Notatka ze spotkania grupy roboczej
“Strategia klimatyczna i dobre praktyki”

Termin: 04.01.2022, 12:30-13:30
Prowadzenie: Magdalena Miśkowiec
Sporządzenie notatki: Agnieszka Kowalczyk
Lista obecności (alfabetyczna):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Joanna Kajzer-Bonk
Agnieszka Kowalczyk
Magdalena Miśkowiec
Michał Pałasz
Radosław Rybkowski

Notatka:
Na spotkaniu szerzej omówiono punkty 1 i 11 petycji KlimatUJ.

pkt 1:
▪

▪

▪

▪

Pod pojęciem “neutralność węglowa” rozumiemy de facto “ile emitujemy, tyle
pochłaniamy”. Musimy zatem wiedzieć jak mierzyć wielkość emisji i czy brać tutaj również
emisyjność podróży służbowych/naukowych. To mogłoby być zadanie dla grupy Przyroda &
Infrastruktura (lub innemu zespołowi na uniwersytecie) albo zlecenie dla firmy zewnętrznej.
Wyznaczenie terminu i plan dojścia do neutralności węglowej powinno opierać się na
pozyskanych w ten sposób danych. Każde zadanie powinno mieć ustalony termin realizacji.
Rada Klimatyczna zaproponuje taki wstępny harmonogram.
UJ powinien monitorować i publicznie udostępniać dane, jak zmienia się emisyjność
uniwersytetu w ciągu roku, np. w formie kwartalnego raportu (wykres, procentowe obniżki
itp.). Na podstawie tych raportów powinna nastąpić ewaluacja zaplanowanego
harmonogramu osiągnięcia neutralności węglowej.
UJ posiada ogromne tereny, które są zaplanowane pod zabudowę. Proponujemy zaniechanie
tych planów - w zamian powinien być położony nacisk na optymalizację użytkowania
dotychczasowych budynków. Uzyskane w ten sposób oszczędności z niezrealizowanych
inwestycji można będzie przeznaczyć na zadania przybliżające UJ do zeroemisyjności.
Ponadto, Uniwersytet powinien promować zieloną transformację w gronie polskich uczelni,
a także podjąć zobowiązanie do działań na rzecz neutralności klimatycznej w ramach KRASP.

pkt 11:
▪

Konieczne jest wyznaczenie nowego terminu – koniec 2022?

▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

Zastąpić wyrażenie “wyeliminowanie plastiku” wyrażeniem “wyeliminowanie opakowań
jednokrotnego użytku z plastiku i papieru”
Dodać sformułowanie, że nie dotyczy to miejsc, gdzie opakowania jednorazowego użytku są
niezbędne - np. w laboratoriach. Skupiamy się na problemie związanym z konsumpcją
(punkty gastronomiczne, punkty ksero, punkty sprzedaży, maszyny vendingowe).
Na spotkaniach/konferencjach etc. powinny być dostępne szklane dzbanki z wodą, a nie
woda butelkowana.
Na spotkaniach/konferencjach etc. powinny być dostępne tylko szklanki wielokrotnego
użytku bądź porcelana. Natomiast konsumenci na terenie Uniwersytetu powinni korzystać z
własnych butelek czy kubków.
W budynkach uniwersyteckich powinny zostać zainstalowane pitniki we współpracy z
Wodociągami Miasta Krakowa.
Uniwersytet powinien podjąć próby korzystania z usług firm zero waste, np. przy
zamówieniach akcesoriów biurowych etc. (dodać do punktu 8. o zasadach dobrej
współpracy)
Powyższe działania przyniosą Uniwersytetowi zyski/oszczędności - również finansowe, co
powinno być komunikowane społeczności.

Głosowania: brak głosowań
Cel następnego spotkania: Omówienie punktów 12 i 13 petycji KlimatUJ.
Termin następnego spotkania: doodle (Michał)

