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4
Określenie zobowiązań uczelni na najbliższe 

lata i opracowanie strategii ich realizacji  
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Badanie przeprowadzono w 2021 roku. 

Wzięło w nim udział:

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO
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Agenda 2030

Gospodarka o obiegu zamkniętym
(circular economy)

Cele zrównoważonego rozwoju
(sustainable development goals-SDGs)

Ślad węglowy

Zrównoważony rozwój (sustainable
development)

Średnia ocena
pracownicy

Średnia ocena
studenci

Średnia ocena znajomości pojęć wśród studentów i pracowników



Najbardziej PILNE DZIAŁANIA w Polsce

STUDENCI



Najbardziej PILNE DZIAŁANIA w Polsce

PRACOWNICY



Ocena własnej aktywności



Chęć zaangażowania się w inicjatywy dotyczące 

realizacji celów zrównoważonego rozwoju
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Zielony kampus

Edukacja

Działania promocyjne

Przeciwdziałanie
nierównościom/

dyskryminacji/stereotypom

Badania – innowacyjne 
technologie 

Wsparcie w różnych obszarach

Współpraca/partnerstwo

Oczekiwania studentów wobec Uczelni w obszarze realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju - odpowiedzi otwarte



Kwerenda SciVal

Największa aktywność 

publikacyjna PŁ w celach SDG:



Strona internetowa 

Uczelni poświęcona 

celom zrównoważonego 

rozwoju

https://p.lodz.pl/uczelnia/zrownowazony-rozwoj

https://p.lodz.pl/uczelnia/zrownowazony-rozwoj
https://p.lodz.pl/uczelnia/zrownowazony-rozwoj


Przykładowa 

stronica raportu

za rok 2021/22

(2 raport)

https://p.lodz.pl/sites/default/files/2022-11/RaportZrownowazonegoRozwoju21_22.pdf
https://p.lodz.pl/sites/default/files/2022-11/RaportZrownowazonegoRozwoju21_22.pdf


Nowe nanokatalityczne wypełnienia strukturalne

do procesów uwodornienia ditlenku węgla -

zahamowanie wzrostu stężenia CO2

Innowacyjne urządzenia do zintensyfikowanego 

usuwania CO2 z gazów odlotowych – projekt 

INVITES

Komponenty do magazynowania energii cieplnej-

poprawę efektywności energetycznej i własności 

użytkowych budynków

Klastry energii - wykorzystanie CO2 jako

surowca do produkcji użytecznych związków,

Systemy odwodnień terenów urbanizowanych

Projekty badawcze



Kliknij, aby edytować styl

15

Cykl #EKOlogicznie z PŁ



Konferencja nt roli uczelni w przeciwdziałanie zmianom klimatu 



https://www.educationracetozero.org/



Studenci PŁ opracują plan poprawy efektywności 

energetycznej budynków w Łodzi

Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej łódzkiego budownictwa 

(Politechnika Łódzka, Urząd Miasta Łodzi, Ambasada Królestwa Danii oraz firma Danfoss)



Budynek pasywny PŁ

Bieżące działania:

• wymiana oświetlenia w budynkach i na kampusie

• audyty energetyczne budynków

• obliczanie śladu węglowego PŁ

• liczniki energii ze zdalnym odczytem



„Zatoka Sportu PŁ 
- EUROPEAN AND WORLD UNIVERSITY CHAMPIONSHIPS”


