
dania ich w trakcie użytkowania. Dane analizuje Uniwersytet w Aarhus. 1800 
sensorów (12 w każdym pokoju akademika) w czasie rzeczywistym mierzy: 
temperaturę, stężenie dwutlenku węgla i wilgotność powietrza, zużycie ener-
gii elektrycznej, parametry ciepłej wody użytkowej. 

Nowo budowane domy studenckie to prawdziwe kopalnie pomysłów i in-
spiracji. Obiekty te nie tylko są zaawansowane technologicznie, ale często słu-
żą też jako pole badawcze – zbiera się w nich dane, które pozwalają na ocenę 
konkretnych rozwiązań i ich usprawnienie w kolejnych realizacjach. Budynki 
przedstawione w artykule to jedynie przykłady – takich obiektów powstało 
już na świecie kilkadziesiąt.

Zdecydowana większość powyższych przykładów dobrych rozwiązań w 
projektowaniu domów studenckich, ich modernizacji i zarządzaniu nimi 
mogłaby być przeniesiona na polski grunt. Problem polega na tym, że kiedy 
pojawiają się ku temu możliwości (np. rozpisywane są konkursy architekto-
niczne), z pewnych względów potencjał ten nie jest wykorzystywany. Czy wy-
nika to z niewystarczającej świadomości prośrodowiskowej polskich uczelni, 
ograniczonych zasobów finansowych, obawy przed nieznanym tematem? Na 
te pytania najpełniej mogłyby zapewne odpowiedzieć władze uczelni. Wiele 
ekologicznych domów studenckich funkcjonuje od wielu lat za granicą, a ich 
pomysłodawcy i zarządcy doskonale wiedzą, jakie korzyści płyną z zastoso-
wanych w nich rozwiązań. Mogłyby być one inspiracją dla polskich uczelni  
i domów studenckich. 

rysunki i fotografie: Martyna Mokrzecka

Warto uczyć się od najlepszych
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Czy i na ile problem ochrony środowiska zajmuje mieszkańców 
domów studenckich i administrujące nimi osoby?

Monika Skoczko-Piskorz

ekoAkademik − przyszłość 
czy teraźniejszość?
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Jak wynika z danych GUS za 2019 r., w Polsce jest 471 akademików, któ-
re oferują studentom 123 085 miejsc. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie pro-
ekologiczne działania podejmują ich mieszkańcy. Miały nam w tym pomóc 
wywiady kwestionariuszowe z kierownikami i przedstawicielami rad miesz-
kańców domów studenckich zlokalizowanych w miastach z liczbą mieszkań-
ców powyżej pięciuset, trzystu i stu tysięcy. Wywiady przeprowadziliśmy w 
październiku i na początku listopada 2020 r. Zrealizowaliśmy 8 wywiadów, 
z czego 5 z kierownikami domów studenckich i 3 z przedstawicielami rad 
mieszkańców. Ze względu na stan epidemii zastosowano formę rozmowy 
telefonicznej, podczas której uczestnicy badania odpowiadali na zadawane 
pytania. Wszystkie wypowiedzi zamieszczone w poniższym artykule zostały 
przytoczone w oryginale. Do kierowników domów studenckich skierowali-
śmy 11 pytań, przedstawiciele rad mieszkańców odpowiadali na 9 pytań. 

Należy zaznaczyć, że poza stanem epidemii realizację wywiadów utrudnia-
ły dwa czynniki. Jednym z nich był termin ich przeprowadzania, który zbiegł 
się z zakwaterowaniem studentów w akademikach (początek października), 
a następnie, po wprowadzeniu stref czerwonych i nauczania zdalnego w mia-
stach objętych badaniem, częściowym wykwaterowaniem studentów (druga 
połowa października). Skutkowało to brakiem czasu kierowników DS oraz 
nieobecnością przedstawicieli rad mieszkańców i trudnościami ze skontakto-
waniem się ze studentami (jedna z uczelni w odpowiedzi na pytanie o zgodę 
na przeprowadzenie wywiadu podała informację, że w jej akademiku nie ma 
rady mieszkańców). Drugim czynnikiem, trochę zaskakującym, była kwe-
stia uzyskania zgód na przeprowadzenie wywiadów. Kierownicy obawiali się 
rozmów bez zgody swoich przełożonych, sugerując kontakt z kierownikami 
osiedli studenckich, następnie z władzami uczelni, a niekiedy z rzecznikami 
uczelni, którzy − jak się okazało − byli najbardziej nastawieni na kontakt i 
pomoc w uzyskaniu zgód na przeprowadzenie wywiadów. 

Wywiady, które przeprowadziliśmy z kierownikami domów studenckich, 
podzielone zostały na cztery bloki tematyczne:

1. Wiedza studentów na temat zasad segregacji odpadów, sposoby infor-
mowania studentów i ich praktyczne działania w celu oszczędzania 
energii elektrycznej i ogrzewania. 

2. Rozwiązania umożliwiające oszczędność wody, energii i ogrzewania.
3. Inwestycje i działania uczelni na rzecz ochrony środowiska w domach 

studenckich.
4. Działania kierowników na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu 

akademików na środowisko naturalne. 
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Podobne bloki tematyczne wyodrębniliśmy w wywiadach z przedstawicie-
lami rad mieszkańców, z wyjątkiem bloku czwartego, dotyczącego działań 
kierowników. Zastąpiliśmy go pytaniem dotyczącym współpracy rad miesz-
kańców z kierownikami akademików lub przedstawicielami uczelni na rzecz 
ochrony środowiska w domach studenckich. 

Kierownicy DS
Podstawą praktycznych działań związanych z ochroną środowiska zawsze 

jest wiedza i świadomość problematyki ekologicznej. Wśród kierowników DS 
przeważa opinia, że studenci mieszkający w akademikach mają wystarcza-
jącą wiedzę na temat sposobów segregacji odpadów. Wiedza ta pochodzi z 
akcji informacyjnych prowadzonych na terenie akademików. Jak stwierdził 
jeden z kierowników DS [K2]: „To była naprawdę mocna akcja przeprowa-
dzona na terenie akademików. Wywieszone są tam instrukcje dotyczące se-
gregacji odpadów, jakie śmieci wyrzucamy do jakich pojemników”. Kolejny 
uczestnik badania przyznał [K1]: „Wszędzie są wywieszone informacje. W 
częściach wspólnych, w kuchniach”. Wspomniane akcje informacyjne po-
legały na oplakatowaniu DS, rozdawaniu ulotek, a także oznaczeniu miejsc 
przeznaczonych do segregacji odpadów. Z obserwacji kierowników wynika 
również, że studenci prawidłowo segregują odpady [K5]: „Składają w miej-
scach do tego przeznaczonych, do odpowiednich kontenerów przedmioty do 
utylizacji”. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy mieszkańcy akademików nie 
stosują się do wytycznych i wyrzucają odpady do nieodpowiednich kontene-
rów. W takiej sytuacji, jak stwierdził jeden z rozmówców [K4]: „Zdarza się, 
że zauważę, że ktoś źle wyrzuca śmieci. Wtedy zwracam uwagę i szybko roz-
wiązuję problem. To jest kwestia zwrócenia uwagi”. Wynika z tego, że wciąż 
jest nad czym pracować, nawet jeżeli segregacja, według kierowników, odby-
wa się prawidłowo. Nie można zaprzestać kontroli i weryfikacji, czy odpady 
trafiają do odpowiednich kontenerów. Zarówno wiedza, jak i jej praktyczne 
zastosowanie mają znaczenie, biorąc pod uwagę nowelizację Ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
i niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi wprowadzono różne stawki za 
odbiór śmieci zmieszanych i segregowanych. Brak segregacji się nie opłaca, a 
cena odbioru śmieci zmieszanych może być czterokrotnie wyższa niż odpa-
dów segregowanych.

Pomimo akcji informacyjnych na terenie akademików trochę gorzej przed-
stawia się kwestia oszczędzania wody, energii elektrycznej i ogrzewania. 

ekoAkademik − przyszłość czy teraźniejszość?
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Chociaż kierownicy DS przyznają, że studenci mają świadomość, iż mu-
szą oszczędzać, to nie przekłada się to już na praktyczne działanie w takim 
stopniu jak w przypadku segregacji odpadów. Na potwierdzenie tego można 
przytoczyć wypowiedź jednego z kierowników [K1]: „Ogrzewanie to zdecy-
dowanie nie. Kaloryfery odkręcone są na maksa, że tak powiem, oni chodzą 
lekko ubrani, jak w wakacje. Raczej domagają się wysokich temperatur, nie są 
w stanie założyć tej bluzki dodatkowo, żeby jednak przykręcić [ogrzewanie – 
przyp. aut.]. Woda też się często leje. Światło, bo mamy czasowe wyłączniki, 
też są podpierane, wkładane są tam papierki, żeby to światło tak szybko się 
nie wyłączało. Przez to psują się wyłączniki”. Podobne praktyki zdarzają się w 
przypadku perlatorów (rodzaj końcówki nakładanej na kran w celu oszczę-
dzania wody). Perlator jest łatwy w montażu, ale również łatwy w demontażu, 
co bywa wykorzystywane przez studentów. Jak zauważył jeden z kierowników 
[K1]: „Przy dziesięciopiętrowym bloku wyżej te perlatory sprawdzają się go-
rzej i mieszkańcy, ci, co są bardziej rozgarnięci, sami je wykręcają, czy to pod 
prysznicem, czy w umywalkach”. Należy zaznaczyć, że są to już działania na 
szkodę uczelni, która ponosi koszty napraw w przypadku braku możliwo-
ści wskazania osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie wyposażenia. Mimo to, 
jak przyznają kierownicy DS, w częściach wspólnych akademików możliwa 
jest większa kontrola i większy wpływ na zachowanie studentów. Łatwiej jest 
przypilnować studentów w częściach wspólnych i zapobiegać ewentualnym 
nieodpowiednim zachowaniom. Kierownicy twierdzą, że mają mniejszy pro-
blem z oszczędzaniem w miejscach wspólnych i zawdzięczają to nie samym 
postawom studentów, ale wprowadzonym rozwiązaniom pozwalającym na 
oszczędność energii i wody. Potwierdzają to słowa jednego z rozmówców 
[K2]: „Jeżeli chodzi o ogólne pomieszczenia, to w sumie mamy sprawę roz-
wiązaną, dlatego że mamy zamontowane czujniki oszczędzające energię elek-
tryczną, wyłączniki mamy w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych”. 
Inny kierownik dodał [K3]: „Wszędzie mamy czasowe wyłączniki światła i to 
się sprawdza, nie trzeba za nimi [studentami – przyp. aut.] chodzić i ich pil-
nować”. Jak stwierdził jeden z rozmówców [K1]: „Wszystko, co jest wspólne, 
to jest niczyje, nie identyfikują się z tym aż tak. Są osoby, które się identyfiku-
ją, ale to jest mała grupka”. Taka postawa studentów może świadczyć o tym, 
że nie poczuwają się do odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkają. 
Dodatkowo odpowiedzialność ta jest rozproszona, co sprzyja niewłaściwym 
zachowaniom. 

Rozmówcy przyznają również, że główny problem stanowią pokoje stu-
dentów ze względu na ograniczone możliwości nadzoru nad zachowaniem 
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zajmujących je osób. Jeden z rozmówców przyznał [K4]: „Trudno jest ich pil-
nować w pokojach, chociaż mają informacje, żeby wyłączali komputery, jak 
wychodzą z pokoju. Często zdarza się, że nie wyłączają ani światła, ani kom-
puterów”. Potwierdza to inny kierownik [K5]: „To chodzi o pokoje zajmowane 
przez studentów, to jest ich przestrzeń, trudno im coś nakazać”. Kolejny roz-
mówca dodaje [K2]: „Kosztów się nie liczy w pokojach, które zajmują, bo wia-
domo, że nie mamy takich kontroli, ale zawsze mówię, żeby oszczędzali jak w 
domu, żeby wychodząc, wyłączali światło”. Wydaje się, że wygoda i zaspoko-
jenie własnych potrzeb są dla mieszkańców domów studenckich ważniejsze 
niż oszczędności i działania proekologiczne. W miejscach, do których nikt z 
kierownictwa i pracowników DS nie ma bezpośredniego dostępu, studenci 
czują się na tyle swobodnie, że nie zwracają uwagi na konieczność oszczędza-
nia wody czy prądu. 

Każdy dom studencki ma swój regulamin, który m.in. określa zakres i wa-
runki kontroli w pokojach studenckich. Kontrole takie mogą być prowadzane 
przez kierowników oraz członków rad mieszkańców w sytuacji uzasadnio-
nego podejrzenia łamania regulaminu lub przekraczania dopuszczalnych 
norm zachowania. Zgodnie z regulaminami domów studenckich do pokoju 
studenckiego może wejść również portier lub inny pracownik w celu naprawy 
uszkodzonych urządzeń po zgłoszeniu przez studenta i za jego zgodą, a bez 
zgody i pod nieobecność studenta, jeżeli zachodzi zagrożenie życia, zdrowia 
lub mienia (na podstawie analizy 15 regulaminów losowo wybranych domów 
studenckich). Takie kontrole mogą stanowić jeden z czynników dyscyplinują-
cych studentów. Kierownicy DS przyznają, że najlepszym narzędziem dyscy-
plinującym jest rozmowa, zwrócenie uwagi i to stosują. Jak stwierdza jeden z 
kierowników [K5]: „Najłatwiej i najszybciej jest na gorąco zwrócić uwagę, jak 
widzę, że ktoś nie zakręca wody lub nie wyłącza jakiegoś urządzenia, bo to też 
się zdarza. Jak któraś z pań pokojowych zgłasza mi problem ze studentem, to 
ja go wzywam i z nim rozmawiam”. Rozmowy takie spełniają również funk-
cję edukacyjną. Kierownicy zaznaczają, że często tłumaczą i uświadamiają 
mieszkańcom akademików, że ich działania mają wpływ na wysokość opłat 
za pokój w DS. Potwierdzają to słowa jednego z kierowników [K3]: „Jeden 
argument do nich trafia − to, że będą więcej płacić, jak nie będą oszczędzać”. 
Inny kierownik stwierdził [K2]: „Generalnie to zawsze, ale to zawsze przema-
wia tylko to, że wzrosną opłaty”. Czynnik ekonomiczny, jak widać, to główny 
argument przekonujący mieszkańców DS do oszczędzania energii, wody i cie-
pła. W rozmowach ze studentami kierownicy pomijają czynnik ekologiczny, 
uważając, że nie motywuje on studentów do zmiany zachowania. Tylko jeden 
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z kierowników zwrócił uwagę na potrzebę dbania o środowisko [K2]: „Świa-
domość, wydaje się, jest większa niż jeszcze kilka lat temu. Idzie ku lepszemu. 
Im bardziej zaczniemy dbać o to środowisko, to i następne pokolenia będą 
nam wdzięczne”. Tocząca się od lat dyskusja o wpływie działalności człowieka 
na środowisko naturalne nabiera ostatnio szczególnego znaczenia. Naukow-
cy badający zagadnienia ekologii alarmują, że świat stoi u progu katastrofy 
ekologicznej, a człowiekowi zostało już niewiele czasu na podjęcie działań 
w celu zatrzymania jej skutków. Jak wynika z badania Postawy ekologiczne 
Polek i Polaków zrealizowanego przez Blue Media [źródło 1], odsuwamy od 
siebie wizję świata, który jest skazany na zagładę. Przymykamy oko na pro-
blemy, bo nie jesteśmy gotowi i nie chcemy zmienić swojego sposobu życia. 
W taki też sposób zagadnienie oszczędzania mediów traktują mieszkańcy 
akademików. Odsuwają od siebie ten problem, nie chcą go dostrzegać, bo to 
wymagałoby zmiany ich postaw i zachowania, w szczególności, jak twierdzi 
jeden z kierowników [K2]: „Mogliby się wykazać większą dbałością, myślę o 
oszczędności energii elektrycznej, tej wody w pomieszczeniach, w pokojach, 
w których nocują”. Kolejny z rozmówców oczekiwałby zmiany w podejściu 
mieszkańców do części wspólnych [K1]: „Że to, co jest wspólne, to jest ich 
osobiście i że za to odpowiadają, że składy dziesięcio- czy sześcioosobowe, że 
każda osoba za to odpowiada”. 

Kierownicy przekonani są natomiast, że tym, co przyczyniłoby się do zmia-
ny zachowania i postawy mieszkańców DS, są kary finansowe [K1:] „Jeżeli 
spotykają się z dużymi karami finansowymi, to te kary są ich w stanie trochę 
zmobilizować do zmiany działania”. Jednocześnie przyznają, że jest problem 
w ich stosowaniu, i podają w wątpliwość, czy powinno się je stosować [K1]: 
„Nie uważam też, że kary finansowe powinny być stosowane. Uważam, że 
powinno się to na świadomości, jakichś szkoleniach opierać. Na współpracy, 
nie karze”. Potwierdzają to słowa kolejnego rozmówcy [K3]: „Uczelnie od-
chodzą od kar finansowych, nie zgadzają się na nie. Może dlatego, że trudno 
jest wskazać, kto zawinił, no, chyba że ktoś porządnie narozrabia i złapie się 
go na gorącym uczynku”. Na problem z karaniem studentów wskazuje wypo-
wiedź kierownika, który stwierdził [K4]: „Trudno jest karać studenta za to, 
że za długo wodę leje albo nie przykręci grzejnika. Tutaj to tylko rozmowa 
pomoże”. Z wypowiedzi kierowników wynika, że kary mają sens w przypadku 
ciężkich naruszeń regulaminu i przekroczenia norm dopuszczalnego zacho-
wania. Zachowania związane z brakiem oszczędzania wody, prądu czy ciepła 
traktowane są jako niestosowne, ale nie na tyle, by wymagały karania. Za karę 
uznaje się już samo podniesienie opłat za miejsce w akademiku, chociaż jak 
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przyznaje jeden z rozmówców [K2]: „Cały czas nasi fachowcy sprawdzali licz-
niki, wyliczali zużycie. Od 2017 r., w tej chwili dopiero była podwyżka”. Na 
rynku mieszkaniowym akademiki nadal stanowią bardzo atrakcyjną cenowo 
możliwość kwaterunkową. Z analizy opłat za miejsca w akademikach doko-
nanej przez Bartosza Macińskiego możemy się dowiedzieć, że ceny za miejsce 
w pokoju studenckim różnią się w zależności od miasta, w którym znajduje 
się uczelnia. I tak na przykład studenci Uniwersytetu Warszawskiego zapłacą 
za akademik od 315 do 670 zł za miesiąc, natomiast studenci Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego muszą się liczyć z opłatą w wysokości od 550 zł w pokoju 
dwuosobowym do 1000 zł za „jedynkę”. Autor przyjął, że średnio miejsce w 
akademiku kosztuje od 300 do 500 zł za miesiąc. Zaznaczył jednocześnie, że 
nie można podać jednej ceny za akademik. Każda uczelnia ma swój cennik i 
warunki przyjęcia [źródło 2]. Wydaje się jednak, że przy tak kształtujących się 
cenach tylko znaczna podwyżka opłaty za miejsce w DS mogłaby wpłynąć na 
zmianę zachowania studentów i zmotywować ich do oszczędzania. 

Kierownicy i władze uczelni podejmują działania mające na celu wprowa-
dzenie rozwiązań, które przyczyniają się do obniżenia kosztów prowadzenia 
domów studenckich. Z wypowiedzi kierowników DS wynika, że podczas 
przeprowadzanych ponad pięć lat temu remontów ocieplano budynki i wy-
mieniano okna, co w dużym stopniu przyczyniło się do zmniejszenia kosztów 
ogrzewania. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł ener-
gii, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych. Nie dziwi więc fakt, że tak-
że uczelnie zaczęły stawiać na takie rozwiązania. Za przykład można podać 
publikacje na temat remontu akademika Straszny Dwór [źródło 3] należące-
go do AGH w Krakowie i DS Politechniki Warszawskiej Wcześniak [źródło 
4]. Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązanie korzystne nie tylko ze względu 
na ochronę środowiska, ale również ze względu na obniżenie rachunków za 
energię elektryczną, a nawet brak opłat za prąd. Dwóch naszych rozmówców 
przyznało, że w ciągu ostatnich pięciu lat nie było w ich DS żadnych moder-
nizacji, które zmniejszałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne [K4]: 
„10 lat temu odbył się remont akademika, w którym ja pracuję”. 

 Tania lub darmowa energia to jedno, ale jak przyznają kierownicy DS, 
uczelnie inwestują również w rozwiązania zmniejszające zużycie prądu, czy 
to pozyskiwanego z paneli fotowoltaicznych, czy też drogą tradycyjną. Kie-
rownicy DS przyznają, że uczelnie inwestują w energooszczędne wyposażenie 
akademików, m.in. w lodówki, pralki czy kuchenki mikrofalowe. Dodatkowo, 
jak stwierdził jeden z kierowników [K3]: „Zmieniliśmy oświetlenie tradycyjne 
na ledowe. Zainwestowaliśmy w czujniki na ruch, w czujniki czasowe, tzn. w 
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czasowe wyłączniki światła. Żeby oszczędzać wodę, mamy założone perlato-
ry”. Wszyscy kierownicy wskazują perlatory jako główne rozwiązanie przy-
czyniające się do oszczędności zużycia wody. Nie wszędzie natomiast można 
spotkać rozwiązania takie jak czasowe wyłączniki wody. Te, jeżeli są zakła-
dane, to w częściach wspólnych, w sanitariatach, ale już nie w pokojach stu-
denckich. Ze strony kierownictwa DS padały zapewnienia [K2]: „Sprawdzamy 
szczelność instalacji wodnej, sprawdzamy system grzewczy, są zainstalowane 
termostaty w grzejnikach. Właściwie robimy wszystko z naszej strony, żeby 
była ta oszczędność”. Takie przekonanie panuje wśród kierowników: zarówno 
oni, jak i uczelnie robią wszystko, co mogą, aby oszczędności były jak naj-
większe. Trudno było również kierownikom wskazać pilne inwestycje, które 
przyczyniłyby się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Jeden 
z kierowników przyznał, że taką inwestycją mogłaby być wymiana węzła ciepl-
nego na nowocześniejszy. Dostrzeżono również potrzebę inwestowania w pa-
nele fotowoltaiczne. Jeden z kierowników DS wskazał na potrzebę stworzenia 
infrastruktury rowerowej [K1]: „Żeby zachęcić studentów, żeby jak najwięcej 
z tego korzystali. Mamy parę stojaków i jedno pomieszczenie, które jest za-
mknięte i ogrzewane, nie cieknie tam woda. Jakby tę infrastrukturę rozbudo-
wać, można by było to poprawić, ulepszyć, no chociażby żeby zmniejszyć tę 
emisję dwutlenku węgla spowodowaną komunikacją samochodową czy miej-
ską”. Kierownik przyznał, że wzrosła liczba mieszkańców akademika, którzy 
poruszają się rowerami i wykorzystują rowery jako narzędzie pracy. Zarabia-
ją na rozwożeniu żywności i innych towarów dzięki zatrudnieniu w jednej 
ze znanych firm dostawczych. W tym celu kupują dobre rowery i potrzebu-
ją miejsca, gdzie mogliby te rowery bezpiecznie przechowywać: „Nie moż-
na tego trzymać w korytarzach, ponieważ nie można zastawiać dróg ewaku-
acyjnych, a więc gros rowerów stoi poprzypinanych do barierek na zewnątrz 
(...) od czasów pandemii liczba nowych rowerów wzrosła i studenci pytają o 
dodatkowe pomieszczenia”. Rozbudowa takiej infrastruktury to z jednej stro-
ny potrzeba wygospodarowania dodatkowych, odpowiednich pomieszczeń i 
zapewnienie bezpieczeństwa mienia mieszkańców DS, a z drugiej duży wkład 
w ochronę środowiska i przyczynienie się do zmniejszenia emisji spalin sa-
mochodowych. Już sam ten argument przemawia za tym, że warto poświęcić 
czas i środki finansowe na tworzenie infrastruktur rowerowych we wszystkich 
domach studenckich, nawet jeżeli powodem, dla którego studenci przesiadają 
się na rowery, jest możliwość zarobkowania, a nie ochrona środowiska. 

Projektując badanie, zastanawialiśmy się, czy kierownicy DS mają możli-
wość rozwijania swojej wiedzy i kompetencji w zakresie nowoczesnych roz-
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wiązań pozwalających oszczędzać prąd, energię czy ogrzewanie. Przecież to 
od nich także zależy, jakie rozwiązania są stosowane i jakie urządzenia mon-
towane są w akademikach. Żaden z rozmówców nie uczestniczył w szkoleniu 
dotyczącym możliwości ograniczenia negatywnego wpływu funkcjonowania 
akademika i jego mieszkańców na środowisko naturalne i nie słyszał, żeby ta-
kie szkolenia były organizowane. Jedna z badanych osób wyraziła żywe zain-
teresowanie tego rodzaju szkoleniami, dopytując się [K3]: „A takie szkolenia 
są w ogóle prowadzone? Bo ja i pewnie moje koleżanki kierowniczki też chęt-
nie wzięłybyśmy udział w takim szkoleniu”. Szkolenia mogłyby stanowić duże 
wsparcie dla kierowników i być nieocenionym źródłem informacji na temat 
nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, które mogłyby być stosowane 
w domach studenckich. Taka wiedza mogłaby być wykorzystana podczas 
przetargów na zakup towarów czy usług dla akademików. Rola kierowników 
w odniesieniu do przetargów ogranicza się przeważnie do określenia, jakie 
usługi i jaki sprzęt są potrzebne. Kryteria zakupów określane są przez dział 
zaopatrzenia [K2]: „Generalnie my nie uczestniczymy w przetargach. My 
składamy zapotrzebowanie, głównie na pralki i lodówki. W sumie bierze się 
pod uwagę, żeby były oszczędne”. Jak przyznał inny rozmówca, najważniej-
szym kryterium pozostaje cena [K1]: „Ciągle jesteśmy budżetówką, czyli ten 
czynnik ceny jest na pierwszym miejscu zazwyczaj. Dopiero później pozosta-
łe. Ktoś, kto daje najniższą cenę za swoje usługi, jest na pierwszym miejscu, 
jak jego oferta jest rozpatrywana. I również chodzi o środki czystości, wszyst-
kie materiały, które my zamawiamy. Czynnik ceny jest decydujący”. Tylko je-
den z rozmówców przyznał, że bierze udział w przetargach i ma wpływ na 
kryteria stosowane przy zakupach sprzętu lub usług. W tym przypadku kry-
terium wpływu na środowisko naturalne dotyczyło m.in. firmy transportowej 
świadczącej usługi na rzecz DS i odnosiło się do emisji CO2 przez samochody, 
które posiada firma [K5]: „Sprawdzaliśmy, ile spalin emitowały samochody, 
to było dla nas ważne. Przy zakupach patrzymy na klasę energetyczną sprzę-
tów. Tak, to jest jednym z kryteriów”. Wydaje się, że zagadnienia ekologiczne 
pomijane są przez administrację uczelni i kierownictwo DS, a problematyka 
ekologii podejmowana jest jedynie w kontekście oszczędności i ewentualnych 
rozliczeń za zużycie prądu, wody i ciepła, według zasady „im mniej zużyjesz, 
tym mniej zapłacisz”. Oszczędności wprowadzane są również w administro-
waniu DS i dotyczą codziennych czynności [K1]: „Pojawiają się zalecenia co 
jakiś czas od władz, żeby drukować dwustronnie, żeby mniej papieru zuży-
wać, żeby tuszu mniej zużywać. Oddajemy do regeneracji kartridże. Staramy 
się, jak likwidujemy sprzęty z pola spisowego, z terenu akademika, staramy 
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się je też zagospodarować. Dzwonimy do schronisk dla zwierząt, pytamy, czy 
nie chcą materacy, koców. Do schronisk dla bezdomnych, czy nie chcą łó-
żek piętrowych. Staramy się w ten sposób działać”. Ponowne wykorzystanie 
sprzętów jest bardzo ważnym elementem ochrony środowiska. Dzięki temu 
przede wszystkim zmniejsza się ilość odpadów. Według GUS w 2019 r. w Pol-
sce zebrano 12,8 mln ton odpadów komunalnych. W stosunku do roku 2018 
to wzrost o 2,1 proc. Dlatego też bardzo ważna jest nie tylko segregacja odpa-
dów i ich wtórne wykorzystanie, ale i ograniczenie ich produkowania. 

Przedstawiciele rad mieszkańców (studenci)
Badanie objęło również studentów. Ich głosem byli przedstawiciele rad 

mieszkańców. Rada mieszkańców jest jednostką samorządu studenckiego i 
składa się z kilku osób, najczęściej od 3 do 9 (czasem więcej), w zależności od 
wielkości DS i innych ustaleń uczelni. Do głównych zadań RM należy repre-
zentowanie wszystkich mieszkańców DS, współgospodarowanie DS, a także 
organizacja życia społecznego w akademiku czy ustalanie z kierownikami 
wyposażenia DS i świadczeń na rzecz mieszkańców, w szczególności środków 
czystości, higieny osobistej itp. Przedstawiciele RM powinni więc orientować 
się w sprawach dotyczących zarówno warunków mieszkania w akademikach, 
jak i zarządzania. Dlatego też zwróciliśmy się do nich z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 

Podobnie jak kierownicy DS przedstawiciele RM przyznali, że studenci 
posiadają wiedzę na temat segregowania śmieci, konieczności oszczędzania 
wody, prądu i ciepła. Wiedza mieszkańców akademików pochodzi nie tylko 
z akcji informacyjnych przeprowadzanych przez uczelnie, wynoszoną ją też z 
domu [S2]: „Na każdym kroku, praktycznie wszędzie są informacje, do jakich 
worków i kontenerów wyrzucać jakie śmieci. Na piętrach, w kuchniach, pełno 
tego jest wszędzie, nie tylko w akademiku i na uczelni”. [S1]: „Są takie, żeby 
światło wyłączyć, na przykład jak w nocy ktoś gotuje, to żeby wyłączyć prąd 
i kuchenki elektryczne, mikrofalowe. Zresztą temat segregacji jest obecny już 
od dawna, w domu też trzeba było segregować śmieci”. Niejednokrotnie stu-
denci sami angażują się w akcje informacyjne. Na stronach internetowych 
uczelni można znaleźć przykłady takich inicjatyw, chociażby filmiki instruk-
tażowe dostępne na stronie pollubTV Jak segregować odpady, stanowiące stu-
dencki poradnik o segregacji odpadów. Dodatkowo studenci biorą udział w 
różnego rodzaju konkursach o tematyce ekologicznej, które organizowane są 
od co najmniej kilkunastu lat. Za przykład można podać konkurs Energia to 



 36

Ty − włącz się do sieci, w którym na przełomie maja i czerwca 2014 r. brali 
udział mieszkańcy czterech domów studenckich w Krakowie. W ramach kon-
kursu studenci siłą własnych mięśni produkowali prąd, pedałując na rowe-
rach górskich ustawionych na specjalnych stojakach, do których podłączone 
były prądownice przetwarzające energię mechaniczną w elektryczną. Wytwo-
rzona energia ostatecznie zasilała urządzenia konkursowe. Celem konkursu 
było uświadomienie studentom, że mogą sami wytwarzać prąd, nie muszą go 
zawsze kupować, co jest zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Dodatko-
wo organizatorzy chcieli, by uczestnicy konkursu odczuli, ile wysiłku trzeba 
włożyć w wyprodukowanie 1 Wh [źródło 5]. Nagrodą w konkursie były ro-
wery i stojaki do nich na kwotę 15 tys. zł. Była to już druga edycja tego kon-
kursu, rok wcześniej rywalizowały akademiki ze Szczecina. Warto doceniać 
zaangażowanie studentów w takie inicjatywy i podkreślać, jak wiele zależy od 
ich postaw i zachowania. W 2009 r. studenci Politechniki Warszawskiej wy-
grali międzynarodowy konkurs GE Energy Ekologiczny kampus, otrzymując 
w nagrodę 25 tys. euro. Zwycięstwo zapewnił im projekt elektrowni napędza-
nej gazowym silnikiem tłokowym [źródło 6]. Z ostatnich, ogłaszanych w tym 
roku konkursów warto zwrócić uwagę na filmowy konkurs ekologiczny Wyż-
szej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu skierowany do studentów i uczniów. 
Konkurs nie dotyczył co prawda bezpośrednio mieszkańców akademików, ale 
miał na celu promowanie ekonawyków, m.in. zasady zero waste, ograniczania 
użycia plastiku czy też rezygnacji z poruszania się samochodami [źródło 7]. 
Nawyki, zachowania i działania podejmowane przez studentów mają nato-
miast bezpośrednie przełożenie na wpływ funkcjonowania DS na środowisko 
naturalne i powinny być jak najbardziej proekologiczne. 

Jak twierdzą przedstawiciele RM, pomimo posiadanej przez studentów wie-
dzy ich praktyki i działania są różne. Podkreślają oni również, że problem 
pojawił się głównie w momencie zamknięcia zsypów w budynkach wielo-
piętrowych i wprowadzenia segregacji odpadów [S1]: „Wcześniej pojawił się 
sprzeciw, te dwa lata temu, jak zostały zamknięte zsypy, to sugerowało po 
prostu, że im się nie chce segregować śmieci. Zostały postawione w zamian 
pojemniki na segregację. Z tego, co widzę na piętrach, to pomimo wcześniej-
szych sprzeciwów zapełniane są dobrze”. Dodatkowo jeden z przedstawicie-
li stwierdził, że [S3]: „Zazwyczaj wszystko lądowało w jednym kontenerze, 
selekcji odpadów dokonywali miejscowi menele, którzy szukali puszek alu-
miniowych i butelek zwrotnych po piwie. Teraz nie muszą już tyle szukać”. 
Problem osób uzależnionych i bezdomnych to osobny i bardzo ważny temat. 
Warto jednak zaznaczyć, że kierując się względami ekonomicznymi i chęcią 
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zarobku, mogli przyczyniać się do selekcji odpadów i pozyskiwania materia-
łów do recyklingu, w sytuacji kiedy odpady były źle segregowane lub wyrzu-
cane jako odpady zmieszane. 

Nasi rozmówcy wskazali na jeszcze jeden problem, jakim są różnice w prak-
tykach segregowania odpadów u studentów zagranicznych, z innych kręgów 
kulturowych, [S1]: „Jest jednak problem z tymi studentami przyjezdnymi z 
innych krajów. Im trzeba tłumaczyć i nie zawsze się stosują do tych zasad se-
gregowania śmieci w akademiku czy nawet wynoszenia śmieci do wspólnego 
kontenera (...) Pomimo że są informacje, że segregujemy śmieci i prosimy o 
wynoszenie na zewnętrzne kontenery, nie respektują tego, pomimo próśb nie 
wynoszą”. W przypadku studentów zagranicznych wydaje się, że istnieje po-
trzeba stosowania innego rodzaju sposobu przekazywania informacji. Może 
warto rozważyć zorganizowanie warsztatów lub szkoleń na temat sposobów 
segregowania odpadów. Trudno jest jednoznacznie określić, czy problem wy-
nika z niewiedzy, innej mentalności, kultury czy zwykłej niechęci do stosowa-
nia się do ogólnie przyjętych zasad. [S3]: „Mamy trochę problemów z zagra-
nicznymi studentami. Informacje są wszędzie i na tyle czytelne, że naprawdę, 
nawet jak się nie zna języka, to można to ogarnąć, a oni i tak robią swoje. 
Trzeba im zwracać uwagę, tłumaczyć, ale to nie zawsze pomaga”. Należy pod-
kreślić, że żaden z kierowników DS nie wskazał na problem ze studentami z 
zagranicy. Takiego podziału nie było też w przypadku konieczności oszczę-
dzania wody czy energii elektrycznej. 

Przedstawiciele RM przyznają, że ciężko jest zmusić studentów do oszczę-
dzania wody [S2]: „Chyba mało kto patrzy na to. Jak ktoś idzie pod prysznic, 
to nikt mu nie wylicza, ile tam jest, ile wody puszcza”. [S1]: „Z wodą jest trud-
no, bo każdy, no dziewczyny dłużej, korzysta z prysznica. Tutaj jest problem, 
aczkolwiek myślę, że rano to tylko szybki prysznic. (...) Bo nawet jakbyśmy 
ganiali studentów, żeby oszczędzali wodę, to i tak by zrobili po swojemu. To, 
mi się wydaje, jest wpajane od dziecka”. Na inne praktyki wskazał kolejny 
przedstawiciel [S3]: „Zdarza się, że studenci urządzają sobie saunę w łazience. 
Leją hektolitry gorącej wody na zimne płytki, co powoduje duże ilości pary 
wodnej. Oj, różnie bywa. Czasami rozsądku i odpowiedzialności brakuje”. 
Wydaje się, że główną przyczyną takiego podejścia jest brak bezpośredniego 
rozliczenia kosztów zużycia wody czy prądu przez mieszkańców DS. Dodat-
kowo studenci mają poczucie, że ktoś zawsze coś za nich zrobi. Jeżeli oni nie 
zgaszą światła w części wspólnej, to zrobi to ktoś z pracowników DS. Wiedzą, 
że nad porządkiem na terenie akademika czuwają panie pokojowe, portierki 
lub portierzy, którzy robią obchody i sprawdzają, czy wszystko jest powyłą-
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czane [S1]: „Wiem, że były takie obchody pań portierek, nie wiem, jak jest 
teraz, bo dawno nie byłam w akademiku przez wirusa, ale panie chodziły dwa 
razy w nocy po piętrach i wyłączały i światło, i palniki. Tak to funkcjonowało i 
panie też starają się oszczędzać”. Podobnie jak kierownicy DS przedstawiciele 
RM przyznają, że to głównie argument finansowy mógłby zmotywować stu-
dentów do zmiany zachowania [S2:] „Jakby tak podnieść opłaty za akademik, 
to pewnie by zaczęli oszczędzać, bo innego sposobu to chyba nie ma”. Inny 
z rozmówców dodaje [S1]: „Jak przyjdzie im płacić te rachunki samemu za 
zużycie wody, to się zacznie oszczędzanie”. Należy jednak zaznaczyć, że pod-
wyżki opłat za miejsce w DS nie są znacząco odczuwalne przez studentów. 
Jak dowiedzieliśmy się od jednego z przedstawicieli, wprowadzane raz w roku 
podwyżki (o ile są) to kwota rzędu 10-20 zł miesięcznie. Sytuacja zmieni-
łaby się znacznie, gdyby uczelnie zaczęły stosować podliczniki do każdego 
pokoju, co zasugerował jeden z przedstawicieli RM. Możliwe by było wtedy 
wyliczenie zużycia prądu dla każdego pokoju, ale już nie dla każdego miesz-
kańca (chyba że w pokoju jednoosobowym). Rozwiązanie to łączy się niestety 
z dużymi nakładami finansowymi, na które uczelnie nie chcą się zdecydować. 
Byłoby to również skomplikowane logistycznie ze względu na liczbę dodatko-
wych liczników, konieczność rozliczania poszczególnych pokoi i przeliczanie 
kosztów zużycia energii na mieszkańców. 

Uczelnie, znając również sytuację finansową studentów, starają się robić 
wszystko, aby koszt opłaty za pokój był jak najniższy. To też jest sytuacja, kie-
dy ktoś robi coś za studentów, w tym przypadku zadba o finanse i budżet 
akademika. Zachowanie i podejście do oszczędzania obrazuje wypowiedź 
[S1]: „Przyjeżdżają studenci, pierwszy, drugi rok. Wypuszczeni spod opieki 
rodziców, więc oni nie patrzą, ile wody się zużywa, ile prądu jest, bo to rodzice 
patrzyli. Jak pójdą na swoje, to zobaczą, ile kosztuje woda, ile prąd. Zaczną 
wtedy mówić: o kurczę, dużo coś, po co to światło się świeci, jak mnie nie 
ma w pokoju. Tak że akademik to jest forma przejściowa pomiędzy domem 
a własnym mieszkaniem”. Wydaje się, że takie wyjaśnienie postawy studen-
tów bardzo dobrze oddaje motywy ich działania. Z wypowiedzi wyłania się 
obraz młodego człowieka, który nie musi jeszcze myśleć o oszczędzaniu, bo 
nie ponosi związanych z tym kosztów. Czynnik ekologiczny jest natomiast za 
słaby, by spowodować zmianę nawyków, tak jak przyznała jedna z osób [S2]: 
„Bycie ekologicznym jest często bardziej czasochłonne i bardziej kosztowne, 
bo trzeba wybierać ekonomiczne opakowania, szukać i kupować produkty 
eko. Nie wszyscy mają na to czas i głowę do tego”. Wypowiedź ta potwierdza 
również wyniki przytaczanego wcześniej badania Postawy ekologiczne Polek i 
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Polaków. Zmiany zachowania i nawyków na bardziej ekologiczne wymagają 
wysiłku. Łatwiej jest odsunąć od siebie myśl, że trzeba coś zmienić, niż podjąć 
jakieś działania. Jeżeli studenci nie muszą liczyć kosztów zużywanej wody, 
prądu czy ogrzewania, to nie będą się przejmowali oszczędzaniem. Jeżeli nie 
płacą za wywóz śmieci, to nie muszą się przejmować, czy są one segregowane, 
czy nie lub czy wyrzucą je do właściwego kontenera. Nie można oczywiście 
zapomnieć o grupie studentów, którzy identyfikują się z miejscem, w któ-
rym mieszkają, i nie potrzebują dodatkowych motywacji do oszczędzania. 
Tym mieszkańcom akademików wystarczy sama świadomość sytuacji klima-
tycznej na świecie i poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne, by 
oszczędzać.

 Pomimo sceptycznego nastawienia co do efektów pomysłów na zmoty-
wowanie studentów do zmiany zachowania jest kilka. [S3]: „Moim zdaniem 
studenci nie zmienią swoich nawyków. Jest to niemożliwe do wykonania. 
Pomogłoby zwiększenie opłat za akademik, prace porządkowe wykonywane 
wokół DS przez studentów w ramach rekompensaty za naganne zachowanie, 
tak żeby wstydu się trochę najedli”. Wykonywanie prac porządkowych na te-
renie DS jako forma kary jest metodą naruszającą godność studenta, a tym 
samym nie wolno jej stosować. Jak przyznawali kierownicy DS, lepiej pra-
cować nad świadomością studentów i z nimi współpracować, niż ich karać. 
Zastanawiające jest, że sami studenci wolą karać i nie wierzą w zmianę swoich 
nawyków w sposób dobrowolny, wynikający z podnoszenia świadomości i 
posiadanej wiedzy. 

Studenci zauważają również działania kierowników akademików i uczelni 
w celu obniżenia kosztów zużycia mediów. Najbardziej znanymi rozwiązania-
mi są czasowe wyłączniki światła i perlatory. Na takie rozwiązania najczęściej 
wskazywali przedstawiciele RM. Przyznają również, że większość stosowa-
nych rozwiązań pojawia się przy okazji remontów. To wtedy budynki są ocie-
plane, wymieniane są okna. [S1]: „Nasz akademik był remontowany pięć czy 
sześć lat temu i na pewno był ocieplany. Wentylacja też była robiona. Ogólnie 
modernizacja poszczególnych akademików. Co roku uchwalany jest budżet 
i jakiś akademik jest remontowany”. Dla studentów remont DS to rzecz bar-
dzo oczekiwana i pozytywna, przynosząca same korzyści. Dzięki remontom 
mieszkają w lepszych warunkach, a dzięki wprowadzanym rozwiązaniom po-
winni uniknąć podwyżek opłat za miejsce w pokoju studenckim. Przedstawi-
ciele RM dostrzegają również potrzebę dalszych inwestycji i remontów DS. 
Wśród pomysłów na inwestycje znalazły się np. wiaty śmietnikowe z segrega-
cją odpadów, wymiana oświetlenia na energooszczędne czy wymiana wanien 
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na prysznice. Odpowiedź na pytanie o potrzebne inwestycje wymagała na-
mysłu ze strony rozmówców i nie była taka prosta [S1]: „Ogrzewanie odpada, 
bo jest miejskie. Nad tą fotowoltaiką można by się zastanowić, bo u nas nie 
ma, lub te panele słoneczne. Nie wiem, na ile pozwala konstrukcja DS, ale 
myślę, że by się udało”. Dla innego przedstawiciela RM zastanawiające było, 
czy opłacalny byłby montaż rekuperatorów ciepła i fotowoltaiki [S3]: „Pewnie 
przydałaby się fotowoltaika, ale koszty takich instalacji jak panele fotowol-
taiczne czy rekuperatory ciepła zazwyczaj zwracają się po 10 latach, więc lo-
giczne jest, że uczelni w Polsce nie stać na taki wydatek”. Pomimo takich wąt-
pliwości w akademikach pojawiają się już pierwsze instalacje fotowoltaiczne. 
Drugie rozwiązanie, o jakim wspomniał przedstawiciel RM, to rekuperacja. 
Najprościej mówiąc, to wentylacja, która potrafi odzyskać ciepło. Jak możemy 
dowiedzieć się na stronie Rekuperatory.pl, straty ciepła w budynkach wenty-
lowanych tradycyjną metodą grawitacyjną sięgają 50 proc., dzięki rekuperacji 
można ograniczyć je do 15 proc. Sam rekuperator to urządzenie nazywane 
centralną wentylacją z odzyskiem ciepła, zasilane energią elektryczną, które 
podpięte do właściwie wykonanej instalacji wentylacyjnej zapewnia odzysk 
ciepła (energii) z powietrza, obniżając zapotrzebowanie energetyczne budyn-
ku. O rekuperatorach ciepła niestety nie wspomniał żaden z kierowników DS, 
nie można więc zweryfikować, czy takie rozwiązania w ogóle są stosowane  
w akademikach.

Rady mieszkańców DS, jak wynika z regulaminów, współpracują z kierow-
nikami DS w zakresie organizacji życia mieszkańców akademików. Mają rów-
nież prawo uzgadniać z kierownikami realizację budżetu, plan finansowo-rze-
czowy czy też plany remontów. Nie wszyscy przedstawiciele RM, z którymi 
rozmawialiśmy, przyznają, że sprawy związane z oszczędzaniem wody, ener-
gii elektrycznej i ogrzewania były z nimi konsultowane. Podstawową sprawą 
podlegającą konsultacjom były zasady segregowania odpadów. Jak przyznała 
jedna z osób [S1]: „Sprawa segregowania śmieci była konsultowana dość dłu-
go i boleśnie, bo o to walczyliśmy dla studentów, żeby zsypów nie zamykać, 
bo to jest po prostu wygodne. Studenci nie chcieli, ale w końcu to przyjęli, 
bo weszła ustawa i zabronili używania zsypów w domach wielopiętrowych. 
Tak że takie sprawy są z nami konsultowane. Jeszcze zależy, czego dotyczy 
sprawa, jeżeli poszczególnego akademika, to jest to konsultowane z nami i 
administracją”. Współpraca kierowników z radami mieszkańców jest bardzo 
ważnym elementem funkcjonowania domów studenckich. Członkowie RM 
sami są studentami i znają problemy osób mieszkających w akademikach, ich 
głos powinien być brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
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gospodarowania DS, szczególnie w kontekście oszczędności i zużycia me-
diów. To bowiem przede wszystkim od postawy studentów, ich zachowania 
i praktyk zależy wynik finansowy DS. Kierownicy natomiast robią wszystko, 
co mogą, aby wynik finansowy akademików był jak najlepszy, zapewniając 
jednocześnie studentom odpowiednie warunki mieszkaniowe. Taką pełną 
współpracą i rzeczowymi konsultacjami pochwalił się jeden z przedstawicieli 
RM [S2]: „Nie mamy z tym problemu. Konsultowane jest chyba wszystko, co 
dotyczy naszych mieszkańców. Sprawy ekologii też i wprowadzane rozwią-
zania”. I takiej współpracy życzymy wszystkim, bo może ona przynieść same 
korzyści zarówno kierownictwu, jak i studentom mieszkającym w DS. 

Podsumowanie i wnioski

Zagadnienie wpływu funkcjonowania domów studenckich na środowisko 
naturalne jest złożone i wieloaspektowe. Z jednej strony mamy uczelnie i 
kierownictwo DS, które wdrażają rozwiązania pozwalające na oszczędzanie 
wody, prądu i ciepła. Z drugiej strony są młodzi ludzie, którzy wchodzą w 
dorosłe życie i dopiero uczą się odpowiedzialności za własne postępowanie. 
Akademik to miejsce, w którym mieszkają bardzo różne osoby. Ich podejście 
do zagadnień ekologicznych jest indywidualne, a niejednokrotnie dopiero się 
kształtuje. Mieszkańcy DS dostają jednak gotowe rozwiązania i udogodnienia 
prowadzące do oszczędzania, wystarczy z nich odpowiednio korzystać. Wy-
daje się też, że zarówno działania kierowników DS, jak i samych studentów 
powinny być zbieżne i prowadzić do jak najbardziej oszczędnego działania 
akademików. Studenci wiedzą, że muszą oszczędzać, bo od tego zależą opłaty 
za miejsce w pokoju studenckim, i mają do tego narzędzia. W praktyce jed-
nak jest jeszcze wiele do zrobienia, aby zmniejszyć negatywny wpływ akade-
mików na środowisko naturalne. Głównym problemem wydają się nawyki 
studentów i niejednokrotnie nieodpowiedzialne zachowanie. To w tym ob-
szarze upatrywać można możliwości największych zmian prowadzących do 
oszczędności, choć są to zmiany najtrudniejsze. To indywidualne decyzje do-
tyczące codziennych czynności wpływają na końcowy wynik. Oszczędzanie 
to małe gesty, które przekładają się na globalny efekt.

Tymczasem działania motywowane ochroną środowiska wydają się nie-
obecne w życiu mieszkańców akademików. Praktycznie wszystkie działania 
podejmowane przez studentów motywowane są kwestiami finansowymi, a 
nie dbałością o środowisko. Problematyka ekologiczna spychana jest na dal-
szy plan, dostrzegana jakby przy okazji wykazywanych oszczędności. A może 
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warto odwrócić proporcje i nadać motywom ekologicznym większą rangę? 
Mimo że studenci wiedzą, że mogą więcej zapłacić za miejsce w akademiku, 
jeżeli nie będą oszczędzać, to wizja podwyżki o 10 czy 20 zł miesięcznie nie 
jest na tyle straszna, żeby wymusić na wszystkich większą dbałość o środowi-
sko. Natomiast wizja przyszłości, w której ludzkość nie poradzi sobie z ilością 
wytwarzanych odpadów, ze zmianami klimatycznymi, z rabunkową eksplo-
atacją zasobów naszej planety, co spowoduje gwałtowne zmiany pogodowe 
i globalną katastrofę ekologiczną, może zmusi młodych ludzi do podejmo-
wania działań na rzecz ochrony środowiska. Kampanie informacyjne i edu-
kacyjne powinny przyczynić się do wzrostu świadomości na temat zagrożeń, 
ale i możliwości uniknięcia katastrofy ekologicznej. To ostatni dzwonek na 
podjęcie zdecydowanych działań w każdym obszarze i przez każdego z nas, 
a tym bardziej przez mieszkańców domów studenckich, którzy mają realny 
wpływ na funkcjonowanie akademików i na środowisko naturalne. 
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Za pomocą badania ekoAkademik sprawdziliśmy,  
co mieszkańcy domów studenta sądzą o swoich miejscach 
zamieszkania w kontekście ich negatywnego wpływu na 
środowisko. Przeanalizowaliśmy sposoby zarządzania 
akademikami. Czy wdrożono w nich rozwiązania proekologiczne 
pomagające uczelniom zaoszczędzić, a mieszkańcom domów 
studenta być bardziej eko na co dzień?

Tetyana Lewińska

Polskie akademiki  
– jak bardzo eko?
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Problem skutecznego zarządzania domami studenta w Polsce leży nie tylko 
w umiejętności efektywnego wykorzystania zasobów budynku, współdziała-
nia kierownictwa, uczelni, rady mieszkańców i samych mieszkańców na rzecz 
polepszenia warunków zamieszkania. Funkcjonowanie takich obiektów jak 
domy studenta czy osiedla akademickie ściśle wiąże się z kwestiami zrówno-
ważonego rozwoju. Domy studenta są obiektami szczególnymi. Zamieszkuje 
je stosunkowo jednolita grupa osób pod względem charakterystyki demogra-
ficznej i behawioralnej. Mają spory potencjał, aby wdrażać w nich innowa-
cyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania zasobów energetycznych, energii 
cieplnej i wody. Mogą też służyć jako przykład zarządzania proekologicznego 
w przestrzeni miejskiej. 

Celem badania Eko(?) Akademik była analiza istniejących w domach stu-
denta rozwiązań pro-ekologicznych, potencjału funkcjonowania tych obiek-
tów oraz możliwości wprowadzenia w nich rzeczywistych zmian na rzecz 
ochrony środowiska. Ponadto kwestionariusz zawierał blok pytań dotyczą-
cych postaw proekologicznych ich mieszkańców. Wzięli w nim udział miesz-
kańcy domów studenta z ponad 70 uczelni z 30 miast Polski. 

Badanie kwestionariuszowe wdrożono za pomocą metody CAWI wśród 
mieszkańców domów studenta w Polsce w drugiej połowie 2020 r. Jego rezul-
taty przedstawiono na podstawie analizy 357 ankiet spełniających kryterium 
zamieszkania w domu studenta w ciągu ostatnich trzech lat. Badanie miało 
zasięg ogólnopolski. Najwięcej osób reprezentowało województwa: małopol-
skie (13,76 proc.), mazowieckie (12,92 proc.), śląskie (10,11 proc.) i pomor-
skie (9,55 proc.). Szczegółowy podział według miejsca zamieszkania respon-
dentów przedstawiono na wykresie 1. 

Wykres 1. Miejsce zamieszkania według województwa

Polskie akademiki – jak bardzo eko?
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Zdecydowana większość respondentów to osoby w wieku 18-23 lat (77,18 proc.) 
oraz 24-29 lat (20,56 proc.), które mieszkają lub w ciągu ostatnich trzech lat 
mieszkały w domach studenta – studenci i doktoranci 77 szkół wyższych  
z 30 polskich miast. 

Szczegółowy podział uczestników według czasu zamieszkania w domu stu-
denta przedstawiono na wykresie 2. Największe podgrupy badanych to osoby, 
które mieszkają w domu studenta mniej niż rok (29,45 proc.), druga najlicz-
niejsza grupa to osoby, które mieszkają lub mieszkały w domu studenta przez 
dwa lata (20,06 proc.), nieco mniej uczestników badania (17,48 proc.) miesz-
ka w domu studenta co najmniej rok. 

Wykres 2. Czas zamieszkania w domu studenta

Czy młodzież myśli o środowisku?
Według badań CBOS wśród negatywnych zjawisk i zagrożeń, które nie-

sie za sobą rozwój cywilizacyjny, najgroźniejsze dotyczą zanieczyszczenia 
środowiska. Ten problem znalazł się na pierwszym miejscu – tę odpowiedź 
wskazało aż trzy czwarte (75 proc.) respondentów [źródło 1]. Niepokój o stan 
środowiska w skali całego kraju wyraża dwie trzecie (68 proc.) Polaków. Co 
trzeci badany (32 proc.) twierdzi, że stan środowiska naturalnego w miejsco-
wości, w której mieszka, jest powodem do niepokoju w dużym lub bardzo 
dużym stopniu [źródło 2]. Osoby młode, w wieku 18-34 lat, są również bar-
dziej zaniepokojone stanem środowiska w Polsce niż stanem środowiska w 
miejscowości zamieszkania. Tam jest on powodem do niepokoju w dużym 
stopniu dla 11 proc. Polaków w wieku 18-24 lat oraz 20 proc. Polaków w wie-
ku 25-34 lat. Wśród osób młodych wyższy poziom zaniepokojenia dotyczy 
stanu środowiska w kraju: 38 proc. Polaków w wieku 18-24 lat oraz 43 proc. 
Polaków w wieku 25-34 lat jest zaniepokojonych stanem środowiska w Polsce 
w dużym stopniu [źródło 2].
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Wykres 4. Poziom niepokoju dotyczącego stanu środowiska naturalnego w miejscowości 
zamieszkania wśród mieszkańców domów studenta

Tendencję bardziej pesymistycznej oceny stanu środowiska w Polsce (niż 
w miejscowości zamieszkania) potwierdzają rezultaty naszego badania. Śred-
nia ocena stopnia zaniepokojenia stanem środowiska w Polsce wynosi 2,96 
w skali pięciostopniowej. Nieco mniej niepokoi mieszkańców domów stu-
denta stan środowiska w miejscowości zamieszkania. Średnia ocena stopnia 
zaniepokojenia stanem środowiska w miejscowości zamieszkania jest niższa  
i wynosi w skali pięciostopniowej 2,84. Ponadto 29,56 proc. respondentów 
niepokoi stan środowiska w miejscowości zamieszkania w niewielkim stop-
niu, niemniej prawie połowa uczestników badania odczuwa niepokój odno-
śnie do stanu środowiska w dużym stopniu. Stan środowiska naturalnego w 
Polsce jest powodem do niepokoju większości uczestników badania: 55,41 
proc. badanych jest zaniepokojonych stanem środowiska w dużym stopniu, 
28,83 proc. osób – w bardzo dużym stopniu. 
Wykres 3. Poziom niepokoju dotyczącego stanu środowiska naturalnego w Polsce wśród 
mieszkańców domów studenta

Polskie akademiki – jak bardzo eko?
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Na podstawie analizy zebranych w ramach obecnego badania danych moż-
na stwierdzić, że mieszkańcy domów studenta prezentują postawy proekolo-
giczne: 31,42 proc. respondentów uważa, że należy świadomie podchodzić 
do kwestii dbania o środowisko naturalne, 26,77 proc. uważa, że jest to co-
dzienny obowiązek każdego, 30,31 proc. respondentów sądzi, że dbanie o 
środowisko naturalne może poprawić komfort życia i sytuację na planecie. 

Wykres 5. Opinia mieszkańców domów studenta na temat dbania o środowisko naturalne

Jak chronić środowisko na co dzień?
Studentów pytaliśmy też o codzienne czynności, które mają pozytywny lub 

negatywny wpływ na środowisko. Najwięcej respondentów w codziennych 
czynnościach stara się zmniejszyć produkcję śmieci, w tym plastiku. Wśród 
takich czynności są też: zabieranie na zakupy torebek wielokrotnego użytku 
i unikanie plastikowych – 94,47 proc. respondentów (11,06 proc. – często, 
83,41 proc. – bardzo często), zgniatanie kartonów i opakowań – 93,6 proc. 
respondentów (18,26 proc. – często, 75,34 proc. – bardzo często) oraz segre-
gacja odpadów – 83,48 proc. badanych (13,30 proc. – często, 70,18 – bardzo 
często). Poniżej przedstawiono średnią częstotliwość wykonywanych na co 
dzień czynności w skali od 1 do 5, gdzie 1= nigdy, 5 = bardzo często. 
Wykres 6. Średnia częstotliwość wykonywania czynności na co dzień wśród mieszkańców 
domów studenta
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Czy postawy proekologiczne, świadoma konsumpcja, oszczędzanie wody i 
energii przekładają się na codzienne działania na rzecz ochrony środowiska 
mieszkańców akademików? Czy decydujące w konsekwentnym proekologicz-
nym działaniu są postawy, czy stworzone do tego warunki w poszczególnych 
domach studenta? Według danych raportu CBOS Polacy wobec zmian kli-
matu (2018) zdecydowana większość Polaków deklaruje oszczędzanie ener-
gii elektrycznej – wyłączanie światła podczas wychodzenia z pomieszczenia 
(95 proc.), używanie sprzętu RTV i AGD o niskim zużyciu energii (88 proc.) 
oraz energooszczędnych żarówek (87 proc.) [źródło 1]. Podobne podejście 
dotyczące wyłączania światła przy wychodzeniu z pomieszczenia deklarują 
uczestnicy badania Eko(?) Akademik: 87,56 proc. respondentów zwraca uwa-
gę na niewyłączone światło. Ponadto 74,22 proc. badanych wyłącza z prądu 
sprzęt, kiedy go nie używa, a 40 proc. posiada energooszczędny sprzęt. Należy 
zwrócić uwagę, że oszczędzanie energii za pomocą energooszczędnego sprzę-
tu wymaga pewnych inwestycji i jest działaniem o nieco innym charakterze 
niż wyłączenie światła przy wychodzeniu z pomieszczenia. 

Wykres 7. Codzienne czynności na rzecz oszczędzania energii elektrycznej wśród mieszkań-
ców domów studenta

Polskie akademiki – jak bardzo eko?
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Zdecydowana większość mieszkańców domów studenta deklaruje oszczęd-
ne i świadome zużycie wody: 78,22 proc. stara się ograniczyć jej zużycie. 87,56 
proc. respondentów używa do prania czy sprzątania tylko tyle środków che-
micznych, ile potrzeba. 66,22 proc. mieszkańców akademików deklaruje se-
gregację odpadów. 

Wykres 8. Codzienne czynności na rzecz oszczędzania wody wśród mieszkańców domów 
studenta

Segregacja śmieci w domu studenta wymaga odpowiednich warunków. Za-
pytaliśmy o nie, a także o to, co należałoby w tym zakresie zmienić. Według 
danych badania ekoAkademik główne działania wdrożone w akademikach 
dotyczą oszczędzania energii cieplnej (np. ocieplenie budynku, uszczelnienie 
okien) – 30,51 proc., oszczędzania energii elektrycznej w pomieszczeniach 
wspólnych (np. system automatycznego wyłączania światła na korytarzach) 
– 21,82 proc. oraz obowiązkowej segregacji śmieci – 22,42 proc. 
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Wykres 9. Rozwiązania na rzecz ochrony środowiska wdrożone w domach studenta

Polskie akademiki – jak bardzo eko?

Zdaniem mieszkańców akademików wśród rozwiązań, które najpilniej po-
winny być wprowadzone, na pierwszym miejscu jest możliwość oddawania 
surowców wtórnych (automaty na butelki, puszki, makulaturę), na drugim 
– ocieplenie budynku, uszczelnienie okien, na trzecim – wprowadzenie obo-
wiązkowej segregacji śmieci.

Według nich wśród działań, które mają miejsce w domach studenta, są 
przypadki nadmiernego zużycia wody i prądu przez mieszkańców (65,23 
proc. badanych odpowiedziało „raczej tak” i „zdecydowanie tak”); okna są 
otwarte przy włączonym ogrzewaniu (53,21 proc. badanych odpowiedziało 
„raczej tak” i „zdecydowanie tak”). Najczęściej wdrażane w domach studen-
ta rozwiązania proekologiczne to wymiana żarówek na energooszczędne (42 
proc.) i wprowadzenie obowiązkowej segregacji śmieci (44,29 proc.). 
Wykres 10. Średnia wystąpienia poszczególnych działań w domach studenta na podstawie 
opinii mieszkańców w skali od 1 do 5, gdzie 1 = zdecydowanie nie mają miejsca, 5 = zdecydo-
wanie tak 
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Jak zarządzać domami studenta?
Skuteczne wdrożenie zmian w domach studenta polega na wszechstronnej 

współpracy kierownictwa akademika, uczelni, rady mieszkańców i samych 
studentów. Większość mieszkańców domów studenta w Polsce (68,63 proc.) 
ocenia warunki mieszkaniowe w akademikach jako dobre (43,79 proc.) i bar-
dzo dobre (24,84 proc.), 24,51 proc. badanych – jako średnie, 6,87 proc. – jako 
złe lub bardzo złe (6,54 proc. jako złe, 0,33 proc. – bardzo złe). 
Wykres 11. Ocena warunków mieszkaniowych w domach studenta według opinii  
mieszkańców

Niemniej ponad połowa (56 proc.) jest niezadowolona z działań kierow-
nictwa domu studenta na rzecz ochrony środowiska. 40 proc. respondentów 
ocenia działania kierownictwa jako raczej niezadowalające, 16 proc. jako 
zdecydowanie niezadowalające. Jedynie 2,18 proc. mieszkańców jest w peł-
ni zadowolone z podjętych przez kierownictwo akademika działań na rzecz 
ochrony środowiska. Należy zauważyć, że prawie jedna czwarta badanych nie 
ma zdania na ten temat. 

Ponad 40 proc. (42,97 proc.) mieszkańców domów studenta nie ma zdania 
na temat działań na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowi-
sko realizowanych przez radę mieszkańców, 32,94 proc. badanych nie może 
się wypowiedzieć, co robi w tym kierunku uczelnia. 68,63 proc. nie potrafi 
wymienić żadnego działania kierownictwa domu studenta na rzecz zmniej-
szenia negatywnego wpływu na środowisko. Wśród konkretnych rozwiązań 
wdrożonych przez kierownictwo, które respondenci potrafią wymienić, są:
– segregacja śmieci; 
– ogłoszenia/tablice informacyjne dotyczące oszczędzania wody i prądu;
– energooszczędne żarówki i systemy oszczędzania prądu na powierzch-

niach wspólnych (np. automatyczne gaszenie światła na korytarzach, włą-
czenie prądu w pokoju po włożeniu klucza/legitymacji);
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– rozwiązania pozwalające oszczędzać wodę (baterie i prysznice z czaso-
wym ograniczeniem zużycia wody). 

Zdecydowana większość badanych (88,85 proc.) nie potrafi wymienić żad-
nego działania rady mieszkańców dotyczącego zmniejszenia negatywnego 
wpływu funkcjonowania domu studenta na środowisko naturalne. Te, które 
respondenci potrafili wymienić, w głównej mierze dotyczyły kwestii wpro-
wadzenia segregacji śmieci. Należy zauważyć, że nie we wszystkich domach 
studenta funkcjonuje rada mieszkańców mimo takiej potrzeby zgłaszanej 
przez mieszkańców kierownictwu. Zdaniem mieszkańców domów studenta 
realizacja działań na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne w akademikach pozostawia wiele do życzenia. Istotna część bada-
nych nie miała zdania na temat działań proekologicznych kierownictwa, rady 
mieszkańców, uczelni oraz samych współmieszkańców. Niemniej jednakowo 
nisko oceniali działania kierownictwa, rady mieszkańców i uczelni na rzecz 
zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne: w skali pięcio-
stopniowej od 1 do 5 (1 – zdecydowanie niezadowalające, 5 – w pełni zado-
walające) średnia ocena działań kierownictwa wynosi 2,5, rady mieszkańców 
– 2,55, uczelni – 2,56. Nieco wyżej oceniono działania współmieszkańców 
– średnia ocena takich działań wyniosła 2,62. Proekologiczne działania współ-
mieszkańców pozytywnie oceniła ponad jedna trzecia mieszkańców – 29,58 proc. 
jako zadowalające i 1,67 proc. jako w pełni zadowalające.

Możliwość zmian na rzecz środowiska w domu studenta (miejscu zamiesz-
kania) respondenci ocenili nieco niżej średnia ocena możliwości zmian to 
6,1 (w skali 1-10, gdzie 1 = absolutnie niemożliwe, 10 = w pełni możliwe),  
a możliwość wdrożenia takich zmian ogólnie w Polsce – 6,58.

***
Mieszkańcom domów studenta nie jest obojętny stan środowiska natu-

ralnego w Polsce. Większość badanych deklaruje odpowiednie zachowania 
proekologiczne w życiu codziennym, choć nie zawsze ma do tego warunki. 
Tak jest chociażby w przypadku segregacji śmieci, której chęć zgłasza ponad 
66 proc. respondentów. Nie we wszystkich domach studenta istnieją jednak 
do tego warunki. Jedynie jedna piąta deklaruje, że jest to obowiązkowe w ich 
domu studenta. W dużej mierze takie działania zależą od jego kierownictwa, 
aktywności rady mieszkańców i samych mieszkańców. Głównym wyzwaniem 
mającym na celu poprawę sytuacji w akademikach w zakresie rozwiązań pro-
ekologicznych jest z jednej strony podniesienie aktywności mieszkańców 
domów studenta poprzez działalność rad mieszkańców, powołanie takich 

Polskie akademiki – jak bardzo eko?
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rad tam, gdzie ich nie ma, oraz wypracowanie efektywnych narzędzi komu-
nikowania potrzeb mieszańców kierownictwu. Z drugiej strony ważna jest 
otwartość tych drugich na wdrażanie rozwiązań na rzecz zmniejszenia nega-
tywnego wpływu na środowisko oraz odpowiednie stanowisko uczelni, gdyż 
określenie pewnych proekologicznych standardów powinno dotyczyć wszyst-
kich obiektów zarządzanych przez uczelnie. 
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tps://cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy/034.pdf, dostęp 30.11.2020.
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Ekologia przestaje być modą czy stylem życia. Staje się 
koniecznością. Każdy, wykazując odpowiedzialną postawę, może 
wpłynąć na to, jak będzie wyglądać nie tylko jego najbliższe 
otoczenie, ale też świat. Szczególna w tym rola młodego pokolenia.

Emil Chról

Dobre ekonawyki
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W artykule przedstawiono zbiór rekomendacji dotyczących studentów 
mieszkających w akademikach. Kim są? To na pewno grupa niezwykle zróż-
nicowana, którą łączy jednak wejście w nowy etap – dorosłego życia na wła-
snych zasadach. Dlatego ważne jest przypominanie prostych, aczkolwiek 
ważnych reguł postępowania, których przestrzeganie będzie chronić środo-
wisko naturalne. 

Wychowanie
Kierownictwo akademików może na początku każdego roku akademickie-

go informować nowych mieszkańców o dobrych praktykach proekologicz-
nych. Edukacja może się odbywać poprzez wysłanie drogą mailową infor-
macji na temat działań ekologicznych w danym akademiku tuż po wręczeniu 
studentom kart mieszkańca; umieszczanie naklejek i kart informacyjnych w 
pokojach i na korytarzach czy bezpośrednio, w trakcie spotkań informacyj-
nych, poświęconych np. zasadom oszczędzania energii elektrycznej, wody, 
gazu, energii cieplnej, świetlnej czy segregowania śmieci.

Niezwykle pożyteczną inicjatywą mogłoby się stać zjednoczenie sił wszyst-
kich akademików uczelni wyższych w Polsce w celu stworzenia strony in-
ternetowej, na której zamieszczone byłyby takie informacje, opatrzone fo-
tografiami i krótkimi filmami, do których miałby dostęp każdy mieszkaniec 
akademika poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego np. na ścianie w 
pokoju.

Mówiąc o wspólnocie domów akademickich, należy zwrócić uwagę na 
to, że w każdym akademiku istnieje przedstawicielstwo jego mieszkańców. 
Członkowie rad mieszkańców mogliby przyłączyć się do działań mających 
na celu wychowanie do życia proekologicznego. Najprostszym sposobem jest 
organizowanie konkursów na temat wiedzy o środowisku naturalnym, zarzą-
dzania energią i odpadami.

Rekomendacje dla mieszkańców i administracji akademików:
•	 Edukacja o postępowaniu proekologicznym od pierwszego dnia zakwa-

terowania.
•	 Komunikacja mailowa, broszury, plakaty i naklejki o treści propagującej 

właściwe zachowanie na terenie akademika.
•	 Organizacja spotkań informacyjnych poświęconych najważniejszym za-

chowaniom proekologicznym.
•	 Stworzenie jednolitej platformy internetowej poszerzającej wiedzę o tym, 

jak dbać o środowisko naturalne, mieszkając w akademikach.
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•	 Zaangażowanie się samorządów domów studenckich w działania proeko-
logiczne poprzez organizację konkursów wiedzy o środowisku natural-
nym i działaniach ekologicznych.

•	 Dostosowanie domów studenckich do norm ekologicznych i stała dbałość 
o środowisko naturalne poprzez prawidłowe zarządzanie budynkami do-
mów studenckich i ich otoczeniem.

•	 Cykliczne kontrole mieszkańców prowadzone przez administrację aka-
demików pod kątem pożądanych zachowań proekologicznych; użytko-
wanych przez nich urządzeń elektrycznych pochodzących spoza domów 
studenckich, dla wyeliminowania urządzeń energochłonnych; zużycia 
przez nich energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu; a także segregowa-
nia przez nich odpadów.

Światło
Mieszkając z rodzicami, studenci często dostają od nich reprymendy za 

niezgaszenie światła w pomieszczeniach. W akademiku nie ma nikogo, kto 
miałby o tym przypomnieć, a studenci nie płacą dodatkowo za zużycie prądu. 
Darmowa energia jest niezauważalna i przez to wydaje się, że nie trzeba jej 
oszczędzać.

Dlatego ważne jest, aby kierownictwo domów studenckich wyposażyło po-
koje w niewielkie, estetyczne, być może nawet w żartobliwym charakterze, 
naklejki przy kontaktach czy włącznikach o treści nawołującej do wyłączania 
niepotrzebnie włączonego światła czy urządzeń elektrycznych. Rozmieszcze-
nie takich naklejek to niewielki koszt. Dobrym pomysłem wydaje się też sto-
sowanie automatycznych wyłączników światła na korytarzach. 

Innym wynalazkiem, który pomógłby w walce z nadmiernym zużyciem 
energii elektrycznej, są żarówki energooszczędne. Problemem jest ich rela-
tywnie wysoka cena, jednak należy pamiętać, że koszt zużytej energii świetl-
nej przy zastosowaniu żarówek energooszczędnych będzie znacznie niższy. 

A co z energooszczędnym sprzętem AGD i RTV? W wielu akademikach 
pokoje są wyposażone w lodówki, mikrofalówki, piekarniki i kuchenki elek-
tryczne. Niektóre akademiki mają również pokoje odpoczynku i rozrywki, a 
w nich telewizory i odtwarzacze dysków czy projektory naścienne. Ponadto 
studenci mogą przywozić własny sprzęt elektroniczny, nie tylko komputery, 
telefony czy tablety. Mowa m.in. o tosterach, opiekaczach, piekarnikach, so-
kowirówkach, blenderach i innych. Od kierownictwa domów studenckich nie 
można wymagać, aby sprawdzało, jaki sprzęt wnoszą ze sobą studenci, ale 

Dobre ekonawyki
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zarządcy akademików i studenci mogą dbać o to, aby sprzęt, którego używają, 
był najwyższej klasy energooszczędnej. Studentów należałoby od pierwszego 
dnia zakwaterowania uprzedzić, iż jedyny tolerowany sprzęt na terytorium 
akademika to właśnie ten energooszczędny, i poprosić o nieużywanie sprzętu 
zużywającego zbyt dużo energii. W zamian za to zaproponować studentom 
wypożyczanie udostępnionego przez akademik sprzętu wysokiej klasy.

Rekomendacje dla mieszkańców i administracji akademików:
•	 Wyłączanie niepotrzebnego światła w pokojach i na korytarzach.
•	 Zastosowanie automatycznych wyłączników światła w ciągach komu-

nikacyjnych.
•	 Wymiana żarówek i świetlówek na energooszczędne.
•	 Kontrola mająca za zadanie wyeliminowanie użytkowania energo-

chłonnych urządzeń elektrycznych.
•	 Zadbanie o udostępnienie studentom energooszczędnego sprzętu 

elektrycznego.
•	 Wymiana starego, niedostosowanego do wymagań ekologicznych 

sprzętu na nowy o wysokiej klasie energooszczędności.
•	 Zastosowanie liczników poboru energii elektrycznej w każdym pokoju 

i pobieranie dodatkowych opłat za zużycie energii elektrycznej bądź za 
przekroczenie ustalonych norm zużycia energii elektrycznej.

Wodoszczelność kranów
Podobnie jak w przypadku elektryczności studenci zazwyczaj nie muszą 

uiszczać dodatkowych płatności za użytkowanie wody w akademikach. Wo-
bec tego nieprzejmowanie się kapiącym kranem czy nadmiernym zużyciem 
wody podczas kąpieli albo szczotkowania zębów to chleb powszedni większo-
ści akademików. 

Najlepszym sposobem na oszczędności w tej kwestii wydaje się zastoso-
wanie przez administrację systemu automatycznego czasowego wyłączania 
wody. Jeśli krany z czasowym wyłącznikiem wody nie pomogłyby, można 
zastosować systemy monitorujące zużycie wody przez mieszkańców akade-
mików, a nawet bardziej rygorystyczne środki, takie jak opłata za nadmier-
ne zużycie wody. Dodatkowo akademiki powinny być wyposażone w pralki, 
które poza wysoką energooszczędnością powinny mieć systemy oszczędzania 
wody.

Dobrą praktyką umożliwiającą oszczędzanie wody w czasie codziennych 
czynności mieszkańców domów studenckich jest odpowiednie mycie naczyń 
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− nie pod bieżącą wodą. Ponadto administracja domów studenckich powinna 
jak najszybciej usuwać wszelkie usterki typu przeciekające krany lub cieknące 
spłuczki toaletowe w celu zwiększenia oszczędności zużycia wody.

Rekomendacje dla mieszkańców i administracji akademików:
•	 Zakręcanie wody podczas mycia zębów.
•	 Skrócenie czasu spędzanego pod prysznicem.
•	 Oszczędzanie wody podczas zmywania naczyń.
•	 Zastosowanie systemu automatycznego czasowego wyłączania wody.
•	 Natychmiastowa naprawa usterek, np. przeciekających kranów lub 

cieknących spłuczek toaletowych.
•	 Wprowadzenie systemów monitorujących zużycie wody przez miesz-

kańców akademika.
•	 Pobieranie dodatkowych opłat za zużytą wodę bądź za przekroczenie 

ustalonych norm jej zużycia.
•	 Wyposażenie akademików w energooszczędne pralki oszczędzające 

wodę. 

Ciepło
Wymiana okien w akademikach na nowe oraz uszczelnienie i ocieplenie 

budynków w celu uniknięcia utraty ciepła powinny być normą. Jednak-
że poza tym w wielu domach studenckich można dostrzec nieprzemyślane 
działania ich mieszkańców. Po pierwsze, chodzi o nieprawidłowe ustawienie 
mebli względem źródła ciepła w pokoju. Często kaloryfer jest zasłonięty łóż-
kiem, stołem czy innym meblem, co utrudnia ogrzanie całego pomieszczenia.  
Z tego powodu studenci ustawiają pokrętło kaloryfera na maksimum grzania, 
lecz zazwyczaj skutek jest mizerny – energia, mimo że użytkowana w nadmia-
rze, w dalszym ciągu nie wystarcza do docieplenia całego pokoju. Dzieje się 
tak ze względu na zaburzenie cyrkulacji ciepłego powietrza w pomieszczeniu 
przez źle ustawione meble, hamujące jego rozprzestrzenianie się. 

Innym przykładem złego gospodarowania energią cieplną jest otwieranie 
okien zimą przy włączonym ogrzewaniu. Wietrzenie pomieszczeń jest ko-
nieczne dla komfortu osób przebywających w nich, nie należy jednak zapo-
minać o tym, aby po przewietrzeniu zamknąć okno.

Innowacyjnym rozwiązaniem dla akademików może być zastosowanie ter-
mostatu pokojowego przy grzejniku, który pomagałby w regulacji tempera-
tury w pokoju, a jednocześnie sprzyjałby oszczędności energii i utrzymaniu 
wysokiego komfortu cieplnego.

Dobre ekonawyki
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Pewnym scenariuszem dla akademików w celu oszczędzania energii ciepl-
nej byłoby korzystanie ze źródeł energii odnawialnej. Jednakże zamontowa-
nie paneli słonecznych np. do ogrzewania wody wymagałoby sporych nakła-
dów pieniężnych i remontu przystosowującego domy studenckie do takiej 
reformy ekologicznej.

Rekomendacje dla mieszkańców i administracji akademików:
•	 Wymiana okien w domach studenckich na nowe, umożliwiające do-

szczelnienie budynku i zapobiegające ucieczce ciepła.
•	 Uszczelnienie i ocieplenie konstrukcji akademików.
•	 Prawidłowe rozmieszczenie mebli w pokojach − w sposób umożliwia-

jący swobodny przepływ energii cieplnej.
•	 Unikanie otwierania okien na długi czas przy włączonym ogrzewaniu.
•	 Odpowiednie wyregulowanie grzejników i dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców.
•	 Zamontowanie paneli słonecznych do ogrzewania wody.
•	 Zamontowanie termostatów grzejnikowych.

Śmieci
Segregacja odpadów jest bardzo ważna, należy przypominać o niej studen-

tom, edukując ich, jakie śmieci powinny się znaleźć w poszczególnych po-
jemnikach. Akademiki mogą postarać się o stworzenie miejsca do oddawa-
nia surowców wtórnych, takich jak: butelki, zakrętki, puszki, makulatura czy 
zużyte baterie. Domy studenckie mogą też wspierać organizowane często w 
celach charytatywnych zbiórki plastikowych nakrętek od butelek.

Rekomendacje dla mieszkańców i administracji akademików:
•	 Umieszczenie na pojemnikach na śmieci czytelnych instrukcji doty-

czących tego, jak należy segregować odpady.
•	 Zadbanie o to, aby akademiki były wyposażone w kontenery na śmieci 

umożliwiające segregację odpadów.
•	 Zadbanie o to, aby w akademikach znajdowały się miejsca do oddawa-

nia surowców wtórnych, takich jak: butelki, zakrętki, puszki, makula-
tura, zużyte baterie i urządzenia elektryczne.

•	 Prawidłowa segregacja odpadów, pamiętanie np. o zgniataniu puszek i 
plastikowych butelek przed wyrzuceniem.
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Świadomy wybór 
Poza wymienionymi powyżej sposobami na bycie bardziej przyjaznym dla 

otaczającego nas środowiska naturalnego studenci mogą starać się być bar-
dziej eko w codziennym życiu, na przykład poprzez:

1. Ograniczanie używania chemicznych środków czyszczących – można 
je wymienić na nieszkodliwe dla środowiska naturalnego oraz stoso-
wać ich mniej, dzięki czemu zmniejszy się również ilość odpadów.

2. Wybieranie produktów pochodzących z recyklingu.
3. Wystrzeganie się zabierania ze sklepów toreb foliowych. Zamiast tego 

na zakupy można wziąć ze sobą torbę wielorazową albo plecak. Więk-
szość uczelni prowadzi sprzedaż takich toreb ze swoim logo w sklepi-
kach z upominkami.

4. Wybieranie towarów firm, które dbają o środowisko poprzez zastoso-
wanie opakowań łatwych do segregacji i recyklingu.

5. Wyjmowanie urządzeń z kontaktów, również ładowarek niezasila-
jących urządzeń elektrycznych. Ważne jest całkowite odłączenie od 
prądu nieużywanego sprzętu, dlatego że nawet funkcja czuwania czy 
uśpienia (stand-by), wbrew stereotypom, zużywa prąd.

6. Wybieranie transportu zbiorowego, roweru albo dojście na piechotę na 
uczelnię, do akademika czy biblioteki.

7. Przyłączenie się do akcji zbierania śmieci (Akcja Sprzątania Świata), 
przynajmniej podczas Światowego Dnia Ziemi, i zadbanie o najbliższe 
otoczenie zamieszkiwanego akademika.

8. Wystrzeganie się marnotrawienia żywności, kupowania zbyt dużej ilo-
ści jedzenia.

Wszystkie powyżej zaproponowane działania ekologiczne mają wielkie 
znaczenie. Poprzez swoje zaangażowanie i działania ekologiczne możemy za-
cząć zmieniać świat bezpośrednio, a także pośrednio, dając dobry przykład 
otoczeniu. Działania milionów jednostek w skali światowej są w stanie zatrzy-
mać zatruwanie Ziemi. Inwestując w rozwiązania ekologiczne, inwestujemy w 
lepszy los naszej planety i przyszłość kolejnych pokoleń.

Dobre ekonawyki
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Rankingi w świecie akademickim nie mają zbyt dobrej opinii, 
choć ich popularność nie spada. Czy można obiektywnie ocenić, 
które szkoły wyższe są najbardziej przyjazne dla środowiska? 
Indonezyjczycy twierdzą, że tak.

Maria Golińska-Wapińska

Jak rozpoznać zielone 
uczelnie
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Universitas Indonesia GreenMetric (UI GM) powstał w 2010 r. jako inicjatywa 
Uniwersytetu Indonezyjskiego, uznawanego za największą i najbardziej prestiżo-
wą uczelnię w tym kraju. Powstała jeszcze w XX w. w Dżakarcie, ale to zmiany, 
które zaszły w infrastrukturze uniwersytetu w ostatnich kilkudziesięciu latach, 
sporo mówią o genezie rankingu. W latach 80., w czasie tzw. nowego porząd-
ku wspieranego przez Amerykanów prezydenta Suharto, powstał nowy kampus 
uniwersytecki, zlokalizowany w Depok w pobliżu indonezyjskiej stolicy. Pełen 
roślin i jezior obszar ma 320 ha i są to w większości tereny zielone. Jak pisze 
uczelnia, 25 proc. powierzchni przeznaczono na budynki i inną infrastrukturę. 
Dojazd do kampusu ułatwia pobliska stacja kolejowa oraz system busów i gęsta 
sieć ścieżek rowerowych. Wszystko po to, by ograniczyć ruch samochodowy. 
Kampus na zdjęciach wygląda jak realizacja wizji o zrównoważonym rozwoju 
w edukacji wyższej – eleganckie budynki wkomponowane w przestrzeń parku, 
zieleń lasu ciągnąca się w oddali i studenci odpoczywający nad brzegiem jeziora.

W tej sielankowej atmosferze powstała idea, by ocenić uczelnie i ich infra-
strukturę pod kątem przyjazności dla środowiska, prowadzenia zrównoważo-
nego rozwoju. Pomysł trafił na podatny grunt i wpisał się w globalny „zielony” 
trend. W pierwszej edycji rankingu (przed dekadą) uwzględniono 95 uczelni, 
w edycji 2020 było ich już 912. 

Liczby nie kłamią
Ranking powstaje na podstawie ankiet wypełnianych przez przedstawicieli uczel-

ni. Uczestnicy odpowiadają na serię pytań, a po zebraniu danych organizatorzy 
weryfikują uzyskane informacje. Kwestionariusz liczy kilkadziesiąt pozycji, a w 
większości z nich wymagane jest podanie odpowiedzi liczbowej.

Różne aspekty funkcjonowania uczelni podlegają ocenie w sześciu katego-
riach/ kryteriach:

– infrastruktura i położenie (15 proc. wagi; oceniane są m.in. stosunek 
otwartych przestrzeni do całej powierzchni uniwersytetu i liczby stu-
dentów, powierzchnia terenów zielonych czy retencja wody);

– energia i zmiany klimatu (21 proc. wagi; kategoria uwzględnia m.in. 
efektywność energetyczną budynków, produkcję energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, programy redukcji emisji gazów cieplarnianych);

– odpady (18 proc. wagi; oceniany jest sposób recyklingu śmieci czy od-
prowadzania lub oczyszczania ścieków);

– woda (10 proc. wagi; funkcjonowanie programów na rzecz ochrony 
wody i efektywności jej zużycia);

Jak rozpoznać zielone uczelnie
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– transport (18 proc. wagi; np. liczba pojazdów silnikowych w relacji do 
liczby studentów, jakość transportu zbiorowego, udogodnienia dla ro-
werzystów, ograniczanie liczby miejsc parkingowych);

– edukacja i badania (18 proc. wagi; m.in. odsetek zajęć dotyczących 
zrównoważonego rozwoju oraz liczba badań, publikacji, konferencji i 
organizacji studenckich zajmujących się tym tematem).

W materiałach udostępnionych przez Uniwersytet Indonezyjski sposób po-
twierdzenia prawdziwości odpowiedzi opisano dość pobieżnie, a uczelnia nie 
odpowiedziała na pytania dotyczące szczegółów tego procesu. Weryfikacja 
opiera się na materiałach dostarczonych przez same uczelnie – przekazanie 
„dowodów” jest wymagane tylko przy niektórych pozycjach z kwestionariusza.

„Zielona” czołówka
Za „najzieleńszą” uczelnię w 2020 r. uznano holenderski Wageningen Uni-

versity and Research (WUR), położony 40 km od Utrechtu i specjalizujący się 
w prowadzeniu badań i kształceniu z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa 
i upraw roślin. WUR jest uznawany za jedną z najlepszych rolniczych szkół 
wyższych na świecie. 

Drugie miejsce zajął Uniwersytet Oksfordzki, stale obecny na czołowych 
pozycjach we wszelkich rankingach uniwersyteckich. Tuż za nim znalazł się 
Uniwersytet Nottingham oraz Nottingham Trent University. Kolejne miejsca 
zajmują: Uniwersytet Kalifornijski w Davis (jedyny ośrodek spoza Starego 
Kontynentu wśród czołowej dziesiątki), niemiecki Umwelt-Campus Birkenfeld 
oraz dwie uczelnie holenderskie – Uniwersytet w Groningen i Leiden Uni-
versity. Pierwszą dziesiątkę zamykają: irlandzki University College Cork oraz 
najstarsza uczelnia Europy, czyli Uniwersytet Boloński. 

Końcowe miejsca rankingu zajmują głównie uczelnie irackie i pakistańskie, 
zresztą bardzo licznie reprezentowane w rankingu (odpowiednio 61 i 55 uczel-
ni). Najliczniej reprezentowane są jednak uczelnie indonezyjskie – 97 uczelni. 
Polskie uczelnie również znalazły się w tegorocznym rankingu, ale ponownie 
nie zajęły w nim wysokich pozycji. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu znalazł się na 222. miejscu, Politechnika Gdańska na 231., a Politech-
nika Krakowska na 724. Na liście zadebiutowały także Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego (850. pozycja) oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej (840. pozycja). 

Zaskoczenia? Przede wszystkim brak w rankingu jednych z najbardziej zna-
nych na świecie uczelni, co przynajmniej częściowo może wynikać z przyjętej 
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metodologii – przedstawiciele tych ośrodków mogli po prostu nie przesłać 
kwestionariusza.

„Zielony” numer jeden
Holenderski Wageningen University and Research jest liderem rankingu od 

czterech edycji. W 2020 r. uzyskał maksymalne wyniki za kryteria „edukacja 
i badania”, „odpady” i „woda”. Uczelnia pisze na swojej stronie internetowej, 
że świetny wynik nie pozwala osiąść na laurach. WUR pragnie kontynuować 
prace nad zrównoważonym rozwojem. Wyznacza sobie kolejne cele, np. ogra-
niczenie zużycia gazu, wprowadzenie bardziej ekologicznego transportu, po-
krycie dachów panelami fotowoltaicznymi. Zadania te wpisują się w Program 
Społecznej Odpowiedzialności WUR (CSR). 

Holenderska uczelnia chętnie chwali się swoją drogą ku zrównoważonemu 
rozwojowi. W artykule dostępnym na stronach uczelni pt. Strategic Action 
to Develop a Sustainable University, Case Study Wageningen University & Re-
search można odnaleźć wiele ciekawych i inspirujących momentów z życia 
uczelni, które doprowadziły ją do aktualnej pozycji. 

Z polskiego punktu widzenia może wydać się interesujące, że debaty doty-
czące zrównoważonego rozwoju uczelni rozpoczęły się w 2008 r. od badania 
wykonanego przez PricewaterhouseCoopers. Z kolei w 2018 r. w trakcie in-
stytucjonalnej akredytacji prowadzonej przez holenderski odpowiedni PKA 
(The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders – NVAO) 
WUR został doceniony jako uczelnia rozwijająca się w sposób zrównoważony 
poprzez przyznanie jej odpowiedniego znaku jakości. 

Jak podkreśla WUR, sukces w realizacji strategii nie byłby możliwy bez ak-
tywnego włączenia we wprowadzanie „zielonych” zasad studentów i pracow-
ników uczelni. Poświęcono im osobną politykę informacyjną, co zaowocowało 
własnymi pomysłami społeczności akademickiej, które wzbogaciły strategię 
CSR (projekt Green Office). 

Poznańska zielona wyspa
Na tym tle warto spojrzeć na polskiego lidera rankingu, czyli Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udział tej uczelni w UI GreenMetric 
to część szerszego procesu, do którego przystąpiła uczelnia. W materiałach 
na stronie internetowej UAM promuje się dzięki pozycji w rankingu (222.) 
jako najbardziej proekologiczny wśród polskich uniwersytetów. I choć prof. 
Andrzej Mizgaj z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodar-
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ki Przestrzennej UAM zastrzega, że do rankingów ma dystans, to udział w 
konkursie to tylko jeden z przejawów działań uczelni na rzecz harmonii ze 
środowiskiem przyrodniczym. 

Prof. Mizgaj był jednym z członków zespołu rektorskiego, który stworzył 
Projekt kierunkowych działań na rzecz Zielonego Uniwersytetu zakładający włą-
czenie zasad zrównoważonego rozwoju w misję UAM. Dokument nie został 
formalnie przyjęty przez władze uczelni, ale ma – jak zostało to przedstawio-
ne na stronie UAM – za zadanie inspirować pracowników do wprowadzania 
proekologicznych zmian.

Podobnie jak WUR UAM nie zapomina o włączeniu do procesu swojej spo-
łeczności. W 2019 r. poznański uniwersytet zorganizował II edycję konkursu 
IDEAMU – Zielony UAM, akademicką wersję budżetu partycypacyjnego. 
Celem konkursu było wyłonienie projektów wspierających rozwój idei Zielo-
nego Uniwersytetu i wdrożenie ich w życie. W konkursie mogli wciąż udział 
wszyscy przedstawiciele środowiska akademickiego. 

Organizatorzy szczególnie zachęcali  do przedstawiania projektów na rzecz 
„zielonych” biur – jednostek, „które kompleksowo i kreatywnie podejdą do 
organizacji pracy, konferencji, prowadzonych zakupów, polityki oszczędzania 
wody, energii, zagospodarowania przestrzeni i będą stanowić punkt odnie-
sienia dla innych jednostek uczelni”. Zgłoszone projekty miały wpisywać się 
we wspomniany wcześniej Projekt kierunkowych działań na rzecz Zielonego 
Uniwersytetu. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jako doświadczony udziałem w ran-
kingu (to już czwarta edycja, w której brał udział) dzieli się na swojej stronie 
problemami i wyzwaniami, z którymi się mierzy na drodze do „zielonego” 
uniwersytetu. Są wśród nich problemy powszechne i, wydaje się, nierozwiąza-
ne od dawna, np. gospodarka odpadami niebezpiecznymi (chemikaliami) oraz 
zużytym sprzętem elektronicznym. Są też zadania, o których myśleć można 
globalnie i bardzo lokalnie – zmniejszenie śladu węglowego poprzez efektyw-
niejsze zarządzanie energią cieplną i elektryczną. UAM dostrzega także po-
trzebę zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. 

Jako barierę, na którą uczelnia nie ma wpływu, autorzy artykułu na stronie 
UAM wskazują transport pracowników i studentów, a co za tym idzie, nie-
możność zmniejszenia liczby miejsc parkingowych. Co prawda chwilowo ten 
problem zniknął z uwagi na pandemię i obowiązkowy zdalny charakter zajęć, 
ale zapewne w stosunkowo niedalekiej przyszłości wrócimy na uczelnie. Py-
taniem otwartym pozostaje, czy po miesiącach życia w lęku przed kontaktem 
z innymi ludźmi będziemy się decydować na transport zbiorowy. Pewnym 
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rozwiązaniem byłaby tu intensyfikacja transportu rowerowego, ale do tego 
przydałyby się poza ścieżkami rowerowymi także dostępne prysznice. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza szczególnie dobrze wypada w katego-
rii „infrastruktura i położenie”, co z dużą dozą prawdopodobieństwa można 
potraktować jako następstwo posiadania nowoczesnego kampusu na poznań-
skim Morasku. UAM wypadł w rankingu dużo gorzej w kategoriach „energia i 
zmiany klimatu” oraz „transport” (Politechnika Gdańska miała w nich znacz-
nie wyższy wynik niż UAM).

„Zielona” grupa wsparcia
W 2017 r., po siedmiu latach istnienia rankingu, dla ułatwienia współpracy 

pomiędzy uczestniczącymi w nim uczelniami powstała UI GreenMetric World 
University Rankings Network. Skupia ona 35 koordynatorów z 30 krajów z 
Azji, Europy, Australii i Ameryki. Współpraca ta ma pozwolić uczelniom na 
wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w realizacji idei zrównoważonego 
rozwoju. Kierując się przeświadczeniem, że środowiska akademickie na całym 
świecie mierzą się z podobnymi problemami, uczelnie chciały połączyć siły, by 
wzajemnie motywować się do działań na rzecz „zielonej” odpowiedzialności. 

Współpraca w ramach UI GreenMetric World University Rankings Network 
zaowocowała serią międzynarodowych i krajowych warsztatów na temat 
zrównoważonego rozwoju uczelni, a także publikacjami naukowymi. Gospo-
darzem ostatnich – szóstych − międzynarodowych warsztatów był uniwersytet 
w irańskim Zandżanie. 

Warsztaty Universities’ Responsibility for Sustainable Development Goals 
and World’s Complex Challenges z uwagi na panującą pandemię odbyły się 
wirtualnie w październiku 2020 r. Uczestnicy dzielili się na nich swoimi do-
świadczeniami w zakresie tworzenia i modernizacji infrastruktury uczelni z 
myślą o wpływie na środowisko naturalne. Omawiano tematy związane np. 
z gospodarowaniem odpadami czy koniecznymi zmianami w edukacji. W 
warsztatach jako prelegentka wzięła udział Joanna Morawska-Jancelewicz z 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tytuł wystąpienia: Deve-
lopment of Co-creative and Co-designed Educational and Research Activities 
Supporting the Implementation of SDGs With a Focus on Climate Actions). 

Ranking a sprawa polska
W Polsce ranking nie zyskał sławy. Nie tylko wśród krajowych uczelni, które 

potencjalnie mogłyby zapisać się na wyższych niż średnie pozycjach, ale także 
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wśród krajowych ekspertów szkolnictwa wyższego. Z czego może to wynikać? 
Być może pomysł rankingu nie wpisuje się w nasze postrzeganie systemu ja-
kości szkolnictwa wyższego. Polska Komisja Akredytacyjna nie przyznaje na 
razie odznak za zrównoważony rozwój. Zaryzykuję twierdzenie, że budowa 
ścieżek rowerowych czy własnych oczyszczalni ścieków nie mieści się raczej na 
liście priorytetów ani kolejnych ministrów szkolnictwa wyższego, ani samych 
rektorów. W obliczu wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce na wypracowanie w gronie społeczności akademickich i przyjęcie stra-
tegii CSR nie było zbyt dużo czasu. Choć sam temat w Polsce nie jest nowy. 16 
listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja pt. Społeczna 
odpowiedzialność nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, 
podczas której 23 szkoły wyższe podpisały Deklarację społecznej odpowiedzial-
ności uczelni. Deklaracja zawierała m.in. wezwania do współpracy z biznesem, 
pielęgnowania wartości oraz upowszechniania idei równości, różnorodności i 
tolerancji. To, czego − zdaje się − zabrakło, to odpowiedzialność za środowisko 
naturalne, które zostawimy przyszłych pokoleniom. Warto także zauważyć, że 
liczba 23 uczelni sygnatariuszy Deklaracji na blisko 400, które funkcjonują w 
Polsce, wydaje się dość skromna. 

Czy jednak naprawdę nie mamy w Polsce uczelni, które mogłyby spróbować 
swoich sił w rankingu? Bynajmniej. Kampusy skąpane w zieleni, pełne prze-
strzeni sprzyjającej budowaniu wspólnoty, pozwalające studentom i pracow-
nikom na funkcjonowanie w przyjaznej przestrzeni są bez wątpienia obecne 
także w kraju nad Wisłą. Wielu, szczególnie tym, którzy mieli okazję zobaczyć 
go na żywo, na myśl jako pierwszy przychodzi Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski ze swoim malowniczym kampusem z szerokim dostępem do jeziora w 
olsztyńskiej dzielnicy Kortowo. 

Innym zielonym kampusem, o którym warto pamiętać, jest stołeczna Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Ten samowystarczalny kampus akademic-
ki pozwala na życie w pełnej izolacji od otaczającego miasta, zapewniając stu-
dentom i pracownikom nie tylko świetną bazę dydaktyczną, ale także miejsce 
do spacerów, odpoczynku i spotkań towarzyskich. Ogromny kampus (a wła-
ściwie dwa, rozdzielone ulicą Nowoursynowską) aż prosi się o to, by poruszać 
się tu na rowerze. W wolnej chwili wpaść można do pasieki lub do rezerwatu 
Skarpa Ursynowska. 

Nie wszystkie uczelnie w naszym kraju mogą sobie jednak pozwolić na tak 
okazałe miasteczka akademickie. Czy nie mają one szans w rankingu? Wydaje 
się, że nie. Na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego można wskazać wiele 
działań, które podejmować może uczelnia dążąca do większej przyjazności 
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środowisku i człowiekowi. W ostatnich latach na UW można było dostrzec 
wiele inicjatyw, które odwracały dotychczas przyjęte trendy. Szczególnie wi-
doczne jest to na kampusie Ochota, na którym mieszczą się siedziby wydzia-
łów reprezentujących nauki ścisłe i przyrodnicze oraz dwa duże akademiki. 
Okazało się, że w procesie budowy kolejnych budynków zapomniano o stwo-
rzeniu przestrzeni „przyjaznej ludziom”, na świeżym powietrzu. Brakowało 
takich elementów jak ławki czy drzewa. W 2019 r. powstał pomysł, by na 
części kampusu powstała wyspa – zielona przestrzeń, agora, jak nazywali ją 
pomysłodawcy.

Kampus Ochota jest także ciekawy z innego powodu. Oto na tej stosunkowo 
niewielkiej przestrzeni sąsiadują ze sobą gmachy będące pomnikami architek-
tury swojego czasu. Najmłodszy w tym towarzystwie CENT ma w holu szpa-
ler drzewek cytrusowych (tak, pod dachem). Z innej strony kampusu mieści 
się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, którego siedziba powstała 
w 1929 r. i gościła na swoim terenie najpierw Wolną Wszechnicę Polską, a 
następnie do 1990 r. Wojskową Akademię Polityczną im. Feliksa Dzierżyń-
skiego. Budynek z całą pewnością zasługuje na miano „gmachu” – wysoki, 
ciężki, z wieloma korytarzami i klatkami schodowymi. Prawdziwy labirynt 
dla niewprawionego gościa. A także prawdziwe zaprzeczenie nowoczesnego, 
przyjaznego środowisku i ludziom budynku.

Można, ale po co?
Mamy w Polsce uczelnie, na kampusach których także można zrobić zdję-

cie studenta siedzącego pod drzewem z książką. Są też uczelnie z bateriami 
fotowoltaicznymi na dachu. Kosze do recyklingu odpadów są standardem już 
w całym kraju. Z całą pewnością rodzime uczelnie mogłyby wystartować w 
rankingu (oczywiście gdyby o nim wiedziały), poświęcić czas na dokładne 
wypełnienie formularza, ale co mogłyby dzięki temu osiągnąć?

Ranking zdecydowanie nie pozwala na ocenę jakości nauczania ani prowa-
dzonych badań, a to z tym zwykle kojarzy nam się wartość uczelni. Pytania w 
ankiecie dotyczące kształcenia i badań obejmują wyłącznie takie kwestie jak 
liczba badań poświęconych zrównoważonemu rozwojowi oraz liczba zajęć o 
tej samej tematyce. Organizatorów interesuje tylko liczba, a nie ich znaczenie 
czy jakość. Trudno to rozpatrywać w kategoriach wady rankingu, ale pokazuje 
to, jakie uczelnie mogą liczyć na zajęcie w nim wysokiej pozycji. 

Kluczowe znaczenie ma położenie uczelni, budowa ścieżek rowerowych, 
stosowanie rozwiązań z zakresu oczyszczania ścieków czy instalacji paneli fo-
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towoltaicznych. Zwrócili na to uwagę autorzy artykułu A Comparative Analy-
sis between Global University Rankings and Environmental Sustainability of 
Universities, którzy porównali pozycje zajmowane przez uczelnie w UI GM 
oraz innych rankingach mających na celu ocenę szeroko rozumianej jako-
ści nauczania. Pod uwagę wzięli cztery najpopularniejsze rankingi – ARWU 
(tzw. ranking szanghajski), QS, Webometrics oraz Times Higher Education. 
Jak wynika z porównania, tylko 12 proc. uniwersytetów znajdujących się na 
pierwszych 500 pozycjach w tych rankingach znalazło się w UI GM.

Ciekawie wygląda także porównanie geograficzne – w rankingu UI GM 
14,2 proc. uczelni znajduje się w Ameryce Łacińskiej, podczas gdy w pozosta-
łych rankingach uniwersytety i politechniki z tego regionu świata radzą sobie 
znacznie gorzej. W „top 500” ARWU jest ich tylko 2 proc. W tym samym ran-
kingu europejskie uczelnie zajmują 31,2 proc. pozycji, zaś w UI GM 13,4 proc.

A więc czemu warto byłoby jednak wziąć udział w tym dość wyjątkowym 
rankingu? Zwraca on uwagę na sprawy o globalnym znaczeniu, wykraczają-
cym poza jedną dyscyplinę czy nawet dziedzinę nauki. Pozwala zadać sobie 
pytania o rozwój uczelni jako miejsca, gdzie się pracuje, czasem żyje, ale też 
jako konkretnego miejsca na mapie, które swoją działalnością bezpośrednio, 
fizycznie wpływa na to, jaki będzie świat i jego przyroda w kolejnych latach. I 
to niezależnie od tego, czy jest się najlepszym pod względem naukowym uni-
wersytetem na kontynencie czy nawet świecie. Towarzystwo innych uczelni, 
które biorą udział w rankingu, może być świetnym motywatorem, by zacząć 
pracować nad swoim zrównoważonym rozwojem, w którym pod uwagę bierze 
się także to, jak wygląda i będzie wyglądać środowisko naturalne.

„Zielony” zwrot z pomocą Brukseli?
Rankingi oceniające uczelnie od zawsze budzą mieszane uczucia – z jednej 

strony pozwalają w łatwy sposób określić pozycję danego ośrodka, z drugiej 
można mieć wiele zastrzeżeń co do ich metodologii i skupiania się wyłącznie 
na mierzalnych wynikach, takich jak wartość publikacji czy zdobytych nagród. 
Kwestie takie jak np. szeroko rozumiana jakość nauczania ulatują, bo trudno 
znaleźć odpowiedni sposób jej oceny. Większość najważniejszych rankingów 
pomija także kwestie związane z jakością infrastruktury udostępnianej studen-
tom i wykładowcom. Wydaje się, że inicjatywy takie UI GM mogą wypełnić 
tę lukę, pokazując obszary funkcjonowania uczelni, które pomija się w innych 
rankingach. Można na nie patrzeć także jako na element tworzenia bardziej 
przyjaznej środowisku gospodarki i społeczeństwa – skoro „zazieleniają się” 
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branże takie jak budownictwo, energetyka czy transport, dlaczego inaczej ma 
być w przypadku szkolnictwa wyższego? Wkrótce może nabrać to praktycz-
nego wymiaru dla władz uczelni – Komisja Europejska w ramach polityki 
Zielonego Ładu zapowiedziała wsparcie dla inwestycji na uczelniach, które 
mają się dzięki temu stać bardziej przyjazne dla klimatu.
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Władze krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej wdrażają  
wizję zielonego kampusu. Pierwszym krokiem jest remont domu 
studenckiego Straszny Dwór, który zakończył się jesienią 2020 r.
A to dopiero początek zmian.

Dominika Rafalska

Niestraszny Dwór,  
niestraszny klimat
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Kraków. Pod względem położenia – wąska niecka. Z trzech stron otoczony 
przez wzniesienia terenu, z charakterystycznym dla takich miejsc zjawiskiem 
tzw. ciszy od wiatru (jak podaje serwis Smog Wawelski, około 30 proc. dni 
bezwietrznych, przez kolejne 30-40 proc. czasu wiatr nie przekracza 2 m/s). 
Od lat na szarym końcu zestawień w, i tak dalekiej od ideałów na tle Europy, 
jakości powietrza w Polsce. Smog niszczy zdrowie i życie mieszkańców. Tak-
że konserwatorzy zabytków od lat alarmują, że zawieszony w powietrzu pył 
trwale uszkadza stare mury – na tynkach osiada sadza, w budynki wnikają 
toksyczne substancje. Szczególnie niebezpieczne związki powstają w wyniku 
spalania węgla. Konserwacja zabytków jest w takich warunkach bardzo trud-
na, a pytanie o to, jak uchronić budynki przed osadzaniem się sadzy, często 
pozostaje bez odpowiedzi. 

Mieszkańcy mówią „dość”!
Do niedawna główną formą walki o lepszą jakość życia i oddechu w Kra-

kowie były antysmogowe marsze „żałobne” i społeczne protesty. W końcu w 
2019 r. wprowadzono całkowity zakaz spalania węgla i drewna w gospodar-
stwach domowych w Krakowie. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą, zwłaszcza że 
jakość powietrza rzeczywiście zdawała się poprawiać. Szybko się okazało, że 
reakcja ta była chwilowym sensorycznym złudzeniem – wyjątkowo ciepła je-
sień 2019 r. (nawet kilkanaście stopni ciepła w połowie listopada), praktycznie 
bezśnieżna i bezmroźna zima. Szybko uświadomiono sobie, że piece węglowe 
nie były przecież jedynym źródłem smogu w mieście. Ruch samochodowy 
nie zmniejszył się radykalnie (może z wyjątkiem pierwszych miesięcy pande-
mii, jako pokłosie akcji Zostań w domu), podobnie jak tzw. emisja napływowa 
pyłów z okolicznych miejscowości. Serwis Krakowski Alarm Smogowy nadal 
regularnie donosi, że atmosfera w okolicach Krakowa gęstnieje proporcjonal-
nie do spadków temperatury za oknem, i przypomina: „Nie mamy żelaznych 
płuc”. I tak w opublikowanym w mediach społecznościowych 3 grudnia 2020 
r. rankingu najbardziej zanieczyszczonych metropolii świata według IQ Air 
Kraków zajął mało zaszczytne siódme miejsce – wyprzedziły go jedynie nie-
które pakistańskie, bangladeskie, indyjskie i mongolskie metropolie. 

AGH mówi „dość”!
Kraków to także drugi co do wielkości ośrodek akademicki w Polsce (według 

danych Urzędu Statystycznego w Krakowie w roku akademickim 2018/2019 w 
mieście studiowało ponad 135 tys. studentów). Dlatego każda, nawet niewielka 
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akcja proekologiczna podejmowana przez władze krakowskich uczelni czy stu-
dentów daje nadzieję na nowy rozdział w myśleniu o ekologii w Krakowie. Jako 
jedni z pierwszych wyszli z taką inicjatywą włodarze Akademii Górniczo-Hut-
niczej. W 2020 r. jeden z akademików miasteczka – Straszny Dwór − przeszedł 
kapitalny remont. Z informacji uczelni dowiadujemy się, że zainstalowano 
baterie oszczędzające wodę. Wszystkimi pompami obiegowymi i wentylatora-
mi central wentylacyjnych sterują teraz falowniki, które dostosowują zużycie 
energii elektrycznej do aktualnych potrzeb. Ponadto wszystkie centrale wen-
tylacyjne wyposażono w rekuperację ciepła, zamontowano okna z sześcioko-
morowymi ościeżnicami i dwukomorowymi szybami, co w znacznym stopniu 
wpływa na zmniejszenie ilości ciepła potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń. 
Za regulację temperatury w pomieszczeniach będą odpowiadać termostaty. 
Zmniejszono też zużycie energii elektrycznej poprzez oświetlenie pomieszczeń 
w budynku za pomocą lamp typu LED. Stropodach i fragmenty ścian szczy-
towych docieplono wełną mineralną. W aneksach gospodarczych w składach 
mieszkalnych pojawiły się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Ważną zmianą wydają się też, zastosowane po raz pierwszy w Miasteczku 
Studenckim AGH, panele fotowoltaiczne. Anna Żmuda-Muszyńska, rzecz-
niczka prasowa AGH, tłumaczy: Dotychczas w akademikach AGH w celu po-
zyskiwania energii odnawialnej używane były panele solarne, z których otrzy-
mywano ciepło do podgrzewania wody. Zastosowanie po raz pierwszy paneli 
fotowoltaicznych pozwoli na pozyskiwanie energii elektrycznej, której nadwyżki 
będzie można wykorzystać np. w okresach mniejszego nasłonecznienia. Na da-
chu domu studenckiego zainstalowano 121 modułów o łącznej powierzchni po-
nad 200 m kw. W planach mamy rozwijanie fotowoltaiki także w innych obiek-
tach Miasteczka Studenckiego AGH. Remont kosztował blisko 16 mln zł. W tej 
chwili w akademiku mieszka 270 studentów. 

Anna Żmuda-Muszyńska zdradza, że uczelnia ma w planach powiększenie 
kampusu Akademii Górniczo-Hutniczej o znacznie większy, nowy budynek 
dydaktyczny, który będzie mógł pomieścić około 1600 osób. Głównymi użyt-
kownikami obiektu będą studenci i pracownicy Wydziału Humanistycznego, 
Wydziału Matematyki Stosowanej oraz Studium Języków Obcych. W nowym 
obiekcie część elewacji będzie uzbrojona w fotowoltaikę o łącznej mocy 28,88 
kWp. Na elewacji budynku pojawi się instalacja składająca się z ponad sie-
demdziesięciu modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 215 Wp (wy-
pełnienie ślusarki okiennej w części nieotwieranej na elewacji południowej) 
oraz ponad sześćdziesiąt sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy jednostko-
wej 190 Wp (wypełnienie fasady wentylowanej klatki schodowej na elewacji 
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południowej). Czas realizacji planowanych robót budowlanych to 15 mie-
sięcy od podpisania umowy (czyli od połowy listopada br.). Koszt budowy 
obiektu to ponad 36 mln zł. 

– Dodatkowo mamy w planach instalację pierwszej w Miasteczku Studenc-
kim AGH samochodowej ładowarki elektrycznej. W jednym z akademików 
planujemy wykonanie eksperymentalnej instalacji systemu oszczędzania i po-
miaru energii cieplnej działającej na zasadzie inteligentnego budynku (nasta-
wa temperatury w pokoju, automatyka regulatora grzejnika, czujnik otwarcia 
okna, pomiar zużycia energii). Przy kolejnych remontach kapitalnych domów 
studenckich wykonamy instalacje fotowoltaiczne, tak jak miało to miejsce w 
przypadku remontu Strasznego Dworu – mówi Anna Żmuda-Muszyńska.

Zielony kampus
Remont domu studenckiego Straszny Dwór jest częścią wizji tzw. zielonego 

kampusu, nowego ekologicznego miasteczka. Anna Żmuda-Muszyńska: Na 
tę ideę składa się szereg działań o mniejszej i większej skali. Najistotniejsze jed-
nak jest to, że suma tych przedsięwzięć daje oszczędność np. w zużyciu energii 
elektrycznej czy wody. Dziś trudno jeszcze oszacować realny poziom oszczęd-
ności. Musi upłynąć przynajmniej rok od instalacji. Zielony kampus to także 
budowanie świadomości troski o planetę i racjonalnego korzystania z jej dóbr, 
sposób gospodarowania na naszych zielonych terenach. 

Zielony kampus to bowiem nie tylko działania odgórne, szacowane na mi-
liony złotych przebudowy i modernizacje. To także akcje oddolne, inwencja 
i troska o środowisko mieszkańców miasteczka i władz uczelni. Przykładem 
projekt i oddanie do użytku przez studentów AGH pierwszej na kampusie 
ławki fotowoltaicznej. – To nietypowe urządzenie wpisuje się w ideę Smart City 
− wykorzystując ekologiczne źródła energii, ławka promuje nowoczesne roz-
wiązania w przestrzeni publicznej – mówi Anna Żmuda-Muszyńska. 

Ławka ma długość blisko 2 m, szerokość 67 cm i wysokość 2,5 m. Stanęła 
w sąsiedztwie Centrum Energetyki AGH. Jej ramę wykonano ze stali węglo-
wej, wnętrze konstrukcji chroni obudowa z blach stalowych, siedzisko jest 
drewniane. – Najważniejszymi elementami ławki są dwa panele fotowoltaicz-
ne, każdy o mocy 150 Wp, które służą jako jedyne źródło zasilania. Pierwszy 
panel zamontowany został na dachu, a drugi – na ścianie bocznej ławki. Przy 
sprzyjających warunkach pogodowych panele wytwarzają nadwyżkę energii, 
która magazynowana jest za pomocą trzech akumulatorów o łącznej pojemno-
ści 165 Ah. Dzięki temu urządzenie ma zapewnioną ciągłość działania syste-
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mu, gdyż funkcjonuje niezależnie od zewnętrznych źródeł energii – mówi Anna 
Żmuda-Muszyńska. 

Na dachu ławki zamontowano oświetlenie LED włączane automatycznie w 
godzinach wieczornych. Na końcu siedziska znajduje się ładowarka induk-
cyjna, dzięki której można bezkontaktowo naładować telefon. Na bocznej 
ścianie dostępne są trzy wejścia USB, za pomocą których można zasilać urzą-
dzenia multimedialne. 

Jednym z symboli nowego podejścia AGH do kwestii ekologicznych jest dom dla jeży zbudo-
wany na terenie miasteczka studenckiego.

Najbardziej cieszy to, że projekt ławki jest autorstwa studentów – Koła Na-
ukowego Nova Energia działającego przy Wydziale Energetyki i Paliw AGH. 
Poza wciąż udoskonalanym projektem ławki fotowoltaicznej obecnie studen-
ci badają turbinę wiatrową i budują autorski pojazd pneumatyczny, wpisując 
się tymi działaniami w coraz bardziej widoczny w działaniach kół naukowych 
w Polsce trend projektów skupionych wokół zagadnień proekologicznych.

Ale zielony kampus AGH to nie tylko zinstytucjonalizowane działania. To 
także zwykła empatia i troska o przyrodę. – W tę ideę idealnie wpisuje się jed-
no z naszych bardziej spektakularnych przedsięwzięć – przesadzenie 34-letniej 
lipy – mówi Anna Żmuda-Muszyńska. Przesadzenie ważącego 70 ton drze-
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wa było nie lada wyzwaniem. Władze Akademii Górniczo-Hutniczej podjęły 
tę decyzję, aby uniknąć jego wycinki w związku z budową nowego obiektu 
naukowo-dydaktycznego. Do realizacji zadania zatrudniono specjalistyczną 
firmę. Podobną akcję podjęto przy okazji budowy hali sportowej na terenie 
kampusu, kiedy przesadzono trzy inne drzewa. – Władze uczelni zadecydo-
wały o niewycinaniu ich, ale o próbie przesadzenia w inne miejsce i wkompono-
waniu drzewa w konstrukcję hali sportowej − mówi Anna Żmuda-Muszyńska. 

Zielony kampus to też troska o najsłabszych. W grudniu 2020 r. Dział Ob-
sługi Uczelni stworzył na terenie kampusu osiedle dla jeży. Domki wykona-
no z maty słomianej wypełnionej liśćmi. „Schronienia dla jeży na naszym 
kampusie przybrały architektonicznie formę miniwersji gmachu A-0 wraz z 
budynkami pobocznymi. W końcu jeże powinny od razu poczuć, że miesz-
kają w AGH! Wejścia do jeżowych domków zlokalizowane są na bocznych 
oraz tylnej ścianie budowli, tak aby zapewnić jak największą dostępność i 
bezpieczne przemieszczanie się zwierząt korytarzami” − czytamy w mediach 
społecznościowych uczelni. Temat odbił się echem w prasie lokalnej, która 
przypomniała, że Akademia Górniczo-Hutnicza ma już budki dla sikorek, 
szpaków, jerzyków, wróbli i pustułek.

Zieleń to przyszłość
Skala oderwania Polski od realiów „zielonej Europy” jest wciąż duża. Do-

wodzi tego choćby (wspomniany także w tym wydawnictwie) ranking Uni-
versitas Indonesia GreenMetric (UI GM) najbardziej przyjaznych dla śro-
dowiska uczelni, w którym sukcesem jest uplasowanie się zaledwie dwóch 
polskich uczelni w trzeciej setce szkół (na ponad 900 podlegających ocenie 
w 2020 r.). Z drugiej strony można się cieszyć z tego, że pomimo niewielkiej 
edukacji ekologicznej i wciąż raczkującej świadomości w tym zakresie nasz 
kraj w ogóle znalazł się w tym zestawieniu i że niektóre polskie uczelnie (np. 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) od lat nie odpuszczają w 
walce o coraz lepsze wyniki. Prędzej czy później tzw. zielone kampusy zaczną 
powstawać także na innych polskich uczelniach i w miastach. Pozostaje tylko 
pytanie o perspektywę czasu, którego jest, biorąc pod uwagę alarmujące pro-
gnozy ekologów, coraz mniej.
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System zamówień publicznych ma służyć nie tylko zaspokajaniu  
doraźnych celów zakupowych, ale też realizacji długofalowych 
potrzeb i oczekiwań państwa, regionu czy lokalnej społeczności.  
Jedną z nich jest troska o środowisko i klimat.

Wojciech Merkwa

Kiedy uczelnie  
wybiorą zieleń?
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Zamawiający publiczni dysponują od lat paletą możliwości prawnych, które 
mogą wykorzystać właśnie w tym celu. Czy i jak z nich korzystają?

Opublikowany w 2012 r. raport The Uptake of Green Public Procurement in 
the EU27 [źródło 1] przedstawia poziom realizacji zaleceń unijnych w zakresie 
stosowania przez państwa członkowskie aspektów ekologicznych w systemie 
zamówień publicznych. Wykazał on, że polskie instytucje wdrażają zielone 
zamówienia publiczne w sposób najmniej skuteczny w porównaniu z innymi 
państwami członkowskimi. W 2012 r. aspekty środowiskowe uwzględniano 
zaledwie na poziomie 20 proc. w przetargach. Dla porównania, w takich kra-
jach jak Szwecja czy Belgia poziom ten oscylował w granicach 60-80 proc.

Z kolei jak wynika z raportu Co wpływa na przyjęcie zielonych kryteriów w 
zamówieniach publicznych? Analiza empiryczna ogłoszeń o europejskie zamó-
wienia publiczne 2018 [źródło 2], poziom wdrażania przez polskich zamawia-
jących zielonych zamówień publicznych jest nadal bardzo niski. Badania pro-
wadzone były w roku 2018 i dotyczyły 33 państw europejskich. Zauważono, 
że krajami z największą liczbą zielonych zamówień publicznych były Francja, 
Szwajcaria, Dania, Belgia, Irlandia, Norwegia oraz Wielka Brytania. 

Powyższą analizę potwierdzają również badania Urzędu Zamówień Publicz-
nych. W Sprawozdaniu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 
r. wskazano, że udział zielonych lub innowacyjnych zamówień w ogólnej liczbie 
udzielonych zamówień publicznych wyniósł 1 proc., podczas gdy ich wartość sta-
nowiła 3 proc. łącznej wartości udzielonych zamówień publicznych [źródło 3].

Polscy zamawiający dalej wszczynają postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w przeświadczeniu, że to cena determinuje wybór oferty naj-
korzystniejszej, co niestety w żaden sposób nie przekłada się na ekologiczny i 
efektywny stan zamówień publicznych w Polsce. Potwierdza to, że zielone za-
mówienia publiczne to na razie wyłącznie niezrealizowana w sporej części de-
klaracja ustawodawcy, w praktyce niechętnie stosowana przez zamawiających.

Zielone uczelnie?
Niechęć do szerokiego korzystania z możliwości, które niesie polska usta-

wa, na tym polu jest wspólna dla większości polskich zamawiających, także 
polskich uczelni wyższych udzielających zamówień publicznych w reżimie 
Prawa zamówień publicznych.

Kiedy uczelnie wybiorą zieleń?
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W ślad za raportem przygotowanym przez Fundację Centrum CSR [źró-
dło 4] uczelnie wyższe w Polsce stanowią niewielki odsetek zamawiających, 
którzy, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 
uwzględniają w nich aspekty środowiskowe. Zwraca się przy tym uwagę, że 
źródłem niskiego zainteresowania stosowaniem zielonych klauzul jest fakt, iż 
uczelnie wyższe działają w ramach rozbudowanych struktur, a niejednokrot-
nie osoby odpowiedzialne za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia 
nie są na dalszym etapie postępowania realnie związane z realizacją procesu 
przetargowego. Większość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
organizują poszczególne wydziały, co przyczynia się do tego, że nie podlegają 
one kontroli ośrodka centralnego, który mógłby wdrażać jednolitą politykę 
stosowania zielonych klauzul. Zresztą brak wzajemnego powiązania poszcze-
gólnych etapów związanych z udzielaniem (i realizacją) zamówień publicz-
nych jest jedną z głównych bolączek polskiego systemu.

Analiza przeprowadzona w kontekście stosowania zielonych zamówień pu-
blicznych na uczelniach wyższych wykazała, że ich największymi propagato-
rami są uczelnie warszawskie, krakowskie oraz poznańskie. Uczelnią, która 
najczęściej wprowadza do swoich przetargów kryteria prośrodowiskowe, jest 
Szkoła Główna Handlowa, która już w 2014 r. w 66,7 proc. organizowanych 
przetargów zawarła proekologiczne klauzule. Równie prośrodowiskowy pod 
względem stosowania zielonych klauzul był Uniwersytet Jagielloński, który 
na 76 wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 28 
uwzględnił klauzule środowiskowe.

Niezależnie jednak od powyższych danych uczelnie wyższe w roli zamawia-
jących publicznych wykazują niestety minimalne zainteresowanie kwestiami 
środowiskowymi. Niezmiennym argumentem są kwestie finansowe, które w 
ocenie zamawiających stanowią barierę do wdrożenia ekologicznych rozwią-
zań. Oprócz tego wskazuje się, że nieodłącznym utrudnieniem we wdrażaniu 
klauzul ekologicznych we wszczynanych postępowaniach jest brak jednolito-
ści w strukturach uczelni, które stanowią przeszkodę w rozpowszechnianiu i 
komunikowaniu działań związanych z ochroną środowiska.

Trudno przy tym obwiniać za ten stan rzeczy włodarzy polskich uczelni, 
których statutowym celem jest jednak prowadzenie działalności edukacyjnej, 
a nie szeroko pojęta działalność inwestycyjna. Prób ustandaryzowania właści-
wych wzorców w tym zakresie należałoby się raczej spodziewać po najwięk-
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szych polskich inwestorach (dysponujących największymi środkami publicz-
nymi), jak choćby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czy PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA.

Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie uczelnie wyż-
sze podjęły się również na tym polu wyznaczania odpowiednich standardów. 
Tym bardziej że zielonymi wcale nie muszą być największe zamówienia pu-
bliczne. Każdy wydatek ponoszony w jednym z trybów przewidzianych przez 
Prawo zamówień publicznych może uwzględniać prośrodowiskowe aspekty. 
Tytułem przykładu warto wymienić:

1) zakupy żywności, usługi gastronomiczne (wpływ na środowisko w tym 
zakresie wywierają takie aspekty jak energia wykorzystywana w rolnic-
twie, stosowanie nawozów, emisja substancji zanieczyszczających na 
etapie produkcyjnym, zużycie wody, unieszkodliwianie odpadów);

2) usługi sprzątania (jakość i skuteczność używanych produktów, np. w 
kontekście możliwości ich wielokrotnego użycia, zużycie wody i ener-
gii, wytwarzanie odpadów);

3) zakup mebli (wykorzystywanie na etapie produkcyjnym nieodnawial-
nych zasobów, emisja dwutlenku węgla, uwalnianie się substancji tok-
sycznych, marnowanie materiału, możliwość wielokrotnych napraw 
produktu);

4) projektowanie i budowę budynków (wytwarzanie odpadów, emisja ga-
zów, zużycie wody, energooszczędność);

5) zakup sprzętu komputerowego (zużycie energii i emisja gazów, zanie-
czyszczenie powietrza, gleby i wody, zużycie ograniczonych zasobów i 
surowców);

6) zakup energii elektrycznej (wykorzystanie paliw kopalnych, korzysta-
nie ze źródeł nieodnawialnych);

7) zakup papieru (emisja zanieczyszczeń, niszczenie lasów, użycie chemi-
kaliów, zużycie energii i wody, wytwarzanie odpadów).

Wdrożenie komponentu prośrodowiskowego do repertuaru środków 
prawnych wykorzystywanych przez uczelnie w toku prowadzonych postępo-
wań o udzielenie zamówienia publicznego może przynieść wymierne skutki. 
Tytułem przykładu korzystnych zmian będących skutkiem wdrożenia zrów-
noważonych i ekologicznych kryteriów jest Państwowy Uniwersytet Irlandii, 
który w 2006 r. włączył do procedury przetargowej zielone kryteria na sprzęt 

Kiedy uczelnie wybiorą zieleń?



 81

biurowy i materiały eksploatacyjne [źródło 5]. Władze uczelni po dokona-
niu analizy i oceny zapotrzebowania na wyposażenie laboratoryjne doszły do 
wniosku, że w cyklu zamówień koniecznie należy uwzględnić ślad węglowy 
– sytuacja uczelni wymagała dużej liczby transakcji o małej wartości wraz z 
wielokrotnymi dostawami odbywającymi się w różnych dniach. 

Przetarg skupił się zatem w pierwszej kolejności na zbadaniu faktycznego 
zapotrzebowania na poszczególne produkty, a następnie na opracowaniu spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia, które uwzględniałoby wszystkie 
wymagania operacyjne danej placówki badawczej. Przetarg został podzielony 
na części, a oferentów zobowiązano do udostępnienia wszystkich katalogów na 
swojej stronie internetowej, by ułatwić dokonywanie zakupów. Ceny wskazane 
w ofercie oferentów miały z kolei określać koszty pojedynczej dostawy, a nie 
pojedynczego zamówienia. Dodatkowo zamawiający postawił wymóg, aby wy-
grany oferent zobowiązał się do usuwania wszystkich wykorzystanych beczek, 
pojemników, palet i opakowań swoich produktów w każdym punkcie dostaw. 

W skali roku zauważono, że dzięki takiemu rozwiązaniu liczba dostaw 
zmniejszyła się z 20 dziennie do 40 tygodniowo (!), a ogólna liczba realizowa-
nych dostaw – z 2700 do 540. Zmniejszone natężenie ruchu na terenie uczel-
ni pozytywnie wpłynęło na obniżenie emisji dwutlenku węgla, jak również 
wzmocniło świadomość studentów i pracowników oraz dostawców w zakre-
sie systemu recyklingu opakowań i wyrobów szklanych.

Dziwić może zatem fakt, że instytucje publiczne w Polsce, takie jak uczel-
nie wyższe, nie  przejawiają chęci do regularnego wdrażania w organizowane 
przez siebie przetargi klauzul o charakterze proekologicznym. Zielone klau-
zule tym bardziej mogłyby być stosowane przez takie podmioty jak uniwer-
sytety, przede wszystkim dlatego, iż są to instytucje mające ogromne zaplecze 
intelektualne, poprzez które są w stanie kształtować świadomość dużych grup 
społecznych (zarówno studentów, jak i pracowników). Oczekiwanie zatem, iż 
to właśnie uczelnie publiczne wyznaczać będą w tym zakresie wysokie stan-
dardy, jest z pewnością uzasadnione.

Czym są zielone zamówienia publiczne?
Zielone zamówienia publiczne reguluje szereg aktów prawnych, w tym tych 

odnoszących się nie tylko do ogólnie zdefiniowanych zielonych zamówień, 
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ale również do poszczególnych sektorów gospodarki. Obecnie są to dyrek-
tywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 
r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 
oraz dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylająca 
dyrektywę 2004/18/WE.

Europejskie ramy prawne nakreślają, w jaki sposób zamawiający powinni 
uwzględniać kwestie środowiskowe w prowadzonych przez siebie postępo-
waniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dyrektywy oraz inne akty 
prawne regulujące poszczególne sektory zamówień wyznaczają obowiązki, 
które zamawiający muszą każdorazowo spełnić przy procedurze udzielania 
zamówień. Europejski ustawodawca wydał również szereg aktów prawnych 
odnoszących się do poszczególnych zamówień sektorowych (względem klu-
czowych sektorów gospodarki). I tak, tytułem przykładu, warto wskazać na 
dyrektywę sektorową 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej, w 
ślad za którą instytucje administracji centralnej zostały zobowiązane do na-
bywania wyłącznie wysoce energooszczędnych produktów, usług i budynków. 
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ustanawia wymogi doty-
czące renowacji budynków publicznych oraz umów sprzedaży lub nowych 
umów najmu spełniających minimalne normy efektywności energetycznej.

Ponadto należy także wskazać dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakte-
rystyki energetycznej budynków, która zawiera wskaźniki i progi w zakresie 
efektywnego energetycznie budownictwa, w tym przyszłe obowiązkowe wy-
mogi dotyczące budynków o niemal zerowym zużyciu energii. 

Z perspektywy zamówień publicznych odnoszących się bezpośrednio do bu-
dynków użyteczności publicznej warto również przywołać funkcjonujące już od 
ponad 10 lat Rozporządzenie nr 106/2008 w sprawie unijnego programu zna-
kowania efektywności urządzeń biurowych (Energy Star), w którym określono 
obowiązkowe wymogi zielonych zamówień publicznych dotyczące zakupów 
urządzeń biurowych. O ile jednak oznaczenie Energy Star nie kreuje obligato-
ryjnych wymogów, o tyle rozporządzenie stanowi o obowiązkowym stosowaniu 
podstawowych wymogów przez centralne organy rządowe i instytucje wspól-
notowe w zamówieniach objętych dyrektywą w sprawie zamówień publicznych.

Dla poszczególnych sektorów utworzone zostały również kryteria środo-
wiskowe, które w odniesieniu do konkretnych kategorii zamawianych pro-
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duktów (usług, dostaw czy robót budowlanych) formułują rekomendacje w 
zakresie nabywanych dóbr o określonych minimalnych parametrach mające 
sprzyjać zrównoważonej i ekologicznej konsumpcji oraz produkcji. 

Określone standardy wyznaczają również porozumienia i umowy między-
narodowe. Unia Europejska jest ściśle związana postanowieniami porozumie-
nia w sprawie zamówień publicznych (GPA) Światowej Organizacji Handlu 
(WTO) oraz dwustronnymi umowami handlowymi, które rozszerzają pra-
wa podmiotów europejskich na podmioty posiadające siedzibę w państwach 
trzecich. Porozumienia te kładą również spory nacisk na regulacje środowi-
skowe.

Rozwiązania w zakresie zielonych zamówień publicznych przewiduje rów-
nież ustawa Prawo zamówień publicznych. Przepisy polskiej ustawy zawierają 
rozwiązania pozwalające instytucjom zamawiającym uwzględnić we wszczy-
nanych przez nich postępowaniach aspekty środowiskowe. Część spośród 
tych regulacji ma charakter fakultatywny – pozwalają zamawiającemu indy-
widualnie ocenić zakres jego potrzeb w odniesieniu do danego przedmiotu 
zamówienia i tym samym dają mu wybór w uwzględnieniu aspektów środo-
wiskowych. Zamawiający mogą w zależności od potrzeb i możliwości nadać 
zamówieniu proekologiczny charakter m.in. poprzez fakultatywne prze-
słanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
zastosowania ekologicznego oznakowania w ramach opisu jego przedmiotu, 
warunków jego realizacji lub poprzez określenie prośrodowiskowych kryte-
riów oceny oferty, które mogą dotyczyć np. etapów cyklu życia przedmiotu 
zamówienia. 

Inne regulacje mają z kolei charakter obligatoryjny – nakładają na zama-
wiającego obowiązek zastosowania wprost określonych instrumentów w pro-
cedurze udzielenia zamówienia publicznego. I tak np. w ramach nowelizacji 
ustawy z 2016 r. rozszerzono zakres kryteriów oceny ofert o kryteria pozace-
nowe, w tym środowiskowe, zakazując jednocześnie w określonych przypad-
kach stosowania kryterium ceny jako jedynego1 [źródło 6].

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 
2021 r., uwypukla dodatkowo wagę stosowania zielonych zamówień publicz-
nych w polskich przetargach. Ustawodawca zdecydował się m.in. na wpro-
wadzenie instytucji polityki zakupowej państwa, która ma określać pożądany 
kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień nakie-
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rowanych na zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz 
usług. 

Polski ustawodawca zdecydował się także na wprowadzenie nowej (choć 
znanej) w porządku prawnym zasady efektywności ekonomicznej, do której 
przestrzegania, na równi z zasadami przejrzystości, proporcjonalności, uczci-
wej konkurencji czy równego traktowania wykonawców, zobowiązani będą 
zamawiający. Zasada efektywności ekonomicznej nakłada na zamawiającego 
obowiązek udzielenia zamówienia publicznego w sposób zapewniający:

1) najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną 
charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może 
przeznaczyć na jego realizację, oraz

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecz-
nych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych 
efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku 
do poniesionych nakładów [źródło 7].

Niezależnie od ustawy Prawo zamówień publicznych, którą należy postrzegać 
jako zbiór przepisów o charakterze proceduralnym, wskazać należy także inne 
akty prawne, które, o ile nie odnoszą się wprost do postępowań o udzielenie za-
mówienia publicznego, nakreślają jednak pewne obowiązki w sferach poszcze-
gólnych sektorów gospodarczych, które kierunkują zamawiających odnośnie 
do tego, co i jak powinni zamawiać. Takimi aktami prawnymi są m.in.:

•	 ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (ustawa 
wdraża dyrektywę PE i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 
r. w sprawie efektywności energetycznej; ustawa zobowiązuje organy 
władzy publicznej m.in. do nabywania lub wynajmowania efektyw-
nych energetycznie budynków lub ich części);

•	 ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej bu-
dynków (ustawa określa sposób opracowania krajowego planu działań 
mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu ener-
gii).

Proces stosowania zielonych zamówień publicznych
Aby zielone zamówienia publiczne mogły faktycznie funkcjonować w przy-

padku wszczynanych postępowań, zamawiający muszą przyjąć politykę w ich 
zakresie, która wymaga od nich efektywnej współpracy w obrębie danej orga-
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nizacji zamawiającego. Konieczne w tym celu jest ustalenie zakresu zielonych 
zamówień publicznych, priorytetów i celów w odniesieniu do planowanych 
działań i ujęcie ich w ramy czasowe. 

Proces wprowadzenia zielonych zamówień publicznych wymagał (i nadal 
wymaga) od wielu instytucji państwowych i samorządowych podejścia stop-
niowego. Zielone zamówienia publiczne niezależnie od tego, iż w założeniu 
mają wywierać korzystny wpływ na środowisko, wymagają od instytucji zama-
wiających zbadania rynku pod kątem podaży i popytu, a także stopnia, w ja-
kim wprowadzenie określonych mechanizmów może na te elementy wpływać. 

Kwestie środowiskowe powinny zostać uwzględnione przez podmiot zama-
wiający jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, wówczas potrzeby zamawiającego zostają nakreślone ze znacznym 
wyprzedzeniem, co pozwala wdrożyć w dokumentację postępowania najdo-
kładniejsze elementy proekologiczne. Zamawiający może ustalić prośrodowi-
skowe aspekty m.in. poprzez:

1) opis przedmiotu zamówienia – dokonując opisu dostawy, usługi czy 
roboty budowlanej, wskazując swoje oczekiwania (np. minimalne eko-
logiczne parametry, określenie wymagań dotyczących wydajności i 
funkcjonalności);

2) warunki udziału w postępowaniu – zamawiający może przewidzieć 
wykluczenie wykonawcy, który naruszył obowiązki zawodowe i wyrzą-
dził szkodę w środowisku;

3) kryteria oceny ofert – wprowadzając aspekty środowiskowe, innowa-
cyjne jako kryteria oceny ofert, np. koszty zużycia energii oraz emisji 
zanieczyszczeń do środowiska, metody produkcyjne;

4) badanie elementów środowiskowych przy ocenie oferty pod kątem 
rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych;

5) wzór umowy – określając wymagania środowiskowe przy wykony-
waniu zamówienia publicznego, które wykonawca musi uwzględnić 
[źródło 8]. Strony mogą kształtować treść umowy w taki sposób, aby 
kwestie środowiskowe i związana z nimi ochrona środowiska były re-
alizowane w jak największym zakresie.

Niemniej jednak uwzględnienie aspektów środowiskowych możliwe jest 
również na etapie samego postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-
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go oraz w fazie realizacji umowy. Odbywać się to może poprzez promowanie 
zachowań czy postaw sprzyjających środowisku. Tego typu możliwości są jed-
nak znacznie ograniczone chociażby z uwagi na fakt, że w myśl zasad przej-
rzystości, równego traktowania i uczciwej konkurencji zamawiający musi 
przewidzieć we wzorze umowy wszelkie istotne postanowienia odnoszące się 
do etapu jej realizacji. Zatem wprowadzenie rozwiązań prośrodowiskowych 
na etapie następującym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego (które kończy się wraz z zawarciem umowy) uznać 
należy za istotnie ograniczone.

Co może mieć wpływ na osiąganie celów stawianych zielonym zamówie-
niom publicznym, a jednocześnie powinno zostać przewidziane na wstęp-
nym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Środowiskowe kryteria oceny ofert
Mechanizmem przewidzianym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, 

który w istotnym stopniu może wpływać na osiąganie pozytywnych efektów 
środowiskowych, są kryteria oceny ofert.

W świetle art. 67 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE instytucje zamawiające 
udzielają zamówień publicznych na podstawie oferty najkorzystniejszej eko-
nomicznie. Dyrektywa 2014/24/UE w art. 67 ust. 2 wskazuje katalog kryteriów 
służących do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego z wykorzystaniem koncepcji najlepszego stosunku jakości do 
ceny. W ślad za brzmieniem dyrektywy kryteria mogą obejmować m.in.:

1) jakość, w tym wartość techniczną, właściwości estetyczne i funkcjo-
nalne, dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników, cechy 
społeczne, środowiskowe i innowacyjne, handel i jego warunki;

2) organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy mogą mieć one zna-
czący wpływ na poziom wykonania zamówienia lub

3) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy, takie jak 
termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Odrębne regulacje w tym zakresie przewiduje również polska ustawa Prawo 
zamówień publicznych. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy zamawiający wybiera 
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

Kiedy uczelnie wybiorą zieleń?



 87

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Od kilku już lat cena nie może 
być jedynym kryterium oceny ofert (poza przypadkami wprost przewidziany-
mi w ustawie). A zatem kryteriami oceny ofert są cena lub koszt i inne kryte-
ria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Wymogi środowiskowe mogą 
zostać ujęte w ramach szeregu kryteriów oceny ofert, które zostały przewi-
dziane w otwartym katalogu w art. 91 ust. 2 ustawy. Są to:

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości funkcjonalne;
2) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu 

zamówienia;
3) aspekty innowacyjne;
4) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczo-

nych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na 
jakość wykonania zamówienia;

5) warunki dostawy, takie jak sposób dostawy.
Kryteria oceny ofert to pochodna opisu przedmiotu zamówienia, który 

wskazuje minimalne wymogi, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia. Na 
aspekt powiązania kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia należy 
zwrócić szczególną uwagę. Podkreśla to wielokrotnie Krajowa Izba Odwoław-
cza (organ rozstrzygający spory przetargowe), która np. w wyroku z 27 sierp-
nia 2014 r., sygn. akt KIO 1630/14, wskazała m.in., że „cechy, właściwości czy 
funkcjonalności oferowanego przedmiotu, sposób wykonania zamówienia, 
które wyrażają się w kryteriach jakościowych, podlegających punktacji, po-
winny obejmować nie jakiekolwiek cechy, ale walory w pewien sposób, wła-
ściwy dla zamawianego przedmiotu, reprezentatywne dla oceny jakościowej, 
możliwości uznania na ich podstawie, że dany produkt albo sposób realizacji 
zamówienia jest lepszy od innego, bardziej pożądany czy w wyższym stopniu 
realizujący cele Zamawiającego. (…) Kryterium jakościowe winno uwzględ-
niać najlepsze rozwiązanie, zaś to, co jest najlepsze, winno być postrzegane 
przez przyjęte w danym zakresie kryterium oceny tego, co jest najbardziej 
pożądane z perspektywy celów postępowania i realizacji zamówienia”.

Kryteria oceny ofert z założenia nie stanowią bariery w dostępie do konkret-
nego zamówienia publicznego. Temu służą bowiem warunki udziału, których 
niespełnienie definitywnie uniemożliwia danemu podmiotowi ubiegania się 
o zamówienie. Kryteria natomiast mają  pozwolić na wybór oferty tego wy-
konawcy, który zaoferuje rozwiązanie najbardziej efektywne. Stanowią zatem 
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system premiowania wykonawców przez pryzmat takich cech oferowanego 
rozwiązania, które zamawiającemu jawią się jako szczególnie istotne. Dlatego 
właśnie kryteria oceny ofert optymalnie nadają się do faworyzowania rozwią-
zań prośrodowiskowych. 

Kryteria te są stopniowalne. Dają zamawiającemu możliwość zdecydowania, 
jakie minimalne wymogi danej cechy wskazanej w opisie przedmiotu zamówie-
nia będzie punktował w ramach oceny ofert. Aspekt środowiskowy może zatem 
być ujęty przez zamawiającego w ramach kryterium oceny ofert, gdy wymaga się 
od wykonawców ubiegających o uzyskanie przedmiotu zamówienia określonych 
cech środowiskowych. Dzięki temu poza ceną czy kosztem zamówienia zama-
wiający może nagradzać dodatkowymi punktami te oferty, które przewidują re-
alizację zamówienia na podstawie innowacyjnych technologii lub charakteryzu-
jących się ograniczonym negatywnym wpływem na środowisko naturalne. 

Przykładem podstawowego i uniwersalnego kryterium, które może 
uwzględnić zamawiający, jest posiadanie wdrożonego systemu SZJ (sys-
temu zarządzania jakością) lub ISO – nie może to jednak być warunkiem 
podmiotowym w danym postępowaniu (może to zostać potraktowane jako 
ograniczenie konkurencyjności). W kryterium „aspekty środowiskowe” za-
mawiający może również premiować wykonawcę za deklarację, że do realiza-
cji zamówienia posłuży się w całym okresie jego trwania sprzętem o napędzie 
wyłącznie elektrycznym [źródło 9]. Równie dobrze mogą to być jednak rów-
nież chociażby normy emisji spalin czy parametry w zakresie efektywności 
energetycznej sprzętu komputerowego.

Zastosowanie innych niż cena kryteriów oceny ofert ma przede wszystkim 
na celu porównanie oferowanych przez wykonawców jakości czy właściwości 
produktów, usług lub robót budowlanych. Pozwala to zamawiającym wybrać 
taką ofertę, która jest dla nich najkorzystniejsza poprzez zbilansowanie ceny 
i walorów jakościowych czy innych wymagań istotnych dla zamawiającego. 
Należy jednak podkreślić, że pozacenowe kryteria oceny ofert nie mogą da-
wać zamawiającym nieograniczonej swobody wyboru. 

Na szczególną uwagę zasługuje uprawnienie zamawiających, które ujęte 
zostało przez ustawodawcę w art. 91 ust. 3b Prawa zamówień publicznych. 
W przepisie tym wprost wskazano, że kryterium kosztu może być określo-
ne z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia. Ten z kolei obejmować 
może (art. 91 ust. 3c) m.in. koszty wprost powiązane ze zużyciem energii i 
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innych zasobów, utrzymaniem, recyklingiem czy też ekologicznymi efektami 
ubocznymi, np. emisją gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. W za-
kresie rachunku kosztów cyklu życia mieszczą się również koszty związane z 
łagodzeniem zmian klimatu (o ile wartość taką można w danym przypadku 
określić i zweryfikować).

Jak wspomniano powyżej, cena lub koszt są obligatoryjnym elementem 
podlegającym ocenie w ramach każdego postępowania. Jednak nie każde 
kryterium oceny ofert musi przewidywać dającą się skwantyfikować przez in-
stytucję zamawiającą korzyść ekonomiczną. Tym bardziej właśnie tak istotne 
jest, aby w świadomości zamawiających publicznych zakorzenił się pogląd, 
że zakup dokonany na skutek przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego nie musi wcale oznaczać osiągnięcia mierzalnej, do-
raźnej korzyści, a za równie ważne uznać należy benefity długofalowe (np. te 
powiązane z aspektami ekologicznymi czy klimatycznymi).

Opis przedmiotu zamówienia
Za nie mniej istotną instytucję na gruncie Prawa zamówień publicznych, 

która prowadzić może do osiągania pozytywnych efektów z perspektywy śro-
dowiska czy klimatu, jest opis przedmiotu zamówienia. Dokument ten przy-
brać może różną formę w zależności od formuły zamówienia. W przypadku 
zamówień mających za przedmiot wykonanie robót budowlanych takim opi-
sem jest kompleksowa dokumentacja projektowa. Jeśli zamawiający decyduje 
się na zlecenie wykonawcy nie tylko wykonania tychże robót budowlanych, 
ale i ich zaprojektowanie, opis przedmiotu zamówienia przybiera formę pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego. Z kolei w przypadku zamówień mających 
za przedmiot dostawy czy usługi opisem jest zestawienie oczekiwanych przez 
zamawiającego parametrów.

Niezależnie jednak od tego, co zamierza kupić podmiot publiczny, cieszy 
się on zawsze daleko idącą swobodą w zakresie opisania swoich faktycznych 
oczekiwań względem oferowanych przez rynek rozwiązań. Ograniczenia 
zamawiający napotykają dopiero w momencie, w którym dane oczekiwanie 
może zostać uznane za ograniczające dostęp do zamówienia. Ale również 
wtedy, o ile zamawiający jest w stanie wykazać, że choć ograniczenie kon-
kurencyjności jest faktem, to jego oczekiwanie pozostaje uzasadnione, po-



 90

stawienie takich wymogów mieści się w kategorii uprawnień zamawiającego. 
Przywołane powyżej uprawnienia mogą służyć zamawiającym do pozyski-

wania efektów korzystnych dla środowiska. Tym bardziej że zachętę w tym 
zakresie sformułował ustawodawca w art. 29 ust. 4 Prawa zamówień publicz-
nych, wskazując, że zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamó-
wienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować 
m.in. aspekty środowiskowe czy też powiązane z innowacyjnością. Nic zatem 
nie stoi na przeszkodzie, aby zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, 
posługiwali się ekologicznymi i sprzyjającymi trosce o środowisko materiała-
mi czy procesami i metodami produkcji.

Innym przykładem prawidłowego stosowania mechanizmu opisywania 
przedmiotu zamówienia w sposób sprzyjający środowisku jest chociażby po-
sługiwanie się etykietami środowiskowymi (jak np. powszechnie stosowane 
w krajach Unii Europejskiej oznakowanie Ecolabel). Łatwość w dostępie do 
tych etykiet oraz ich międzynarodowy charakter powodują, że skorzystanie 
z nich nie generuje po stronie zamawiającego właściwie żadnych trudności.

***
Polityka wdrażania kryteriów środowiskowych przez polskie instytucje 

zamawiające pokazuje, że zamawiającym brakuje wiedzy i umiejętności w 
tym zakresie. Pomimo wprowadzenia do porządku prawnego w Polsce wielu 
instrumentów pozwalających instytucjom zamawiającym na wdrożenie pro-
ekologicznych rozwiązań w zakresie organizacji przetargów większość insty-
tucji dalej główny nacisk kładzie na doraźne i mierzalne efekty dokonywa-
nych zakupów.

Sytuacja ta nie ulegnie zmianie poprzez nowe przepisy czy wprowadzenie 
z dnia na dzień nieużywanych wcześniej rozwiązań. Gdyby było to możliwe, 
to do wchodzącej za kilka tygodni w życie nowej ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych implementowano by rozwiązania czyniące polski system zamówień 
publicznych systemem zielonym. Tymczasem, choć nadchodząca zmiana ma 
charakter kompleksowy i jest największą w ciągu ostatnich kilkunastu lat, to 
na gruncie rozwiązań odnoszących się do zielonych zamówień publicznych 
istotnych zmian nie ma.

W tym zakresie konieczna jest bowiem konsekwentna i (najpewniej) dłu-
gotrwała praca u podstaw. Nawet jeśli współcześni zamawiający traktować 
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będą zielone zamówienia jak swoistą fanaberię, nie ma innej drogi do wypra-
cowania pożądanych standardów i powszechnie akceptowanych metod.

To nie niedobór rozwiązań prawnych jest aktualnie największym proble-
mem w upowszechnianiu metod proekologicznych, lecz niski stopień świa-
domości społecznej. Również jednak na tym polu dostrzec można pewne 
zmiany. Przykładem jest aktywność prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 
który od wielu już lat podejmuje działania edukacyjne w tym zakresie. 

Analiza postępowań przetargowych prowadzonych przez polskie uczelnie 
nie pozwala niestety na postawienie tezy, iż akurat środowiska uniwersytec-
kie wyłamują się z marazmu, z jakim mamy do czynienia w kontekście sto-
sowania sprzyjających środowisku narzędzi w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego. Trudno się zresztą takiemu stanowi rzeczy dziwić. 
Dogmat najniższej ceny, wymogi związane z dyscypliną finansów publicz-
nych, sztywne reguły unijnego dofinansowania (i jeszcze sztywniejsze stano-
wiska audytorów) nie sprzyjają odważnym i obalającym schematy działaniom 
zakupowym. 

Jest jednak iskierka nadziei. Nie sposób nie dostrzec, że w ostatnich latach 
świadomość obywateli w zakresie problemów związanych z ekologią, ale też 
wiedza na temat możliwych działań naprawczych bardzo wzrosły. Można 
ubolewać nad tym, że jest to konsekwencją drastycznego pogorszenia się sta-
nu środowiska, niemniej jednak okoliczność ta jest faktem. Przeświadczenie 
o konieczności nieodłącznej troski o środowisko w sposób nieunikniony za-
korzeni się również wśród publicznych zamawiających. Nastąpi to najpewniej 
wtedy, gdy uświadomią sobie oni, że zielone zamówienia nie są celem samym 
w sobie, lecz metodą sprzyjającą zrównoważonemu rozwojowi gospodarcze-
mu. Pozostaje mieć nadzieję, że zmiana ta nastąpi już niedługo. I z całą pew-
nością nie jest za późno, aby to właśnie uczelnie wiodły prym w tym zakresie.

Przypis:
1 Zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60 proc. 

 zależy od określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościo-
wych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (a więc od ustalenia przez 
niego w opisie przedmiotu zamówienia parametrów jakościowych w odniesieniu do wszystkich istot-
nych elementów składających się na charakterystykę przedmiot zamówienia), i dodatkowo wykazania  
w załączniku do protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, w jaki sposób zostały uwzględnio-
ne w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (por. art. 91 ust. 2a ustawy Pzp).
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Co na temat zachodzących w środowisku zmian wiedzą polscy,  
a co zagraniczni studenci? Na ile jedni i drudzy są skłonni stosować 
podstawowe zasady dotyczące jego ochrony w swoim codziennym 
życiu? Na ile już je stosują?

Martyna Mokrzecka

Taki mamy klimat?
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Katastrofa klimatyczna i zły stan środowiska naturalnego są prawdopodob-
nie największymi wyzwaniami, którym będą musieli stawić czoła ludzie w 
XXI w. Zmiany klimatu i kryzys środowiskowy nie ominą Polski. Właściwie 
już jej nie omijają [źródło 1]. Należymy do krajów z najniższym współczyn-
nikiem dostępności do wody w Unii Europejskiej. Jesteśmy uzależnieni ener-
getycznie od węgla, przez co jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych 
na świecie [źródło 2]. Dziś o zmianach klimatycznych mówi się coraz więcej, 
jednak do niedawna temat ten rzadko pojawiał się w dyskursie publicznym, a 
wielu polityków podawało go w wątpliwość.

Badanie przeprowadzone przez Kantar w 2019 r. [źródło 3] na grupie 4000 
osób w wieku 18-65 lat pokazuje, że ponad połowa badanych uważa, że naj-
większymi zagrożeniami dla współczesnego świata są właśnie zmiany klimatu 
oraz zanieczyszczenie środowiska. 72 proc. uważa, że stan, w jakim znalazła 
się Ziemia, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. To dość duża 
zmiana w stosunku do badań przeprowadzonych w 2009 r. na grupie 1000 
osób, w których na pytanie o to, jak ważne są zmiany klimatu, jedynie niecałe 
30 proc. badanych wyraziło przekonanie, że jest to ważna sprawa wymagająca 
działań w pierwszej kolejności. Około 63 proc. pytanych uważało, że zmiany 
klimatu są spowodowane działalnością człowieka [źródło 4]. W badaniach 
przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie 1000 osób w 2016 r. [źródło 
5] około 63 proc. pytanych uznało, że zmiany klimatu są bardzo ważnym pro-
blemem dla Polski. 

Jak na tym tle wypadają polscy studenci?
W 2010 r. przeprowadzono badanie świadomości ekologicznej 240 studen-

tów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (w tym sześciu męż-
czyzn i 234 kobiet) [źródło 6]. Wyniki analizowano pod względem pocho-
dzenia studentów (miasto/wieś). Dbanie o środowisko naturalne było sprawą 
ważną tylko dla 51,1 proc. studentów z miasta i 44,6 proc. ze wsi. Ich wiedzę 
na temat negatywnych skutków emisji dwutlenku węgla, konieczności dba-
łości o środowisko autorzy określili jako zadowalającą, jednak zachowania 
związane z poszanowaniem środowiska (w tym ograniczaniem zużycia wody 
i energii) ocenili jako niespójne z wiedzą i wymagające działań na rzecz ich 
pilnej poprawy. 

W 2015 r. przeprowadzono podobne badania na grupie studentów Politech-
niki Wrocławskiej [źródło 7]. W ankiecie wzięło udział 210 osób (10 proc. 
mieszkańców kampusu), 123 mężczyzn i 88 kobiet (odpowiednio 58,3 proc.  
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i 41,7 proc.). Kwestionariusz podzielono na części, w których pytania dotyczy-
ły wybranych zagadnień środowiskowych. Pytano o wiedzę, nawyki oraz po-
dejście do proekologicznych rozwiązań w domach studenckich. W części do-
tyczącej wiedzy studentów na tematy ekologiczne zadano następujące pytania:

1. Czy na Ziemi występuje zjawisko globalnego ocieplenia? Tak – 67,6 proc. 
poprawnych stwierdzeń.

2. Czy działalność człowieka jest istotnym czynnikiem powodującym 
globalne ocieplenie? Tak – 54,9 proc. poprawnych stwierdzeń.

3. Czy wulkany emitują średnio rocznie więcej dwutlenku węgla niż lu-
dzie? Nie – 16,9 proc. poprawnych stwierdzeń.

4. Czy zjawisko globalnego ocieplenia jest poważnym zagrożeniem dla 
przyszłości Ziemi i dla ludzkości? Tak – 57,7 proc. poprawnych stwier-
dzeń. 

Wykres 1. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy studentów na temat 
globalnego ocieplenia

Kolejne pytania miały na celu sprawdzenie wiedzy respondentów na temat 
problemów z dostępem do wody na świecie i w Polsce. Zaznaczali oni, w ja-
kim stopniu zgadzają się z danymi stwierdzeniami.

1. Ponad 60 proc. ludności na świecie cierpi na niedobory wody. Tak  
– 55,3 proc. poprawnych stwierdzeń.

2. Problem z dostępem do wody pitnej występuje w Europie. Tak – 25,4 proc. 
poprawnych stwierdzeń.

3. Polska jest zagrożona problemem deficytu wody. Tak – 25,4 proc. po-
prawnych stwierdzeń.
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Wykres 2. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy studentów na temat 
problemów z dostępem do wody

Kolejne pytania w ankiecie dotyczyły nawyków studentów związanych ze 
zużyciem wody i energii oraz segregacją odpadów. Co ważne, wyniki pod-
dano analizie statystycznej, w której studentów podzielono na płacących ra-
chunki za zużycie mediów i niepłacących ich. Dwa akademiki biorące udział 
w badaniu zostały poddane modernizacji, podczas której wprowadzono 
podliczniki w modułach mieszkalnych. To oznacza, że studenci oprócz stałej 
opłaty za miejsce w pokoju płacą również za zużycie wody i prądu w czte-
roosobowym module. W dwóch pozostałych akademikach (nieremontowa-
nych) studenci płacą jedynie stałą opłatę za miejsce w pokoju – niezależnie 
od tego, ile wody czy energii zużyją. Jak wykazują badania, brak informacji 
oraz brak „kary” w postaci rachunku za zużycie mediów skutkuje ich więk-
szym zużyciem. Liczebność grup w badaniu wyniosła odpowiednio 91 i 121 
osób, co odzwierciedla strukturę zamieszkania na osiedlu (akademiki przed 
modernizacją dysponowały blisko 20 proc. miejsc więcej). Do analizy wyko-
rzystano metodę testu t–studenta. Wyniki potwierdzają, że studenci płacący 
za swoje zużycie zwracają większą uwagę na to, w jaki sposób korzystają z 
mediów: częściej wyłączają światło czy urządzenia, z których nie korzysta-
ją, zakręcają grzejniki, gdy opuszczają pokój na dłuższy czas, oraz wodę w 
trakcie mycia zębów. Poniższe wykresy przedstawiają rozkład odpowiedzi na 
poszczególne pytania (udzielone przez wszystkich studentów).
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Wykres 3. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania studentów 
związanego ze zużyciem energii w akademiku

Wykres 4. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania studentów 
związanego ze zużyciem wody w akademiku

Kolejne pytania dotyczyły segregacji odpadów. Odpowiedzi studentów ilu-
struje wykres poniżej.
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Wykres 5. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące zachowania studentów 
związanego z segregacją odpadów w akademiku

W tym przypadku różnice między studentami płacącymi i niepłacącymi 
nie są istotne statystycznie. Studentów nie rozlicza się z tego, czy segregu-
ją odpady. Mimo to na potrzeby badania sprawdzono, czy podobnie jak we 
wcześniejszych pytaniach płacenie rachunków za wodę i prąd wpływa na 
chęć segregacji. Okazuje się, że nie wpływa – obie grupy odpowiadały w po-
dobny sposób. Może to oznaczać, że różnice między grupami pojawiają się, 
gdy bezpośrednio oddziałuje czynnik finansowy i związany z nim feedback – 
studenci wiedzą, ile zużywają wody i energii elektrycznej w danym miesiącu. 
Dodatkowo, zużywając więcej, ponoszą konsekwencje swojego zachowania 
– wyższe opłaty – i to sprawia, że w kolejnym miesiącu zaczynają uważniej 
podchodzić do zużycia, np. wyłączają światło, zakręcają wodę w czasie mycia 
zębów. W kontekście recyklingu nie mają potrzeby zmiany zachowań. Gdy 
brakuje konsekwencji finansowych, należy szukać innych motywacji, które 
mogą wpłynąć na zachowania użytkowników.

Kolejna grupa pytań wiązała się z chęcią podjęcia przez studentów okre-
ślonych interwencji behawioralnych – takich jak konkursy czy warsztaty. 
Pierwsze pytanie dotyczyło chęci segregowania śmieci, przy założeniu, że 
we wspólnych kuchniach na piętrach akademika pojawią się specjalne kon-
tenery (obecnie segregacja jest utrudniona ze względu na ograniczoną ilość 
miejsca w pokojach). 52,9 proc. studentów deklarowało zdecydowaną chęć 
segregacji. Kolejne pytanie dotyczyło chęci udziału w warsztatach pokazują-
cych, jak oszczędzać energię i wodę w akademiku. 9 proc. mieszkańców zde-
cydowanie nie wzięłoby w nich udziału. Zdecydowanych na udział było 6,7 
proc. studentów, a częściowo zdecydowanych na udział 25 proc. studentów. 
Przy podziale na studentów płacących i niepłacących za media widać wyraź-
ne różnice: wśród płacących 41 proc. zareagowało pozytywnie na możliwość 
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wzięcia udziału w warsztacie, wśród niepłacących tylko 25 proc. odpowiedzi 
było pozytywnych. W kolejnym pytaniu studenci deklarowali zainteresowanie 
wzięciem udziału w interwencji, w której przez określony czas wypełnialiby 
zobowiązania dotyczące zmniejszenia indywidualnego zużycia energii lub 
wody. W zależności od efektywności tych działań otrzymywaliby różnego ro-
dzaju bonusy, np. darmowy posiłek w stołówce lub bilet do kina. Ponad 60 
proc. studentów deklarowało zdecydowaną chęć udziału w takiej akcji. Od-
powiedzi pozytywnych udzieliło ponad 90 proc. badanych. Osoby płacące i 
niepłacące odpowiadały podobnie (93 proc. pozytywnych odpowiedzi wśród 
osób niepłacących, 94 proc. wśród osób płacących). Studentów zapytano też o 
chęć wzięcia udziału w rywalizacji między akademikami, której celem byłoby 
zmniejszenie zużycia energii lub poprawna segregacja odpadów. Konkurs za-
kładał rywalizację zespołową, tzn. zaangażowanie jak największej liczby osób 
z każdego akademika. Nagroda miała być również grupowa – przekazana 
społeczności, a nie indywidualnym osobom (np. dodatkowe wyposażenie do 
sal wspólnych). 31 proc. mieszkańców kampusu zadeklarowało zdecydowaną 
chęć udziału, 35 proc. było raczej zdecydowanych. Negatywne nastawienie do 
udziału wykazało 7 proc. badanych. 

Wykres 6. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące chęci studentów do wzięcia 
udziału w prośrodowiskowych akcjach (interwencjach) w akademiku

Ostatnie dwa pytania zadano w formie dyferencjału semantycznego. Poni-
żej przedstawiono profile graficzne dla całej grupy badanych. Przedstawione 
wartości na skali są wartościami uśrednionymi. 
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Pytanie: Według Ciebie działania proekologiczne rozumiane jako: segrega-
cja odpadów, oszczędzanie wody i energii są:

Krzywa odpowiedzi jest wyraźnie przesunięta w stronę odpowiedzi: ko-
nieczne, korzystne dla środowiska i wymagające samodyscypliny. Wyłącznie 
pytanie o koszt finansowy uzyskało wartość bliską obojętnej (na środku skali).
Wykres 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie o opinie na temat rozwiązań proekologicznych 
(rozumianych jako segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii)

Pytanie: Według Ciebie działania proekologiczne rozumiane jako kupowa-
nie produktów spożywczych od lokalnych dostawców, korzystanie z komuni-
kacji miejskiej lub roweru zamiast własnego samochodu jest:

Podobnie jak w poprzednim pytaniu krzywa odpowiedzi jest przesunięta w 
stronę odpowiedzi: konieczne, korzystne dla środowiska i wymagające samo-
dyscypliny. Jednak odpowiedzi rozłożone są bliżej środka wykresu (punktu 
obojętnego). Pytanie o koszt finansowy jest przesunięte w stronę odpowiedzi: 
tanie w stosowaniu.

Można zaobserwować, że krzywe odpowiedzi różnią się między sobą, jed-
nak obydwie znajdują się po stronie odpowiedzi o pozytywnych konotacjach. 
Respondenci odpowiadają, że proekologia rozumiana zarówno jako oszczę-
dzanie zasobów, jak i kupowanie lokalnej żywności czy rezygnowanie z samo-
chodu jest konieczna, korzystna dla środowiska, wymagająca samodyscypliny. 
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Wykres 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie o opinie na temat rozwiązań proekologicznych 
(rozumianych jako kupowanie produktów spożywczych od lokalnych dostawców, korzysta-
nie z komunikacji miejskiej itp.)

Jak jest w innych krajach?
Jednym z największych zagranicznych badań dotyczących wiedzy i zacho-

wań prośrodowiskowych jest to wykonane przez hiszpańską badaczkę Maríę 
Vicente-Molinę [źródło 16]. W latach 2009-2011 przeprowadziła ona ankiety 
na czterech uczelniach: w Hiszpanii, USA, Meksyku i Brazylii. W badaniu 
wzięło udział ponad 2200 studentów. W pierwszej części ankiety badano wie-
dzę studentów, w drugiej pytano o podejście i motywacje do różnych tema-
tów związanych ze środowiskiem, w trzeciej – prośrodowiskowe zachowania. 
Wyniki pokazały, że studenci nie mają zadowalającej wiedzy na tematy śro-
dowiskowe (najwięcej – 51 proc. − dobrych odpowiedzi udzielili studenci z 
Brazylii, najmniej – 31 proc. − studenci z Meksyku). Badanie pokazało rów-
nież zależność między poziomem wiedzy studentów oraz poziomem czynni-
ka PCE (ang. Perceived Consumer Effectiveness) − który mówi o poczuciu 
sprawczości, tzn. poczuciu, że własnym zachowaniem możemy wpłynąć na 
stan środowiska − a zachowaniami proekologicznymi. Najczęściej spotykane 
postawy proekologiczne różniły się w zależności od kraju. Studenci w Hisz-
panii najczęściej deklarowali, że segregują odpady, ci w Meksyku i Hiszpanii 
najczęściej deklarowali korzystanie z transportu publicznego, a studenci ame-
rykańscy najczęściej kupowali ekologiczne produkty.

W 2017 r. grupa naukowców pod przewodnictwem Waltera Fihlo przepro-
wadziła badania na temat przekonań środowiska uniwersyteckiego (w tym 
studentów) dotyczących globalnego ocieplenia i roli uniwersytetów w jego 
ograniczaniu [źródło 17]. Ankiety dystrybuowano w kilku krajach, m.in. w 
Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii, Włoszech, Brazylii, Portugalii i Australii. 
Uzyskano 237 odpowiedzi. Średnia odpowiedź studentów na pytanie doty-
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czące powagi problemu zmian klimatu wyniosła 4,55 (w skali 1-5, gdzie 5 = 
bardzo poważny problem). Tyle samo wyniosła średnia odpowiedzi na py-
tanie: „Czy Twoim zdaniem uczelnia powinna mieć wypracowaną politykę 
dotyczącą zmiany klimatu” (1-5, gdzie 5 = zdecydowanie tak). 

W 2014 r. amerykańska badaczka Sandra Wachholz przeprowadziła badania 
na  uniwersytecie w Nowej Anglii [źródło 18]. Studentów pytano o:

•	 wiedzę i podejście do przyczyn i możliwych konsekwencji zmian kli-
matycznych,

•	 chęć redukcji emisji dwutlenku węgla, do której się przyczyniają,
•	 ocenę edukacji klimatycznej na ich uniwersytecie i o sugestie, jak ją 

usprawnić.
Otrzymano 375 odpowiedzi. 75 proc. studentów zadeklarowało, że wierzy 

w globalne ocieplenie oraz uważa, że jest ono spowodowane działalnością 
człowieka. Dwie trzecie pytanych wyrażało duże obawy związane z tym zja-
wiskiem, jednak pomimo to nie podejmowali żadnych działań, aby pomóc 
rozwiązać ten problem. Jedynie 15 proc. pytanych angażowało się w akcje 
klimatyczne, 3 proc. określało swój styl życia jako „niskowęglowy”. Wyniki 
potwierdzają zatem znaną już prawdę, że wiedza i obawa przed zmianami 
klimatu nie przekładają się automatycznie na działania.

Studentów pytano też o samoocenę ich wiedzy na temat globalnego ocie-
plenia. 63 proc. określiło ją jako „umiarkowaną” lub „zadowalającą”, jednak 
okazało się, że nie potrafili odpowiedzieć na zadane im w toku ankiety mery-
toryczne pytania. Na przykład prawie żaden ze studentów nie potrafił udzielić 
odpowiedzi na pytanie o to, czy dziura ozonowa jest główną przyczyną zmian 
klimatu (84 proc. studentów odpowiedziało „tak” lub „nie wiem”). 

Dla większości zmiany klimatu stanowiły odległy problem, niezwiązany z 
ich obecnym życiem. Jedynie jedna trzecia pytanych rozumiała, że jest to ak-
tualny problem, mający wpływ np. na rolnictwo, zasoby wodne, gwałtowne 
zjawiska pogodowe w USA. Jednakże 41 proc. pytanych wskazało, że jest to 
problem dotykający ludzi na świecie. 

W badaniu amerykańskiej socjolożki Lesley Watson [źródło 19] przepro-
wadzonym w 2015 r. na amerykańskim uniwersytecie Enmory sprawdzano, 
czy mieszkanie w ekologicznym akademiku wpływa na zachowania odpowie-
dzialne ekologicznie (ang. ERB – Environmental Responsible Behaviours). 
Przeprowadzono ankiety w czterech domach studenckich – dwóch certyfiko-
wanych systemem LEED (wielokryterialny system certyfikowania budynków 
przyjaznych środowisku) i dwóch standardowych. W badaniu wzięło udział 
243 studentów, których zapytano o to, w jaki sposób zachowują się w konkret-
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nych sytuacjach związanych ze zużyciem wody, energii itp., a ich tożsamość 
ekologiczną oceniano za pomocą odpowiednio skonstruowanych pytań. Stu-
dentów przepytano dwukrotnie: raz przed wprowadzeniem się do akademika 
i raz przed wyprowadzką. Wyniki pokazały, że mieszkańcy ekologicznych aka-
demików bardziej angażują się w proekologiczne zachowania niż mieszkańcy 
standardowych budynków. Ponadto studenci, którzy wykazywali się niższą 
świadomością ekologiczną, zaczynali zachowywać się w bardziej proekologicz-
ny sposób po wprowadzeniu się do ekologicznego akademika. 

W 2017 r. autorka niniejszego artykułu przeprowadziła badania ankietowe 
wśród mieszkańców sześciu akademików położonych w Aarhus (Dania) [źró-
dło 20]. Badania poruszały podobną tematykę jak te przeprowadzone w 2015 r. 
we Wrocławiu. Ankietę wypełniło 121 studentów. Pytano w niej o zachowania 
proekologiczne studentów oraz o tak zwaną tożsamość ekologiczną. W części 
dotyczącej zachowań padły następujące pytania:

Jak często stosujesz poniższe zachowania (1 – nigdy, 7 – zawsze)
1. Zakręcam wodę, myjąc zęby.
2. Wyłączam światło, wychodząc z pokoju.
3. Jeżdżę rowerem lub używam transportu publicznego zamiast samocho-

du.
4. Wyłączam nieużywane urządzenia elektryczne.
5. Segreguję papier.
6. Segreguję inne odpady (plastik, szkło, aluminium).
7. Uczęszczam na wydarzenia organizowane przez grupy prośrodowisko-

we.
8. Zachęcam rodzinę do segregowania odpadów.
9. Zachęcam przyjaciół do segregowania odpadów.

Poniżej przedstawiono, jak studenci odpowiadali na poszczególne pytania.
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Wykres 9. Rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące prośrodowiskowych zachowań studen-
tów w duńskim akademiku

Jak widać, studenci najczęściej zakręcają wodę w trakcie mycia zębów – 85 
studentów (75 proc.) robi to zawsze. Ponad 60 studentów (53 proc.) natomiast 
jeździ rowerem lub transportem miejskim. Nie bez znaczenia jest zapewne 
rozwinięta infrastruktura ścieżek rowerowych w Danii. Zaskakuje, że jedynie 
nieco ponad połowa studentów segreguje odpady oraz że tylko 40 studentów 
(35 proc.) zawsze gasi światło, wychodząc z pokoju. 

W części dotyczącej tożsamości ekologicznej zadano studentom pytania 
opisujące tożsamość ekologiczną przy wykorzystaniu zestawu stwierdzeń 
opracowanych przez amerykańską psycholog Susan Clayton [źródło 21]. Były 
one następujące:

1. Angażowanie się w proekologiczne zachowania jest dla mnie istotne.
2. Uważam, że jestem integralną częścią natury, nie jestem od niej odse-

parowany.
3. Czuję się związany z określoną lokalizacją geograficzną, która miała 

znaczący wpływ na mój rozwój.
4. Bycie częścią świata natury jest istotną częścią tego, jak postrzegam 

siebie.
5. Moje własne interesy przeważnie zdają się pokrywać ze stanowiskiem 

bronionym przez ekologów.
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Studenci odpowiadali na nie w siedmiostopniowej skali: 1 – zupełnie nie 
zgadzam się z tym stwierdzeniem, 7 – zdecydowanie się zgadzam. Im więcej 
odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam”, tym wyższa tożsamość ekologiczna 
pytanego. Oto rozkład odpowiedzi.
Wykres 10. Rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące tożsamości ekologicznej studentów w 
duńskich akademikach

Wyniki poddano analizie statystycznej, koncentrując się na zależnościach 
między przekonaniami a zachowaniem studentów. Okazało się, że studen-
ci o wyższej tożsamości ekologicznej zdecydowanie częściej deklarowali, że 
zachowują się w sposób proekologiczny. Analizowano również zachowania 
studentów w kontekście akademika, w którym mieszkają. Trzy z badanych 
akademików charakteryzowały się proekologicznymi rozwiązaniami10, trzy 
były standardowe. Rozkład odpowiedzi przedstawiono poniżej.
Wykres 11. Rozkład średnich arytmetycznych odpowiedzi na poszczególne pytania doty-
czące prośrodowiskowych zachowań studentów w akademiku podzielony na odpowiedzi 
studentów mieszkających w zwykłym i ekologicznym domu studenckim



 106

Jak można zaobserwować, różnice w deklarowanych zachowaniach studen-
tów są bardzo niewielkie. Analiza pokazała jednak, że statystycznie jest to róż-
nica istotna, co oznacza, że w badaniu miało znaczenie to, czy student miesz-
ka w ekologicznym, czy w standardowym akademiku. Co ciekawe, mimo 
niewielkich różnic w odpowiedziach w większości przypadków mieszkańcy 
standardowych akademików zachowywali się bardziej proekologicznie. Skala 
badania była zbyt mała, żeby wyciągać z niego wiążące wnioski, jednak wyniki 
sugerują, że sam fakt, iż studenci mieszkają w akademiku posiadającym pro-
ekologiczne cechy, nie wpływa bezpośrednio na ich zachowania. Dużo więk-
szy wpływ ma np. ich tożsamość ekologiczna. To może oznaczać, że edukacja i 
kształtowanie wrażliwości ekologicznej studentów są kluczowymi czynnikami, 
o które należy dbać w procesie kształtowania prośrodowiskowych zachowań.

Co nas łączy? Co nas dzieli?
Nie da się w prosty i wiarygodny sposób porównać postaw i zachowania 

studentów w różnych krajach. Aby móc to zrobić, należałoby w zbliżonym 
czasie zadać studentom te same pytania i dopiero po zebraniu odpowiednio 
dużej liczby odpowiedzi wyciągać wnioski. Na podstawie przedstawionych w 
artykule badań można jednak zauważyć, że nie ma znaczących różnic między 
wiedzą, postawami i zachowaniami polskich i zagranicznych studentów. Wie-
dza polskich studentów na temat problematyki środowiskowej, w tym zmian 
klimatu, jest niewielka – podobnie jak wiedza studentów amerykańskich, hisz-
pańskich czy meksykańskich. Więcej studentów w Stanach Zjednoczonych 
niż w Polsce jest przekonanych o tym, że globalne ocieplenie jest faktem (75 
proc. pytanych na amerykańskiej uczelni versus 67 proc. w Polsce), jednak 
zdecydowana różnica pojawia się już w odpowiedzi na pytanie, czy przyczy-
ną globalnego ocieplenia jest człowiek (75 proc. amerykańskich studentów 
tak uważa i jedynie 55 proc. polskich). Tylko 25 proc. studentów w Stanach 
Zjednoczonych odpowiedziało na merytoryczne pytanie dotyczące głównych 
przyczyn globalnego ocieplenia, co można porównać do podobnego pytania 
zadanego polskim studentom (czy wulkany emitują więcej dwutlenku węgla 
niż ludzie). Na to pytanie poprawnie odpowiedziało 17 proc. pytanych. Na 
merytoryczne pytania dotyczące zmian klimatu odpowiedziało jedynie 30 
proc. meksykańskich studentów i 50 proc. brazylijskich. 

Jeżeli chodzi o porównanie zachowań proekologicznych, to jest to do pew-
nego stopnia możliwe, aby porównać ankiety przeprowadzone w polskich i 
duńskich akademikach (mając w pamięci, że zostały one wykonane w różnych 
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latach i na różnej liczbie studentów). Jak wynika z ankiet, 90 proc. duńskich 
studentów i 75 proc. polskich zawsze lub często zakręca wodę, myjąc zęby. 
26 proc. duńskich i 48 proc. polskich studentów zawsze lub często wyłącza 
urządzenia elektroniczne, z których nie korzysta. 86 proc. polskich i 75 proc. 
duńskich studentów zawsze/często wyłącza światło, wychodząc z pomieszcze-
nia, 52 proc. duńskich i 44 proc. polskich mieszkańców akademików segreguje 
papier. Z ankiet wynika więc, że niektóre zachowania są częściej spotykane w 
Danii, niektóre w Polsce, nie są to jednak bardzo znaczące różnice. W więk-
szości przypadków deklarowane zachowania studentów są zadowalające, py-
tanie jednak, czy są to ich faktyczne, czy życzeniowe zachowania. Żeby móc 
to jednoznacznie stwierdzić, należałoby sprawdzić, jak wygląda codzienność 
studentów, np. analizując ich faktyczne zużycie wody czy energii. Takie bada-
nie mogłoby rzucić więcej światła na faktyczne zachowania i postawy studen-
tów w akademikach, jednak jest dość trudne do przeprowadzenia ze względu 
na zbiorowy charakter zamieszkania w modułach i częsty brak podliczników. 
To, co wydaje się pewne, gdy analizuje się powyższe badania, to konieczność 
przyłożenia większej wagi do prośrodowiskowej edukacji studentów oraz do 
kształtowania w nich poczucia sprawczości w działaniach na rzecz klimatu. 
Jest to bez wątpienia kluczowe obecnie zadanie, które przynajmniej częściowo 
mogłyby zrealizować uczelnie wyższe. 

Przypisy:
1  Na podstawie wieloletnich badań międzynarodowej grupy ekspertów do spraw klimatu [źródło 8] i 

wielu niezależnych analiz (np. [źródło 9]) istnieje konsensus naukowy potwierdzający, że globalne 
ocieplenie jest procesem zachodzącym aktualnie na Ziemi. Naukowcy potwierdzają również jego 
antropogeniczne przyczyny.

2  Wulkany wydzielają około 0,3 mld ton dwutlenku węgla rocznie. To blisko 1 proc. ludzkich emisji, 
które wynoszą około 29 mld ton rocznie. Wulkany zgodnie z różnymi źródłami naukowymi emitują 
od 0,13 do 0,44 mld ton rocznie dwutlenku węgla (np. [źródło 10]; [źródło 11]). Ludzie natomiast 
emitują około 29 bln ton dwutlenku węgla rocznie [źródło 12]. 

3  Wzrost temperatur na Ziemi oznacza poważne problemy dla rolnictwa, zasobów wodnych (topnienie 
lodów podbiegunowych, wzrost poziomu morza, zakwaszanie oceanów, topnienie lodowców), środo-
wiska naturalnego, zdrowia ludzi, a także trudnych do oszacowania problemów ekonomicznych i 
społecznych [źródło 13].

4  Według World Water Assessment Programme [źródło 14] 783 mln ludzi nie ma dostępu do czystej 
wody, 2,5 mld ludzi nie ma zapewnionych odpowiednich warunków sanitarnych (około 50 proc.).
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5  W ostatnim trzydziestoleciu znacząco zwiększyła się liczba i skala susz w Europie. W 2007 r. przy-
najmniej 11 proc. populacji Unii Europejskiej i 17 proc. jej terytorium doświadczyło niedoborów 
wody. W 2011 i 2012 r. susze dotknęły znaczące partie południowej, zachodniej i północnej Europy. 
Susze w 2011 r. zostały sklasyfikowane jako największe w tym stuleciu. Suma rocznych opadów 
deszczu stanowiła 40 proc. standardowych opadów we wcześniejszych latach w Europie. W 2011 i 
2012 r. dostęp do wody znacząco zmniejszył się w okresie wiosennym, co skutkowało restrykcjami w 
użyciu wody w dużej części Unii Europejskiej. Zob. [źródło 15].

6  Polska ma stosunkowo niewielkie zasoby wodne w porównaniu z innymi krajami Europy. Najpow-
szechniej stosowanym porównawczym wskaźnikiem zasobów wód powierzchniowych jest ilość wody 
przypadająca na jednego mieszkańca obliczana jako stosunek średniego rocznego odpływu rzeczne-
go do liczby mieszkańców. Wskaźnik ten wynosi w Polsce ok. 1600 m3 na osobę w ciągu roku, a więc 
niemal trzykrotnie mniej niż średnia europejska (4560 m3 na osobę w ciągu roku), plasując Polskę 
na jednym z ostatnich miejsc w Europie [źródło 1].

7  Test statystyczny służący do porównania dwóch średnich między sobą, jeśli znamy liczbę badanych 
osób, średnią arytmetyczną oraz wartość odchylenia standardowego lub wariancji.

8  Patrz artykuł Uczyć się od najlepszych zamieszczony w niniejszym wydawnictwie.
9  Metoda badania oceny wrażenia, postawy badanego wobec poszczególnych zagadnień lub zjawisk. 

Zagadnienia opisuje się poprzez przymiotniki opozycyjne umieszczone na skali dwubiegunowej. Re-
spondenci określają wrażenie poprzez zaznaczenie wartości na skali.

10  Mowa o akademikach: Grundfos Kollegiet, Det Store Havnehus i Det Lile Havnehus. Każdy z nich 
jest nowoczesnym, energooszczędnym budynkiem wykorzystującym energię słoneczną do pokrycia 
części swojego zapotrzebowania na prąd.
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Polska nie jest gotowa  
na swoją Gretę Thunberg
O stan świadomości ekologicznej polskich 
studentów pyta Dominika Rafalska.
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Od kilku lat prowadzi Pani badania na temat świadomości 
ekologicznej studentów polskich uczelni. Jakie wnioski z nich 
płyną?

Niezbyt optymistyczne. Gdy rozpoczynałam swoje badania w 2012 r., bez-
pośrednie zagrożenie dla przyszłości ludzkości związane z realną perspekty-
wą katastrofy klimatycznej wydawało się kwestią odległą i niezbyt istotną. W 
październiku 2018 r., kiedy opublikowano raport specjalny Międzyrządowe-
go Panelu do spraw Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC), okazało się, że zmia-
ny nadciągają tak szybko, że katastrofa zdaje się rozpoczynać tu i teraz, na 
naszych oczach. Sprawy ekologii zaczęły przykuwać uwagę opinii publicznej. 

Moje dotychczasowe badania świadomości studentów wskazują na to, że na 
stosunek do zmian klimatycznych duży wpływ mogły mieć niewiedza i lek-
ceważenie odległych, jak mogło się wydawać, zagrożeń. Proces, który zaczął 
się w październiku 2018 r., to sprawa bardzo świeża. Nie zdążyłam jeszcze 
zbadać jego wpływu na świadomość nie tylko badanych przeze mnie studen-
tów, ale też innych grup społecznych, aczkolwiek w tak krótkim czasie nie 
należy oczekiwać spektakularnych zmian. One zachodzą stopniowo. Ostatnio 
dodatkowo pojawił się czynnik zakłócający, czyli pandemia kierująca uwagę 
na problemy dnia codziennego, takie jak zagrożenie zdrowia, kryzys ekono-
miczny, życie w oczekiwaniu na szczepionkę i powrót do normalności. To 
odwraca uwagę od problemów takich jak zmiany klimatyczne.

Obserwując przemiany świadomości ekologicznej studentów, dostrze-
gam jednak nie tylko ten problem. Coraz częściej stawiam sobie pytanie, czy 
kształtują ją tylko braki w edukacji, czy również rozwój ruchu negującego 
istnienie zmian klimatycznych oraz zjawisko kierowania się emocjami i wła-
snymi przekonaniami prowadzące m.in. do kwestionowania wyników badań 
naukowych, określane jako „postprawda”. W rozpowszechnianiu niekoniecz-
nie prawdziwych informacji czy wręcz teorii spiskowych dużą rolę odgrywają 
obecnie internet i media społecznościowe. Pytanie, czy stosunek studentów 
do określonych kwestii związanych z ochroną środowiska wynika faktycznie 
z braku wiedzy, czy może z postrzegania ich jako oszustwo i wyolbrzymianie 
problemów, staje się kolejnym istotnym punktem moich przyszłych badań. 

Z Pani badań z 2016 r. wynika, że studenci wiedzą, jak dbać o 
środowisko w życiu codziennym poprzez proste dobre nawyki: 
deklarują np., że segregują śmieci, gaszą światło, gdy wycho-
dzą z domu, używają energooszczędnych żarówek… Ale bra-

Polska nie jest gotowa na swoją Gretę Thunberg
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kuje im jednocześnie wiedzy na temat globalnych problemów 
ekologicznych, np. szkodliwości spalania paliw kopalnych, 
kurczących się zasobów wody pitnej na Ziemi, skutków global-
nego ocieplenia. Dlaczego tak się dzieje?

Po pierwsze, należałoby się zastanowić, jak wiele osób podejmuje określone 
codzienne zachowania proekologiczne z troski o środowisko, a jak wiele np. z 
oszczędności. W przypadku braku podstawowej wiedzy na temat globalnych 
problemów ekologicznych można z kolei zapytać, skąd ludzie mają ją czerpać. 
Problematyka ekologiczna przez wiele lat była marginalizowana. Może, sko-
ro o zanieczyszczeniu środowiska i jego ochronie nie naucza się w szkołach, 
powinniśmy się cieszyć, że chociaż niewielki odsetek ankietowanych przeze 
mnie studentów ma jakąkolwiek świadomość problemów związanych z ochro-
ną środowiska? W Polsce nie przekazuje się usystematyzowanej wiedzy na ten 
temat. Nawet w uczelnianych programach studiów na kierunkach przyrodni-
czych są tylko pojedyncze przedmioty związane z ekologią. Czy można zatem 
oburzać się na ludzi, którzy takiej wiedzy i świadomości nie mają? 

Edukacja ekologiczna w szkołach? Na którym etapie?
Zasadne byłoby wprowadzenie jej jako osobnego przedmiotu w liceum. 

Wiedza na temat smogu, zasobów wody pitnej, procesu rozkładu odpadów, 
ocieplenia klimatu i wielu innych zjawisk, które już dziś są udziałem nas 
wszystkich, nie powinna być przemycana gdzieś mimochodem, wśród innych 
wątków na lekcjach biologii czy geografii. Każdy absolwent liceum powinien 
mieć usystematyzowaną wiedzę na ten temat.

Częścią Pani badań z 2016 r. był eksperyment, w którym zachę-
cano studentów do wzięcia udziału w wolontariacie związanym 
z ochroną środowiska. Okazało się, że studenci deklarujący 
troskę o środowisko nie byli jednak skłonni do uczestniczenia 
w tych działaniach. Zgłosiło się mniej niż 5 proc. badanych… 

Kultura wolontariatu jest w Polsce słabo rozwinięta, niewiele osób bierze 
udział w takich akcjach, a jeśli w ogóle, to są to wolontariaty związane raczej 
z zainteresowaniami zawodowymi, np. studenci pedagogiki i kandydaci na 
studia pedagogiczne biorą udział w wolontariatach poświęconych dzieciom. 
Ewentualnie w ramach większych organizacji, jak np. Amnesty International. 
Część osób nie wzięła udziału, bo zapewne nie miała czasu. Może wynika to 
z braku zainteresowań, może należałoby zrobić eksperyment porównawczy i 
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zapytać, czy wzięliby udział w innym wolontariacie, niezwiązanym z ochroną 
środowiska?

Pytam o to również w kontekście wiarygodności składanych 
przez studentów w badaniach deklaracji dotyczących świado-
mości ekologicznej.

Z tym bywa różnie. Prowadziłam badania (opublikowane w 2019 r. w języ-
ku angielskim) na temat znajomości kampanii społecznych wśród studentów. 
Wzięło w nich udział 100 studentów pedagogiki. W badaniu pojawiło się 20 
kampanii, w tym cztery fikcyjne, np. Śmieci i ryby głosu nie mają − i to właśnie 
ta kampania okazała się najlepiej znana! Wskazały na nią 33 osoby!

Dla porównania, najbardziej znane istniejące kampanie (Kochasz dzieci − 
nie pal śmieci, Pierwsza doba bez smogu, Razem możemy pomóc Polsce ode-
tchnąć) osiągnęły wynik na poziomie 20-30 proc. Niektóre kampanie związa-
ne z ochroną środowiska znało tylko 3-5 osób. Warto również zwrócić uwagę 
na fakt, że wśród najsłabiej znanych znalazły się kampanie organizowane 
przez Ministerstwo Środowiska.

Czyli studenci nie interesują się jednak tym tematem?
Niekoniecznie. Wiosną 2020 r. przeprowadziłam kolejne badanie na temat 

znajomości kampanii społecznych na grupie 250 osób. W kwestionariuszu 
znalazło się łącznie 45 kampanii o różnej tematyce. Największa była rozpo-
znawalność takich kampanii jak Cała Polska czyta dzieciom, Stop wariatom 
drogowym, Legalna kultura… Znajomość większości kampanii niedotyczą-
cych ochrony środowiska okazała się porównywalna ze znajomością tych 
proekologicznych. Hipoteza o tym, że uczestnicy badania nie znają kampanii 
dotyczących ochrony środowiska, ponieważ nie interesują się tematem, nie 
znajduje tutaj potwierdzenia. Najbardziej znane są po prostu kampanie do-
brze nagłośnione, długotrwałe, z dużym budżetem. Nie ma to związku z pro-
blematyką, którą poruszają. To nie ignorancja, ale prawdopodobnie skutek 
braku środków na promocję kampanii proekologicznych. Przypuszczalnie 
również stąd się bierze brak wiedzy i − co za tym idzie − niska świadomość 
ekologiczna społeczeństwa.

A może brakuje nam też wyrazistych liderów lobbujących na 
rzecz zmiany myślenia o środowisku? Szwecja ma swoją Gretę 
Thunberg, a Polska?

Polska nie jest gotowa na swoją Gretę Thunberg
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W Szwecji ekologię od dawna uważa się za istotny temat. A w Polsce? Czy 
taka osoba nie byłaby wręcz postrzegana jako szkodliwa? Pamiętam złośli-
we memy na temat Grety Thunberg, w tym porównujące ją do przywódców 
państw totalitarnych... Można oczywiście traktować je w kategoriach aneg-
doty, ale to pokazuje, że istnieje spora grupa ludzi, którzy nie tylko nie zga-
dzają się z działaczką, ale nawet nie uważają problemu ochrony środowiska 
za ważny. Wiele osób podkreśla np., że Greta Thunberg ma zespół Aspergera 
(niektórzy mylą go zresztą z autyzmem), i twierdzi, że nie należy traktować 
jej poważnie. Strajk klimatyczny? Nadal wiele osób postrzega go jako dziwac-
two: młodzież robi zadymę, zamiast chodzić do szkoły. Greta Thunberg też 
powinna być w szkole! 

Czyli problemem jest mentalność. Dotyczy to jakiejś konkret-
nej grupy wiekowej? 

Jak pokazuje wiele badań, prawicowa orientacja polityczna wiąże się z mniej 
proekologicznymi poglądami, choć przecież klimat czy smog nie mają poglą-
dów politycznych… W Polsce to chyba jednak nie jest kwestia konkretnej 
grupy. Sama, prowadząc w 2016 r. swoje badania na uczelniach, nieraz słysza-
łam, że są one „ideologiczne”. Mówili to ludzie wykształceni, pracownicy na-
ukowi, ze strony których spodziewałabym się większej otwartości. Pozytywny 
stosunek do moich badań okazały się mieć za to m.in. osoby, które mieszka-
ły kilka lat za granicą (w Europie Zachodniej lub Stanach Zjednoczonych). 
Także wiele relatywnie młodych osób kojarzy ekologię z oszołomstwem czy 
ekstrawagancją. Polska nie jest gotowa na swoją Gretę Thunberg.

Skąd się bierze taki stosunek do działaczy ekologicznych?
W języku angielskim istnieje rozróżnienie: „ecologist” to naukowiec zaj-

mujący się funkcjonowaniem środowiska, natomiast działaczy ekologicznych 
określa się słowem „environmentalist”. W języku polskim „ekolog” to słowo 
wytrych. Do jednego worka wrzuca się naukowców zajmujących się ochroną 
środowiska i działaczy, których część społeczeństwa kojarzy z awanturnika-
mi. Tacy ludzie mają bardzo złą prasę. 

Dlaczego?
Najłatwiej zapada w pamięć jakaś afera lub skandal. Zapamiętujemy przy-

wiązanych do drzew „ekologów oszołomów”, natomiast codzienne systema-
tyczne działanie na rzecz ochrony środowiska już nie jest tak widowiskowe. 
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Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile dobrego robią organizacje ekologiczne, 
ile pieniędzy zbierają, jak bardzo pomagają. Wystarczy przywołać przykład 
WWF − jakiś czas temu prasa nagłaśniała podejrzane akcje finansowe z 
udziałem tej organizacji, ale to, ile pieniędzy na zagrożone gatunki przezna-
czył WWF, ilu ludziom w ogóle uświadomił istnienie takiego problemu… o 
tym nikt nie mówi.

Pandemia koronawirusa, z którą borykamy się w skali global-
nej, jest także w dużej mierze wynikiem niedopuszczalnego in-
gerowania człowieka w naturę. Naukowcy twierdzą, że jeśli nie 
zatrzymamy tego procesu, wirusy będą pojawiały się częściej, 
w jeszcze bardziej agresywnej postaci. Na początku pandemii 
widywałam w internecie filmy czy artykuły z tezą, że koronawi-
rus wreszcie uświadomi ludziom, jak bardzo niszczyli i eksplo-
atowali planetę, jak bardzo byli butni. Tak będzie?

Nie wiem, jak ludzkość zinterpretuje to doświadczenie, jakie wnioski wy-
ciągnie. Czy ludzie zrozumieją, że był to skutek postępującej (z ich winy) de-
gradacji środowiska, czy tylko potraktują to jako naukę, że natura może nas 
zaskoczyć chorobą, na którą nie ma lekarstwa, która zamyka nas w domach i 
dezorganizuje świat. W polskiej prasie nie widziałam zbyt wielu artykułów, w 
których eksponowano by, że ten wirus jest skutkiem działalności człowieka. 

W moich badaniach z 2016 r. pytałam studentów m.in. o to, czy „przezna-
czeniem ludzkości jest panowanie człowieka nad resztą natury”. Ponad 30 
proc. respondentów odpowiedziało, że „zdecydowanie się zgadza” lub „raczej 
się zgadza”. Pytałam również, czy „ludzka kreatywność zapobiegnie uczynie-
niu Ziemi planetą niezdatną do życia”. Zgodziło się z tym prawie 50 proc. 
respondentów. Niemal 40 proc. badanych zgodziło się z twierdzeniem, że 
„ludzie z czasem nauczą się, jak działa natura, aby móc ją kontrolować”. Jak 
odpowiedzieliby dzisiaj albo po zakończeniu pandemii? 

Polska nie jest gotowa na swoją Gretę Thunberg






