Deklaracja w sprawie poliĘki środowiskowej
w Akademii lgnatianum w Krakowie
Jesteśmy świadomi, że nasza instytucja i jej funkcjonowanie wywiera bezpośrednii pośredni
wpływ na środowiskoprzyrodnicze. Jędnocześnieuwńarny, że ochrona otoczenia
przyrodniczęgo oraz klimatu jest integralną częściądobrych praktyk uczelnianych.

Jako niewielkich rozmiatow Uczelnia znajdująca się w centrum duzego miasta, jesteśmy
zdecydowant, aby stawaó się instytucją, ktora jest coraz bardziej przyjazna środowisku i
Błorzy zielony campus. Chcemy mieć pozytywny wkład w działania związane z
zapobieganiem zmianom klimatycznym i degradacji środowiska naturalnego zarowno
poprzęz praktyczne zmiany w naszym funkcjonowaniu, jak też poprzez badania naukowe i
edukację mŁodzieży.

W naszym zaangażowaniu jesteśmy motywowani pTzęz misję Uczelni, która jest opafta na
wartościach czerpanych z ignacjańskiej i jezuickiej tradycji, oraz watlościach wyrażonych w
Uniwersalnych Preferencjach ApostolskińTowarzystwa Jezusowego (które jest właścicielem
Uczelni). Inspirujemy się encyklikąpapieża Franciszka, Laudato si', W trosce o wspólny dom,
która formułuje integralną ekologię jako chrześcijańską odpowiedź na kryzys ekologiczny i
zmiarry klimatyczne.
Aby zapewnió stopniowąrea|izację tych aspiracji, nasza Uczelnia jest zdecydowana, aby:

1. Stosować się do wszystkich odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ochrony
środowiska i klimatu oraz innych wymogów plawnych dotyczących kwestii ekologicznych,

które są przyjmowane przez Uczelnię.

Współpracowaó z innymi ośrodkami akademickimi, instytucjami państwowymi i
samorządowymi, oraz organizacjami pozarządowymi w kwestiach ekologicznych i
klimatycznych.

2,

3. Poszukiwać sposobów dofinansowania badań dotyczących ekologii, ochrony środowiska i
klimatu, oraz zrównoważonego rozwoju, a takżę promowaó działalnoścnaukową dotyczącą
tych obszarów w naszej Uczelni,
4. Promowaó szeroko rozumianą edukacj ę ekolo giczn ą poprzez:

pozaobowiązkowych zajęć (ekologiczne wydarzenia,warsztaty, dyskusje);
- wŁączante zagadnten dotyczących ekologii do zawartościprowadzonych przedmiotów, oraz
tworzęnie przedmiotów dotyczących ekologii i zachowania klimatu;
- wspieranie studentów,ktorzy chcąprzygotowaó prace zaliczeniowe albo prace dyplomowe
na tematy ekologii, ochrony środowiskai klimatu;
- angńowanie studentów i pracowników Uczelni w inicjatywy mające na celu zmniejszenie
wpływu środowiskowego.
- tworzenie

5. Polepszyć praktyki zwlązanę z zarządzaniem odpadami generowanymi przęz Uczelnię w
celu zminimalizowania tworzenia odpadów i zmaksymaltzowania procesów przetwarzanta i
odzyskiwania odpadów (w szczególności: segregowanie śmieci, zmniejszenie zllżywania
papieru, używanie pr zyj azny ch środowi sku materiałów promocyj nych itd. ).

6. Zmnlejszarie lub zapobieganie wy,twarzania w Uczelni zanieczyszczeń przez skuteczne i
wydajne używanie zasobów (w szczególności, oszczędzanie wody, zmniejszenie użycia
j ednorazowych produktów plastikowych itd,).
7. Rozwijanie i wspieranie efektywnej strategii redukcji emisji węgla poprzez:

monitorowanię śladuwęglowego generowanego przęz Uczelnię;
używanie technologii, które ekonomicznie korzystająz energii;
- polepszenie efektywności energetycznej urządzen i budynków;
- zachęcanie do oszczędnego planowania podróży przęz studentów, pracowników i gości;
- promowanie publicznych środków transportu (pociągi, autobusy, tramwaje) orazkorzystania
z rowerów.
-

,,Deklaracja w sprawie polityki środowiskowej w Akademii Ignatianum w Krakowie" podlega
corocznej rewizji przez uczelnianą Komisję ds. Ekologii i Klimatu, która także monitoruje
realizację zawartych w Deklaracji zobowiązań t wypracowuje długookresową strategię
środowiskowąUczelni.

Kraków, 25 maja2020 r.

W 5. rocznicę podpisania encykliki
Laudato si'. W trosce o wspólny dom,
papieża Franciszka.
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