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Dobra praktyka z życia uczelni w Polsce 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika należy do prestiżowego konsorcjum Uniwersytetów 

Europejskich YUFE powołanego z inicjatywy prezydenta Francji Emmanuela Macrona 

w 2017 r., m.in. obok Uniwersytetu w Antwerpii czy Maastricht. W jego ramach 

uczelnia podjęła współpracę z otoczeniem społecznym i uruchomiła dla mieszkańców 

poradnie studenckie, do których należy Poradnia Gospodarowania Wodą, wspierająca 

swoich klientów m.in. w ekologicznym użytkowaniu wody. 

Ekologia pojawia się też w codzienności dydaktycznej uczelni. Przykładowo, na 

psychologii studenci praktykują działania prośrodowiskowe w ramach specjalności 

środowiskowej. Istnieje też osobny anglojęzyczny kierunek Global Change Biology, 

gdzie można pozyskać wiedzę o ekosystemie, działaniach ekologicznych czy przyszłych 

metodach użytkowania ziemi. Liczne zajęcia ogólnouniwersyteckie zostały poświęcone 

tematyce ekologicznej i zmianom klimatycznym. 

 

Kserowanie i drukowanie bez ograniczeń 

 

Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden się pyta 

drugiego: - Co to jest? A drugi odpowiada: - Nie wiem, ale kserujemy! 

 

Ten dowcip przestaje być śmieszny gdy spojrzymy na konsekwencje kserowania dla 

środowiska. O bezsensownym zużywaniu papieru nawet nie ma co wspominać. To 

oczywiste. Jeszcze gorszy jest toner do urządzeń kopiujących. Jest on szkodliwy dla 

środowiska ze względu na swój skład. Zawiera tworzywa sztuczne, aluminium, metale 

oraz proszek, który składa się z żywicy, pigmentu i żelaza.  

 



 
 

Apelujemy! Kseruj i drukuj tylko to co rzeczywiście musisz. Staraj się korzystać z wersji 

elektronicznej notatek i tekstów do przeczytania na zajęcia. Wiedza, którą przyswajasz 

z ekranu nie jest gorsza. 

 

Jeśli nam nie wierzysz i chcesz poczytać więcej, polecamy ten artykuł. Dowiesz się z nim 

dlaczego kserowanie jest szkodliwe dla środowiska i dlaczego studenci przykładają do 

tego rękę.  

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/33563/serwatka_druk_w_polskich_

firmach_i_na_uczelniach_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

EkoKoalicja - spotkanie założycielskie 

Powstała platforma współpracy organizacji akademickich na rzecz proekologicznych 

zmian w infrastrukturze i sposobie działania uczelni 

 

Na stołecznej ASP zebrali się przedstawiciele kilkunastu organizacji z całej Polski 

(fundacji i stowarzyszeń akademickich oraz kół naukowych), aby rozpocząć akcję 

zmieniania rodzimych uczelni na bardziej eko. 

Organizacje będą działać pod nazwą ekoKOALICJA na rzecz ekoUCZELNI. Grupa ma 

charakter zadaniowy i luźną strukturę - bez hierarchii i kierownictwa. Koordynacją jej 

działań zajmuje się Fundacja Fundusz Pomocy Studentom. 

Aby dołączyć do ekoKOALICJI organ decyzyjny Twojej organizacji powinien wysłać 

zgłoszenie na adres fundacja@pomocstudentom.pl. W mailu warto od razu 

potwierdzić akceptację dla treści "ekoDEKLARACJI organizacji akademickich" (dostępna 

tutaj) , gdyż jest to warunkiem koniecznym dalszej współpracy. 

Działania ekoKOALICJI są finansowane ze środków programu Aktywni Obywatele - 

Fundusz Krajowy 
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