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Jedną z wartości pielęgnowanych przez Politechnikę Gdańską 
jest troska o warunki i jakość życia obecnych i przyszłych 
pokoleń. Uczel nia aktywnie uczestniczy w realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Europejskiego Zielonego 
Ładu Komisji Europejskiej. Jest sygnatariuszem Deklaracji 
Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i aktywnym podmiotem 
działań na rzecz kształtowania postaw społecznych 
sprzyjających szerokiemu wdrażaniu postulatów Deklaracji.

Trwają także zaawansowane prace przy budowie Centrum 
Ekoinnowacji PG, które będzie jednym z wiodących ośrodków 
naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem 
proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych. 
Działalność Centrum będzie skupiona na kilku ważnych 
obszarach, takich jak środowisko, energia, budownictwo, 
mobilność, rewitalizacja, kształcenie przyszłych kadr 
ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych rozwiązań 
ekologicznych oraz przemysł. 

Politechnika Gdańska podjęła wiele kroków stanowiących 
podstawę angażowania pracowników w działania na rzecz 
poszanowania środowiska. Jednym z nich było powołanie 
Centrum EkoTech, które zajmuje się kształtowaniem 
harmonijnej, zrównoważonej przestrzeni życia człowieka wobec 
obecnych wyzwań środowiskowych, zmian klimatycznych oraz 
przemian społecznych i demograficznych.

Obecne badania naukowe dotyczące zapobieganiu zmianom 
klimatycznym oraz związanych z tym zagrożeń mają 
fundamentalne znaczenie dla opracowania niniejszego 
dokumentu. Nasz Plan Klimatyczny określa, w jaki sposób 
zamierzamy stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom, 
by stać się zrównoważoną instytucją i odgrywać znaczącą rolę 
w tworzeniu zrównoważonego świata. Jesteśmy 
odpowiedzialni za środowisko naturalne i nasze otoczenie. 
Pragniemy zarówno naszymi badaniami, kształceniem, jak 
i codziennymi działaniami przyczyniać się do powstrzymania 
zmian klimatycznych. Zaangażowanie i wkład 
w zrównoważony rozwój dla lepszej przyszłości planety 
to obowiązek całej społeczności akademickiej.

Jako Uczelnia postanowiliśmy do 2030 roku zmniejszyć emisję 
dwutlenku węgla o połowę, a następnie dążyć do osiągnięcia 
w 2040 roku zerowej emisji netto. Aby zrealizować ten cel 
zdecydowaliśmy się nadać priorytety wybranym celom 
zrównoważonego rozwoju, na które mamy największy wpływ, 
jednocześnie kontynuując pracę nad pozostałymi celami. 
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JAKOŚĆ EDUKACJI: stworzymy nowe 
programy nauczania związane z szeroko 
rozumianą transformacją energetyczną 
i adaptacją do zmian klimatu, tak by nasi 
studenci otrzymali praktyczną wiedzę w tym 
zakresie i byli zdolni w przyszłości do 
podejmowania działań w najważniejszych 
kwestiach globalnych.

BADANIA: stojąc wobec lokalnych, 
regionalnych i globalnych wyzwań związanych 
ze zmianami klimatu będziemy prowadzić 
badania naukowe nad rozwiązaniami, które 
pozwolą przeciwdziałać zmianom klimatu 
i łagodzić ich skutki.

DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UCZELNI: chcemy 
planować wszystkie nasze wewnętrzne 
procesy, związane m.in. z zużyciem zasobów 
naturalnych i energii, zaopatrzeniem w wodę 
i gospodarowaniem ściekami, mobilnością 
pracowników i studentów, infrastrukturą 
kampusu, współpracą z dostawcami, tak aby 
minimalizować emisję dwutlenku węgla. 

W ramach realizacji Programu na rzecz społeczeństwa 
i środowiska planujemy skoncentrować się na zadaniach 
w następujących obszarach:

ZAANGAŻOWANIE: planujemy zwiększać 
świadomość ekologiczną zarówno wśród 
pracowników, studentów, partnerów, dostawców 
jak i społeczności lokalnej, a także wspierać 
działania związane ochroną środowiska.

Planowane działania realizacji Programu będą podlegać 
bieżącemu monitorowaniu oraz cyklicznej weryfikacji.

Drodzy Członkowie Wspólnoty Uczelni! Bądźcie aktywnymi 
uczestnikami działań zaplanowanych w Programie 
zaangażowania PG na rzecz społeczeństwa i środowiska. 
Bądźcie jego gospodarzami i głównymi beneficjentami.

Plan klimatyczny Politechniki Gdańskiej 2022–2030   Strona 2
 



   

   

   

   

   

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i energii.
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Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja.

Zrównoważone dojazdy i podróże. 

Zrównoważone zarządzanie kampusem PG.

Zaangażowanie społeczne.
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Wstęp

Politechnika Gdańska jest częścią europejskiej i światowej wspólnoty akademickiej. Wspólnota 
Uczelni działa na rzecz podnoszenia dobrostanu społecznego oraz zrównoważenia ekosystemu 
Ziemi – we współpracy z uczelniami z Europy i świata, a także z podmiotami z innych sektorów. 

Plan Klimatyczny Politechniki Gdańskiej na lata 2022–2030 określa cele i działania Uczelni oraz 
aksjologiczną podstawę tych działań. Kompozycyjnie i logicznie dokument podzielony jest na następujące 
części:

Niniejszy program jest dokumentem o charakterze ramowym. Jest drogowskazem w naszych dążeniach 
do ochrony środowiska, ale w żadnym razie nie stanowi ograniczenia dla naszej zdolności do sięgania 
poza aktualne granice wyobraźni. Dlatego zakładamy okresową ewaluację założeń Planu Klimatycznego 
i ewentualne jego korekty, które umożliwią osiągnięcie założonych przez Politechnikę celów.

Fot. Krzysztof Krzempek



1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i energii

Naszym najważniejszym celem jest 
zmniejszenie emisji CO  o połowę do 2030 
roku i osiągnięcie dążącej do zera emisji 
netto najpóźniej do 2040 roku.

Prace remontowe obiektów na naszym kampusie są prowadzone przy uwzględnieniu zmniejszenia zapotrzebowania na energię, 
natomiast nowo powstałe obiekty projektujemy w standardzie możliwie energooszczędnym, a nawet już zeroemisyjnym, w sposób 
przyjazny dla środowiska i z zastosowaniem innowacyjnych, zaawansowanych technologii. W celu redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, tam gdzie tylko to możliwe, będziemy stosować energooszczędne rozwiązania, które w maksymalny sposób 
wykorzystują energię odnawialną. 
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Politechnika Gdańska będzie prowadzić coroczną kalkulację śladu węglowego i monitorować postęp jego redukcji. Naszą intencją 
jest znaczące ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii. Będzie się to wiązało z oszczędzaniem energii, a także ze 
zmianą postaw pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych.
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Zużycie wody i powstawanie ścieków to kolejny aspekt wykorzystania zasobów. 
Związane jest ono z dużą liczbą studentów i pracowników codziennie 
przebywających na terenie kampusu i koniecznością zachowania odpowiedniej 
higieny sanitarnej. Zależy nam jednak na znaczącym zmniejszeniu zużycia 
wody. Będziemy dążyć do instalowania urządzeń sanitarnych w budynkach PG 
pozwalających na zużycie mniejszej ilości wody. Konieczne będzie także 
retencjonowanie i wykorzystanie wody deszczowej na terenie naszego kampusu.

Planujemy wdrożyć system monitorowania 
zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 
w budynkach i na bieżąco identyfikować obszary 
wymagające poprawy.

W dobie nowoczesnych technologii mających na celu zastąpienie naturalnych 
zasobów kopalnych, w oparciu o które w Polsce wytwarza się dominującą ilość 
energii, Politechnika Gdańska w ramach współpracy z otoczeniem społeczno- 
gospodarczym powołała dwa ogólnouczelniane, interdyscyplinarne centra 
badawczo-wdrożeniowe: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz 
Centrum Technologii Wodorowych.

Zadaniem obu centrów jest koordynacja prac badawczych, projektowych 
i eksperckich na rzecz budowy morskich farm wiatrowych oraz nowoczesnych 
technologii wodorowych w energetyce, które byłyby filarem rozwoju polskiej 
gospodarki i energetyki oraz marką Politechniki Gdańskiej.

https://pg.edu.pl/badawcza/cmew
https://centrumwodorowe.pl/


Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin 

realizacji
  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej

Przeprowadzenie przeglądu 
energetycznego w obiektach PG – 
identyfikacja miejsc wymagających 
zwiększenia efektywności energetycznej

2023 Raport z przeglądu
  

Kanclerz
Centrum Techniczne
Centrum Logistyczne
Centrum Zakwaterowania
Dyrektorzy administracyjni  

Rozbudowa systemu monitorowania 
 i raportowania zużycia energii 
elektrycznej w obiektach PG

2024
Opomiarowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach 
i akademikach PG

Kanclerz
Centrum Techniczne

Realizacja działań wynikających 
z przeprowadzonego przeglądu 
energetycznego

2024-2030 Wykonanie działań naprawczych
  

Kanclerz
Centrum Techniczne
Centrum Logistyczne
Centrum Zakwaterowania
Dyrektorzy administracyjni

Modernizacja oświetlenia

Kontynuacja wymiany istniejącego 
oświetlenia na nowoczesne oświetlenie 
LED oraz instalowanie czujników ruchu 
do oświetlenia

2025 Wymienione 50% oświetlenia Kanclerz
Centrum Techniczne 
Dyrektorzy administracyjni2030 Wymienione 95% oświetlenia

Odnawialne źródła energii 

Montaż paneli fotowoltaicznych 
na wybranych budynkach PG

2030
Wzrost ilości energii wyprodukowanej z instalacji 
fotowoltaicznej o 30% w stosunku do roku 2020

Kanclerz
Centrum Techniczne 
Dyrektorzy administracyjni

Instalacja demonstratorów OZE 
2025 1 demonstrator OZE Prorektor ds. organizacji 

i rozwoju 
Centrum Analiz 
Strategicznych2030 Łącznie 3 demonstratory OZE

Tabela 1. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej
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Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

  realizacji celu
  

 
Termin 

realizacji
  

 
  Wskaźnik realizacji

  

 
  Jednostka

  odpowiedzialna
  

Energooszczędne 
budownictwo 

Wdrożenie Polityki PG dotyczącej 
projektowania nowych oraz 
remontowanych budynków PG zgodnie 
ze standardami efektywności 
energetycznej

2023
Polityka projektowania nowych  budynków oraz remontów 
budynków istniejących zgodnie ze standardami efektywności 
energetycznej Kanclerz

Centrum Inwestycyjne 
Centrum TechniczneWdrożenie Polityki PG dotyczącej 

modernizacji istniejących budynków PG 
w celu uzyskania wyższej efektywności 
energetycznej

2023
Polityka dotycząca modernizacji istniejących budynków w celu 
uzyskania wyższej efektywności energetycznej

Zmniejszenie zużycia
energii cieplnej

Przeprowadzenie przeglądu 
w obiektach PG – identyfikacja miejsc 
wymagających zwiększenia 
efektywności energetycznej, 
opomiarowanie oraz globalna redukcja 
temperatury pomieszczeń podczas dni 
wolnych

2023 Raport z przeglądu

Kanclerz 
Centrum Techniczne 
Centrum Logistyczne 
Centrum Zakwaterowania 
Dyrektorzy administracyjni

Rozbudowa systemu monitorowania 
i raportowania zużycia energii cieplnej 
w obiektach PG

2024
Opomiarowanie zużycia energii cieplnej w budynkach 
i akademikach PG

Kanclerz
Centrum Techniczne  

Realizacja działań wynikających 
z przeprowadzonego przeglądu 
energetycznego

2025–2026
Wykonanie działań naprawczych wynikających 
z przeprowadzonego przeglądu energetycznego

Kanclerz 
Centrum Techniczne 
Centrum Logistyczne 
Centrum Zakwaterowania 
Dyrektorzy administracyjni

Działania edukacyjne
Akcja edukacyjna skierowana do 
pracowników i studentów dotycząca 
oszczędzania energii elektrycznej

2023
Kampania edukacyjna dotycząca oszczędzania energii 
na kampusie PG i w życiu prywatnym (z wykorzystaniem 
infografik)

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe
Centrum Analiz 
Strategicznych



Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin 

realizacji
  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Zmniejszenie zużycia wody

Przeprowadzenie przeglądu instalacji 
sanitarnych w obiektach PG 

2023 Raport z przeglądu

Kanclerz
Centrum Techniczne
Centrum Logistyczne
Centrum Zakwaterowania
Dyrektorzy administracyjni

Modernizacja systemu monitorowania 
i raportowania zużycia wody 
w budynkach PG

2022 Opomiarowanie zużycia wody w budynkach i akademikach PG
Kanclerz
Centrum Techniczne

Realizacja działań wynikających 
z przeprowadzonego przeglądu 
instalacji sanitarnych

2023-2025 Wykonanie działań naprawczych
Kanclerz
Centrum Techniczne
Dyrektorzy administracyjni

Instalacja urządzeń oszczędzających 
wodę w remontowanych i nowych
budynkach PG

2030
Co najmniej 30% budynków z zainstalowanymi urządzeniami 
oszczędzającymi wodę

Kanclerz
Centrum Techniczne
Dyrektorzy administracyjni

Recykling wody

Wdrożenie dobrych praktyk dotyczących 
recyklingu wody na PG

2023 Dobre praktyki dotyczące recyklingu wody na PG
Kanclerz
Centrum Techniczne

Instalacja zbiorników w celu zbierania 
wody deszczowej wykorzystywanej 
do podlewania

2022 Co najmniej 2 zbiorniki na deszczówkę Kanclerz
Centrum Logistyczne
Centrum Techniczne

2025 Łącznie co najmniej 5 zbiorników na deszczówkę

2030 Łącznie co najmniej 10 zbiorników na deszczówkę

Tabela 2. Zmniejszenie zużycia wody 
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Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin 

realizacji
  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Recykling wody

Retencja powierzchniowa - 
przekształcenie zieleni w zieleń 
retencyjną

2024
Rozszczelnienie nawierzchni uszczelnionej i utworzenie 
terenów z zielenią retencyjną – co najmniej 3 wybrane obszary 
zieleni na terenie Uczelni

Kanclerz
Centrum Logistyczne
Pełnomocnik rektora do 
spraw zagospodarowania 
przestrzennego kampusu
PG
konsultacja merytoryczna: 
prof. dr hab. inż. 
Magdalena Gajewska

Utworzenie ogrodu deszczowego 2025 3 ogrody deszczowe

Instalacja systemów umożliwiających 
ponowne wykorzystanie wody szarej 
(recykling oczyszczonych ścieków)

od 2027
Instalacja systemów umożliwiających wykorzystanie wody 
szarej w nowych budynkach PG

Kanclerz
Centrum Logistyczne
Centrum Inwestycyjne

Zapobieganie 
zanieczyszczaniu systemu 
wodnego

Ustalenie polityki dotyczącej 
zapobiegania przedostawaniu się 
zanieczyszczeń do systemów 
kanalizacyjnych 

2022
Polityka zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń
do systemów kanalizacyjnych

Pełnomocnik rektora do 
spraw odpadów 
i odczynników chemicznych
Centrum Analiz 
Strategicznych

Działania edukacyjne
Akcja edukacyjna skierowana 
do pracowników i studentów dotycząca 
świadomego korzystania z wody

2023
Kampania edukacyjna dotycząca oszczędzania wody 
na kampusie PG i w życiu prywatnym (z wykorzystaniem 
infografik)

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe 
Centrum Analiz 
Strategicznych
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2. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Od kilku lat dążymy do ograniczenia naszego wpływu na zmiany klimatyczne 
poprzez wprowadzenie efektywnej segregacji odpadów oraz działania 
zmierzające do ograniczenia ich wytwarzania. 

Planujemy poprawiać i upowszechniać nasze zasady dotyczące segregacji 
odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, by zwiększać recykling, 
minimalizować użycie przedmiotów jednorazowego użycia i zapobiegać ryzyku 
przedostawania się substancji szkodliwych do środowiska. Zarządzanie 
odpadami jest głównym tematem dążeń Uczelni do zrównoważonego rozwoju. 

Opracujemy i zrealizujemy kampanię, której celem będzie zainspirowanie 
pracowników i studentów do ograniczenia korzystania z plastiku i zużycia 
papieru. Ocenimy także możliwość ograniczenia przedmiotów jednorazowego 
użytku w naszych laboratoriach. Będziemy na bieżąco monitorować ilość 
wytworzonych odpadów.

Jesteśmy przekonani, że nasze inwestycje powinny mieć pozytywny wpływ 
na środowisko. Pragniemy włączyć środowiskowe aspekty do swojego procesu 
zamówień. Będziemy współpracować z zespołem ds. zamówień publicznych 
w celu opracowania wymagań związanych z realizacją zamówień, które mogą 
obejmować aspekty środowiskowe. W ten sposób nie tylko będziemy mogli 
redukować swój ślad węglowy, ale również będziemy mieli możliwość 
zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Pragniemy promować wzorce zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji. 
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Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin realizacji

  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Efektywna segregacja 
odpadów wytwarzanych 
na PG

Opracowanie wytycznych dotyczących 
segregacji odpadów 

2022
Wytyczne dla pracowników  i studentów odnośnie zasad 
segregacji odpadów na terenie kampusu i w życiu prywatnym

Pełnomocnik rektora 
do spraw odpadów 
i odczynników chemicznych
Centrum Logistyczne
Centrum Analiz 
Strategicznych

Kontrola zestawów pojemników 
na odpady: (papier/szkło/bio/tworzywa 
sztuczne/ resztkowe) w budynkach 
i akademikach PG

2022
Raport z kontroli pojemników oraz realizacja działań 
wynikających z przeprowadzonej kontroli

Pełnomocnik rektora 
do spraw odpadów 
i odczynników chemicznych
Centrum Logistyczne

Obowiązek używania kolorowych worków 
na odpady we wszystkich budynkach PG

2025
100% pojemników z kolorowymi workami w budynkach 
i akademikach PG

Pełnomocnik rektora 
do spraw odpadów 
i odczynników chemicznych
Centrum Logistyczne
Dyrektorzy administracyjni

Zmniejszenie
wytwarzania odpadów 
komunalnych

Likwidacja pojemników na odpady 
zmieszane w pokojach, gabinetach, 
audytoriach, salach seminaryjnych, 
laboratoriach 

2023
 

Brak pojemników na odpady zmieszane w pokojach, 
gabinetach, audytoriach, salach seminaryjnych, laboratoriach

Kanclerz
Pełnomocnik rektora 
do spraw odpadów 
i odczynników chemicznych
Centrum Logistyczne
Dyrektorzy administracyjni

Ograniczenie odpadów 
plastikowych

Rezygnacja z plastikowych dystrybutorów 
z wodą w budynkach i akademikach PG

2025
Brak plastikowych dystrybutorów w większości budynków PG 
po wygaśnięciu umów na dostawę dystrybutorów

Centrum Logistyczne
Dyrektorzy i Kierownicy 
jednostek organizacyjnych 
PG
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Tabela 3. Zarządzanie odpadami



Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin 

realizacji
  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Ograniczenie odpadów 
plastikowych

Montaż punktów z wodą do picia 
podłączonych bezpośrednio do instalacji 
wodociągowej (tzw.poidełek) we wszystkich 
budynkach i akademikach PG

2028
80% budynków PG z zainstalowanymi poidełkami 
podłączonymi do instalacji wodociągowej

Centrum Techniczne
Dyrektorzy administracyjni

Zachęcenie do picia wody z kranu przez 
studentów i pracowników PG oraz używania 
butelek wielokrotnego użytku

2023 Kampania zachęcająca do picia wody z kranu 

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe
Centrum Analiz 
Strategicznych

Zmniejszenie  wytwarzania 
odpadów niebezpiecznych

Wdrożenie zasad określających proces 
utylizacji materiałów niebezpiecznych

 
2022

  

Zasady określające proces utylizacji materiałów 
niebezpiecznych 

Pełnomocnik rektora 
do spraw odpadów 
i odczynników 
chemicznych
Centrum Analiz 
Strategicznych

Nadzór nad wytwarzaniem 
odpadów nietypowych

Wskazanie miejsc zbiórki i utylizacji 
odpadów tj: przeterminowanych materiałów 
opatrunkowych, zużytych tonerów, kartridży 
i baterii oraz podanie tej informacji 
do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Uczelni

2022 Lista miejsc zbiórki odpadów z wykorzystaniem infografik

Pełnomocnik rektora 
do spraw odpadów 
i odczynników 
chemicznych
Centrum Logistyczne
Centrum Analiz 
Strategicznych

Zmniejszenie zużycia 
papieru

Wdrożenie elektronicznego obiegu faktur 2023 100% faktur w obiegu elektronicznym
Centrum Obiegu 
Dokumentów

Wdrożenie elektronicznego obiegu 
dokumentów

2025 70% dokumentów w obiegu elektronicznym
Centrum Obiegu 
Dokumentów

Wdrożenie obowiązkowego podpisu 
w mailach pracowników: nie drukuj, jeśli nie 
jest to konieczne/please do not print if not 
necessary

2022
30% mniej zużytego papieru i tonerów w stosunku do roku 
2020

Kanclerz
Dyrektorzy i Kierownicy 
jednostek organizacyjnych 
PG
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Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin 

realizacji
  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Zmniejszenie zużycia 
papieru

Wprowadzenie do obiegu dokumentów 
papieru biurowego wyprodukowanego w 
100% z materiałów z odzysku

2023
30% papieru biurowego wyprodukowanego w 100% 
z materiałów z odzysku

Pełnomocnik rektora 
do spraw odpadów 
i odczynników chemicznych
Centrum Logistyczne

Wprowadzenie kopert wielokrotnego użytku 
w obiegu wewnętrznym

2023 50% kopert wielokrotnego użytku w obiegu wewnętrznym
Centrum Obiegu 
Dokumentów
Centrum Logistyczne

Działania edukacyjne

Przeszkolenie służb utrzymania czystości 
z segregacji odpadów

2023
Na bieżąco w przypadku zatrudniania nowych 
pracowników  

Pełnomocnik rektora 
do spraw odpadów 
i odczynników chemicznych
Centrum Logistyczne

Wzrost świadomości wśród pracowników 
i studentów dotyczącej segregowania 
odpadów

2023
Akcja edukacyjna skierowana do pracowników i studentów 
PG dotycząca segregowania odpadów 

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe 
Centrum Analiz 
Strategicznych
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Tabela 4. Współpraca z dostawcami i kontrahentami

Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin realizacji

  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Polityka zrównoważonych
inwestycji

Przygotowywanie raportu dotyczącego 
społecznie odpowiedzialnych 
i zrównoważonych inwestycji Uczelni 
(np. inwestycji w odnawialne źródła energii)

2024 1 raport raz do roku Kanclerz



Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin realizacji

  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Zielony budżet 
obywatelski 

Utworzenie w budżecie obywatelskim 
odrębnego funduszu, z którego zostaną 
sfinansowane projekty przyjazne 
środowisku (np. łąki kwietne, ogrody 
deszczowe, nasadzenia drzew) 

2022 Odrębna kategoria w budżecie obywatelski

Prorektor ds. organizacji 
i rozwoju
Rektorska Komisja ds. 
Budżetu Obywatelskiego

Polityka zrównoważonych 
zakupów

Ustalenie środowiskowych kierunków 
zamówień publicznych, w ramach których 
zamówione towary, usługi 
i roboty budowlane, będą miały mniejsze 
oddziaływanie na środowisko w trakcie ich 
cyklu życia (np. produkty 
z materiałów wielokrotnego użytku 
lub biodegradowalne materiały 
jednorazowe, produkty naprawialne, 
wieloletniego użytku, produkty 
wielokrotnego użytku) 

2024 Polityka zielonych zamówień

Kanclerz
Centrum Zamówień
Publicznych

Ograniczenie materiałów 
promocyjnych PG

Zamawianie ekologicznych produktów 
promocyjnych lub produktów wielokrotnego 
użytku (np. ekotorby dla pierwszaków, 
butelki wielokrotnego użytku na wodę)

2024
Wprowadzenie serii ekologicznych materiałów 
promocyjnych 

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe

Ograniczenie wydruku materiałów 
promocyjnych (np. foldery, ulotki, 
przewodniki, pismo PG)

2024
Minimum 50% mniej materiałów promocyjnych w wersji 
papierowej
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3. Zrównoważone dojazdy i podróże 

Najkrótsza droga dzieli Gmach Główny PG od przystanku tramwajowego 
o nazwie Politechnika. Nieopodal znajduje się również przystanek autobusowy 
oraz stacja Szybkiej Kolei Miejskiej, również o nazwie Politechnika. Dobrze 
zorganizowany transport publiczny sprawia, że wielu pracowników i studentów 
wybiera dojazd komunikacją miejskiej, a tym samym świadomie przyczynia się 
do mniejszego zanieczyszczenia powietrza. Karta Dużej Gdańskiej Rodziny 
uprawnia do darmowych przejazdów tramwajami i autobusami, co nie jest bez 
znaczenia dla gdańskich studentów pochodzących z rodzin wielodzietnych.

Na teren kampusu PG codziennie dojeżdża kilka tysięcy pracowników 
i studentów. Transport stanowi dużą część emisji dwutlenku węgla przez 
człowieka, dlatego podejmujemy działania, by poprawić komfort całej 
społeczności akademickiej podczas codziennych dojazdów do pracy 
i na zajęcia. Chcemy wykorzystywać rozwiązania zrównoważonego transportu 
na co dzień. 

Kampus Politechniki Gdańskiej znajduje się w centrum gdańskiego Wrzeszcza, 
dzielnicy bardzo dobrze skomunikowanej z pozostałymi częściami Trójmiasta. 

Chcemy wykorzystywać rozwiązania 
zrównoważonego transportu na co dzień. 
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Na terenie kampusu istnieje wiele rowerowych parkingów, z których część, 
co warto podkreślić, powstała w ramach budżetu obywatelskiego. W razie 
drobnych usterek można też korzystać z umiejscowionych na kampusie 
publicznych stacji naprawy rowerów.

W celu ograniczenia emisji CO  oraz dla własnego zdrowia wielu członków 
naszej społeczności dociera na kampus rowerem. Specjalnie dla nich stworzono 
pilotażowy program rywalizacji dla rowerzystów „Rowerem na Uczelnię”. Warto 
podkreślić fakt, że akcja ta odbywa się we współpracy z Uniwersytetem 
Gdańskim – uczelnią badawczą Trójmiasta wchodzącą w skład Związku Uczelni 
im. Daniela Fahrenheita. Naszym rowerzystom chcemy zapewnić 
pomieszczenia, w których będą mogli odświeżyć się po podróży i przebrać. 
Utworzymy także więcej zadaszonych miejsc parkingowych na terenie kampusu. 

Politechnika Gdańska to również doskonałe 
miejsce by skorzystać z roweru jako środka 
transportu, ponieważ prowadzą tu liczne ścieżki 
rowerowe.
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Fot. Krzysztof Krzempek

https://pg.edu.pl/node/43/wydarzenia/9421-rowerem-na-uczelnie


Uczestnicy programu będą mogli zadeklarować wspólny dojazd do pracy 
z innym pracownikiem, a tym samym przyczynią się do zmniejszenia liczby 
pojazdów na naszych drogach. Na terenie naszego kampusu chcemy ograniczyć 
miejsca parkingowe, a tereny te przeznaczyć na zielone strefy odpoczynku dla 
społeczności akademickiej i lokalnej. 

Znamy także niekorzystny wpływ transportu lotniczego na zanieczyszczenie 
powietrza. Społeczność akademicka jest świadoma potrzeby zmiany i chce 
wspólnie przyczyniać się do osiągnięcia zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. 
Jednocześnie pragniemy kontynuować nasze badania i międzynarodowe 
projekty, a to wymaga częstych kontaktów z partnerami z całego świata. 
Uwzględniając zwiększony ślad węglowy w odniesieniu do wszystkich podróży 
służbowych naszym pracownikom w podróżach krajowych rekomendujemy 
korzystanie z transportu kolejowego, jednak przy długich odległościach 
niezbędne są podróże lotnicze.

W naszych planach jest wdrożenie programu 
Carpooling, pozwalający nie tylko zaoszczędzić 
miejsca parkingowe na terenie kampusu, ale 
przede wszystkim redukować emisję CO .
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W przewidywanych akcjach promocyjnych docenimy, każdego kto wybierze 
przyjazną dla środowiska opcję dojazdu na PG.

2



Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin 

realizacji
  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Wzrost liczby 
pracowników 
dojeżdżających rowerem 
na kampus PG 

Wprowadzenie programu rywalizacji 
rowerowej wśród pracowników 
i studentów

2022 Pilotażowy program rowerowy dla pracowników

Prorektor ds. organizacji 
i rozwoju 
Centrum Analiz 
Strategicznych

2023 Program rowerowy dla pracowników i studentów

Prorektor ds. organizacji 
i rozwoju 
Centrum Analiz 
Strategicznych

Infrastruktura rowerowa

Audyt miejsc postojowych dla rowerów 
przy wszystkich budynkach PG

2022 Raport z audytu

Centrum Logistyczne
Dyrektorzy administracyjni
Centrum Analiz 
Strategicznych

Utworzenie nowych zadaszonych miejsc 
parkingowych dla rowerów

2023 2 nowe zadaszone miejsca parkingowe Kanclerz

Przystosowanie obecnych pomieszczeń 
z dostępnym prysznicem/szatnią na 
potrzeby rowerzystów

2024 2 łazienki/szatnie dla rowerzystów Kanclerz

Wzrost liczby 
pracowników 
dojeżdżających 
do pracy komunikacją 
miejską

Promocja zrównoważonych dojazdów 
do pracy

2022 1 akcja promocyjna

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe
Centrum Analiz 
Strategicznych

Zmniejszenie udziału aut 
pracowników 
dojeżdżających 
na PG z tylko jednym 
pasażerem 

Wprowadzenie programu Carpooling 2023 100 pracowników biorących udział w programie

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe
Centrum Analiz 
Strategicznych
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Tabela 5. Dojazdy na PG



Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin realizacji

  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Ograniczenie miejsc 
parkingowych na terenie 
kampusu PG

Likwidacja miejsc parkingowych 
na rzecz stref zielonych 

2030 20% mniej miejsc parkingowych w stosunku do roku 2020

Prorektor ds. organizacji 
i rozwoju 
Pełnomocnik rektora 
do spraw 
zagospodarowania 
przestrzennego kampusu
PG

Zwiększenie liczby 
pojazdów elektrycznych 
należących do PG 
i poruszających się po 
kampusie

Zakup pojazdów elektrycznych 2025 3 nowe pojazdy elektryczne
Kanclerz
Centrum Logistyczne

Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin realizacji

  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin 

realizacji
  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Ograniczenie krajowych 
służbowych podróży 
samolotem

Wprowadzenie konieczności 
uzasadniania podróży samolotem 
w przypadku podróży krajowych

2024
Liczba krajowych podróży służbowych samolotem poniżej 
20 w skali Uczelni

Kanclerz
Dziekani

Ograniczenie podróży 
służbowych

Uczestnictwo w konferencjach 
i wykładach za pośrednictwem 
wideokonferencji

2022
Mailing do pracowników zachęcający do uczestniczenia 
w konferencjach online i ograniczenia podróży służbowych 
w formie infografik

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe
Centrum Analiz 
Strategicznych

Organizowanie spotkań 
z partnerami poprzez wideokonferencje

2022
Mailing do pracowników zachęcający do spotkań online 
i ograniczenia podróży służbowych z wykorzystaniem 
infografik

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe
Centrum Analiz 
Strategicznych
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Tabela 6. Podróże służbowe



4. Zrównoważone zarządzanie kampusem PG

Kampus Politechniki Gdańskiej został uznany za jeden z najpiękniejszych 
w Europie wg portalu Times Higher Education. Na 77 ha powierzchni kampusu 
znajdują się nowoczesne i przyjazne środowisku budynki oraz majestatyczne 
budowle z początku XX wieku. Na zewnątrz, w miejscach otoczonych zielenią, 
są zarówno ławki plenerowe, jak i miejsca piknikowe, a nawet siłownia 
na świeżym powietrzu.

Chcemy stworzyć plan rozwoju terenów zielonych, 
by zapewnić przestrzeń do rozwoju 
bioróżnorodności na terenie kampusu.

Na całym kampusie PG występuje prawie 100 różnych gatunków drzew 
i krzewów liściastych oraz iglastych. Korytarze drzew dominują w części 
historycznej kampusu. Pomiędzy budynkami można zobaczyć domki dla jeży 
czy owadów, a nawet ule. Chcemy chronić przyrodę na terenie kampusu oraz 
zwiększyć udział terenów zielonych zagospodarowanych w sposób przyjazny 
dla różnych gatunków roślin i zwierząt. Monitorowanie i utrzymywanie terenów 
zielonych jest kluczowym zadaniem dla zespołu ogrodników, którzy będą 
zarządzać tymi terenami w sposób zrównoważony. 
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Politechnika Gdańska to obecnie jeden z największych i najbardziej dynamicznie 
działających inwestorów na Pomorzu, a także spośród wszystkich uczelni 
w Polsce. Poprzez szeroko zakrojoną strategię inwestycyjną Politechnika 
Gdańska ma na celu stworzenie najważniejszego ośrodka akademickiego 
w północnej części kraju, wpisującego się jednocześnie swoją działalnością 
w najważniejsze wyzwania dzisiejszego świata. Budowa nowych budynków, 
takich jak Centrum Kompetencji STOS PG czy Centrum Ekoinnowacji PG, 
a także rewitalizacja historycznego budynku Hydromechaniki PG oraz 
modernizacja domów studenckich jest realizowana tam, gdzie to możliwe, 
zgodnie ze zrównoważonymi standardami.

Nasze następne, nowe inwestycje będą 
realizowane w 100% z poszanowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

W najbliższych latach nasz kampus zyska nowe, zielone przestrzenie służące 
społeczności akademickiej i mieszkańcom Gdańska. Chcemy, by kampus PG był 
otwarty, tak by pracownicy, studenci i lokalna społeczność mogli w pełni 
korzystać z otaczającej nas przyrody.

Wizualizacja Centrum Kompetencji STOS. 
Mat. PG Arch-Deco

Projekt Centrum Ekoinnowacji
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Większość budynków jest dostosowanych do potrzeb studentów i pracowników 
z niepełnosprawnościami ruchu. Udogodnienia dotyczą zastosowania podjazdów, 
platform przyschodowych oraz wind. 

Na naszym kampusie nie zapominamy także 
o osobach z niepełnosprawnościami.

W każdym budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób 
z niepełnosprawnościami, a domy studenckie posiadają specjalne pokoje 
przystosowane do potrzeb takich osób. Na bieżąco dokonujemy zmian 
w infrastrukturze, aby być instytucją dostępną, a niepełnosprawność czy inne 
szczególne potrzeby nie stanowiły powodu wykluczenia z kształcenia czy pracy 
na PG.



Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin 

realizacji
  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Kształtowanie kampusu 
PG zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju

Realizacja inwestycji zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju

2030
Wdrożenie standardów projektowych – wytycznych 
dotyczących realizacji inwestycji z poszanowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju

Kanclerz
Pełnomocnik rektora 
do spraw 
zagospodarowania 
przestrzennego kampusu 
PG

Ochrona terenów 
zielonych 
i bioróżnorodności 
na terenie kampusu PG

Opracowanie planu rozwoju terenów 
zielonych

2023 Plan rozwoju terenów zielonych na kampusie

Kanclerz
Centrum Logistyczne
Pełnomocnik rektora do 
spraw zagospodarowania 
przestrzennego kampusu 
PG

Inwentaryzacja drzew i krzewów 2023 Raport z inwentaryzacji Centrum Logistyczne

Utworzenie tabliczek na terenie 
kampusu PG z nazwami roślin i drzew

2023 Tabliczki z nazwami roślin i drzew Kanclerz
Centrum Logistyczne
Centrum Analiz 
Strategicznych

Personifikacja drzew - nadanie imion 
drzewom 

2024
Akcja nadawania imion drzewom oraz stworzenie mapy drzew 
z opisami

Przywracanie rodzimych roślin oraz 
roślin odpornych na suszę

2025 Nowe nasadzenie roślin Centrum Logistyczne

Nowe nasadzenia drzew 2025 30 nowych drzew
Centrum Logistyczne
Pełnomocnik rektora do 
spraw zagospodarowania 
przestrzennego kampusu 
PGUtworzenie łąk kwietnych 2024 5 łąk kwietnych na terenie kampusu
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Tabela 7. Zrównoważone zarządzanie kampusem PG



Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin 

realizacji
  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Ochrona terenów 
zielonych 
i bioróżnorodności 
na terenie kampusu PG

Utrzymanie terenów zielonych PG
2022 Niekoszenie trawy w miejscach wyznaczonych

Centrum Logistyczne
2022 Niegrabienie liści w miejscach wyznaczonych

Montaż domków dla owadów 2025 40 domków dla owadów
Centrum Logistyczne
Pełnomocnik rektora do 
spraw zagospodarowania 
przestrzennego kampusu 
PG

Montaż domków dla jeży 2025 25 domków dla jeży
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Fot. Krzysztof Krzempek
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5. Zaangażowanie społeczne 

Od 1904 roku Politechnikę Gdańską ukończyło już ponad 150 tysięcy 
znakomicie wykształconych absolwentów! Wielu z nich jest aktywnymi członkami 
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, które działa na rzecz 
utrzymania i poszerzania kontaktów absolwentów z macierzystymi Wydziałami 
Politechniki Gdańskiej. SAPG współpracuje także z organizacjami branżowymi, 
zawodowymi i społecznymi, a także włącza się w szereg działań Uczelni.

Tworzymy i będziemy tworzyć nowe programy nauczania związane 
z zrównoważonym rozwojem, tak by nasi studenci otrzymali praktyczną wiedzę 
na temat zrównoważonego rozwoju i byli zdolni w przyszłości do podejmowania 
działań w najważniejszych kwestiach globalnych. Opracujemy programy, aby 
każdy student, niezależnie od wybranego kierunku studiów, ukończył naszą 
Uczelnię posiadając wiedzę na temat ochrony przyrody oraz problemów 
związanych ze zmianą klimatu.

Wyzwania i plany, które stawiamy przed sobą jako
Uczelnia Badawcza, nie stoją w sprzeczności 
z poszanowaniem środowiska. 

Politechnika Otwarta to wydarzenia na Politechnice Gdańskiej – spotkania 
naukowe i edukacyjne, pikniki i warsztaty – przygotowane z myślą 
o mieszkańcach Trójmiasta i okolic oraz społeczności akademickiej.

https://pg.edu.pl/otwarta
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Naszej społeczności akademickiej zaoferujemy możliwość ukończenia kursu 
online na temat zrównoważonego rozwoju, a w dalszym etapie włączymy go 
do obowiązkowych szkoleń pracowników.

Chcemy także, by pracownicy Politechniki 
Gdańskiej znali cele zrównoważonego rozwoju, 
a ochrona środowiska stała się częścią naszej 
kultury organizacyjnej. 

Na Politechnice Gdańskiej prężnie działa Centrum Wolontariatu, które powstało, 
aby upowszechniać ideę wolontariatu w społeczności akademickiej. Jesteśmy 
przekonani, że dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami, pomagając innym 
możemy przyczynić się do trwałych zmian społecznych, promowania postaw 
otwartości i tolerancji. Nasze działania mają na celu zwiększanie aktywności 
społecznej studentów i pracowników, wspieranie różnych form działań 
wolontariackich czy podejmowanie współpracy z organizacjami 
i instytucjami świadczącymi pomoc potrzebującym. 

Zdajemy sobie sprawę, że mamy także istotny wpływ na lokalną społeczność. 
Politechnika Gdańska realizuje trzecią misję uczelni, tzw. społeczną 
odpowiedzialność nauki. Jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej 
Odpowiedzialności Uczelni i aktywnym podmiotem działań na rzecz 
kształtowania postaw społecznych sprzyjających szerokiemu wdrażaniu 
postulatów tej deklaracji. Nasze działania nie ograniczą się tylko do Uczelni, 
ponieważ to, co nas otacza jest ważną częścią naszego miasta i tu będziemy 
wprowadzać pozytywne zmiany środowiskowe. 



Tabela 8. Inicjatywy

Cel strategiczny

 
 Najważniejsze zadania służące

 realizacji celu
  

 
Termin 

realizacji
  

 
 Wskaźnik realizacji

  

 
Jednostka

 odpowiedzialna
  

Edukacja studentów 
związana 
ze zrównoważonym 
rozwojem

Nowe programy nauczania związane 
z szeroko rozumianą transformacją 
energetyczną i adaptacją do zmian 
klimatu 

2025
Co najmniej dwa nowe programy kształcenia lub 50 nowych 
przedmiotów Dziekani

Zaangażowanie studentów 
w działania środowiskowe

Utworzenia kół naukowych/ organizacji 
studenckich zajmujących się 
zrównoważonym rozwojem

2023 2 koła naukowe/organizacje studenckie
Samorząd Studentów 
Politechniki Gdańskiej

Zwiększanie świadomości 
na temat zrównoważonego 
rozwoju wśród 
pracowników

Akcje edukacyjne związane 
ze zrównoważonym rozwojem, 
w tym z ochroną środowiska oraz 
koniecznością ograniczania emisji  CO

2023 2 inicjatywy w roku

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe
Centrum Analiz 
Strategicznych

Kurs online na temat zrównoważonego 
rozwoju

2023 Kurs obowiązkowy dla pracowników

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe
Centrum Analiz 
Strategicznych

Zwiększanie świadomości 
na temat zrównoważonego 
rozwoju wśród 
społeczności lokalnej

Inicjatywy uczelniane promujące 
działania przeciwdziałające zmianom 
klimatycznych i dostosowujące się 
do tych zmian skierowane do lokalnej 
społeczności

2024 1 inicjatywa w roku

Dział Promocji i Biuro 
Prasowe
Centrum Analiz 
Strategicznych
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