Bliżej techniki

Lepsze biuro – większy sukces
Eko-biuro, albo inaczej zielone biuro, to nie tylko budynek, wyposażenie i wykorzystywane w nim technologie, lecz także ludzie. Zaangażowanie pracowników, ich kreatywność, efektywność i kondycja decydują o sukcesie firmy.

Z

tego względu niektórzy pracodawcy stosują już w firmach
rozwiązania, które poprawiają samopoczucie pracowników
i wpływają na ich stan zdrowia. Do
takich działań należą między innymi
programy typu wellness: prowadzenie edukacji prozdrowotnej, inwestycje w ergonomię biura, tworzenie
w firmach sal do ćwiczeń i relaksu.
W tej grupie mieści się także współpraca z placówkami opieki zdrowotnej i indywidualny nadzór nad zdrowiem pracowników. Takie działania
podnoszą wydajność pracy, poprawiają ekonomiczną sytuację przedsiębiorstw, zwiększają lojalność pracowników, a także budują pozytywny wizerunek firmy na rynku.

Zachęt nie brakuje
W ostatnich latach powstało wiele organizacji i stowarzyszeń, które
promują idee ochrony środowiska
w miejscach pracy, tworzą programy
i zachęcają do działań na rzecz ekorozwoju także na poziomie biur.
Prowadzą konsultacje i niezależny
audyt produktów i firm w zakresie
spełniania przez nie eko-kryteriów.
W ten sposób pokazują, jak być ekologicznym.
Istnieją też narzędzia, które zachęcają pracodawców do działań na
rzecz środowiska naturalnego, a jednocześnie ułatwiają zarządzanie nimi w przedsiębiorstwie. Należy do

nich m. in. audyt EMAS, czyli Eco-Management and Audit Scheme.
Ten wprowadzony przez Parlament
Europejski system rejestruje i wyróżnia specjalnym godłem organizacje

Dużo przed nami
W Polsce świadomość ekologiczna i odpowiedzialność za środowisko na razie nie dorównują standardom światowym, ale z roku na rok
sytuacja się poprawia. Znaczący
wpływ mają na to obowiązujące także u nas europejskie regulacje prawne dotyczące ekologii. W wielu
przedsiębiorstwach, przede wszystkim tych, które działają na międzynarodowym rynku, stosuje się tech-

Wybrane certyfikaty dotyczące wyposażenia biur
1. „Zielone Biuro” będące częścią programu Czysty Biznes – certyfikat przyznawany na dwa lata przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Otrzymują go
firmy i instytucje podejmujące inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, przez
co wzmacniają własny proekologiczny wizerunek. Muszą też spełniać kryteria
„Zielonego Biura” www.czystybiznes.pl.
2. FSC – certyfikat nadawany przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council przez akredytowane jednostki certyfikujące. Otrzymują go wyroby
z drewna pochodzącego z legalnej eksploatacji lasów www.fsc.org.pl,
www.fsc.pl.
3. Energy STAR – amerykański znak przyznawany od 1992 r. energooszczędnym
produktom przez U.S. Environmental Protection Agency i U.S. Department of
Energy www.fsc.org; www.fsc.pl.
4. EPEAT – amerykański system wyboru, oceny i wyróżniania sprzętu elektronicznego przyjaznego dla środowiska www.epeat.net.
lub przedsiębiorstwa, które wdrożyły
system zarządzania środowiskowego
zgodnie z wymogami europejskiej
normy ISO 14001. Norma ta określa
standardy zrównoważonego zarządzania, które obejmują wybór surowców i materiałów, proces produkcji,
magazynowania i pakowania, transport i recykling odpadów oraz zużytych produktów. Firma, która wdroży u siebie system, otrzymuje akredytowany certyfikat. Więcej informacji na www.emas.mos.gov.pl;
www.emas-polska.pl.

nologie i rozwiązania przyjazne środowisku, co potwierdzają certyfikaty. Eko-audyt i certyfikaty ekologiczne nie są co prawda obowiązkowe,
ale rośnie ich znaczenie w budowaniu wizerunku marki i prestiżu firmy. Posiadanie takich certyfikatów
stanowi ważną informację dla konsumentów, którzy wybierając produkty firm posiadających takie znaki, decydują o współpracy właśnie
z taką firmą.
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