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Zielona ekonomia a szkolnictwo wyższe

Green economy and higher education 

The article discusses the issue of the green economy in the 
context of higher education. Concepts covering the discussed issue 
in the context of the university have been systematized. Examples 
of university activity in the field of green economics are presented. 
On the basis of the literature analysis and the case study, a scheme 
of areas of potential higher education activity was proposed as or-
ganizational units that may actively influence the problems of the 
green economy. Attention is paid to the functions that the univer-
sity performs and are related to the issues of the green economy.
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Artykuł porusza problematykę zielonej gospodarki w kontek-
ście szkolnictwa wyższego. Usystematyzowano pojęcia obejmujące 
omawiane zagadnienie w kontekście uczelni. Przedstawiono przy-
kłady aktywności uczelni w obszarze zielonej ekonomii. Na pod-
stawie analizy literatury oraz studium przypadku zaproponowano 
schemat obszarów potencjalnej aktywności szkół wyższych jako 
jednostki organizacyjnej mogącej aktywnie wpływać na problema-
tykę zielonej gospodarki. Zwrócono uwagę na funkcje, które pełni 
uczelnia i odniesiono je do problematyki zielonej ekonomii.
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Zagadnienie zielonej gospodarki jest szeroko dyskutowane w li-
teraturze. Sądzi się, iż poszukiwanie nowych sposobów gospodarowa-
nia zasobami jest wynikiem rosnącej konsumpcji przy jednoczesnym 
zachowaniu presji dbałości o środowisko naturalne (Burchard-Dziu-
bińska 2013). Kolejnym czynnikiem wpływającym na zainteresowa-
nie problematyką jest aspekt technologiczny oraz demografia w skali 
globalnej (Burchard-Dziubińska 2014). Rosnące zużycie zasobów staje 
się tematem dyskusji w środowisku politycznym, podejmowane są 
działania w przedsiębiorstwach i instytucjach, które dążą między inny-
mi do tworzenia zielonych miejsc pracy. Zwraca się uwagę na gospo-
darkę odpadami, zachowania społeczeństwa, innowacje i technologie.  
Celem artykułu jest przedstawienie istoty zielonej ekonomii w kon-
tekście szkół wyższych. Podjęto próbę zdefiniowania pojęć, które by-
łyby dostosowane do specyfiki szkolnictwa wyższego. Przedstawiono 
także przykłady obszarów, w których mogą zostać podjęte działania 
zorientowane na zielony rozwój. Tezą artykułu jest stwierdzenie, iż 
szkolnictwo wyższe powinno uczestniczyć w kształtowaniu polity-
ki prośrodowiskowej. Rekomenduje się, aby uczelnie jako placówki 
posiadające autorytet, stanowiły wyznacznik dobrych praktyk w tym 
zakresie oraz ustanawiały trendy zielonej ekonomii.

Definicja zielonej ekonomii

Zdefiniowanie określenia zielonej ekonomii jest podstawą pre-
cyzyjnego omówienia zagadnienia, co pozwoli na właściwą analizę 
problematyki w kontekście szkół wyższych. Aby wyjaśnić pojęcie  
w kontekście uczelni, należy wyjść od podstawowej definicji zielonej 
ekonomii. W literaturze uważa się, że pojęcie zielonej gospodarki 
jest niewłaściwie utożsamiane ze zrównoważonym rozwojem spo-
łeczno-gospodarczym (Kozar 2015). Autor twierdzi, iż synonimiczne 

stosowanie pojęć jest wynikiem braku dostrzeżenia subtelnych różnic. 
GUS podaje jednak, że problematyka zielonej gospodarki jest ściśle 
powiązana ze zrównoważonym rozwojem (https://stat.gov.pl/zrow-
nowazony-rozwoj/zielona-gospodarka/ 2018). K. Górka oraz M. Łusz-
czyk precyzują, że pojęcie zielonej gospodarki ma charakter bardziej 
praktyczny, stosowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwo-
ju (Górka, Łuszczyk 2014). Ł. Popławski, M. Rutkowska-Podołowska,  
A. Sulich twierdzą, iż zielona gospodarka stanowi jeden z filarów 
zrównoważonego rozwoju, wspierając przy tym wzrost gospodarczy 
(Popławski, Rutkowska-Podołowska, Sulich 2017). Z zagadnieniem 
wiąże się także pojęcie zielonych rynków pracy, które przyczyniają 
się do dbałości o środowisko oraz wpływają na bardziej zrównowa-
żony świat (Rutkowska-Podołowska, Sulich 2016). Przedsiębiorstwa 
powinny dbać o środowisko wytwarzając dobra lub świadcząc usługi.  
Zorientowanie na środowisko może dotyczyć aspektów gospodaro-
wania odpadami, redukcję emisji zanieczyszczeń oraz zużycia energii.  
Generalnie rzecz biorąc zielona gospodarka winna zapewnić możliwo-
ści i rozwój gospodarczy wraz z poprawą dobrobytu ludzi poprzez dzia-
łania, które mają na uwadze środowisko naturalne i zarządzanie jego 
zasobami (Skakelja 2017). W proponowanych podejściach istotna jest 
spójność w kontekście rozwoju oraz dobrobytu społecznego, a celami 
środowisko wymi. W literaturze proponuje się rozpatrywanie zielonej 
gospodarki z perspektywy rozwoju technologii, odnawialnych źródeł 
energii, poprawy efektywności zarówno materiałowej, jak również 
energetycznej oraz zmianę modelu konsumpcji na zrównoważony, zie-
lone zamówienia publiczne, politykę produktową, zielone miejsca pra-
cy, reformę fiskalną (Szyja 2015). B. Kryk dodaje ochronę ekosystemu  
i bioróżnorodności, ograniczenie zużycia materiałów i zasobów (Kryk 
2014). Stan taki można osiągnąć poprzez stosowanie strategii zorien-
towanej na wysoki poziom efektywności, dekarbonizację gospodarki, 
redukcję generowania odpadów. 
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Zielona ekonomia w kontekście szkół wyższych

Uczelnie wyższe funkcjonują w specyficznych warunkach otocze-
nia. Powstaje zatem dylemat, czy definicja powinna uwzględniać także 
aspekty związane z jej charakterem. Jak podkreśla R. Ryńca do zadań 
uczelni należy między innymi: kształcenie studentów, prowadzenie 
badań naukowych oraz kształcenie kadry dydaktycznej (Ryńca 2014). 
Przytoczone funkcje szkół wyższych nie są jedynymi, jakie pełnią uczel-
nie, aczkolwiek autorzy niniejszego artkułu zidentyfikowali je jako klu-
czowe w odniesieniu do zielonej ekonomii. Wychodząc od przytoczo-
nej definicji zielonej ekonomii, można zidentyfikować kilka obszarów, 
w których to uczelnie mogą mieć aktywny wkład. Po pierwsze, zgodnie 
z tradycyjną definicją będą to wszelkie działania szkół wyższych, które 
mają na uwadze aspekt środowiskowy. Przykładem jest pozyskiwanie 
energii z odnawialnych źródeł czy emisja dwutlenku węgla. W Wielkiej 
Brytanii po utworzeniu Higher Education Funding Council of England 
(HEFCE) zarządzono redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 43% w la-
tach 2005–2020 (Amber, John 2015). Zużycie gazu oraz energii elek-
trycznej stanowi główne źródło emisji dwutlenku węgla na terenie 
Wielkiej Brytanii (Amber i inni 2015). Autorzy zwracają uwagę na ko-
nieczność podjęcia dodatkowych działań w celu poprawy zarządzania 
energią uniwersytetów. Przykład może służyć jako przesłanka koniecz-
ności dbania o aspekty środowiskowe przez uniwersytety. Ponadto, 
mając na uwadze funkcje, jakie pełni – znacznie zielonej ekonomii 
może zostać rozszerzone o aspekt: kształcenia studentów, prowadzenia 
badań naukowych, kształcenia kadry naukowej. Pierwszym elementem 
są słuchacze szkół wyższych. W kontekście zielonej ekonomii będą to 
działania związane z edukacją w nadmienionym obszarze. Autorzy ar-
tykułu sądzą, iż będą to oferowane kierunki studiów, po których absol-
went ma szansę podjąć pracę w sektorze związanym ze środowiskiem 
naturalnym. Uczelnie, mając wpływ na program studiów, kształtują 
profesjonalistów, którzy będą mieć realny wpływ na cele środowisko-
we. Za przykład posłużą kierunki: Ochrona środowiska, Zarządzanie 
środowiskiem przyrodniczym, Odnawialne źródła energii i Gospodarka 
odpadami. Elementem zielonej ekonomii nie powinny być jednak wy-
łącznie kierunki bezpośrednio związane z omawianym zjawiskiem. 
Dotyczy to aspektów, w których wpływ widoczny jest pośrednio. Będą 
to oferowane kursy w obrębie danych kierunków. Jednym z celów po-
winno być uświadamianie studentom zarządzania aspektów związa-
nych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu czy zielonym marketin-
giem i promocją. Zielony marketing ma za zadanie uwzględniać aspekt 
środowiskowych problemów w działaniach marketingowych (Rex, 
Baumann 2007). Dla studentów chemii oraz biotechnologii będą to 
zagadnienia zielonej chemii oraz rozwój biotechnologii. Na kierunku 
budownictwo słuchacze nauczą się o obowiązujących normach oraz 
panujących trendach, takich jak domy pasywne czy technologie wyko-
rzystania paneli solarnych. F. Gutierrez-Martin i S. H. Hüttenhain argu-
mentują, że nie brakuje wiedzy specjalistycznej w ochronie środowi-
ska, a raczej całościowego podejścia do inżynierii, która włącza środo-
wisko do głównego nurtu zastosowań technologicznych i myśli (Gutier-
rez-Martin, Hüttenhain 2003). Autorzy podkreślają, że jest to ważny 
fakt dla wyzwań XXI wieku. L. Kamp w raporcie Uniwersytetu Technicz-
nego w Delft zwraca uwagę, że wiele dzisiejszych programów naucza-
nia w szkolnictwie wyższym nadal koncentruje się na typowych czyn-
nościach XX wieku, związanych z produktem i projektowaniem usług 
oraz produkcją. Przyszli inżynierowie będą potrzebowali przekrojo-

wych zdolności i umiejętności wykraczających poza wiedzę techniczną, 
w celu połączenia dyscyplin i sektorów przemysłu (Kamp 2006). Efek-
tywne wdrażanie zielonej gospodarki i tworzenie zielonych miejsc 
pracy opisują S. Wiryadinata, J. Morejohn i K. Kornbluth z Uniwersyte-
tu Kalifornijskigo w Davis. Uczelnia wyższa w Davis ma na celu osią-
gnięcie neutralności węglowej do 2025 roku i wyeliminowanie zależ-
ności od paliw kopalnych. Transformacja UCD do układu energii natu-
ralnej pod względem węgla jest możliwa do wykonania przy użyciu 
obecnie dostępnych technologii – fotowoltaiki słonecznej i termicznej 
czy energii cieplnej z biomasy (Steven, Josh, Kurt 2018). W listopadzie 
2015 roku zaczęła pracować największa znana uniwersytecka elek-
trownia słoneczna o mocy 16,3 MW (https://energy.ucdavis.edu/ 
2018). Przykładem udanego połączenia pracy badawczej nad OZE (od-
nawialne źródła energii) i przyjaznej dla środowiska naturalnego uczel-
ni, może być Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który wykorzy-
stał fasadę frontową budynku przy placu Grunwaldzkim montując tam 
instalację fotowoltaiczną. Z uwagi na fakt, że zużycie energii w budyn-
kach zostało zidentyfikowane jako kluczowy wkład w globalną emisję 
gazów cieplarnianych (http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/ 
2015), modernizacje efektywności energetycznej w istniejących bu-
dynkach stanowią znaczącą szansę na zmniejszenie tych emisji (Ashrae 
2014). Na dachu pływalni uczelni zamontowano kolektory słoneczne, 
które przy dużym nasłonecznieniu wytwarzają dostateczną ilość ener-
gii dla zaspokojenia potrzeb obiektu. Ponadto, uczelnia jest aktywnym 
uczestnikiem kampanii antysmogowej we Wrocławiu, która wykorzy-
stuje panele słoneczne powodujące zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Poprzednie badania wykazują, że wykorzystanie 
takiego systemu powoduje uniknięcie 1,00Eþ06 kg równoważnika CO2 
w całym ciągu użycia instalacji (Eskew i inni 2018). Studenci kierunku 
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, na przykładzie wła-
snej uczelni, mogą zapoznawać się z wykorzystaniem OZE. Taka inte-
gracja powoduje budowanie świadomości wśród słuchaczy, co nawet 
w sposób pośredni może prowadzić do pozytywnych zmian zielonej 
ekonomii w kontekście funkcji uczelni, jaką jest nauczanie studentów 
(https://swiatoze.pl/uniwersytet-przyrodniczy-we-wroclawiu-wyposa-
zono-w-fotowoltaiczna-fasade/ 2018). Kolejnym zadaniem uczelni jest 
prowadzenie badań naukowych. Poprzez innowacyjne aspekty zielonej 
ekonomii rozumie się działalność, której jednym z celów jest realizacja 
założeń redukcji zużycia energii, a także poprawę jakości ochrony śro-
dowiska (Chapple, Kroll, Lester, Montero 2010). Prace badawcze za-
równo pracowników uczelni, jak i studentów, mogą być prowadzone 
w kierunku poprawy zarządzania jakością środowiska. Przykładem 
badań naukowych w obszarze innowacji uczelni zorientowanej na 
zmniejszenie gazów cieplarnianych jest opracowanie, sporządzone 
przez Shreshth Nagpal, w którym autor porównuje dwa modele symu-
lacji wydajności budynku. Uwzględniane są przy tym wydatki związane 
z ustawieniem oraz kalibracją, umiejętnością modelowania bieżącego 
zużycia energii w budynkach w odniesieniu do mierzonych danych,  
a także prognozowanych oszczędności wynikających z wdrożenia od-
miany środków modernizacyjnych (Nagpal, Christoph, Reinhart 2018). 
Autorzy pracy badawczej na przykładzie Massachusetts Institute of 
Technology sugerują i udowadniają konieczność stosowania programu 
dla stymulacji wydajności budynków miejskich oraz projektowania 
gmachów uczelni przyjaznych środowisku. Kształcenie i promowanie 
kadry naukowej jest jedną z funkcji, jakie pełnią uniwersytety. Rozumie 
się przez to podwyższanie poziomu kwalifikacji zawodowych nauczy-
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cieli akademickich (Królikowski, Susłow, Bałasz 2006). Jedną z metod 
jest udział w konferencjach oraz polityka szkoły wyższej, wspierająca 
tego typu aktywność (w szczególności wydarzenia poświęconej zielo-
nej gospodarce). Działania mogą przyczyniać się do rozwoju zielonej 
ekonomii. Za przykład wydarzenia branżowego służy Green Economy 
Congress (htt ps://www.greeneconomycongress.com/ 2018). Podsu-
mowując rozważania, zieloną gospodarkę w kontekście szkół wyższych 
możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Pierwsze podejście zwią-
zane jest z tradycyjnym rozumieniem zagadnienia jako dbałości o śro-
dowisko naturalne. Uczelnie mogą mieć realny wpływ na zmniejszanie 
zużycia prądu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, redukcję 
emisji CO2 czy gospodarkę odpadami. Z uwagi na pełnione przez uczel-
nie funkcje – zielona gospodarka może obejmować ofertę programo-
wą dla studentów, którzy chcą kształcić się i podjąć w przyszłości pracę 
w obszarach związanych z omawianą problematyką. Ponadto, słucha-
cze mogą poznawać nowe trendy oraz normy wpływające na zieloną 
ekonomię. Kolejny aspekt to badania naukowe, które znajdą odzwier-
ciedlenie w środowisku (odkrycia w poszczególnych dziedzinach nauki 
przyczyniające się do dbałości o środowisko). Polityka poszczególnych 
jednostek uczelni w zakresie doskonalenia kadry dydaktycznej jest 
również interesująca z punktu widzenia omawianego zagadnienia. Po-
wstaje jednak dylemat, czy powinno się mierzyć zjawisko zielonej eko-
nomii w poszczególnych obszarach, a jeśli tak – jakich wskaźników 
użyć. Same wskaźniki są pomocne w analizowaniu postępu wdrażania 
polityki związanej z zarządzaniem środowiskiem i mogą być nieocenio-
ne podczas ustalania minimalnych kryteriów (Szyja 2014).

Schemat koncepcji zielonej ekonomii 
w szkolnictwie wyższym

Po dokonaniu analizy literatury przedstawionej w artykule oraz 
studium przypadku, stworzono schemat, mający na celu konceptu-
alizację zagadnienia zielonej ekonomii w kontekście szkolnictwa wyż-
szego. Celem schematu jest zobrazowanie obszarów, w których szkoły 
wyższe mogą w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniać się do 
aktywności pro środowiskowej. Przedstawiony diagram jest próbą 
usystematyzowania oraz ujęcia w pewne ramy omawianej proble-
matyki. Rysunek 1 przedstawia konceptualizację zielonej gospodarki 
w kontekście szkolnictwa wyższego. 

Rysunek 1. Schemat obszarów potencjalnej aktywności szkół wyższych 
w kontekście zielonej ekonomii

Celem konceptualizacji jest zaproponowanie obszarów, 
w których uczelnie wyższe mogą wykazać się aktywnością w obrębie 
zielonej ekonomii. Elementy schematu zostały zaproponowane na 
podstawie analizy literatury przytoczonej w artykule. Uwzględniają 
one funkcje pełnione przez szkoły wyższe: kształcenie studentów, 
prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie kadry dydaktycz-
nej. Uczelnie mogą wypełniać założenia trendów w szerszym stopniu 
aniżeli typowe jednostki organizacyjne, co obrazuje przedstawiony 
diagram. Nazwy bloków dotyczą obszarów (funkcji uczelni), w jakich 
szkoły wyższe mają możliwość prowadzić aktywne działania. Każdy 
z proponowanych bloków zawiera propozycje aktywności, przy czym 
lista nie jest w pełni zamknięta, a przykłady nie zostały wyczerpane. 
Każda z funkcji może wpływać na trendy zielonej ekonomii. Odby-
wa się to na przykład poprzez odkrycia w dziedzinie, która wpływa 
na środowisko. Przedstawione bloki mogą w sposób pośredni lub 
bezpośredni oddziaływać między sobą. Autorzy zwracają uwagę na 
fakt, iż schemat jest wyłącznie wstępną propozycją oraz próbą usys-
tematyzowania problemu zielonej ekonomii w kontekście szkół wyż-
szych. Zarówno lista poszczególnych bloków, jak również przykładów 
w ich obrębie, nie jest w pełni zamknięta. Konceptualizacja stanowi 
punkt wyjścia do dalszych badań w tym zakresie. Uczelnie mają moż-
liwość wypełniania założeń zielonej ekonomii poprzez zmniejszanie 
obciążeń środowiskowych oraz efektywniejsze zużycie surowców. 
W obszarze kształcenia studentów, aktywność obejmuje ofertę kie-
runków lub przekazywanie wartości, powiązanych z dyskutowaną 
problematyką. Funkcja prowadzenia badań dotyczy większej aktyw-
ności uczonych w kontekście badań nad aspektami środowiskowymi 
oraz zmniejszania zanieczyszczeń. Kształcenie kadry dydaktycznej 
to prowadzenie polityki uczelni, wspierającej udział wykładowców 
w konferencjach branżowych oraz szkoleniach.

Podsumowanie

Problematyka zielonej ekonomii jest szeroko dyskutowana w li-
teraturze. Aspekty środowiskowe są istotne także z puntu widzenia 
uniwersytetów. Jak obrazuje analiza literatury oraz zaproponowane 
przykłady – uczelnie mogą aktywnie wspierać działania w tym ob-
szarze. Zielona ekonomia w kontekście uczelni obejmuje aktywność 
na wielu polach z uwagi na specyficzny charakter oraz warunki, 
w jakich funkcjonuje. Należy mieć na uwadze pełnione przez szkoły 
wyższe funkcje. Należą do nich: prowadzenie prac badawczych (w tym 
wypadku nad stosowaniem nowych technologii przyczyniających się 
do poprawy sytuacji eksploatacji środowiska), edukację studentów 
w omawianej dziedzinie czy kształcenie kadry dydaktycznej, co zmo-
że wpłynąć na pozostałe funkcje. Przykładem aktywności badawczej 
jest poszukiwanie rozwiązań problemów środowiskowych m.in. 
walki ze smogiem czy redukcją emisji CO2. Szkoły wyższe powinny 
brać aktywny udział w kształtowaniu oraz realizacji założeń polityki 
zielonej ekonomii poprzez działania o charakterze zarówno pośred-
nim, jak również bezpośrednim. Uczelnie jako placówki posiadające 
autorytet, powinny aktywnie wspierać działania pro środowiskowe, 
stanowiąc przy tym wzór i wyznacznik stosowania dobrych praktyk 
w zakresie zielonej ekonomii.

Źródło: opracowanie własne.
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