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Czym jest Deklaracja Społecznej 

Odpowiedzialności Uczelni? 

 

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni stanowi dobrowolne 

zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego 

rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, 

badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych 

uczelni.  

 



Czemu służy Deklaracja? 

 
 Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat 

roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju.  

 

 Realizacja Deklaracji wzmacnia zdolności organizacyjne i zarządcze uczelni 

poprzez bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, rozwój kadry 

akademickiej oraz budowanie prestiżu uczeni, jako generatora wiedzy  

i kreatora nowych idei. 

 



Do kogo jest kierowana Deklaracja? 

 
 Deklaracja skierowana jest do wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych 

kształcących na różnorodnych kierunkach.  

Kluczowa jest chęć uczelni do realizacji misji edukacyjnej i wychowawczej w duchu 

nowoczesnej edukacji globalnej uwzględniającej trendy związane ze zrównoważonym 

rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.  

 

 Deklaracja kierowana jest do jednostek poszukujących inspiracji dla usprawniania 

systemów rozwoju uczelni w kierunku spełnienia najwyższych standardów zarządzania 

stosowanych przez wiodące międzynarodowe ośrodki akademickie. 

 



Kto jest sygnatariuszem Deklaracji? 
Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni  

na dzień 11 lutego 2019 r., podpisały: 

 

 Akademia Leona Koźmińskiego 

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-
Białej 

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego  
w Warszawie 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 
w Legnicy 

 Politechnika Gdańska 

 Politechnika Łódzka 

 Politechnika Wrocławska 

 Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie 

 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 Szkoła Głowna Turystyki i Rekreacji w Warszawie 

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 Uniwersytet Gdański 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 Uniwersytet Łódzki 

 Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie 

 Uniwersytet Śląski 

 Uniwersytet Wrocławski 

 Akademia WSB (do 15.04.2018 - Wyższa Szkoła 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej) 

 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 

 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie  

 



Jakie są korzyści z bycia sygnatariuszem 

Deklaracji? 

 
 współpraca z administracją rządową w procesie tworzenia polityki publicznej na rzecz 

zrównoważonego rozwoju i praktyk społecznej odpowiedzialności, 

 rozwój sieci partnerstwa i współpracy środowiska akademickiego w Polsce m.in. w ramach 

platformy dialogu przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, 

 kształtowanie nowych idei i wartości etycznych wśród studentów, przyszłych pracowników, 

menadżerów i pracodawców, 

 budowanie pozycji lidera zmian w środowisku akademickim w kierunku rozwoju społecznej 

odpowiedzialności uczelni, 

 upowszechnianie dobrych praktyk uczelni podczas organizowanych przez Ministerstwo 

wydarzeń konferencyjnych poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju i społecznej 

odpowiedzialności. 

 



TREŚĆ DEKLARACJI 

Deklaracja zawiera w swojej treści 12 zasad, którymi powinny kierować się 

uczelnie w kierunku spełnienia najwyższych standardów zarządzania, 

bardziej efektywnego gospodarowania zasobami, rozwoju kadry akademickiej 

oraz budowaniu prestiżu uczeni, jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei. 

 

Na 17 września 2019 r. planowana jest ceremonia rozszerzenia członkostwa 

Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni  

 

 



Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, 

zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach 

działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.  

Mając na uwadze dobro szkolnictwa wyższego w Polsce, świadomi swojej roli w realizacji zasad zrównoważonego 

rozwoju, zapewnianiu wysokiej jakości badań i edukacji oraz dbaniu  

o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej zobowiązujemy się:   

 
1. Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. w „Kodeksie Etyki 

Pracownika Naukowego”, w szczególności: sumienność, obiektywizm, 

niezależność, otwartość i przejrzystość. 

2. Kształtować  społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające 

budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także 

wrażliwości społecznej i kultury pracy. 

3. Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować  

i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej 

otoczenia. 

4. Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej 

odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych. 

5. Realizować projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności,  

w szczególności dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, 

wolontariatu pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy 

międzysektorowej, marketingu społecznie zaangażowanego. 

6. Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach 

partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem 

przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi 

przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. 

 

7. Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową, umożliwiającą 

adaptację i wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności 

uczelni. 

8. Dbać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie uczelnią na fundamentach 

społecznej odpowiedzialności, zarówno w dokumentach strategicznych, jak  

i wynikających z nich działaniach służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności 

akademickiej i skutecznej realizacji misji uczelni. 

9. Zapewniać przejrzystość prowadzonej przez uczelnię działalności poprzez m.in. 

mierzenie rezultatów, promowanie i upowszechnianie dorobku oraz wskazanie osoby 

lub zespołu koordynującego te działania.  

10. Prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ 

aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na 

środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach. 

11. Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki społecznej 

odpowiedzialności uczelni oraz informować o jej rezultatach. 

12. Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania  

i prowadzenia badań naukowych dla zapewniania interesariuszom optymalnych 

warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku uczelni. 

 Deklaracja Społecznej  
Odpowiedzialności 

Uczelni - treść 



Grupa robocza do 

spraw Społecznej 

Odpowiedzialności 

Uczelni 



W ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw, który stanowi platformę współpracy administracji rządowej  
z przedstawicielami biznesu i parterami społeczno-gospodarczymi, funkcjonuje Grupa 
robocza do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.  

 

ZADANIA: 

 Opracowanie katalogu dobrych praktyk społecznie odpowiedzialnych uczelni. 

 Rozwijanie inicjatywy Deklaracji, uspójnienie pojęcia społecznej 

odpowiedzialności uczelni, doszczegółowienia zapisów Deklaracji poprzez 

nadanie im praktycznego wymiaru, opracowanie materiałów upowszechniających 

Deklarację, promocja inicjatywy. 

 Organizacja wydarzeń konferencyjnych, rozszerzenie grona sygnatariuszy 

Deklaracji. 

 



Działania Grupy Roboczej  

ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 



Co zostało zrobione?  

 Opracowanie definicji społecznej odpowiedzialności uczelni, na potrzeby 

sformułowania definicji, grupa robocza dokonała przeglądu różnych podejść do 

problematyki społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju zarówno 

w polskiej literaturze jak i w praktyce międzynarodowej,  

 Dokonany dostał przegląd dobrych praktyk w tym zakresie w uznanych 

międzynarodowo ośrodkach akademickich,  

 Grupa robocza przeprowadziła badanie dobrych praktyk realizowanych  

w obszarach społecznej odpowiedzialności na polskich uczelniach.  

 



Aktualne działania 
 Aktualnie Grupa robocza pracuje nad publikacją nt. społecznej odpowiedzialności uczelni. W 

materiale planujemy przedstawić: 

 Czym jest społeczna odpowiedzialność uczelni?  

 W dalszej kolejności publikacja koncentrować się będzie na: 

• praktycznym wymiarze zarządzania uczelnią,  

• roli strategii społecznej odpowiedzialności uczelni, jak ją budować, jak angażować 

interesariuszy w rozwój uczelni, 

• roli partnerstwa i współpracy środowiska akademickiego na rzecz rozwoju nowych koncepcji. 

 Planujemy również przedstawić informację nt. monitoringu rozwoju SOU w Polsce wraz  

z przytoczeniem badań w tym obszarze. 

 II część publikacji będzie prezentowała katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności 

uczelni wg. poszczególnych zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. 

 



Plany 

 Opracowany materiał chcielibyśmy zaprezentować podczas Ogólnopolskiego Kongresu 

Odpowiedzialności Nauki, który odbędzie się w Krakowie w dniach 16-17 września 

bieżącego roku.  

 Na 17 września planujemy ceremonię rozszerzenia członkostwa Deklaracji Społecznej 

Odpowiedzialności Uczelni  

 Dalsze działania Grupy roboczej chcielibyśmy ukierunkować na problematykę mierzenia 

efektów wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności uczelni. 

 



Członkostwo w Grupie roboczej ds. SOU 

 Członkostwo w Grupie roboczej jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych 

związanych ze środowiskiem akademickim i naukowym 

 Członkowie Grupy roboczej dzielą się swoją wiedzą ekspercką oraz 

doświadczeniami 

 Zaangażowanie członków Grupy roboczej ma charakter wolontarystyczny 

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspiera wdrożenie wyników prac Grupy roboczej 



KONTAKT 

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do kontaktu! 

Proces koordynuje Ministerstwo inwestycji i Rozwoju 

Sekretarzem Zespołu jest Pani: 

Dominika Wierzbowska – Naczelnik Wydziału CSR i współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Biuro Ministra 

tel. 22 273 86 04 

e-mail: dominika.wierzbowska@miir.gov.pl 

 



Dziękuję za uwagę! 


