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DLACZEGO
TO TAKIE WAŻNE ?
Z

nany ludzkości od drugiej połowy XIX wieku, zdążył wpisać się
w codzienność każdego z nas - plastik. Przed wynalezieniem szeregu
tworzyw sztucznych ludzie używali do tworzenia rzeczy surowców, które
można było uzyskać bezpośrednio z natury, takich jak: włókna roślinne,
kamienie, skóra czy drewno. Z czasem nauczyliśmy się pozyskiwać nowe

tworzywa jak stopy metali lub tworzywa sztuczne, których bazą był surowiec
występujący w naturze. W wyniku ciągłego doskonalenia i rozwoju technologii,
wynaleziono całkowicie sztuczne tworzywo, które w przeciwieństwie do wysokich
kosztów pozyskiwania naturalnych surowców, dawało możliwość masowej i taniej
produkcji, umożliwiając szybki rozwój niemal każdej gałęzi przemysłu. Odporny
na korozję, wilgoć, lekki, a zarazem wytrzymały plastik, stał się alternatywą
dla wielu przedmiotów codziennego użytku, znajdując zastosowanie
w każdej dziedzinie życia.
Od momentu rozpoczęcia masowej produkcji, wzrost produkcji
tworzyw sztucznych na świecie trwa nieprzerwanie od 68 lat,
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zwiększając się z 1,5 mln ton w 1950 roku do 359 mln
ton w 2018 roku. W przeciwieństwie do surowców
naturalnych, tworzywa sztuczne są bardzo trwałe, przez
co gromadzą się w przyrodzie, niszcząc ekosystem,
na którym polegamy. Wprowadzony do obiegu plastik
pozostaje w nim na zawsze, pod postacią poddanej
recyklingowi butelki, składowanej na wysypisku
jednorazowej torby lub w formie mikro-plastiku, którym
żywi się plankton.

Dzień Długu Ekologicznego jest doskonałą wizualizacją
jak bardzo działalność człowieka wpływa na życie na
Ziemi i jak w jakim stopniu nadużywa jej zasobów.
Według wyliczeń Global Footprint Network w 2020 roku
dzień ten przypadł na 22 sierpnia. Oznacza to, że jest
to dzień w którym przez konsumpcję i wykorzystanie
zasobów naturalnych przekroczona została granica
możliwości produkcyjnych Ziemi przypadających
jej na dany rok. Wizja życia na Ziemi na kredyt przez
pozostałe cztery miesiące nie jest optymistyczna,
jednak za sprawą wybuchu pandemii COVID-19
można zobaczyć symboliczne „światełko w tunelu” i
wyciągnąć wnioski na przyszłość. Otóż w 2020 roku z
powodu kilkumiesięcznego zamrożenia gospodarek
i ograniczenia emisji zanotowano największą roczną
zmianę na korzyść Ziemi od początku monitorowania
zużycia zasobów. Względem 2019 roku DDE przesunął
się o ponad trzy tygodnie, co wyraźnie pokazuje, że
podejmowane działania ukierunkowane na ograniczenie
śladu węglowego mają sens i mogą przynieść wymierne
skutki. Oczywiście lockdown tak wielu krajów był
bardzo dotkliwy dla światowej gospodarki i przyczynił
się do globalnego kryzysu jednak był też okazją do
zaobserwowania skali wpływu emisji na środowisko
naturalne. Według Global Footprint Network, aby do
2050 roku powrócić do stanu sprzed pięćdziesięciu lat,
data Dnia Długu Ekologicznego powinna opóźniać się
tylko o pięć dni każdego roku. Wystarczy zatem więcej
odpowiedzialnych wyborów każdego z nas, aby móc
wpłynąć globalnie na rzeczywisty stan naszej planety.

Problem plastikowych odpadów oraz ich wpływu na
środowisko naturalne jest jednym z głównych wyzwań,
z którymi musi zmierzyć się współczesny świat.
Z ponad 29 mln ton pokonsumenckich odpadów
tworzyw sztucznych zebranych na terenie UE
w 2018 roku, tylko 32% poddano recyklingowi, 42%
poddano procesowi odzysku energii, podczas gdy
niemal 25% trafiło na składowiska – przyczyniając
się do degradacji i zanieczyszczenia środowiska
naturalnego.
Jedną z form działania przeciw nadmiernej produkcji
odpadów trafiających do środowiska naturalnego jest
szukanie alternatyw oraz zapewnienie jak najdłuższej
żywotności wprowadzanym na rynek surowcom,
wyrazem czego są działania podejmowane przez Unię
Europejską. Jednym z celów strategii zrównoważonego
rozwoju Wspólnoty jest wprowadzenie do 2030 roku
opakowań w 100% nadających się do recyklingu.
Od stycznia 2021 roku we wszystkich krajach UE ma
również obowiązywać podatek od plastiku, dotyczący
wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek, które
nie zostały poddane recyklingowi.

Tworzenie zrównoważonego środowiska pracy to
również istotny element polityki czy strategii organizacji
i nowoczesnego sposobu działania. Wiele firm
poszukuje dziś sposobu by zmniejszyć swój ślad
węglowy i udział w wytwarzaniu odpadów jak plastikowe
butelki czy papier dokładając starań by uczynić swoje
biuro bardziej zielonym i przyjaznym dla środowiska i
pracujących w nim ludzi.

Wzrost świadomości zagrożeń związanych z
niszczeniem środowiska naturalnego, przejawia się w
codziennych decyzjach dokonywanych przez każdego
z nas. Wybór wielorazowej torby na zakupy czy podróż
komunikacją zbiorową, w efekcie skali przynosi
środowisku wymierne i mierzalne korzyści, które wpisują
się w trend less waste.

Ile plastiku zużywasz?:

https://www.omnicalculator.com/ecology/plastikowe-smieci
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CO NA TO
SEKTOR BIUROWY?
O

d kilku lat w wielu obszarach
widoczny jest trend rosnącego
znaczenia rozwiązań
ekologicznych i podejmowania
inicjatyw wspierających
zrównoważony rozwój. Rynek
nieruchomości komercyjnych
nie należy do wyjątków, bo z roku
na rok deweloperzy coraz częściej
decydują się na rozwiązania ekologiczne
możliwe do wprowadzenia już na etapie
projektowania, a zielone certyfikaty
stały się standardem w nowoczesnych
biurowcach.
Według danych Global Footprint Network,
jeśli ograniczymy globalny ślad węglowy
o 50%, to Dzień Długu Ekologicznego
możemy opóźnić nawet o 3 miesiące.
Ze względu na dużą różnorodność
działalności człowieka, można ją podzielić
na obszary, które wymagają regulacji
w zakresie ochrony i zrównoważonego
rozwoju: miasta, energetyka, żywność,
populacja i natura. Według prognoz do
2050 roku aż 70% ludności na świecie
będzie żyło w miastach, dlatego kluczowe
są dbałość o ich zrównoważony rozwój
i przyjęcie odpowiednich standardów
budownictwa. Co więcej, według
Architecture 2030 sektor budowlany jest
odpowiedzialny za 40% emitowanych
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do atmosfery gazów cieplarnianych. Dlatego
dekarbonizacja budownictwa może realnie wpłynąć
na stan naszej planety.
Jest to tym istotniejsza kwestia, jeśli weźmiemy
pod uwagę stałe rozrastanie się miast, wzrost liczby
ludności i trwałość oraz czas eksploatacji budynków.
Niektórzy właściciele budynków komercyjnych na
świecie, w tym w Europie, angażują najemców do
działań na rzecz środowiska, dlatego w niektórych
krajach (m. in. w Australii, Francji czy Wielkiej Brytanii)
popularne są „zielone umowy najmu”.
W takich umowach znajdują się zapisy i wytyczne

dotyczące ekologicznych rozwiązań w budynku oraz
współpracy w tym zakresie właściciela z najemcą.
Ustalenia mogą dotyczyć strefowego sprzątania
przez serwis sprzątający ograniczając zużycie światła,
używania ekologicznych środków czyszczących, czy
wyposażenia biura w meble i sprzęt pochodzący
z recyklingu.
Jednocześnie, coraz bardziej widoczna jest chęć
najemców budynków biurowych do podejmowania
działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Co więcej, promowanie proekologicznych postulatów
w środowisku pracy to niejednokrotnie inicjatywy
oddolne, zapoczątkowane między innymi przez samych
pracowników, dlatego pracodawcy, aby wyjść naprzeciw
oczekiwaniom pracowników, przywiązują coraz większą
wagę do takich działań.

W dodatku dzięki współpracy właściciela budynku
z najemcami można stworzyć zdrowe i przyjazne
otoczenie dla pracowników. Polskie Stowarzyszenie
Budownictwa Ekologicznego w raporcie „Zdrowe
zielone biuro” prezentuje szereg rozwiązań
podnoszących jakość i wygodę korzystania z
przestrzeni biurowej. W raporcie zwrócono uwagę na
konieczność zadbania o właściwą jakość powietrza za
pomocą wykorzystania zdrowych materiałów, czujników
jakości powietrza, czy efektywnej wentylacji. Drugim
bardzo ważnym czynnikiem, o który warto zadbać
przy projektowaniu powierzchni jest odpowiednie
oświetlenie zarówno dzienne jak i sztuczne. Raport
odnosi się również do komfortu psychicznego i
umysłowego użytkowników budynku. Właściciel
biurowca powinien zadbać o tzw. pro-mental design tak,
aby pracownicy mogli odpocząć od pracy w przyjaznym
otoczeniu. Z tym wiąże się również odpowiednia
architektura wokół budynku, jak i zaprojektowana zieleń,
która pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie.

Właśnie takie inicjatywy były dla nas inspiracją, aby
zbadać podejście naszych klientów do tematu ekologii.
Knight Frank wraz z partnerami, studiem projektowym
Workplace oraz Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa
Ekologicznego, przeprowadził ankietę, w której
pytaliśmy o podejście do tematu „less waste” w biurach.

Jak dążyć do ekologicznego budownictwa?:

https://architecture2030.org/
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BIURO LESS WASTE
- Wyniki ankiety
W
pracy.

yniki ankiety, która została przeprowadzona
wśród najemców biur, wskazują, że
zdecydowana większość spośród 116
uczestników badania jest pozytywnie
nastawiona do idei „less waste” i otwarta na
wprowadzanie zmian w swoich miejscach
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natomiast takie działania nie są zwykle koordynowane
i odpowiednio wprowadzane, przez co podejmowane
kroki mogą być niespójne. Widać również, że jeśli
skoordynowane działania zostałyby podjęte, mogą
spotkać się one z aprobatą pracowników firm.

przynieść pozytywne zmiany dla środowiska pracy.
Zmieniające się zasady funkcjonowania biur mogą
w wielu przypadkach oznaczać reorganizację
dotychczasowej powierzchni. Potrzeba zaprojektowania
miejsca pracy od nowa tak, aby spełniała normy
sanitarne i była dostosowana do hybrydowego trybu
pracy, jest dobrą okazją dla najemców do wprowadzenia
również ekologicznych rozwiązań w swoim biurze.
Wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety wskazują
bardzo wyraźnie, że pracownicy są gotowi na zmiany,
ale pokazują również, że w niektórych organizacjach
brakuje inicjatora tych zmian i osoby, która je wdroży.
Dlatego też chcemy zwrócić uwagę, że działania na
rzecz ochrony środowiska naturalnego traktowane są
zawsze jako wartość dodana, ale niekoniecznie muszą
oznaczać dodatkowe koszty. Przykładem są telefony
stacjonarne na biurkach pracowników czy kosze na
śmieci pod ich biurkami. Aż 82% respondentów byłoby
skłonnych zrezygnować z telefonów stacjonarnych
i koszy na śmieci przy każdym stanowisku pracy.
Wydawać by się mogło, że telefony stoją na biurkach nie
mają szkodliwego wpływu na środowisko, natomiast jest
wręcz przeciwnie. Towarzyszy im okablowanie, obsługa
techniczna i zużywanie energii. Kosze na śmieci
przy każdym stanowisku pracy to setki wyrzucanych
codziennie jednorazowych worków plastikowych.
Mimo to rezygnacja z tych elementów stanowiska
pracy dotychczas mogła wydawać się dość trudna, bo
wynika z wieloletniego przyzwyczajenia. To tylko drobne
przykłady, a takich rozwiązań w naszych biurach jest
zdecydowanie więcej. Jesteśmy przekonani, że teraz, w
czasie kiedy większość podmiotów szuka oszczędności,
dobrze zaaranżowana przestrzeń w myśl idei „less
waste” może przyczynić się do bardziej efektywnego
wykorzystania posiadanych zasobów, a tym samym do
zmniejszenia kosztu utrzymania biura.

Jednak mimo że aż 95% ankietowanych uważa produkt
z recyklingu za pełnowartościowy, a prawie 70%
przekazuje wyposażenie nadające się do użytku innym
podmiotom, to mniej niż połowa firm ma w swoich
siedzibach wyposażenie z odzyskanych materiałów.
Pokazuje to duży potencjał i kierunek zmian, jaki może
nastąpić w najbliższych latach, jak również powód dla
firm specjalizujących się w aranżacji wnętrz do dalszego
rozszerzania oferty o rozwiązania „less waste” tak, aby
planowanie zrównoważonego biura zaczęło się przed
jego powstaniem.
Eksperci Knight Frank zgodnie twierdzą, że pomimo
negatywnych skutków pandemii COVID-19, nowa
rzeczywistość po powrocie najemców do biur może

Ponad 80% firm biorących udział w ankiecie
deklaruje, że działalność firmy jest oparta o zasady
zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie pracowników
widać w codziennych działaniach przedsiębiorstw
- 86% ankietowanych analizuje zużycie zasobów
i materiałów, aby uniknąć niepotrzebnych zakupów,
a w prawie trzech czwartych firm dokumentacja
przechowywana jest cyfrowo, aby nie drukować
zbędnych dokumentów. Pozytywnym trendem
jest odpowiedź ankietowanych dotycząca zużycia
wyposażenia biura – 71% naprawia zepsute meble,
zamiast zakupu nowych. Jednak przestrzeni do
rozszerzenia działań jest jeszcze wiele, gdyż wyniki
ankiety sugerują, że nie wszystkie firmy deklarujące
działania zgodne ze zrównoważonym rozwojem
stosują nawet te najprostsze rozwiązania. Jedynie
35% ankietowanych zadeklarowało używanie
certyfikowanego papieru z recyklingu, tylko 71%
zrezygnowało z wody butelkowanej na rzecz filtrowanej,
a 70% ma ustawione drukarki na automatyczny
dwustronny wydruk. Pokazuje to, że są chęci do
wprowadzania zmian wśród pracowników firm,

Policz swój ślad ekologiczny:
https://www.footprintcalculator.org
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70%
71%
81%
82%
95%
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firm deklaruje, że ma drukarki ustawione
na dwustronny wydruk

zamieniło wodę butelkowaną na filtrowaną
uważa, że biuro może być bardziej oszczędne
w elementy dekoracyjne na korzyść
materiałów przyjaznych środowisku

NAJWAŻNIEJSZE
WNIOSKI
Ankietowani są pozytywnie
nastawieni do rozwiązań
ekologicznych i są na nie gotowi.
Wzrasta nasza świadomość
ekologiczna.
Brakuje decyzji i realizacji.
Zatrzymujemy się na etapie idei.

jest gotowych na rezygnację z telefonów
na biurkach

8

uważa produkty pochodzące z recyklingu
za pełnoprawne

Pozytywny aspekt pandemii
– firmy planują docelowo zastąpić podróże
służbowe nowymi technologiami.

9

LESS WASTE W BIURZE
– GARŚĆ POMYSŁÓW
I
dea „less waste” ma na celu ograniczenie produkcji i zużycia odpadów i jest to styl życia,

który odnosi się do tego co kupujemy, ale również jak podróżujemy, jak pracujemy, jak dbamy
o siebie, jak funkcjonujemy w społeczeństwie. Sam recykling w procesie gospodarowania
odpadami nie jest wystarczający. Ze względu na coraz większą ilość tworzyw sztucznych,
które nie mogą zostać poddane recyklingowi, warto odnieść się do źródła problemu i
zadbać o to, aby ograniczyć zużycie plastiku na rzecz surowców, które można wielokrotnie
wykorzystać. Co więcej, ideę „less waste” można stosować w każdej dziedzinie życia – również
w biurze.

Montaż paneli fotowoltaicznych, dzięki
którym będzie można ograniczyć koszt
zużycia energii elektrycznej. Rozwiązanie to jest coraz częściej stosowane
przez właścicieli budynków, jednak najemcy we współpracy z wynajmującym
również mogą je zastosować. Ze względu na wymóg specjalistycznej instalacji
może stanowić początkowo koszt dla
firmy, jednak rządowe programy wspierające, jak i różne formy finansowania
oferowane na rynku pozwalają na szybsze czerpanie korzyści z odnawialnych
źródeł energii.
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Kiedy światła w biurze gasną, a drzwi
zamykają się za ostatnim pracownikiem, wiele systemów firmowych i budynkowych nadal działa. Jednak skoro
powierzchnia nie jest używana, można zdecydować się na wyłączanie klimatyzacji i wentylacji poza godzinami
pracy oraz w weekendy, jak też położyć
większy nacisk na wyłączanie oświetlenia na nieużywanej powierzchni
i zachęcać do tego tak samo pracowników, jak i serwis sprzątający.

Działalność marketingowa może
generować dużą ilość materiałów
promocyjnych, które nie zostaną
w pełni wykorzystane. Aby uniknąć
gromadzenia banerów, broszur, ulotek i gadżetów, które wyprodukowane zostały do promocji konkretnych wydarzeń, warto wprowadzić
przemyślaną serię uniwersalnych
gadżetów dla klientów oraz zastosować jak najwięcej elektronicznych
form prezentacji.

Warto promować wśród pracowników dojazdy do pracy na rowerze
lub, jeśli to niemożliwe korzystanie
z komunikacji miejskiej. Dobrym sposobem jest wprowadzenie programu
motywacyjnego np. dopłata do biletów komunikacji miejskiej lub nagrody
za określoną liczbę przyjazdów rowerem. Dzięki takim działaniom dojazd
z i do biura może być bardziej ekologiczny.
W biurze codziennie spotyka
się wiele osób. Warto promować ekologiczne rozwiązania
nie tylko w życiu zawodowym,
ale też zachęcać pracowników do korzystania z punktu
wymiany, aby rzeczy w dobrym
stanie znalazły nowego właściciela.
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Rozwiązaniem umożliwiającym znaczne zredukowanie zużycia plastiku
jest stosowanie dystrybutora filtrującego wodę połączonego bezpośrednio z instalacją wodną w budynku.
Dzięki przefiltrowanej, czystej wodzie
istnieje możliwość rezygnacji z plastikowych butelek czy baniaków. Co
więcej, woda podawana w salach
konferencyjnych może być nalewana
do karafek tak, aby każdy mógł z niej
skorzystać bez potrzeby każdorazowego użycia wody butelkowanej.

Krokiem jaki może podjąć administracja biura, aby zminimalizować zużycie plastiku jest
dokładny i świadomy wybór materiałów, z jakich korzysta biuro.
Przykładem mogą być chociażby długopisy w bambusowej lub
papierowej obudowie. Wybierając materiały biurowe z naturalnych surowców łatwiej zadbać o
ich recykling.
Polacy mają 53 miliony
telefonów komórkowych.
Duża część z nich to telefony służbowe, dlatego
warto zastanowić się nad
koniecznością posiadania telefonów stacjonarnych na biurkach.

Rozszerzająca cyfryzacja pozwala na coraz bardziej efektywne działania operacyjne
przedsiębiorstw, ale również ma ogromne
znaczenie dla działań administracyjnych.
Dzięki dużej wydajności serwerów oraz poszerzającej się ofercie oprogramowania
oferującej zabezpieczenia dokumentów czy
podpisy kwalifikowane, możliwe jest przechowywanie niemal całości dokumentacji
firmy w formie elektronicznej. Jeżeli jednak
potrzebna jest forma papierowa dokumentów, warto rozważyć zakup ekologicznego
papieru z recyklingu z certyfikatem jakości.
A kolejnym krokiem do ekologicznego drukowania jest stosowanie druku dwustronnego, aby zużyć możliwie mało kartek papieru.

Segregacja śmieci z podziałem na
5 frakcji jest wymagana prawem od
1 stycznia 2020 roku. W wielu biurach, oprócz głównych punktów do
wyrzucania odpadów, są jeszcze kosze na śmieci, które pracownicy mają
pod biurkami. Wyrzucane są do nich
wszystkie odpady, więc nie podlegają
segregacji. Rezygnując z nich mamy
pewność, że wszystkie śmieci w biurze będą poddane segregacji, a także
oszczędzamy ilość plastikowych worków używanych do wykładania pojemników.

W ostatnich latach coraz popularniejszy
oraz znacznie bardziej dostępny stał się
catering dietetyczny, z którego korzysta coraz więcej pracowników biur ze względu na
szybki styl życia i brak czasu na zadbanie
o zrównoważoną dietę. Jednak problemem
takiego rozwiązania jest znaczna ilość plastikowych opakowań, które w większości
przypadków trafiają na śmietnik po jednym
użyciu. Jeśli decydujemy się na catering
dietetyczny, warto skontaktować się z najbliższą jadłodzielnią i przekazać opakowania do ponownego wykorzystania.

Oprócz dobrych nawyków dotyczących korzystania z energii
elektrycznej takich jak wyłączanie
oświetlenia, nieużywanych sprzętów pomocnym narzędziem może
okazać się platforma cyfrowa do
monitorowania godzinnego zużycia
mediów. Dokładne pomiary i analizy
zużycia mogą przyczynić się do obniżenia kosztów mediów i bardziej
odpowiedzialnego zużycia zasobów.

Ogranicz marnowanie jedzenia:
https://toogoodtogo.pl/pl/
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CO ARCHITEKT MOŻE
ZROBIĆ DLA BIURA,
ABY BYŁO LESS WASTE?

LESSWWASTE
BIURZE

Dlaczego?
A to architekci i projektanci tych przestrzeni stoją na
początku całego łańcucha projektowo-inwestycyjnego
i dysponują narzędziami, które mogą zmniejszyć
te liczby. Pracując nad projektem, powinniśmy
od początku myśleć o modelu cyrkularnym, który
minimalizuje koszty środowiskowe realizacji.

Branża budowlana generuje co roku 500 mln ton
odpadów. Cykl życia przestrzeni biurowej wynosi
średnio 5-10 lat. W skali branży architektonicznej można
porównać taki projekt do jednorazowej reklamówki.
Po tym okresie większość wyposażenia biura kończy
jako odpady. Sprawia to, że projekt biura ma cykl
linearny, który jest niestety szkodliwy dla środowiska.
Według szacunków Environmental Protection Agency
aż do 8,5 mln ton aktywów biurowych trafia rocznie na
wysypiska śmieci, tylko w samym USA.

Dominika Zielińska
PARTNER ZARZĄDZAJĄCA,
ARCHITEKT, WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Z

bliżający się kryzys klimatyczny i zagrożenia z
nim związane wywołują zmiany przyzwyczajeń na
różnych frontach – indywidualnym, organizacji
biznesowych i całych branż. My, jako architekci
i projektanci środowisk pracy największy wpływ
mamy na poziomie firm – naszych Klientów.
To organizacje pełnią rolę katalizatorów pewnych
wartości – w tym przypadku środowiskowych - zarówno
dla pracowników jako jednostek, jak i dla obszarów
rynkowych, na których działają.
W biurach spędzamy znaczną część swojego życia.
Powstają tam nasze nawyki, także te niezwiązane z
pracą. Wielu użytkowników projektowanych przez nas
przestrzeni pracy przyznaje, że zaczęło prywatnie

segregować śmieci dlatego, że miejsce ich pracy
miało wdrożoną taką politykę. Biura, które w swoje
DNA wpisane mają wartości proekologiczne pełnią
rolę edukacyjną, a także kulturotwórczą - wzmacniają
identyfikację pracowników z kulturą organizacji.
Świadomi pracownicy wręcz oczekują działań
społecznie odpowiedzialnych i zrównoważonych - nie
tylko na poziomie zarządzania biurem, lecz także w
samym projekcie architektonicznym.
Wpływa to na sektor nieruchomości komercyjnych,
który powinien czuć odpowiedzialność za zmniejszenie
negatywnego wpływu na środowisko nowych projektów
i wdrażanie idei gospodarki cyrkularnej w swoje
praktyki.
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LESSWWASTE
BIURZE
Kluczowy jest p o głębiony research
materiałow y - weryfikacja wykładzin, mebli
i innych elementów aranżacji pod kątem ich śladu
węglowego. To, jak wygląda przestrzeń, jest ważne, lecz
w biurze less waste chodzi o rodzaj użytych materiałów:
ich pochodzenie, skład produktu, droga, którą produkt
musi przebyć, aby trafić na budowę oraz to, czy można
użyć go powtórnie lub poddać recyklingowi. Na rynku
pojawiają się certyfikowane, innowacyjne rozwiązania
z przetworzonego plastiku, aluminium, szkła, czy
odpadów organicznych. Częścią „Less Waste Office”
są m.in. blaty stołów ze ścinek PET i wykładziny
bez podkładów bitumicznych. Ostatni krok to
odpowiedzialny dobór elementów wyposażenia.
Zamiast zamawiania nowych produktów warto
poszukać niewykorzystanych materiałów, zalegających
często w magazynach producentów. Nie bójmy się
odnawiania mebli i kupowania ich z drugiej ręki. Cała
warstwa dekoracyjna „Less Waste Office” – lampy,
obrazy, rośliny oraz meble w strefach wspólnych
pochodzą z komisów lub serwisów ogłoszeniowych.

Co więc może zrobić architekt?
Wdrożyć obieg zamknięty w projektowanie przestrzeni
pracy i kierować się filozofią 3R (re duc e, reuse,
re cycle) lub 4R, gdy dodamy na początku kluczowe
„rethink”. Aby opisać elementy takiego procesu
posłużymy się przykładem pierwszego w Polsce „Less
Waste Office” zaprojektowanego przez Workplace
dla Nordea. To realizacja, gdzie ok. 80% elementów
aranżacji to rzeczy odzyskane, z drugiego obiegu
i ekologiczne.
Pierwszym krokiem jest edukacja. Rethink
przypomina, że rolą projektanta jest uświadomienie
każdej ze stron o istocie projektu. Właściciel budynku,
podwykonawcy, inwestor i architekci muszą ściśle
współpracować i pamiętać o redukcji odpadów, selekcji
rozwiązań generujących najmniejszy ślad środowiskowy
i ponownym wykorzystaniu niezużytych materiałów.
Następnie nacisk powinno postawić się na
inwentaryzację elementów budowlanych poprzedniego
fit-out’u i selekcję tych zdatnych do ponownego
wykorzystania. W „Less Waste Office” są to m.in
instalacje elektryczne i wentylacyjne oraz cegła z innych
powierzchni budowlanych.
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zrównoważony
rozwój okiem PLGBC
MAGDALENA WOJTAS

LESSWWASTE
BIURZE

W efekcie Porozumienia Paryskiego, które weszło w życie w 2016 roku po podpisaniu przez 195 państw, powstało
wiele inicjatyw i projektów, których celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla w większości branż. Szacuje się,
że obecnie sektor budowlany odpowiada za 28% globalnej emisji CO2, ale biorąc pod uwagę, że do 2050 roku
70% naszej populacji będzie mieszkało w miastach, ten ślad węglowy będzie się zwiększał. Organizacja Narodów
Zjednoczonych, Komisja Europejska oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju stawiają przed budownictwem cel
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jego realizacja odbędzie się w oparciu o globalne programy,
które łączą samorządy, władze centralne i przedsiębiorców wspólnie podejmujących wyzwanie dekarbonizacji.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGER

• Advancing Net Zero

Z

równoważone budownictwo na dobre zagościło
w przestrzeni miejskiej. Jest to z jednej strony
wyraz świadomości inwestorów, z drugiej zaś –
rosnących wymagań i poczucia odpowiedzialności
najemców. Należy pamiętać jednak, że nawet
najbardziej zrównoważony budynek bądź wnętrze
nie będzie spełniać w pełni swojego zadania,
jeśli jego użytkownicy nie zmienią swoich nawyków na
ekologiczne. Biura „less waste” są póki co rzadkością,
ale wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i
zrównoważonym rozwojem wkraczającym we wszystkie
gałęzie gospodarki, nawet przywiązane do paliw
kopalnych takie jak motoryzacyjna i energetyczna,
możemy się spodziewać zmian i w tym segmencie.

•
•
•
•

dla CEO

Podkreślenie odpowiedzialnego wizerunku
i strategii organizacji
Możliwość szybkiego dostosowania powierzchni
i re-aranżacji biura w przypadku zmian
Dynamiczny rozwój firmy, dzięki dużym możliwościom
re-aranżacyjnym
Budowanie zaangażowania pracowników

Korzyści z ekologicznych i elastycznych rozwiązań
stosowanych w biurach są wielowymiarowe
i pomagają wykreować przestrzeń tak, aby była bardziej
zrównoważona, a co za tym idzie
- zdrowsza i pobudzająca do kreatywności.
Zmniejszenie śladu węglowego inwestycji leży
w interesie nas wszystkich, chociaż motywacje do
tego i korzyści mogą się zmieniać. Warto zapoznać
się z poniższymi przykładami wymiernych korzyści dla
poszczególnych grup użytkowników biura.

•
•
•

Niższe koszty administracyjne i eksploatacyjne
Możliwość szybkiego dostosowania powierzchni
Zminimalizowanie liczby napraw w trakcie użytkowania
powierzchni

•

Wyższa atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy biura
zwiększająca szanse rekrutacyjne
Możliwa szybka optymalizacja biura pod kątem
zmieniającego się zapotrzebowania na pracowników
Bardziej wydajni, zdrowi i zadowoleni pracownicy

•
•

•
•

dla CFO

Zmniejszenie kosztów prowadzenia biura
Zwiększenie konkurencyjności dzięki niestandardowym
rozwiązaniom

dla Office Managera

•
•
•

DLA DZIAŁU HR

Projekt zakłada wparcie osiągnięcia celu całkowitej
dekarbonizacji zasobów budowlanych do 2050 r.
Główny filar to The Net Zero Carbon Buildings
Commitment – zobowiązanie firm, miast, państw
i regionów, aby do 2030 r. osiągnąć zerową operacyjną
emisję CO2 w swoich zasobach budowlanych i dążyć do
tego, aby do 2050 r. wszystkie budynki były użytkowane
przy zachowaniu zerowej emisji.

• Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa

Projekt zakłada wypracowanie mapy drogowej
określającej konkretne działania, które zainteresowane
strony (sektor publiczny, prywatny i pozarządowy)
muszą podjąć w odpowiednich ramach czasowych,
aby do 2050 r. osiągnąć zerowy poziom emisji
dwutlenku węgla netto w całym cyklu życia budynków.

DLA PracownikA

Wyższy komfort pracy
Współtworzenie ekologicznej społeczności
Utożsamianie się ze zrównoważonym rozwojem w miejscu
pracy – zadowolenie pracownika

Rozwiązania dla zdrowego miejsca pracy:

https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Przewodnik-Zdrowe-Zielone-Biuro.pdf
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Jako jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów monitorujących rynek nieruchomości w Polsce, świadczymy
usługi doradcze, opracowujemy prognozy oraz diagnozujemy wszystkie sektory rynku nieruchomości. Naszym klientom, do których
należą m.in. deweloperzy, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe, przedsiębiorstwa oraz inwestorzy indywidualni, oferujemy:
doradztwo strategiczne,
niezależne prognozy i analizy dostosowane do specyficznych wymogów klientów,
prezentacje na indywidualne zapotrzebowanie/zamówienie.
Prowadzimy kwartalnie aktualizowane bazy danych, obejmujące wszystkie sektory rynku nieruchomości komercyjnych (biurowy,
handlowy, magazynowy, hotelowy) w głównych miastach i regionach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Śląsk, Trójmiasto,
Wrocław). Dzięki naszym oddziałom w tych lokalizacjach, posiadamy wiedzę o lokalnych rynkach, którą wykorzystujemy
w przygotowywaniu raportów.
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