
 

ZARZĄDZENIE REKTORA COLLEGIUM HUMANUM-SZKOŁY GŁÓWNEJ 
MENEDZERSKIEJ 

nr 21 /09 /2019 z dnia 30 września 2019 roku. 

 

w sprawie wprowadzenia Polityki środowiskowej Collegium Humanum – Szkoły Głównej 
Menedżerskiej. 

  

 

Na podstawie § 17 pkt 2 ust. 2 Statutu Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej 
z dnia 29 czerwca 2019 r., zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam Politykę środowiskową Collegium Humanum – Szkoły Głównej 
Menedżerskiej, zwany dalej Polityką. 

 

§ 2 

Polityka, o której mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§3 
 
Polityka obowiązuje w siedzibie uczelni i jej filiach. 
 
 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2019 roku. 
 
 



Załącznik do Zarządzenia nr 21/09/219  

Rektora Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej  

z dnia 30 września 2019 r. 

 

Polityka środowiskowa  

Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej 
 

I. Założenia 
1. Collegium Humanum prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami dotyczącymi ochrony środowiska. 

2. Collegium Humanum śledzi i ocenia oddziaływanie uczelni na środowisko, opracowuje 

plany zmniejszenia oddziaływania uczelni na środowisko oraz zapewnia środki na ich 

realizację. 

3. Collegium Humanum na każdym poziomie zarządzania uwzględnia zagadnienia ochrony 

środowiska.  

4. Collegium Humanum realizuje politykę zrównoważonego rozwoju w ramach członkostwa 

w PRME – Principles for Responsible Management Education (działającego pod auspicjami 

ONZ forum wiodących uczelni biznesowych na świecie, którego celem jest kształtowanie 

postawy odpowiedzialności społecznej wśród przyszłych liderów w biznesie, polityce i 

innych wymiarach życia publicznego). 

 

II. Infrastruktura 

1. Collegium Humanum przywiązuje szczególną wagę do zrównoważonego zarządzania 

nieruchomościami wchodzącymi w skład kampusu uczelni. 

a. Siedziba Collegium Humanum mieści się w budynku posiadającym certyfikat 

BREEAM In-Use (ocena „good”), co stanowi potwierdzenie wdrożenia 

zrównoważonych praktyk usprawniających zarządzanie nieruchomością, 

ograniczających zużycie energii i wody oraz potwierdzających ekologiczną 

gospodarkę odpadami. 

2. Collegium Humanum sukcesywnie inwestuje w nowoczesne urządzenia, w szczególności 

uwzględniając ich energooszczędność, ograniczenie zużycia surowców i materiałów 

eksploatacyjnych oraz inne czynniki sprzyjające ochronie środowiska. 



 

III. Edukacja i budowa świadomości 

1. Zgodnie ze Strategią i Misją Collegium Humanum na lata 2018-2025, w ramach działalności 

edukacyjnej uczelnia „budzi wrażliwość na środowisko naturalne i problematykę 

zrównoważonego rozwoju”. Collegium Humanum stale zwiększa świadomość ekologiczną 

Studentów i Słuchaczy zarówno także poprzez inicjowanie, wzmacnianie oraz promocję 

przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska. 

2. Collegium Humanum stale zwiększa świadomość ekologiczną pracowników uczelni, a także 

angażuje ich w działania sprzyjające ochronie środowiska. 

 

IV. Gospodarowanie zasobami 

1. Collegium Humanum dąży do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia 

papieru (m.in. poprzez systemowe ograniczenie jego zużycia na rzecz komunikacji 

elektronicznej), energii elektrycznej i cieplnej, wody i paliw. 

 

V. Przetwarzanie odpadów 

1. Collegium Humanum prowadzi racjonalną i niestwarzającą zagrożenia dla środowiska 

politykę gospodarowania odpadami poprzez ich segregację bądź przekazywanie 

wyspecjalizowanym firmom do recyklingu lub utylizacji. 


	Zarządzenia Rektora dot. Polityki srodowiskowej
	Polityka środowiskowa Collegium Humanum[1]
	Załącznik do Zarządzenia nr 21/09/219
	Rektora Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej
	z dnia 30 września 2019 r.
	Polityka środowiskowa
	Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej
	Collegium Humanum-Szkoły Głównej Menedżerskiej
	I. Założenia
	II. Infrastruktura
	III. Edukacja i budowa świadomości
	IV. Gospodarowanie zasobami
	V. Przetwarzanie odpadów



