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Motywując się wzajemnie 
i angażując pracowników, 

Zielone Biura tworzą 
ruch społeczny 
na rzecz wprowadzania w życie 
konkretnych rozwiązań proekologicznych

-3--2-

Słowo wstępne
Wielu z nas spędza coraz więcej czasu w biurach, niezależnie od tego, 
czy pracujemy w urzędzie, firmie czy organizacji pozarządowej. Warto więc 
zastanowić się, jak „zazielenić” biuro, aby w ten sposób obniżyć koszty jego 
funkcjonowania, ograniczyć jego oddziaływanie na środowisko i uczynić je 
bardziej przyjaznym miejscem pracy.

Ekocertyfikat Zielone Biuro stanowi  odpowiedź na potrzebę ustalenia 
ekologicznego standardu funkcjonowania biura i stworzenia płaszczyzny 
dla dzielenia się z innymi zarządzającymi doświadczeniami, rozwiązaniami 
i wiedzą w celu poznania i wykorzystania wzorców i pomysłów, 
które okazały się skuteczne w innych biurach. Motywując się wzajemnie 
i angażując pracowników, Zielone Biura tworzą ruch społeczny na rzecz 
wprowadzania w życie konkretnych rozwiązań proekologicznych – 
praktyczny wymiar rozwoju zrównoważonego.

Niniejsza broszura została przygotowana w celu zaprezentowania 
ciekawych, przydatnych i sprawdzonych rozwiązań proekologicznych, 
wypracowanych w Zielonych Biurach.  Rozwiązania te można zaadaptować 
do niemal każdego biura.  

Przyłączając się do ruchu Zielonych Biur, zrzeszającego ponad 200 firm 
i organziacji w całej Polsce, zaczynamy od siebie i tym samym dajemy 
dobry przykład innym.

Zapraszamy do współpracy. 

Rafał Serafin
Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
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Zielone Biuro

ZIELONE BIURO 
to korzyści dla biura i dla środowiska wynikające z racjonalnej gospodarki  
surowcami, wodą, energią i odpadami.

Urządzenia ograniczające zużycie wody: perlatory, zwężki prysznicowe, 
reduktory przepływu, wodooszczędne baterie, pozwalają na oszczędności 
miesięczne rzędu 8,85 m3 wody dla przeciętnego biura. Warto pamiętać, 
że mniejsze zużycie wody to także mniejsze zużycie energii potrzebnej 
do jej ogrzania oraz mniej wyprodukowanych ścieków!

Zastosowanie w Zielonych Biurach energooszczędnego sprzętu i źródeł 
światła, pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej  w średnim 
biurze o ponad 1,21 MWh miesięcznie.

Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko podawane w przeliczeniu 
na emisję CO2 może brzmieć nieco abstrakcyjnie. Dzięki wprowadzeniu 
niskonakładowych wdrożeń, każda z certyfikowanych firm  zmniejszyła swój 
negatywny wpływ na środowisko średnio o 35 Mg CO2  w ciągu zaledwie 
jednego roku. To ilość CO2, którą w ciągu roku jest w stanie pochłonąć 
400 drzew!

CERTYFIKAT ZIELONE BIURO
przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska wyróżnia firmy, 
organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, które odniosły sukces w 
minimalizacji swego negatywnego wpływu na środowisko.

Aby otrzymać certyfikat, organizacja powinna wypełnić deklarację 
przystąpienia do procesu certyfikacji i wyznaczyć osobę lub zespół, który 
będzie odpowiedzialny za koordynację działań. Konsultant z ramienia 
Fundacji przeprowadza rozpoznanie i zostawia praktyczne wskazówki, 
które pomogą spełnić kryteria certyfikatu. Ostatni etapem jest poddanie się 
audytowi certyfikującemu, weryfikującemu podjęte działania.
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Instytucja przyjazna środowisku
Opis organizacji:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 
powstał w 1989 r. i jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W latach 1989-2011 NFOŚiGW 
dofinansował przedsięwzięcia ekologiczne kwotą ok. 42,4 mld złotych. 
Narodowy Fundusz oferuje pożyczki i dotacje na projekty realizowane  
m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne a także  
osoby fizyczne.

Podjęte działania:
W biurze NFOŚiGW konsekwentnie wprowadzane są przedsięwzięcia 
proekologiczne również takie, które wykraczają poza standardowe  
działania instytucji finansowej, jednej z największych w sektorze finansów 
publicznych w Polsce. Pakiet działań proekologicznych „Eco-biuro” realizowany 
jest w oparciu o dokument „Polityka środowiskowa Narodowego Funduszu”.

Rezultaty:
W ramach projektu „Eco-biuro” podjęto szereg działań i inicjatyw mających 
na celu ograniczenie negatywnego wpływu naszej instytucji na środowisko: 
zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz wody, a także ilość 
wykorzystywanych materiałów biurowych, a co za tym idzie, produkowanych 
odpadów.
•	 zmniejszenie	zużycia	energii	poprzez	zainstalowanie	na	dachu	budynku	

kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej;
•	przy	każdym	włączniku	światła	(lampy	reagują	na	ruch)	umieszczono	

plakietkę przypominającą o oszczędzaniu energii a przy każdym kranie –  
o oszczędzaniu wody;
•	 zmniejszono	zużycie	papieru	poprzez:	wprowadzenie	elektronicznego	

systemu obiegu dokumentów; wprowadzenie czytników kart do urządzeń 
drukujących, automatyczny druk dwustronny, ograniczenie liczby drukarek  
w pokojach; 
•	wszystkie	wydawnictwa	(książki,	broszury,	ulotki)	drukowane	są	na	papierze	

ekologicznym, tzn. posiadającym certyfikat FSC, PEFC lub wyprodukowanym 
z makulatury;
•	 z	biurowców	NFOŚiGW	odbierane	są	posegregowane	odpady,	kierowane	 

do dalszego wykorzystania;
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•	 zwiększono	ilość	odzyskiwanych	materiałów	poprzez	umieszczenie	na	
każdym piętrze pojemników do segregacji odpadów (plastik, szkło, odpady 
organiczne, baterie), umieszczenie w każdym pokoju pojemnika na zużyty 
papier, do ponownego przetworzenia;
•	w	NFOSiGW	prowadzony	jest	stały	monitoring	zużycia	energii	elektrycznej	 

i cieplnej, papieru i wody oraz wytwarzanych ścieków i odpadów;
•	przy	zamówieniach	publicznych	w	konsekwentny	sposób	uwzględniane	są	

aspekty związane z ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem;
•	dla	NFOŚiGW	powstały	tzw.	gadżety	promujące	zachowania	proekologiczne;
•	wśród	pracowników	promowany	jest	carpooling	i	transport	publiczny,	

wdrożony jest system telepracy (bez konieczności podróżowania  
z miejsca zamieszkania do biura) i korzystanie z rowerów (dla rowerzystów 
przygotowane jest pełne zaplecze socjalne); 
•	opracowano	audyt	energetyczny	budynków	wraz	z	analizą	zużycia	energii,	

wdrożono 5-letni program minimalizacji zużycia energii. 

Organizacja: 

Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działalność: 

Finansowanie projektów 

w ochronie środowiska 

i gospodarce wodnej w Polsce

Adres: 

ul. Konstruktorska 3A, 

02-673 Warszawa

www.nfosigw.gov.pl

Certyfikat nr 198/2012/ZB
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W latach 1989-2011 NFOŚiGW dofinansował 
przedsięwzięcia ekologiczne kwotą 

ok. 42,4 mld zł 

NFOŚiGW 

prowadzi akcje 

proekologiczne, 

które wykraczają 

poza standardowe 

działania instytucji 

finansowej  
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Starostwo Powiatowe w Limanowej

Ostoja natury i zdrowia
Opis organizacji:
Starostwo Powiatowe w Limanowej jest urzędem reaktywowanym w 1999 r. 
do obsługi administracyjnej powiatu limanowskiego. Powstałe w urzędzie 
w 2005 r., Powiatowe Centrum Ekologiczne (PCE) ma za zadanie nauczanie 
podstaw ekologicznych i kształtowanie nawyków kultury ekologicznej 
oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr 
środowiska naturalnego i przyrodniczego, wpajanie postaw związanych 
z segregacją odpadów, czystością wód, ochroną przyrody, szacunkiem do 
zwierząt.

Podjęte działania:
Dzięki osobistemu wsparciu PCE przez Starostę Limanowskiego Jana 
Puchałę, w urzędzie  podejmowane są działania w zakresie ekologii.  
Można podzielić je na trzy kategorie: inwestycje, edukacja ekologiczna 
oraz ekologia urzędu. Prowadzone są inwestycje dla poprawy stanu 
środowiska, takie jak: rewitalizacja terenu po byłej stacji paliw, modernizacja 
systemów ciepłowniczych, montaż kolektorów słonecznych, wywóz azbestu. 
Coroczne programy edukacji ekologicznej obejmują projekty własne: 
konkursy ekologiczne, warsztaty, konferencje, wycieczki, wydawnictwa 
związane z ochroną środowiska i przyrody oraz ekologicznych organizacji 
pozarządowych: „Święto drzewa”, „Zaadoptuj rzekę”, „Pomagamy zwierzętom”, 
„Prezent dla ziemi”, „ Dzień Ziemi” i wiele innych.

Rezultaty:
W urzędzie, w ramach wprowadzonego systemu oszczędnego i racjonalnego 
wykorzystywania papieru, udało się zebrać 15 Mg makulatury, co jednocześnie 
obniżyło koszty wywozu odpadów. Ze sprzedaży makulatury zakupiono 
i zamontowano na wszystkie krany perlatory. To z kolei spowodowało 
obniżenie o 30% ilości zużywanej wody, a co za tym idzie, zmniejszenie opłaty 
za wodę i ścieki. Rozpoczęto zbiórkę baterii, co pozwoliło uszczelnić strumień 
wywożonych substancji niebezpiecznych z regionu o ponad 8 Mg. 
W zorganizowanych do tej pory 17 konkursach wzięło udział ponad 1,5 tys. 
osób. Wraz z młodzieżą szkolną otoczono opieką 22 potoki i posadzono 
ponad 4,5 tys. drzew. Wydano ponad 12,5 tys. ulotek i płyt CD związanych 
z ochroną środowiska, atlas roślin chronionych zagrożonych i ginących 
powiatu limanowskiego i ponad 2,3 tys. toreb ekologicznych. Prowadzona 
jest stała współpraca z GPN, Nadleśnictwami Limanowa i Stary Sącz, 
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Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Polskimi Związkami Wędkarskimi oraz 
Łowieckimi działającymi na terenie powiatu limanowskiego, Ligą Ochrony 
Przyrody a także z ponad 50 szkołami powiatu oraz organizacjami zajmującymi 
się tematyką ekologii i ochrony środowiska w całej Polsce.

W zakresie ochrony środowiska Powiat Limanowski otrzymał wyróżnienie 
Lidera Polskiej Ekologii 2008, Czarodziejskie Drzewo 2011, wyróżnienie 
w XI Edycji konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu 
w kategorii edukacji ekologicznej 2010. W 2012 r., Starostwo Powiatowe 
w Limanowej otrzymało Certyfikat Zielone Biuro.

Organizacja: 

Starostwo Powiatowe 

w Limanowej

Działalność: 

Realizacja usług administracyjnych 

dla mieszkańców 

Powiatu Limanowskiego

Adres: 

ul. Józefa Marka 9, 

34-600 Limanowa

www.powiat.limanowa.pl

Certyfikat nr 202/2012/ZB
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W 17 konkursach ekologicznych wzięło udział 

ponad  1,5 tys. osób z całego powiatu 
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udało się zebrać 

15 Mg 

makulatury



Tchibo Warszawa Sp. z o.o. 

3E for Environment:  
Educate, Engage & Eco-improve
Opis organizacji:
Tchibo reprezentuje unikalny model biznesowy, który łączy profesjonalną 
wiedzę o kawie ze sprzedażą innowacyjnych produktów użytkowych, 
oferowanych w tygodniowym cyklu w sklepach (ok. 50 punktów 
sprzedaży na terenie całego kraju) oraz w sklepie internetowym Tchibo.pl. 
Dzięki przestrzeganiu zasad społecznej odpowiedzialności i zaangażowaniu 
ponad 550-osobowego kompetentnego zespołu, firma Tchibo Warszawa 
notowana jest na 25 miejscu w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2012. 

Podjęte działania:
Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością 
biznesu są wpisane w strategię biznesową Tchibo i codzienną praktykę 
firmy. Strategię środowiskową firmy można streścić w haśle 3E for natural 
environment: Educate, Enagage & Eco-Improve (3E dla środowiska 
naturalnego: Edukacja, Zaangażowanie, Ekoudoskonalenia). Strategia 
biznesowa przekłada się na praktykę, dlatego jedną z inicjatyw firmy jest 
realizowana corocznie od trzech lat akcja Zielony Tydzień w Tchibo. 
Tegoroczna edycja akcji koncentrowała się na promowaniu zachowań 
energo- i wodooszczędnych oraz minimalizacji odpadów w miejscu pracy. 
Podczas Zielonego Tygodnia 2012 wprowadzono w Tchibo Warszawa nowe 
eko-rozwiązania, dotyczące papieru, papeterii biurowej oraz recyklingu 
i ponownego użycia papieru biurowego. Od tego czasu pracownicy 
korzystają z papieru biurowego i kopert pochodzących z recyklingu 
z certyfikatem Błękitny Anioł, a do korespondencji wewnętrznej używają 
kopert wielorazowego użytku.

W czasie Zielonego Tygodnia zorganizowany został konkurs Eko-Drużyna 
Tchibo. Zadaniem uczestników było ekologiczne zachowywanie się w pracy 
w czasie trwania Zielonego Tygodnia, przedstawienie relacji ze swoich działań 
oraz zgłoszenie pomysłów na usprawnienie procesów biznesowych w zakresie 
zmniejszenia zużycia wody, energii i usprawnienia gospodarki odpadami. 
W wyniku konkursu zgłoszonych zostało ponad 60 innowacyjnych pomysłów, 
które następnie zostały ocenione przez grupę Ambasadorów Ekologii, 
wyłonioną z pracowników Tchibo Warszawa. Najlepsze pomysły 
będą wdrożone w firmie. 
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Rezultaty:
Efekty programu 3 E i akcji Zielony Tydzień w Tchibo 2012:
•	 zmniejszenie	zużycia	papieru	w	biurze	o	35%,	 

a podczas Dnia bez Drukowania o dodatkowe 30%
•	 zmniejszenie	zużycia	butelek	plastikowych	o	73%
•	100%	papieru	biurowego	i	papeterii	z	recyklingu
•	poziom	zaangażowania	pracowników	w	działania:	40%	
•	 10	reguł	ekologicznych	zachowań	w	pracy	i	w	domu,	 

ujętych w dokument Zielone Zasady
•	2	nowe	inicjatywy	recyklingowe:	„Ciuch	w	ruch”	i	„Uwolnij	książkę”
•	ponad	60	pomysłów	z	zakresu	eko-innowacji
•	wyłonienie	z	pracowników	grupy	Ambasadorów	Ekologii
•	 szkolenia	ekologiczne	dla	wszystkich	pracowników	sklepów	Tchibo	
•	dwukrotne	przyznanie	Certyfikatu	Zielone	Biuro	(2010,	2012)

Organizacja: 

Tchibo Warszawa Sp. z o.o. 

Działalność: 

Handel produktami spożywczymi  

i niespożywczymi

Adres: 

ul. Fabryczna 5, 

00-446 Warszawa

www.tchibo.com/pl

Certyfikat nr 203/2012/ZB
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Do konkursu Eko-Drużyna Tchibo pracownicy zgłosili 

ponad 60 innowacyjnych pomysłów

Tchibo zmniejszyło 
zużycia papieru 

o 35%, 

a butelek 
plastikowych 

o 73% 
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Amway Business Centre-Europe Sp. z o.o.

W pełni popieramy 
działania proekologiczne
Opis organizacji:
Amway Business Centre – Europe działa na krakowskim rynku 
od marca 2010 i jako Centrum Obsługi Biznesowej świadczy usługi dla 
26 europejskich biur krajowych w zakresie: Finansów i Księgowości, 
Obsługi zamówień, Marketingu, IT i HR. Firma zatrudnia szerokie spektrum 
pracowników, począwszy od absolwentów wyższych uczelni, poprzez 
w pełni wykwalifikowanych pracowników na stanowiskach specjalistów, 
do Menadżerów w ogólnoświatowych strukturach Amway: 

Podjęte działania:
W październiku 2010 roku Amway dołączył do programu Zielone Biuro  
i rozpoczął wprowadzanie proekologicznych rozwiązań. Przeanalizowano 
dobór dostawców i wprowadzono ekologiczne materiały biurowe – papier 
z recyklingu. Drukarki mają obligatoryjnie ustawioną opcję drukowania 
dwustronnego. W pomieszczeniach socjalnych zorganizowano gniazda 
segregację odpadów. W toaletach zainstalowane zostały urządzenia 
ograniczające zużycie wody: spłuczki dwudzielne, perlatory i baterie 
z czujnikiem ruchu. Pracownicy korzystają z lampek na biurkach, 
aby zdecentralizować światło i ograniczyć jego zużycie. Temperatura 
w pomieszczeniach jest centralnie regulowana, tak aby ograniczyć zbędne 
zużycie energii.

Rezultaty:
Wdrożone w ramach starań o Certyfikat Zielone Biuro rozwiązania pozwoliły 
Amway Business Centre – Europe ograniczyć koszty i zużycie energii oraz 
wody, a także pomogły zbudować wizerunek stabilnej firmy dbającej 
o środowisko. 
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Organizacja: 

Amway Business Centre-Europe 

Sp. z o.o.

Działalność: 

Centrum Obsługi Biznesowej  

w zakresie: Finanse i Księgowość, 

IT, Marketing, Obsługa zamówień

Adres: 

Ul. Krakowska 280, KBP 800, 

32-080 Zabierzów

www.amway.pl

Certyfikat nr 098/2010/ZB
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Wdrożone w ramach starań o Certyfikat Zielone Biuro 

rozwiązania pozwoliły Amway Business Centre – Europe 

ograniczyć koszty i zużycie energii oraz wody
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My i nasze przedsiębiorstwo jesteśmy 
integralną częścią miasta, regionu, kraju
Opis organizacji:
Kirchhoff Polska Spółka z o.o. należy do międzynarodowego koncernu 
Kirchhoff Automotive, specjalizującego się w produkcji metalowych części 
dla przemysłu motoryzacyjnego. W Polsce firma działa od 1998 roku i posiada 
2 zakłady zlokalizowane w Mielcu oraz w Gliwicach. Firma jest dostawcą do 
takich światowych koncernów branży Automotive jak General Motors, Ford, 
Volkswagen, Daimler, BMW, Peugeot Citroen, Suzuki i wielu innych. 

Podjęte działania:
Odwołując się do zasad CSR i polityki środowiskowej, firma podjęła szereg 
kroków z zakresu minimalizacji zużycia papieru: korzystanie z tablic 
ścieralnych i rzutników multimedialnych, elektroniczne składanie zamówień 
SAP i obligatoryjne drukowanie dwustronne. Oczywiście sukces tych działań 
wymagał zaangażowania pracowników.

W swoich działaniach popularyzujących ochronę środowiska, Kirchhoff 
wychodzi także do społeczności lokalnej. Od kilku lat firma prowadzi 
coroczne konkursy dla przedszkolaków mające na celu rozwijanie wrażliwości 
ekologicznej i artystycznej dzieci, kształtowanie u dzieci poczucia harmonii 
ze środowiskiem i cała przyrodą oraz odkrywanie własnych zdolności 
i możliwości.

Rezultaty:
Monitoring ilości zużytej wody i wytwarzanych ścieków pozwolił zauważyć 
oszczędności wynikające z zamontowania perlatorów, baterii z reduktorami 
przepływu i spłuczek dwudzielnych.

Kirchhoff Polska posiada wdrożony oraz certyfikowany system ISO 14001. 
Ponadto firma uczestniczy aktywnie w działaniach Klubu Czysty Biznes 
w Tarnowie poprzez stosowanie standardów programu Zielone Biuro, 
co potwierdza certyfikat uzyskany w roku 2011. 

Organizacja: 

Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

Działalność: 

Produkcja podzespołów 

metalowych do nadwozi 

samochodowych

Adres: 

ul. Wojska Polskiego 3, 

39-300 Mielec

www.kirchhoff.pl

Certyfikat nr 181/2011/ZB
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Firma rozwija wrażliwość ekologiczną pracowników  

i kształtuje poczucie harmonii człowieka ze środowiskiem 

określając wspólne cele środowiskowe do realizacji



Bank Ochrony Środowiska S.A.

Rzetelny bank – 
w trosce o Ciebie i Nasze Środowisko
Opis organizacji:
Bank Ochrony Środowiska istnieje na rynku od ponad 20 lat. Jest to stabilna 
i bezpieczna instytucja finansowa, łącząca ofertę bankową ze wsparciem 
dla projektów służących środowisku. BOŚ Bank konsekwentnie realizuje 
proekologiczną misję, zawierającą się w sformułowaniu: Rzetelny bank –  
w trosce o Ciebie i Nasze Środowisko.

Podjęte działania:
Uzyskanie w 2011 roku Certyfikatu Zielone Biuro przez Centralę Banku 
Ochrony Środowiska było jednym z kroków uwierzytelniających realizację 
podejmowanych już przez Zarząd Banku i jego pracowników, świadomych, 
proekologicznych działań. Przykładem takich działań jest m.in. określenie 
śladu węglowego Banku i jego rekompensata przez obsadzenie ponad 
11 ha drzewami.

Proces aplikacji o Certyfikat rozpoczęto od audytu wstępnego, w ramach 
którego konsultant Fundacji Partnerstwo dla Środowiska określił stan  
aktualny w zakresie oddziaływania Banku na środowisko i zostawił wskazówki, 
jakie działania należy podjąć, aby uzyskać status Zielonego Biura. Warto 
podkreślić, że część kryteriów Certyfikatu Bank spełniał już na tym etapie.  
W Banku stosowano energooszczędny sprzęt biurowy i oświetlenie, wdrożono 
rozwiązania eliminujące konieczność używania papieru, wprowadzono 
selektywną zbiorkę papieru, właściwie postępowano także z bateriami, 
odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Pierwszym etapem nowych 
działań było przyjęcie Polityki Środowiskowej BOŚ S.A. Dokument ten jest dziś 
wizytówką Banku, a z jego treścią, upublicznioną m.in. na tablicy przy recepcji 
w siedzibie Centrali BOŚ, mogą zapoznać się Klienci i Partnerzy Banku. Polityka 
Środowiskowa jest też elementem pakietu dokumentów, z którym zapoznają 
się wszyscy nowo przyjmowani pracownicy. Kolejno podjęto szereg rozwiązań 
organizacyjnych i formalnych z zakresu zarządzania energią elektryczną 
i cieplną, wodą i ściekami oraz wprowadzono prośrodowiskowe regulacje 
dotyczące zakupów. Równocześnie zaangażowano się w edukację ekologiczną 
pracowników i klientów. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie 
gniazd z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów w zakresie papieru, 
plastiku, szkła, baterii i odpadów elektronicznych. Kosze na poszczególne 
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frakcje surowców są dokładnie opisane. Ich usytuowanie zwraca uwagę nie 
tylko pracowników, ale – przede wszystkim – gości i klientów odwiedzających 
Bank.

Rezultaty:
W wyniku procesu certyfikacji w Banku m.in. obniżono zużycie papieru 
i innych materiałów eksploatacyjnych oraz wody, podjęto proces 
monitorowania emisji dwutlenku węgla (za pomocą kalkulatora, 
którego uproszczona wersja została także udostępniona Klientom 
na stronie internetowej).

Przykładem wymiernych efektów wdrożenia systemu Zielone  Biuro 
w Banku jest zmniejszenie ilości zużywanej wody na 1 zatrudnionego 
o ok. 30% w stosunku do okresu sprzed zastosowania zaleceń z audytu 
i 9-krotne zmniejszenie ilości zużywanych tonerów w wyniku wprowadzenia 
systemu scentralizowanego drukowania.

Organizacja: 

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Działalność: 

Działalność finansowa

Adres: 

Al. Jana Pawła II 12, 

00-950 Warszawa

www.bosbank.pl

Certyfikat nr 167/2011/ZB
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BOŚ S.A. obliczył swój ślad węglowy i zrekompensował 

go przez obsadzenie ponad 11 ha drzewami

Bank zanotował  

30% 

zmniejszenie ilości 

zużywanej wody
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Carlsberg Polska Sp. z o. o.

Bądź fair wobec środowiska
Opis organizacji:
W Carlsberg Polska społeczna odpowiedzialność stanowi jeden z kluczowych 
filarów strategii firmy. Firma działa w zgodzie z przyjętymi politykami 
odpowiedzialnego zarządzania, tak wobec pracowników, jak i lokalnych 
społeczności oraz konsumentów, z jednoczesnym poszanowaniem norm 
etycznych oraz środowiska naturalnego. Carlsberg Polska jest świadoma, 
iż jej działalność nie jest obojętna dla otoczenia, ma znaczący wpływ na 
środowisko w łańcuchu dostaw i na poziomie konsumpcji, włączając kwestie 
recyklingu opakowań i segregacji odpadów. Dlatego firma koncentruje swe 
wysiłki tam, gdzie odpowiedzialność biznesowa jest szczególnie ważna, tj. 
na ochronie środowiska. Carlsberg Polska prowadzi kompleksowe działania 
w zakresie ochrony środowiska zarówno w sferze inwestycji ograniczających 
zanieczyszczenia (m.in. oczyszczalnie ścieków, kotłowania gazowa) oraz 
poszanowania energii i wody, jak i optymalizacji i odzysku odpadów. 
Równolegle, obok działań podejmowanych na rzecz minimalizowania wpływu 
browarów i biur na otoczenie, firma od ponad trzech lat konsekwentnie 
prowadzi edukację ekologiczną wśród pracowników, klientów i konsumentów.

Podjęte działania:
Carlsberg Polska aktywizuje swoich pracowników do świadomego 
stosowania działań przyjaznych środowisku. Wśród pracowników biur 
centrali w Warszawie, od 2009 roku prowadzona jest ekologiczna akcja 
edukacyjna pod hasłem „Zielone Biuro”, promująca zasady postępowania 
z szacunkiem wobec środowiska naturalnego. Głównym bohaterem tej akcji 
jest zabawna, rysunkowa postać Cleanerman’a, który na stałe wpisał się 
w codzienne funkcjonowanie firmy i stał się przewodnikiem po działaniach 
pro-ekologicznych, które pracownicy przenoszą także do prywatnego życia 
i swojego najbliższego otoczenia. Zabawne naklejki z jego wizerunkiem 
przypominają między innymi o dwustronnym drukowaniu, wyłączaniu światła 
czy klimatyzacji na koniec dnia pracy, segregacji odpadów. Dziś Cleanerman 
to certyfikowany specjalista ds. ekologii.

Rezultaty:
W wyniku akcji „Zielone Biuro” w 2011 roku (vs 2010) firma odnotowała 
ograniczenie zużycia energii w biurze o ok. 25 proc., z kolei papieru – o 20 
proc. W 2009 roku Kapituła Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przyznała 
Carlsberg Polska za program „Zielone Biuro” certyfikat potwierdzający wkład 
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firmy w minimalizowanie wpływu działalności biurowej na środowisko. 
W 2011 Zielone Biuro Carlsberg Polska pomyślnie przeszło audyt, który miał 
na celu recertyfikację Zielone Biuro. Firma została poddana ocenie według 
kryteriów, takich jak: zarządzanie energią elektryczną i cieplną, materiałami 
eksploatacyjnymi, wodą oraz odpadami. Audytorzy z uwagą zapoznali się 
również z prowadzoną przez firmę edukacją ekologiczną wśród pracowników 
i konsumentów. Wszystkie kryteria ocenione zostały na najwyższą 
100-procentową notę. Od momentu  otrzymania certyfikatu, firma nie 
ustaje w wysiłkach, by wprowadzać kolejne usprawnienia prośrodowiskowe. 
Między innymi, zostały zorganizowane warsztaty 5S dla grupy pracowników 
prowadzących biura, oddziały firmy, które służyły wypracowaniu i wdrożeniu 
kolejnych inicjatyw proekologicznych w biurach Carlsberg Polska. W ostatnim 
czasie zostały również zainstalowane zgniatarki do zużytych opakowań.

Organizacja: 

Carlsberg Polska Sp. z o. o.

Działalność: 

Branża handlowa

Adres: 

ul. Iłżecka 24, 

02-135 Warszawa

www.carlsbergpolska.pl

Certyfikat nr 188/2011/ZB
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Carlsberg ograniczył zużycie energii w biurze 

o ok. 25%, a papieru – o 20%

Firma od trzech lat 

prowadzi edukację 

ekologiczną wśród 

pracowników, 

klientów 

i konsumentów
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IKEA Retail Sp. z o.o. – sklep w Krakowie

„Lepiej świecić zamiast śmiecić”, czyli jak 
zachęcić do selektywnej zbiórki odpadów
Opis organizacji:
Wizją IKEA jest tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi 
w jak najbardziej zrównoważony sposób. Oznacza to dbałość o ludzi i naszą 
planetę. Efekty tej pracy widać w innowacyjnych produktach i rozwiązaniach 
IKEA, a także w sposobie prowadzenia działalności. Tworząc funkcjonalne 
produkty, IKEA stara się pozyskiwać surowce odpowiedzialnie, używać ich 
w oszczędny sposób oraz ograniczać ilość odpadów. Inwestuje również 
w energię odnawialną i energooszczędne technologie, by zapobiegać 
zmianom klimatycznym i zmniejszać swoj negatywny wpływ na środowisko. 
IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się 
przebudowa sklepu, po której IKEA Kraków stała się trzecim co do wielkości 
i jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. Nowa IKEA Kraków 
oferuje klientom mnóstwo przystępnych cenowo produktów i rozwiązań, 
dzięki którym każdy może prowadzić bardziej zrównoważone życie 
w domu: lampy LED, kosze do segregowania odpadów, meble i akcesoria 
wykorzystujące materiały pochodzące z recyklingu.

Podjęte działania:
W IKEA Kraków zauważono problem związany z brakiem możliwości 
odpowiedniej segregacji śmieci przez mieszkańców i od razu zabrano się 
za jego rozwiązanie. Mianowicie, na wielu osiedlach brakuje kontenerów 
do segregacji śmieci bądź też ich infrastruktura jest nieodpowiednio 
zorganizowana. Pokutuje również opinia, że nawet jeśli segregujemy odpady 
w naszych mieszkaniach i wrzucamy je do odpowiednich kontenerów, to 
„gdzieś po drodze i tak wpadają one do jednego worka”. Podział śmieci 
na różne frakcje staje się szczególnie kłopotliwy w małych mieszkaniach, 
gdzie po prostu brakuje przestrzeni do postawienia kilku pojemników. 
Dostrzegając te problematyczne aspekty selektywnej zbiórki odpadów, 
posiadając profesjonalne mini-centrum segregacji odpadów, (gdzie 
oddelegowani pracownicy dzielą je na kilkanaście frakcji i przekazują 
odpowiednim odbiorcom), IKEA Kraków umożliwiła swoim pracownikom 
przywóz odpadów nadających się do recyklingu do sklepu, a ponadto 
postanowiła wynagradzać ich za aktywne działania na rzecz ochrony 
środowiska i promocji zrównoważonego stylu życia wśród swoich rodzin 
i znajomych. Chcieliśmy nie tylko docenić tych, którzy już segregują odpady, ale 
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przede wszystkim zachęcić do takiej praktyki osoby, które tego nie robią. Mówi 
Pani Agata Czachórska –Węglarz, Koordynator ds. społecznych i ochrony 
środowiska IKEA Kraków – i dlatego stworzyliśmy program „Lepiej świecić zamiast 
śmiecić” skierowany do pracowników IKEA Kraków. Pracownicy mogą przynosić do 
sklepu 3 rodzaje odpadów: butelki PET, puszki i makulaturę. Oddane odpady 
przeliczane są na punkty, które wypisywane są na specjalnych bilecikach. 
Gdy pracownik uzbiera liczbę punktów, która go satysfakcjonuje, przelicza 
je na złotówki, a za ich równowartość może wybrać sobie nagrodę – artykuł 
z asortymentu IKEA. Dzięki udziałowi w akcji, każdy biorący w niej udział 
pracownik dostaje nagrody rzeczowe, jednocześnie mając pewność, że 
odpady trafią do organizacji zajmujących się ich recyklingiem.

Rezultaty:
Pracownicy firmy utożsamiają się z propagowanym przez IKEA 
zrównoważonym podejściem do biznesu i realizują go w praktyce. 
Biorą odpowiedzialność za środowisko naturalne i  propagują eko-nawyki. 
Mają również pewność, że posegregowane i oddane odpady nie trafią na 
wysypisko. Problem dotyczący tego, czy segregować i gdzie dostarczać 
posegregowane już odpady, został rozwiązany.

Do tej pory z programu skorzystało 78 osób.

Organizacja: 

IKEA Retail Sp. z o.o.  

– sklep w Krakowie

Działalność: 

Sklep z szerokim asortyment 

produktów wyposażenia wnętrz

Adres: 

ul. Josepha Conrada 66, 

31-357 Kraków

www.ikea.pl

Certyfikat nr 200/2012/ZB
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IKEA Kraków umożliwiła swoim pracownikom przywóz 

odpadów nadających się do recyklingu do sklepu 

Firma inwestuje 

w energię 

odnawialną 

i energooszczędne 

technologie
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Papier – Hurt Sp. J. 

Lansuj beż, beż nie jeż!
Opis organizacji:
Papier-Hurt Eko Biuro już od dwóch dekad zaopatruje biura we wszystkie 
materiały niezbędne do druku, wszystko to co zapewnia komunikację 
wewnętrzną i zewnętrzną oraz wszystko to, co w dużej mierze tworzy 
wizerunek firmy. Materiały oferowane przez firmę pochodzą z recyklingu 
lub są objęte międzynarodową certyfikacją środowiskową (papier, tonery, 
materiały biurowe), bądź są refabrykowane (wkłady laserowe do drukarek).
Papier-Hurt Eko Biuro wdrożył unikatową platformę zakupowa B2B, która 
pozwala na optymalizację dokonywanych zamówień, pełną kontrolę 
wydatków oraz gwarantuje zmniejszenie wydatków na materiały biurowe.

Podjęte działania:
Myślenie proekologiczne jest częścią filozofii firmy: niewielkim wysiłkiem, 
ale działając wspólnie i konsekwentnie, można wnieść ogromny udział 
do ochrony środowiska. Często małe zmiany powodują znaczące efekty! 
Pracownicy nie tylko sami wdrażają prośrodowiskowe rozwiązania, ale 
również na swej stronie zamieścili szereg porad, jak pracując w biurze 
chronić środowisko.

Już od 2007 roku, firma, wspólnie z Dyrekcją Mazowieckiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych, prowadzi edukację ekologiczną społeczeństwa poprzez 
akcję „Lansuj beż, beż nie jeż !”. Celem akcji jest promowanie wartości 
proekologicznych w biznesie, a w szczególności zachęcanie klientów do 
kupowania papierów makulaturowych oraz innych produktów ekologicznych 
poprzez:
•	pokazanie,	że	to	nie	biel	decyduje	o	jakości	papieru;
•	udowodnienie,	że	papier	pochodzący	z	recyklingu,	który	najczęściej	ma	kolor	

beżowo-szary, jest tak samo dobry i użyteczny, jak papier o nieskazitelnej 
bieli;
•	wykreowanie	mody	na	używanie	papieru	ekologicznego,	co	jest	w	zgodzie	

ze świadomym i odpowiedzialnym podejściem nowoczesnego biznesu;
•	pokazanie,	że	zakup	produktów	recyklingowych	ma	wymierny	wpływ	na	

ochronę środowiska.

Od maja 2002 roku Papier-Hurt Eko Biuro współpracuje z Fundacją „Dr Clown” 
inicjując zbiórkę zużytych tonerów i tuszy, których późniejsza refabrykacja 
pozwala na współfinansowanie działań terapeutycznych Fundacji.
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Na początku 2011 roku wdrożony został w firmie Kodeks Etyczne Biuro 
określający zasady działania z poszanowaniem praw pracowników 
i kontrahentów, oraz zgodnie z obowiązującym prawem ochrony 
środowiska. 

Rezultaty:
W ciągu kilku lat trwania Akcji „Lansuj beż, beż nie jeż!” sfinansowano –
dzięki zaangażowaniu w akcję licznego grona firm – zasadzenie kilkunastu 
tysięcy sadzonek na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, miasta 
Otwock, szkół i miejsc edukacyjnych w Gminach Kołbiel oraz Celestynów. 
Ponadto, dzięki wpływom z akcji, Papier-Hurt Eko Biuro sponsorował 
sadzonki rozdawane w czasie festynu z okazji Dnia Ziemi na Polach 
Mokotowskich.

Organizacja: 

Papier-Hurt Sp. J. Eko Biuro

Działalność: 

Dystrybucja materiałów 

biurowych

Adres: 

ul. Łopuszańska 36 bud.4, lok.4, 

02-220 Warszawa

www.papier-hurt.com.pl

www.ekobiuro.com.pl

Certyfikat nr 193/2012/ZB
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W ciągu kilku już lat trwania akcji „Lansuj beż, 
beż nie jeż!” firma sfinansowała zasadzenie 

kilkunastu tysięcy sadzonek

Papier-Hurt Eko 

Biuro pracuje 

z Fundacją  

„Dr Clown” 

zbierając zużyte 

tonery i tusze
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Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Plac Matejki 5/6, 31-157 Kraków
tel.: +48 12 430 24 43, +48 12 430 24 65
e-mail: biuro@fpds.pl

www.zielonebiuro.pl
www.fpds.pl

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od 1991 r. pomaga mieszkańcom 
ponad 20 regionów Polski zmieniać swoje otoczenie – rozwijać 
współpracę lokalną, przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska 
naturalnego. Wspólnie z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje 
pozarządowe, szkoły, instytucje samorządowe, przedsiębiorstwa), 
realizuje sześć długoletnich programów, które wprowadzają zasady 
zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Polaków: Grupy 
Partnerskie, Zielone Szlaki – Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju, Czysty 
Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. Programy Fundacji są nieustannie 
rozwijane zgodnie z lokalnymi potrzebami. Działania te obejmują m.in. 
pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, 
certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych rozwiązań 
i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla 
środowiska. 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, w ramach realizowanych 
programów, przyznaje certyfikaty środowiskowe: Czysta Turystyka, 
Zielone Biuro, Przyjazny Rowerom, Zielona Flaga oraz Lokalne Centrum 
Aktywności Ekologicznej.

Partnerzy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
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