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Dzień Ziemi każdego dnia: liderzy biznesu ograniczają CO 2!
9 269 ton CO2 – o tyle swoją emisję zmniejszyły małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje,
urzędy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe aktywnie zaangażowane w minimalizację
negatywnego wpływu na środowisko. Ograniczenie emisji poprzez wdrożenie certyfikatów
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska jest równoznaczne z pochłonięciem CO2 przez 123 587
drzew!
– Współpracując z biurami i obiektami turystycznymi wprowadzamy trwałe rozwiązania
prośrodowiskowe. Wspólnie staramy się, aby Dzień Ziemi był każdego dnia. 22 kwietnia jest
idealnym momentem promowania takich działań wśród pracowników, klientów i interesariuszy.
Powiększy to grono osób przyczyniających się do „lepszego jutra”, a zarazem pozwoli zyskać
biznesową przewagę nad nieekologiczną konkurencją. – mówi Rafał Serafin, prezes Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska.
Fundacja proponuje dwa certyfikaty: Zielone Biuro i Czystą Turystykę dla organizacji, które
podejmują
działania
w
zakresie
zrównoważonej
gospodarki
wodą,
energią
i odpadami równocześnie prowadząc systematyczną edukację ekologiczną pracowników. Średnio,
każda z 263 certyfikowanych do tej pory organizacji zmniejszyła swoją emisję dwutlenku węgla
o 22%!
Działania, jakie podejmowali pracownicy Zielonych Biur, to przede wszystkim wymiana sprzętu
oraz oświetlenia na energooszczędne. Zastosowanie powyższych rozwiązań w 178 biurach
pozwala na oszczędność rzędu 2604 MWh, czyli równowartość miesięcznego zużycia energii
przez 580 gospodarstw domowych. Dzięki segregacji w ciągu ostatniego roku na składowiska NIE
trafiło 1132 ton odpadów, które zostały przekazane do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
– Stworzenie ekologicznego biura to zwykle zastosowanie prostych rozwiązań, które w dużej mierze
zależą od codziennych nawyków ludzi w nim pracujących. – podkreśla Aleksandra Pacułt,
Specjalistka ds. Zielonego Biura. - Świetnym pomysłem jest umieszczenie nad sprzętami biurowymi
tabliczek z humorystycznymi poradami jak być ekooszczędnym czy wyeliminowanie jednorazowych
naczyń – dodaje.
Obiekty turystyczne, ze względu na inną niż biura specyfikę, największe sukcesy
w minimalizowaniu swego negatywnego wpływu osiągnęły w obszarach „energia elektryczna”
i „woda”. Zarówno w hotelach, hostelach, jak i pensjonatach oraz gospodarstwach

agroturystycznych sprawdziło się także zastosowanie energooszczędnego sprzętu AGD oraz
centralna regulacja temperatury. Dzięki inwestycjom w urządzenia ograniczające zużycie wody,
blisko 100 certyfikowanych obiektów oszczędza miesięcznie wodę pozwalającą wypełnić basen
olimpijski.
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