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Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Ludzie pracujący razem, jako jedna grupa, potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie 
nie śniło się nikomu z osobna - powiedział kiedyś amerykański prezydent Franklin Delano 
Roosevelt. Podpisany przez nas dokument, określający długofalowe działania jakie 
zamierzamy podjąć, jest świadectwem naszej gotowości do działania na rzecz wspólnego 
dobra, troski o środowisko oraz społeczną równość i różnorodność.

Dlatego bardzo się cieszę, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie włączy się we 
współtworzenie i propagowanie założeń Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  
Jako Społeczność akademicka chcemy przede wszystkim skupić się na działaniach 
zapewniających wysokiej jakości edukację, promocję zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i świadomej konsumpcji, przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom, 
a także zapewnienie równości płci oraz równości w dostępie do świadczeń zdrowotnych 
i zasobów.

Wiem, że realizacja naszych celów nie będzie możliwa bez solidarności i współpracy z wieloma 
podmiotami – nie tylko w obrębie naszej Uczelni, ale także wytężonej współpracy krajowej 
i międzynarodowej. Jestem jednak przekonany, że razem dokonamy wielkich zmian.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie i realizowanie strategii 
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na naszej Uczelni. W sposób szczególny 
dziękuję Członkom Zespołu ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego. Wierzę, że wspólnie 
uda nam się zbudować lepszą i bardziej odpowiedzialną przyszłość.
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Prorektor ds. Projektów i Współpracy dr hab. Piotr Buła, prof. UEK

Uniwersytety pozwalają społeczeństwom czerpać korzyści z wiedzy i rozwoju płynących 
z nauki. Przynoszą nowe rozwiązania i wyznaczają kierunki rozwoju narodów, samorządów 
i biznesu. Biorąc odpowiedzialność za swój wpływ przyjmujemy zobowiązania, które 
pozwalają troszczyć się o świat i nasze wspólne jutro.

Jestem niezmiernie zbudowany, że nasz Uniwersytet, patrząc w przyszłość, podejmuje się 
realizacji tak kluczowej inicjatywy jak realizacja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 
Wspólnota akademicka niejednokrotnie udowodniła, że może dokonywać rzeczy wielkich. 
Wierzę, że również tym razem, zrealizujemy stawiane nam cele. Poprzez nasze codzienne 
działania, badania naukowe, publikacje, dydaktykę, realizowane projekty, a także współpracę 
w przestrzeni społecznej i gospodarczej, doprowadzimy do wymiernych rezultatów.

Chcemy, aby cele Agendy 2030 stały się ramami rozwoju strategicznego naszej Uczelni. 
Zdecydowaliśmy się je realizować i ustalić priorytety w kluczowych dla UEK obszarach 
kompetencji, gdyż to na nie możemy mieć największy, realny wpływ. Symboliczne przyjęcie 
niniejszego dokumentu jest bardzo ważnym krokiem - początkiem długiej i wymagającej 
drogi, którą chcemy podążać.

Dlatego też, wypełniając przyjętą Strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
w którą wpisane są cele zrównoważonego rozwoju, wraz z Zespołem ds. Rozwoju 
Społecznego i Ekologicznego zrealizujemy postawione przed nami zadania dla dobra Uczelni, 
a w szczególności dla naszego społeczeństwa przyszłości.
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17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju zostało przyjęte w ramach Agendy 
2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 5 września 2015 r., podczas 
pierwszego dnia Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku. Podzielone 
są one na 169 zadań szczegółowych, które w sposób holistyczny prezentują wizję 
rozwoju świata. Ponieważ obecny model rozwoju jest niezrównoważony, cele 
te wyznaczają kierunki działań na najbliższe lata, zapewniające efektywność 
gospodarczą, integrację społeczną, a także odpowiedzialność za dobrobyt 
człowieka i ochronę środowiska naturalnego.

Inicjatywa ta integruje środowiska akademickie, biznesowe i społeczne. Nasz 
Uniwersytet, chcąc współdziałać na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju, wyznaczył dla siebie zobowiązania do realizacji w najbliższych latach, 
które prezentujemy w niniejszej publikacji. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, rozumiejąc wagę i potrzebę wspólnego 
działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, podejmuje 
następujące zobowiązania:
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CEL 3
Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku 
zdrowe życie oraz promować dobrobyt

• Zwiększenie dostępności konsultacji psychologicznych dla pracowników,  
 doktorantów i studentów 
• Utrzymanie dofinansowania zajęć i kart sportowych 
• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej uczelni 
• Zwiększenie oferty zdrowych posiłków, a także  dostępności   
 posiłków wegetariańskich i wegańskich w lokalach gastronomicznych oraz  
 automatach na terenie kampusu 
• Rozwijanie edukacji w zakresie pierwszej pomocy 
• Stworzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej zdrowia i dobrego odżywania 

CEL 4
Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości 
oraz promować uczenie się przez całe życie

• Dalszy rozwój edukacji pracowników w zakresie szkoleń, konferencji,  
 warsztatów, seminariów i kursów
• Rozwój preferencyjnych warunków dla pracowników w zakresie studiów  
 podyplomowych 
• Rozwój oferty kursów językowych dla pracowników  
• Rozwój programu klas patronackich 
• Rozwój kierunków studiów tworzonych we współpracy z firmami 
• Zwiększenie liczby wizytacji w firmach w ramach zajęć dydaktycznych 
• Rozwój oferty staży i praktyk w ramach współpracy uczelni z firmami  
 i instytucjami publicznymi 
• Zwiększenie wagi kompetencji przyszłości i kompetencji przydatnych na  
 rynku pracy w procesie kształcenia 
• Wspieranie działalności kół naukowych i organizacji studenckich   
 w zakresie dostępu do zasobów uczelnianych   
• Zwiększenie świadomości społeczności UEK w zakresie zrównoważonego  
 rozwoju (poprzez rozwijanie treści dydaktycznych, seminaria, konferencje itp.) 
• Stworzenie bazy inicjatyw uczelnianych na rzecz zrównoważonego  
 rozwoju 
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CEL 5
Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję 
kobiet i dziewcząt

• Przeprowadzenie analizy udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych  
 oraz udziału kobiet w obsadzie stanowisk naukowych 
• Pielęgnowanie założeń Karty Różnorodności, zwłaszcza w zakresie   
 równości płci 

CEL 8
Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny 
wzrost gospodarczy, pełne i produktywne 
zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi 

• Identyfikacja potrzeb pracowników, studentów i doktorantów   
 z niepełnosprawnościami w zakresie miejsca pracy i nauki 
• Popularyzacja zasad kodeksu etycznego 
• Popularyzacja treści podpisanej przez UEK Deklaracji Społecznej   
 Odpowiedzialności uczelni  
• Zwiększenie zaangażowania uczelni w zielone zamówienia publiczne oraz  
 zakup produktów fair trade 

CEL 9
Budować stabilną infrastrukturę, promować 
zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 
innowacyjność 

• Zwiększenie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową 
 (w tym laboratoria) 
• Wspieranie i rozwój prac badawczo-rozwojowych 
• Wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród społeczności Uczelni, 
• Montaż źródełek wody pitnej na kampusie 
• Rozwijanie rozwiązań z zakresu recyklingu, upcyklingu, zamykania obiegu  
 i minimalizacji ilości odpadów 
• Rozwijanie projektu “Rektorat bez plastiku”
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CEL 12
Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji 
i produkcji 

• Stworzenie wskaźników zużycia papieru, żarówek i tonerów w ramach  
 jednostek 
• Zwiększenie efektywności zużycia wody i energii elektrycznej 
• Zwiększone inwestycje w odnawialne źródła energii 
• Zmniejszenie emisji CO2 oraz śladu węglowego 

CEL 13
Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania 
zmianom klimatu i ich skutkom

• Zwiększenie udziału terenów zielonych na kampusie UEK 
• Zwiększanie działań edukacyjnych na rzecz wiedzy i budowania   
 świadomości dotyczącej zamian klimatycznych

CEL 17
Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne 
partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

• Promowanie i inicjowanie współpracy międzysektorowej 
• Rozwijanie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie nauki,  
 technologii i innowacji



KONTAKT

Zespół ds. Rozwoju Społecznego i Ekologicznego 
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31-510, Kraków 

e-mail: rosie@uek.krakow.pl 
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