
 

 

 

 

 

Uchwała Nr 304/2019 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 3 października 2019 r. 

 

w sprawie ogłoszenia klimatycznego i środowiskowego  

stanu wyjątkowego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Postępujące ocieplanie się klimatu i nadmierna eksploatacja zasobów planety 

zagrażają funkcjonowaniu biosfery i podstawom istnienia cywilizacji ludzkiej[1-3]. 

Konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań mających na celu usunięcie ich przyczyn 

i minimalizowanie skutków. Są to obecnie najpilniejsze wyzwania stojące przed 

ludzkością, a ich bagatelizowanie jest objawem skrajnej nieodpowiedzialności. 

Dlatego też Rada Wydziału Nauk Biologicznych UWr zwraca się do władz 

Uniwersytetu o niezwłoczne ogłoszenie na naszej Uczelni „klimatycznego 

i środowiskowego stanu wyjątkowego” oraz powołanie interdyscyplinarnego zespołu 

naukowców, którzy podejmą dialog społeczny, wykonają audyt kosztów środowiskowych 

funkcjonowania Uniwersytetu, a także przygotują merytoryczne podstawy włączenia się 

uczelni w debatę publiczną dotyczącą kryzysu klimatycznego i ekologicznego.  

Główną przyczyną kryzysu klimatycznego jest - oparta o eksploatację kopalnych 

źródeł energii - gospodarka ludzka. Dane Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu 

(IPCC) ogłoszone w 2018 niezbicie dowodzą, że dla ograniczenia tych zjawisk 

kryzysowych konieczne jest utrzymanie wzrostu globalnej temperatury znacznie poniżej 

progu 20C (IPCC 2018, Raport Specjalny Ocieplenie o 1.50C[4]). Wymaga to 

niezwłocznego podjęcia zdecydowanych działań, redukcji emisji gazów cieplarnianych 

o co najmniej 45% w ciągu najbliższych 10 lat (R World Scientists’ Warning[3] Raport 

IPCC[4]). Tylko natychmiastowe ich podjęcie może zredukować koszty kryzysu, uchronić 

Ziemię przed załamaniem się złożonych układów ekologicznych koniecznych dla 

utrzymania jakości życia na naszej planecie (World Scientists’ Warning[2], Raport 

IPBES[3]). 

Wskutek nadmiernej eksploatacji środowiska pogarsza się stan ekosystemów, od 

których zależy egzystencja ludzi i przetrwanie innych organizmów, niejednokrotnie 

stanowiących podstawowe lub potencjalne źródła żywności. W ogłoszonym niedawno 

raporcie Międzynarodowej Platformy Naukowo-Politycznej ds. Różnorodności Biologicznej 

i Usług Ekosystemowych (IPBES)[2] wskazano, że milion gatunków roślin i zwierząt jest 



 

 

zagrożonych wymarciem w najbliższych dekadach. Kontynuowanie obecnego nurtu 

rozwoju gospodarczego już w perspektywie najbliższego ćwierćwiecza zagrozi podstawom 

gospodarki światowej, gdyż zniszczy środowisko życia wielu organizmów oraz zagrozi 

bezpieczeństwu żywnościowemu i zdrowiu publicznemu.  

Jako grupa zawodowa obdarzona szczególnym zaufaniem społecznym, my – 

pracownicy Uniwersytetu – mamy moralne zobowiązanie, by przekazywać rzetelną 

wiedzę o zmianach klimatycznych i towarzyszących im procesach stanowiących 

zagrożenie dla przetrwania naszej cywilizacji. Pragniemy, aby wiedza o globalnych 

zagrożeniach środowiskowych była upowszechniana wśród naszych studentów, obywateli, 

a przede wszystkim w gronie decydentów wszystkich szczebli. Jako naukowcy 

deklarujemy gotowość wzięcia odpowiedzialności za kompetentne, zgodnie ze stanem 

aktualnej wiedzy naukowej kształcenie społeczeństwa i uświadamianie zagrożeń 

wynikających z globalnych zmian klimatu. 

Inspirację dla naszej Uchwały stanowią działania podejmowane w wielu miejscach 

na świecie. Klimatyczny stan wyjątkowy ogłosiły niedawno parlamenty Wielkiej Brytanii, 

Irlandii i Kanady[5]. Podobne decyzje podjęły też niedawno uniwersytety w Bristolu, 

Newcastle, Edynburgu, Exeter[6]. Zgadzamy się ze stanowiskiem Komitetu Geofizyki PAN 

w sprawie postępującej zmiany klimatu ogłoszonym w dniu 24 maja 2018 roku [7].  

Solidaryzujemy się ze stanowiskiem Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu 

Warszawskiego z 28 maja 2019r. i popartej przez Senat w dniu 5 czerwca 2019 r., 

w sprawie przyjęcia deklaracji dotyczącej zmian klimatu[8]. Wyrażamy również poparcie 

dla uchwały Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wzywającej naukowców, 

władze państwowe i samorządowe, a także wszystkich obywateli do podjęcia 

natychmiastowych działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny i ekologiczny[9], a także 

dla uchwał Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego 

z 28 czerwca 2019 w sprawie ogłoszenia klimatycznego i środowiskowego stanu 

wyjątkowego w Uniwersytecie Śląskim[10] i Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu 

Warszawskiego w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego z dnia 23 września 2019 r. 

[11]. Popieramy tezy listu otwartego „O Uniwersytet odpowiedzialny wobec społeczeństwa 

i wobec planety”, zainicjowanego przez naukowców z Instytutu Kultury Polskiej 

Uniwersytetu Warszawskiego[12]. 
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