
 
 
 

Raport z działalności Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej 

Odpowiedzialności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

W roku akademickim 2019/2020 

 

 

Rok akademicki 2019/2020 był pierwszym rokiem funkcjonowania w strukturach 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu stanowiska Pełnomocnika Rektora  

ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. 

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 71/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w 

Poznaniu  z dnia 17 lipca 2019 roku powołano Pełnomocnika, powierzając mu zadania 

z trzech zakresów tj.  

1) Opracowania programu działań służących realizacji społecznej 

odpowiedzialności UPP, w całym zakresie jego funkcjonowania, a także 

inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań z tym związanych; 

2) Współpracy z władzami UPP i jego wydziałów, samorządami studentów  

i doktorantów, organizacjami społecznymi funkcjonującymi na UPP w zakresie 

realizacji zaplanowanego programu działań oraz informowanie wspólnoty 

uczelni o podejmowanych działaniach; 

3) Reprezentowania UPP w krajowych i międzynarodowych gremiach 

działających na rzecz społecznej odpowiedzialności. 

Przystępując do realizacji powierzonych obowiązków przygotowano ogólny plan 

działań na rok akademicki 2019/2020, a wśród nich znalazły się:  

 rozpoznania idei SOU w odniesieniu do roli, jaką współcześnie pełni 

Uniwersytet dla związanych z nim interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, 

a także miejsca w przestrzeni publicznej;  

 dokonanie kwerendy w zakresie programów SOU oraz struktur związanych z jej 

wdrażaniem realizowanych na innych uczelniach, co stanowi podstawę 



zarówno informowania o społecznej odpowiedzialności Uczelni, jak  

i formułowania przyszłego programu dla Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu, 

 przygotowanie i realizacja podstrony internetowej Społecznej 

Odpowiedzialności Uczelni, będącej integralną częścią strony głównej www 

Uniwersytetu,  adresowanej zarówno do członków wspólnoty akademickiej, jak 

i osób i instytucji z zewnątrz; działanie to miało ułatwić dostęp do informacji o 

społecznej odpowiedzialności oraz związanych z nią aktywnościach; 

 zainicjowanie współpracy w obszarach wytyczonych przez kanony społecznej 

odpowiedzialności, (w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz 

Deklaracja SOU), z instytucjami i osobami z poza Uczelni   

 

W dniu 19 września 2019 tj. w trakcie 

trwania Kongresu Społecznej 

Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla 

Ciebie - odbywającego się w Krakowie na 

Uniwersytecie Jagiellońskim (Audytorium 

Maximum), nastąpiło uroczyste podpisanie 

Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności 

Uczelni przez 58 uniwersytetów oraz szkół wyższych, wśród których znalazł się 

również Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Sygnatariuszem Deklaracji był  

prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Prorektor ds. studiów. 

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni - zainicjowana w 2017r i podpisana 

wówczas przez 23 uczelnie - to zobowiązanie środowiska szkół wyższych do 

upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród 

społeczeństwa. Jest to w praktyce potwierdzenie tego, że Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu od lat dobrowolnie angażuje się w promowanie idei zrównoważonego 

rozwoju zarówno w programach edukacyjnych, jak i w badaniach naukowych, a także 

dba o ład organizacyjny uczelni, opierając jej zarządzanie na fundamentach społecznej 

odpowiedzialności. 

  



Efektami realizacji zadań na rok akademicki 2019/2020 stały się:  

 

1) znak graficzny oraz podstrona Internetowa SOU https://puls.edu.pl/sou   

 

 

Na podstronie znalazły się między innymi informacje o Założeniach i celach SOU, 

Standardy SOU i Biblioteczka SOU, a także zakładka poświęcona gromadzeniu 

Dobrych praktyk SOU. Na stronie znalazła się także Tablica SOU tj. miejsca, w którym 

prezentowane są aktualnie prowadzone działania na rzecz społecznej 

odpowiedzialności.  

2) Przeprowadzenie wstępnego rozpoznanie stanu zaangażowania w działania 

prospołeczne pracowników i studentów UPP, których efektem było umieszczenie ich 

w zakładce Dobre praktyki SOU.  

 

https://puls.edu.pl/sou


3) Przystąpiono do powołanego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, 

Zespołu ekspertów tj. Grupy Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, podejmując pracę 

nad promowaniem działań społecznie opowiedzianych uczelni polskich, w tym 

raportując działania podjęte na UPP,   

4) Włączono się w działania na rzecz powołania Centrum Wsparcia i Rozwoju 

UPP, wpierając je w okresie od powstania do chwili obecnej, 

5) Podjęto działania na rzecz wprowadzenia problematyki społecznej 

odpowiedzialności do dyskusji uczelnianych, a w tym celu: 

o zorganizowano akcję Mikołajki ze Społeczną Odpowiedzialności, w ramach 

której: 

 odbyły się prelekcje poświęcone powstaniu idei CSR (Corporate Social 

Responsibility) – wykład prof. UPP dr hab. Dariusza Pieńkowskiego, oraz 

zadaniom i wdrażaniu SOU – wykład dr Joanny Morawskiej-Jancelewicz 

z UAM w Poznaniu;  

 rozstrzygnięto konkurs związany z rozpoznawalnością znaku „SOU” oraz 

jego popularyzowaniem – „Mój Brand hero”, 

 wyróżniono pracowniczki UPP zaangażowane w akcję wsparcia 

przytuliska dla zwierząt, 

 

 



 przeprowadzono warsztat diagnozujący potrzeby w zakresie działań 

społecznie odpowiedzialnych wśród pracowników UPP (prowadząca  

dr Magdalena Jaworska), 

 zorganizowano prezentację aktywności społecznej Wydziałów UPP oraz 

Samorządu studenckiego WES;  

 

o podjęto współpracę w Wydziałem Leśnym w ramach promowania akcji 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ OLEJU PALMOWEGO NA UPP; 

o przeprowadzono wstępną diagnozę rozpoznawalności idei SOU wśród 

studentów i pracowników Uczelni; 

o przygotowano i rozpoczęto realizację I etapu Akcji „Moja Uczelnia we 

wspomnieniach - z łezką w oku i na wesoło”; 

o przygotowano plan działań popularyzujących ideę SOU i umożliwiających ich 

prezentację wśród członków wspólnoty uniwersyteckiej, były to m.in.: 

 zorganizowanie Wiosennych porządków z SOU na UPP, w ramach 

których przewidziana została wymiana roślin, książek i ubrań (przy 

współpracy z Po-Dzielnia), prezentacja i testy elektrycznych skuterów 

przez firmę E-bike, wystąpienie poświęcone problemom segregacji 

śmieci przygotowane przez GOAP oraz inne atrakcje; 

 Wyprawka dla studenta z SOU, akcja przewidziana na początek 

października 2020; 

 Biały dzień z SOU – przy współpracy z Wydziałem Żywności i Żywienia 

oraz z Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej. 



Zamierzenia te pozostały jednak w postaci projektowej z racji wybuchu pandemii 

COVID-19. Podejmowane przez UPP w odniesieniu do zaistniałej sytuacji działania 

związane z ograniczeniem jej skutków, na bieżąco raportowano na potrzeby 

monitoringu działań społecznie odpowiedzialnych Uczelni na stronach Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej.  

 

Od marca br. Kontynuowano pracę zdalnie, w tym zwracając się z apelem do 

społeczności akademickiej o wsparcie emerytów i osób 

starszych (APEL PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. 

SOU) oraz współpracując bezpośrednio z CWR. 

Na stornach SOU, realizując misję Uczelni na rzecz 

zrównoważonego rozwoju.  zamieszczono także 

informacje twórczości Dorisa Igiraneza – pochodzącego 

w Rwandy artysty z niepełnosprawnością 

(https://puls.edu.pl/sou/wystawa-dorisart). 

 

 

Zadania planowane do realizacji na rok akademicki 2020/2021 
 

1) przygotowanie programu SOU dla UPP, a w tym celu: 

a. przeprowadzenie konsultacji (indywidualnych rozmów z pracownikami 

UPP, w kręgu zainteresowań których znajdują się zagadnienia 

społecznej odpowiedzialności biznesu, agrobiznesu itp.),  



b. sformułowanie projektu założeń programu i poddanie jego treści 

konsultacji społecznej (przez umieszczenie projektu na stronie SOU 

wraz z formularzem zgłaszania uwag),  

c. przygotowanie końcowej wersji projektu programu dla UPP  

i zaprezentowanie na kolegium rektorsko-dziekańskim (dyskusja nad 

propozycją i przyjęciem programu), 

d. upublicznienie ostatecznej wersji Programu działań Społecznie 

Odpowiedzialnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

i popularyzacja jego założeń w ramach zorganizowanego wydarzenia 

SOU. 

2) kontynuowanie działań z zakresu inicjowania, koordynowania i monitorowania 

działań z zakresu społecznej odpowiedzialności Uczelni na UP w Poznaniu; 

3) sukcesywne raportowanie i prezentowanie dokonań SOU w ramach Grupy ds. 

Społecznej Odpowiedzialności Uczelnie przy Ministrze Funduszy i Polityki 

Regionalnej  

4) rozpoczęcie prac związanych z opracowanie standardów kultury akademickiej 

na UPP, a przede wszystkim upowszechnianiem wśród studentów  

i doktorantów wzorca godnego reprezentanta UPP oraz wzmocnienie 

pozytywnych relacji między studentami a pracownikami uczelni. Działanie to 

będzie kontynuowane w latach kolejnych, a jego celem jest opracowanie 

kanonu „Dobrych obyczajów na UPP”  

 

Raport przygotowała 

 

Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska 

/Pełnomocnik Rektora ds. SOU/ 

 


