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Działamy na wielu polach CSR, jednak naszą najmoc-
niejszą stroną jest ład korporacyjny, obszar środowiska 
naturalnego oraz zaangażowanie społeczne. W rapor-
cie chcemy przybliżyć Państwu nasze starania w tych 
obszarach, w szczególności te podejmowane w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Ze względu na uwarunkowania 
rynkowe, były to trudne lata w rozwoju firmy, niemniej 
jednak nie zabrakło nam energii aby ten czas również 
w sposób zrównoważony wykorzystać. Poświęciliśmy 
sporo miejsca ekologii, podejmując jednocześnie 
kolejne edukacyjne wyzwanie w tym zakresie.

Rzeczą, którą warto podkreślić jest zaangażowanie 
kilkudziesięcioosobowego zespołu PROFES w wyżej 
wymienione działania. Wiele inicjatyw jest propono-
wanych i podejmowanych oddolnie, a co za tym idzie 
cechują się one naprawdę wysokim zaangażowaniem 
pracowników i współpracowników firmy.

W opinii ekspertów opracowujących nową strategię 
CSR dla PROFES, po porównaniu działań społecznie 
odpowiedzialnych realizowanych przez PROFES 
z dostępnymi opisami stosowanych praktyk, można 
stwierdzić, że PROFES jest jednym z liderów jeśli chodzi 
o zaangażowanie w działania CSR w branży doradczej, 
szczególnie w sektorze MSP.

Szanowni 
Państwo, 
Drodzy  
Interesariusze

PROFES od lat stara się kierować w swoich codziennych 
działaniach ideami Społecznej Odpowiedzialności  
Biznesu (CSR) i wdrażać dobre praktyki z tego zakresu. 
Ich obecność wynika z wielu czynników. Pierwsze 
dobre praktyki wyróżniające PROFES pojawiły się kilka-
naście lat temu i były rezultatem wewnętrznej potrzeby 
pozytywnych i dobroczynnych działań właścicieli. 
Początkowo nie wynikały ze strategii i przemyślanych 
planów – były spontanicznymi, aczkolwiek regularnymi 
aktywnościami. Gdy w 2005 roku Komisja Europejska 
wskazała PROFES jako przykład firmy z sektora MŚP, 
która skutecznie wdraża praktyki z zakresu CSR byliśmy 
szczerze zaskoczeni. Od tego momentu Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu jest obecna w naszej 
świadomości, a wdrażanie dobrych praktyk świadomie 
podejmowane. Mimo wielu publikacji, prezentacji, 
wystąpień PROFES na temat CSR, ten dokument jest 
pierwszym oficjalnym raportem na temat zrównowa-
żonego rozwoju.

Ewa Karpińska – Bryke, 
Artur Olszewski, 

Mariusz Bryke

Członkowie Zarządu PROFES



PROFES – zrównoważony rozwój4

ŁAD KORPORACYJNY – wszystko  
na miejscu  
i miejsce  
na wszystko

Tradycyjnie tworzenie ładu i kultury organizacyjnej roz-
poczęliśmy od zapisania naszej misji i wartości. Działamy 
w branży doradczej i szkoleniowej, stąd edukowanie 
i doskonalenie jest na co dzień wpisane w nasze aktyw-
ności na rzecz klientów i pozostałych interesariuszy.

Misją PROFES jest doskonalić biznes, otoczenie i siebie. 
Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w lu-
dziach i organizacjach. Pomagamy ustanawiać standardy 
i uczymy jak z ich pomocą podążać drogą doskonalenia.

We wszystkim co robimy jesteśmy odpowiedzialni za 
efekty naszych działań wobec Klienta i otoczenia. Dzięki 
nam, codzienny mały krok każdego pracownika, to tysiące 
kroków organizacji do doskonałości… Codziennie.

Od wielu lat uznajemy rozwój kultury naszej organizacji 
za strategiczny czynnik sukcesu. W codziennej pracy  
kierujemy się wartościami, które są uzupełnieniem  
naszej misji, celów, strategii i planów.

Entuzjazm
Wysokie  

standardy
Ciągłe  

doskonalenie

Wzajemny 
szacunek 
i zaufanie

Społeczna 
odpowie-
dzialność
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Ciągłego  
doskonalenia, 
oparty o japońską 
filozofię KAIZEN, 
przejawiający się 
w postaci standar-
dów, które poma-
gają nam zapewnić 
i doskonalić jakość 
naszych działań;

Controllingu, 
który zapewnia 
bezpieczeństwo 
finansowe i opty-
malne wykorzysta-
nie środków;

Zarządzania 
projektami  
wewnętrznymi 
(autorski), ale 
przede wszystkim 
projektami realizo-
wanymi na rzecz 
naszych klientów;

Komunikacji 
wewnętrznej, 
przejawiający się 
m.in. we wdrożo-
nych standardach 
komunikacji mailo- 
wej, osobistej, pro-
wadzeniu spotkań;

Zarządzania 
wiedzą, służące 
do wymiany in-
formacji, która jest 
przecież naszym 
produktem.

PROFES z założenia jest kuźnią pomysłów i miejscem 
wdrażania nowoczesnych systemów i rozwiązań, 
które pomagają w wewnętrznym funkcjonowaniu, ale 
przede wszystkim wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 
naszych interesariuszy.

Funkcjonowanie PROFES wspiera kilka ciekawych 
systemów zarządczych, w większości autorskich,  
które mocno porządkują codzienne aktywności,  
optymalizują procesy i eliminują marnotrawstwo  
z tradycyjnych działań. 

Wymienione systemy wspierane są przez nowocze-
sne narzędzia informatyczno-telekomunikacyjne, 
wśród których warto wymienić autorski program Plan 
Manager (zarządzanie projektami, controlling, Work 
Flow), Wiki PROFES (baza wiedzy), Sharepoint (system 
sugestii, wymiana informacji), e-profes (platforma 
e-learningowa). 

Stworzony w wyniku wyżej wymienionych działań 
ład organizacyjny kreuje dla osób tutaj zatrudnio- 
nych miejsce pracy ambitne i rozwijające. Naszym 
klientom gwarantuje wysoką jakość produktu i ob-
sługi. Dostawcom daje poczucie bezpieczeństwa 
i satysfakcji ze współpracy.

Należą do nich systemy:
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Szlachetna Paczka – od roku 2010, z inicjatywy 
pracowników zaangażowaliśmy się w akcję Szlachetna 
Paczka. Organizujemy zbiórkę środków finansowych 
i artykułów, które niezbędne są dla wybranej potrze-
bującej rodziny. Przygotowując świąteczne podarunki 
staramy się, aby w paczce oprócz przedmiotów wy-
mienionych na liście, znalazły się również dodatkowe 
prezenty, które sprawią rodzinie dodatkową radość. 
Piękne rysunki szczęśliwych dzieci, z podziękowaniem 
za prezenty, są dla nas największą nagrodą i dają 
motywację do dalszych działań.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE – 
nam nie jest 
wszystko jedno!

PROFES od wielu lat 
angażuje się w działania 
na rzecz społeczności 
lokalnych – nie jesteśmy 
obojętni na otaczający 
nas świat, czasem rysu-
jący się w ciemniejszych 
barwach. Aktywności 
podejmowane przez nas, 
to w większości oddolne 
inicjatywy pracowników, 
realizowane z potrzeby 
serca i chęci niesienia 
wsparcia dla osób i in-
stytucji potrzebujących 
pomocy. Zarząd spółki 
wspiera te inicjatywy 
poprzez umożliwienie 

realizacji zadań wolonta-
riackich w czasie pracy, 
udostępnienie niezbęd-
nych środków material-
nych oraz pomoc finan-
sową. Wspólna praca 
przynosi niesamowite 
efekty i potrafi dać wiele 
satysfakcji dla wszystkich. 
Najważniejsze jest dla nas  
to, że pomoc dociera 
tam, gdzie jest naprawdę 
potrzebna i wywołuje 
uśmiech na twarzy 
innego człowieka, bądź 
też radosne merdanie 
ogonem kilku zmarznię-
tych psiaków.  

Kluczowe działania, jakie 
podejmowaliśmy w ciągu 
ostatnich lat:
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – od 2009 roku  
bierzemy aktywny udział w aukcjach organizowanych na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na aukcje 
wystawiamy nasze autorskie 2-dniowe szkolenia oraz 
przedmioty ofiarowane przez pracowników PROFES. Wiele 
z podarunków jest własnoręcznie wykonanych przez pra-
cowników, specjalnie z okazji tej akcji (np. obrazki malo-
wane na szkle, ręcznie robiona biżuteria, zdobione wazony 
i kubki). Środki przekazane dotychczas na rzecz WOŚP to 
około 60 tys. złotych. Mocno wierzymy, że w kolejne akcje 
będą jeszcze bardziej efektywne :)

Wsparcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – 
nie zapominamy również o tych bezbronnych, którzy 
sami o pomoc nie poproszą – bezdomnych zwierzętach. 
Chcąc zapewnić im choć namiastkę domowego ciepła, 
organizujemy corocznie zbiórki karmy oraz środków 
pieniężnych na rzecz schroniska, jak również materiałów 
niezbędnych do przygotowania ciepłego, czystego lego-
wiska. Szczerze zachęcamy także do pomocy największej 
i najważniejszej dla każdego zwierzaka – ofiarowania mu 
pełnego miłości domu. Z pewnością odwdzięczy się tym 
samym ze zdwojoną siłą.

„Książka dla bezdomnego” – to kolejna inicjatywa, którą podjęli nasi pracownicy. Przekazując przeczytane już 
ciekawe lektury, ale też nowe pozycje (dzięki dołożeniu swojej cegiełki przez kilka wydawnictw), zebraliśmy ponad 
372 książki, które trafiły do wrocławskich schronisk dla osób bezdomnych. Mamy nadzieję, że książki te umilą pod-
opiecznym schronisk szarą codzienność i idąc za słowami Moniki Succi – inicjatorki akcji :  „…pobudzając wyobraźnię 
pozwolą oderwać się od wszystkich smutków i zabić życiową pustkę. (…) Pomogą dostrzec nowe horyzonty, rozwijać 
umysły i sprawiać, że zdobywając wiedzę w wielu dziedzinach życia, ludzie bezdomni stają się mądrzejsi”. 
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Opracowaliśmy i wdrażamy Strategię CSR, która stanowi  
wyznacznik w podejmowaniu działań w obszarze społecznej  
odpowiedzialności.

Poddaliśmy się audytowi ekologicznemu i energetycz-
nemu, uzyskując pozytywne wyniki oraz Świadectwo  
Charakterystyki Energetycznej.

Dokonaliśmy szeregu proekologicznych inwestycji, które 
ograniczyć mają negatywny wpływ naszej organizacji na środowi-
sko naturalne (m.in. zamontowaliśmy pompę ciepła, perlatory,  
filtry wody, ekologiczne energooszczędne suszarki do rąk, oświe- 
tlenie ledowe w całym biurze, pojawiły się profesjonalne stanowi-
ska do segregacji odpadów).

LEAN GREEN –  
z troską o środowisko

Rok 2014 to dla PROFES czas podejmowania inicjatyw i działań 
zmierzających do budowania i wzmacniania organizacji w aspek-
cie ochrony środowiska naturalnego. 

W styczniu rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów: projektu  
„Wygrywam dzięki EKO.Logicznie!” skierowanego do naszych klien-
tów oraz projektu „Lean Green – z troską o środowisko”, którego 
głównym celem jest wdrożenie i rozwój w PROFES Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w obszarze ekologii.

W ciągu tego roku, 
udało się  
nam osiągnąć  
naprawdę wiele.
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Wdrożyliśmy Politykę Środowiskową, będącą deklaracją 
Zarządu oraz pracowników PROFES do dbania o aspekty  
środowiskowe w każdym obszarze funkcjonowania organizacji.

Aktywnie budujemy świadomość proekologiczną wśród 
naszych interesariuszy poprzez publikacje artykułów tematycz-
nych, wpisy na stronach internetowych, portalach społecznościo-
wych oraz newsletterach, wypracowanie i udostępnienie eko 
lekcji e-learningowej, przeprowadzanie eko szkoleń i warsztatów, 
plakaty i broszury świadomościowe.

Opracowaliśmy we współpracy z jednostką naukową i eksper-
tami – praktykami, innowacyjny proekologiczny produkt doradczy 
Human Lean Green – stanowiący kompleksowe wsparcie dla przed-
siębiorstw w analizie i diagnozie organizacji w trzech obszarach: 
środowiska pracy – ergonomii i BHP, efektywności procesów oraz 
ochrony środowiska naturalnego.  

Uzyskaliśmy Certyfikat Zielone Biuro – prestiżowy doku-
ment, potwierdzający proekologiczny charakter funkcjonowania 
naszej organizacji.

Wszystkie te działania mają na celu wzmoc-
nienie organizacji w jej działaniach na drodze 
do Zrównoważonego Rozwoju. 
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W oparciu o analizę rynku oraz własne doświadczenia wyodrębniliśmy 
8 głównych rodzajów eko-marnotrawstwa. Umiejętność ich identyfikacji 
i eliminacji jest pierwszym krokiem w kierunku ograniczania negatyw-
nego wpływu naszej organizacji na środowisko naturalne.Rodzaje  

eko-marnotrawstwa

energia

odpady

papier

technologia

woda

zarządzanie

powietrze

urządzenia

Eko-marnotrawstwo
Czym jest eko-marnotrawstwo?

Eko-marnotrawstwo to wszelkie działania podejmowane przez człowieka, 
które mają wpływ na zwiększone zużycie zasobów oraz negatywnie 
oddziałują na środowisko naturalne, a nie przyczyniają się do powstania 
wartości dla klienta.

To także… 

Eko-koszty, czyli wydatki będące kosztem funkcjonowania firmy, ale  
też obciążeniem dla środowiska naturalnego. Obecnie wyrastają one  
na jedno z największych obszarów marnotrawstwa w biurach oraz  
procesach usługowych.

Każdy z nas, każdego dnia po-
dejmuje szereg działań, zmie-
rzając do realizacji postawionych 
celów oraz założeń. To tysiące 
czynności i decyzji, z których 
jedne stanowią wartość dodaną, 
a inne wprost przeciwnie, są 
typowym marnotrawstwem. 
Co więcej, wiele z tych działań 
jest eko-marnotrawstwem, 
czyli wpływa negatywnie na 
środowisko naturalne, ale też 
stanowi eko-koszt dla organiza-
cji. Jak tego uniknąć? To proste: 
rozpoznać wroga i zastosować 
strategię obronną. 
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Zachęcamy do zapoznania się z naszymi dobrymi praktykami.

mierzalne

Korzyści Podejmując działania zmierzające do eliminacji marnotrawstwa i eko-marnotrawstwa oraz 

ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne, a także tworząc 

platformę dla szeregu inicjatyw z zakresu zaangażowania społecznego osiągnęliśmy 

wiele korzyści.

oszczędność  
czasu pracy

oszczędność  
przestrzenioszczędność 

materiałów 
biurowych

oszczędność  
zużywanych  

zasobów  
(np. energia,  

gaz, woda, itp.) dostępność  
narzędzi pracy

wzrost 
jakości 
usług

upowszechnianie 
wiedzy wewnątrz 

organizacjiciągłe 
doskonalenie 

redukcja 
generowanych 

odpadów

wzrost 
wyniku 

finansowego

redukcja kosztów 
funkcjonowania 
przedsiębiorstwa 

wykorzystanie 
technologii 

informatycznych

zaufanie  
pracowników  

do siebie oraz… 
pracodawcy

atmosfera  
pracy i kultury  
organizacyjnej

bezpieczeństwo

inicjatywa  
i zaangażowanie

zmniejszenie 
napięć  

i konfliktów

wizerunek  
przedsiębiorstwa  

na rynku

innowacyjne  
podejście do  

rozwiązywania  
problemów

 identyfikacja  
z firmą

wdzięczność  
obdarowanych

świadomość, 
motywacja 

i odpowiedzialność  
pracowników

zadowolenie  
klientów  

i dostawców

niemierzalne
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Brak świadomości kosztów 
eksploatacji urządzeń. 

Nie kierowanie się Kartą 
Efektywności Energetycz-
nej, która określa poziom 

energochłonności.

Wielokrotne gotowanie 
tej samej wody w czajni-

kach elektrycznych.

Brak szczelności okien, 
drzwi, obecność innych 

miejsc napływania  
zimnego powietrza  

do obiektu.

Niekorzystanie ze źródeł 
energii odnawialnej  
(np. pompa ciepła, 

kolektory słoneczne).

Nadużywanie 
klimatyzacji –
brak regulacji, 
złe ustawienia.

Nadużywanie 
ogrzewania –
brak regulacji, 
złe ustawienia.

Niestosowanie 
żarówek 
energo-

oszczędnych.

Brak opisanych 
włączników/
wyłączników 

światła.

Zużycie elektryczności w biurach jest 
ogromne. Prądem zasilamy praktycznie 
wszystkie urządzenia znajdujące się w naszej 
organizacji. Najwięcej energii pochłania 
oświetlenie oraz systemy klimatyzacyjne. 
Używając elektryczności w sposób nieogra-
niczony przyspieszamy już bardzo szybkie 
tempo narastania tzw. efektu cieplarnia-
nego*. Kontrolowanie zużycia energii jest 
najlepszą metodą jej oszczędności, co daje 
często ogromne korzyści finansowe przy 
jednoczesnym zmniejszonym negatywnym 
wpływie na środowisko!

* „Efekt cieplarniany” jest konsekwencją  
emisji do atmosfery CO2 powstającego 
w procesie spalania paliw stałych przy 
produkcji energii.

Energia Anty eko-zachowania:
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Ogrzanie przeciętnego  
pomieszczenia biurowego  
o powierzchni 50 m2 w sezonie 
grzewczym wrzesień–kwiecień 
kosztuje około 4500 kWh energii, 
przeliczając to na ilość zużytych 
surowców oznacza to, że ilość 
potrzebnego na ten cel węgla 
kamiennego to około 1,35 tony,  
gazu ziemnego – około 594 m3, 
a ilość spalonego oleju opało- 
wego – około 585 litrów.

Biuro wyposażone w 40 kom-
puterów, 4 sieciowe drukarki 
laserowe, 1 skaner, 1 fax oraz 
1 urządzenie kserujące zużywa 
energię elektryczną na poziomie 
560 000 kWh/rok, co oznacza emi-
sję CO2 na poziomie 56 ton/rok.

Podczas zakupów 
urządzeń zwracamy 
uwagę na klasę  
energetyczną.

Wyłączamy sprzęt  
po zakończonej 
pracy.

Opisujemy  
włączniki  
światła.

Stosujemy czujki 
światła: czasowe, 
zmierzchowe, ruchu.

Korzystamy  
z odnawialnego 
źródła energii: 
pompy ciepła.

Wykorzystujemy 
energooszczędne  
oświetlenie ledowe,  
energooszczędne 
urządzenia  
oraz sprzęty.

Dobre praktyki PROFES Czy wiesz, że...
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Papier jest największym biurowym marno-
trawstwem ekologicznym. Ogromne ilości 
zużywanego i marnowanego na całym 
świecie papieru, to podstawowy problem 
w proekologicznej organizacji biura. Proces 
produkcji papieru konsumuje nie tylko 
drzewa, które trzeba wyciąć, ale również 
znaczące ilości energii, wody, chemikaliów, 
a skutkiem ubocznym są szkodliwe odpady. 
Wycinka drzew przyspiesza „efekt cieplar-
niany”, a co za tym idzie eskalację niekorzyst-
nych zmian klimatycznych.

Według Greenpeace globalna roczna 
produkcja papieru to 367 mln ton. Gdyby 
produkować go wyłącznie z drzew, a nie 
makulatury, trzeba by corocznie ściąć 6 mld 
drzew oraz zużyć 10 mln ton wody, podczas 
gdy przy produkcji papieru metodą recyklingu  
zużywa się około 50% mniej energii, do 
75–90 % mniej wody i oszczędza drzewa. 
Co więcej: powstaje do 90% mniej odpadów  
wodnych, a zanieczyszczenie powietrza 
zmniejsza się o 70%. Ze 100 ton makulatury 
można wyprodukować 90 ton papieru.*

* Źródło: www.polskiklubekologiczny.org.pl 

Papier

Kupujmy papier 
wyprodukowany 

przy wykorzystaniu 
co najmniej 70% 

makulatury (cel: papier 
w 100% produkowany 

z makulatury).

Zanim wydrukujemy,  
opracowujmy i przerabiajmy 
materiały na komputerze – 

nie drukujmy zbędnych 
wersji roboczych.

Przechowujmy  
jak najwięcej  
dokumentów 

w formie 
elektronicznej.

Do komunikacji 
wewnętrznej  

i pracy własnej  
używajmy technik 
elektronicznych.

Jeżeli wydruki  
robocze  

są konieczne,  
zminimalizujmy  
ich ilość, zopty-

malizujmy format.

Kupujmy papier 
wyprodukowany 

nowoczesnymi, eko-
logicznymi metodami, 

bezchlorkowymi  
z energooszczędnych 

linii produkcyjnych.

Szukajmy  
na etykiecie  

znaków  
ekologicznych.

Kupujmy papier  
wyprodukowany  
z alternatywnych, 
łatwo odtwarzal-

nych włókien.

Wszelkie  
dokumenty  
drukujmy  

dwustronnie.

Eko porady:
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Wszystkie te rozwiązania pozwoliły nam zmniejszyć ilość zużywanego papieru o ok. 30%.

Nie używamy  
etykiet do  
adresowania.

Wykorzystujemy 
jednominutowe  
lekcje przy drukar-
kach, by ograniczyć 
ilość błędnych  
wydruków i kopii.

Staramy się  
pracować na 
e-dokumentach.

Korzystamy z faxu 
elektronicznego.

Segregujemy  
makulaturę.

Formatujemy tekst 
dokumentów dla 
wydruków robo-
czych, co ogranicza 
ilość wydruków.

Drukujemy  
dwustronnie.

Korzystamy  
z papieru z etykietą 
ekologiczną.

Wykorzystujemy  
wydruki jednostronne 
na notatki.

Dobre praktyki PROFES Czy wiesz, że...

Liczba stron drukowanych  
w biurach to średnio 31 str/os/
dzień (ok. 6,20 zł).

Liczba stron drukowanych 
niepotrzebnie to 7 str/os/dzień 
(1,40 zł).

W firmie zatrudniającej 50-ciu 
pracowników zbędne wydruki  
to ok. 350 str/dzień (70 zł), 
88.200 str/rok (17.640 zł).

53% pracowników uważa,  
że dużo stron jest zbędnie  
drukowanych. 

23% pracowników wini siebie 
za zbędne wydruki.* 

1 tona papieru z makulatury po-
zwala zaoszczędzić aż 17 drzew?

* Źródło: Badania IPSOS 
i Lexmark na grupie 6.601 osób.
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Woda jest niezbędnym do życia surowcem 
naturalnym, jednakże jest zasobem ogra-
niczonym. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia mniej niż 1% zasobów wody na 
Ziemi jest obecnie dostępne ludziom do 
konsumpcji. Ujmowanie oraz uzdatnianie 
wody do picia kosztuje oraz wpływa na 
środowisko naturalne. 

W biurach zdecydowanie najwięcej wody 
używamy do mycia, czyszczenia oraz spłu-
kiwania toalet. Kalkulowana dobowa norma 
przeciętnego zużycia wody w pomieszcze-
niach biurowych na 1 pracownika wynosi 
około 25 litrów. Rzeczywiste zużycie istotnie 
zależy od rodzaju i stanu stosowanej arma-
tury oraz świadomości pracowników.

* Perlator – rodzaj nakładki (sitka) w kształcie 
pierścienia, którą montuje się na końcu 
wylewki, kranu, prysznica, itp., zwiększająca 
optycznie strumień wody poprzez znaczne 
jej napowietrzenie. Zgodnie z danymi 
producentów, perlator potrafi oszczędzić 
od 15% do 60% wody. 

Woda

Lekceważenie  
wycieków,  

nieszczelności.

Niezakręcanie  
kranu – brak 

dobrych 
nawyków.

Używanie nad-
miaru środków 
chemicznych, 

nadmiaru  
środków czystości.

Korzystanie  
z tradycyjnej myjni  

samochodowej zamiast 
myjni ekologicznych,  

parowych.

Niepotrzebne  
wybieranie zbyt 

długiego programu 
w zmywarkach.

Brak zainstalowanych 
urządzeń i armatury 

sanitarnej z funkcjami 
oszczędzania wody  
(np. perlatory wody,  

spłuczki dwufazowe).

Anty eko-zachowania:
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Korzystamy  
z myjni parowej  
przy myciu  
samochodów  
służbowych  
(zużycie 4 litrów  
wody zamiast  
100 litrów).

Korzystamy  
z filtrowanej wody  
z kranu.

Stosujemy  
spłuczki  
oszczędzające 
wodę.

Stosujemy perlatory na krany – dzięki temu 
możemy oszczędzić nawet do 60% wody 
(urządzenie ze stałym wypływem wody 
na poziomie 5 l/min pozwala podczas 30 s 
mycia rąk zaoszczędzić ok. 1,5 l wody).

1 nieszczelny, lekko kapiący 
kran powoduje, że w ciągu doby 
wycieka około 36 litrów wody.

36 L

Nieszczelna spłuczka w toalecie 
powoduje wyciek około 720 litrów 
wody w ciągu dnia, a rocznie –  
260 m3 wody.

Dobre praktyki PROFES Czy wiesz, że...
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Dobra jakość powietrza i komfort termiczny 
w pomieszczeniach biurowych zapewniają 
nam optymalne warunki pracy. Właściwy 
system cyrkulacji powietrza w naszym 
biurze powinien gwarantować właściwą 
temperaturę i wydajną wentylację. Istotne 
jest również to, jakie zastosowano materiały 
budowlane i wykończeniowe (ze względu 
na emisję szkodliwych toksyn i uczulających 
związków chemicznych). U ludzi przebywa- 
jących w miejscach, gdzie jest duże nasyce-
nie szkodliwych substancji często występuje 
„syndrom chorego pomieszczenia”.

Człowiek współczesny spędza ok. 90% swo-
jego życia w zamkniętych pomieszczeniach. 
Podobno w obecności roślin nasza produk-
tywność zwiększa się o 10 do 15%, co więcej,  
o 12% zmniejsza się liczba popełnianych 
błędów. Rośliny zwiększają wilgotność 
powietrza, tworzą lepszą atmosferę i idealne 
warunki do twórczej i wydajnej pracy.

Powietrze

Wybieranie nienaturalnych, 
szkodliwych materiałów do 
wnętrz (podłogi, wykładziny, 

kleje, farby etc.). 

Brak wydzielonych  
pomieszczeń na urządzenia 
biurowe, brak regularnych 
serwisów tych urządzeń.

Brak roślin  
w pomiesz- 

czeniach.

Brak systematycznych 
kontroli jakości  

powietrza w systemach 
wentylacyjno- 

klimatyzacyjnych. 

Używanie chemicznych 
odświeżaczy powietrza 

zamiast naturalnego 
wietrzenia.

Anty eko-zachowania:

Objawy syndromu chorego pomieszczenia:

• Podrażnienia skóry; 
• Podrażnienia układu oddechowego; 
• Bóle głowy, senność, kłopoty z koncentracją;
• Zaburzenia żołądkowe i omdlenia  

(w skrajnych przypadkach).
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Regularnie  
serwisujemy  
klimatyzację  
oraz wentylację.

Korzystamy ze 
wspólnego dojazdu 
do i z pracy jednym 
samochodem.

Dbamy, by na posesji 
wokół biura były  
tereny zielone.

Promuje-
my dojazd 
do pracy 
rowerem.
Dbamy by w biurze 
były rośliny.

Światowa emisja CO2 wynosi  
35 miliardów ton rocznie. Jest  
to średnio około 5 ton rocznie  
na osobę.

Polska średnia to około 320 mln 
ton CO2, około 8,5 tony na osobę.

Jazda samochodem ok. 30 km  
to emisja około 5 kg CO2. Duże 
drzewo będzie pochłaniać tę ilość 
CO2 przez rok.

Dobre praktyki PROFES Czy wiesz, że...
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Nasza cywilizacja generuje coraz większą 
ilość odpadów. Rosnące zaludnienie oraz 
ciągły rozwój techniczny powodują, że 
wzrasta ilość odpadów różnej kategorii. 
Coraz mniej miejsca zostaje na zakopywanie 
materiałów nie podlegających przetwo-
rzeniu lub spalaniu, rosną koszty utylizacji, 
wzrasta poziom skażenia powietrza, ziemi 
oraz wody. Recykling pozwala ograniczyć 
nawet do 60% zanieczyszczenie powietrza, 
gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, 
produkcję odpadów. Segregacja odpadów 
to oszczędność pieniędzy – mniej śmieci 
wywożonych na śmietniska to niższe opłaty. 

Biura w swojej codziennej działalności pro-
dukują znaczne ilości odpadów. Przeciętnie 
przyjmuje się, że 1 pracownik biura wytwa-
rza na dobę do 3 litrów odpadów – dla 
100-osobowego obiektu biurowego ozna-
cza to dobową ilość odpadów na poziomie 
0,3 m3. Część biur nie posiada nawet koszy 
do selektywnej zbiórki makulatury. 

Odpady

Kupujmy do biura  
specjalne pojemniki  

do segregowania 
odpadów – nie 

wrzucajmy wszyst-
kiego do jednego 

kosza!

Używajmy toreb 
wielokrotnego 

użytku, np. zrobio-
nych z płótna albo 

szarego papieru 
makulaturowego.

Oddawajmy do recyklingu 
zużyty sprzęt elektroniczny. 

Zawiera on bardzo dużo 
związków toksycznych 

(głównie ołów i rtęć) powo-
dujących zanieczyszczenie 

środowiska.

Nie wyrzucajmy 
niepotrzebnych nam 

urządzeń i mebli.  
Sprzedajmy lub  

oddajmy je komuś, 
kto jeszcze zrobi 

z nich użytek.

Unikajmy kupowania 
i używania produktów 
jednorazowych (plasti-

kowych, aluminiowych): 
naczyń, kubków,  

ręczników itp.

Główne kategorie odpadów produkowanych przez biura:

zmieszane  
odpady komunalne

żarówki  
i świetlówki

baterie  
i akumulatory

makulatura plastik

zużyty sprzęt 
elektroniczny

tonery

szkło

Eko porady:
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Jeżeli każdy z nas wyrzuci na 
śmietnik tylko 1 słoik, to na 
wysypisko w całej Polsce trafi 
rocznie 10.000 ton szkła.

Każda szklana butelka ponownie 
wprowadzona do obiegu pozwala 
zaoszczędzić energię potrzebną 
do świecenia 100-watowej żarów-
ki przez 4h.

1 tona zebranej makulatury 
pozwala zaoszczędzić 1.476 litrów 
ropy, 26.000 litrów wody, 7 m3 
miejsca na składowisku i…  
17 drzew.

Utylizujemy odpady 
we właściwy sposób.

Korzystamy  
z opakowań  
oraz naczyń  
wielokrotnego 
użytku.

Monitorujemy  
zużycie zasobów.

Segregujemy  
odpady: papier, 
plastik, szkło, odpady 
organiczne, zużyte 
baterie, materiały 
eksploatacyjne oraz 
sprzęt elektroniczny.

Stosujemy  
system Kanban 
do zarządzania 
zapasami.

Dobre praktyki PROFES Czy wiesz, że...

* Źródło: www.pgrproeko.pl
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Technologia

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej 
i chętniej wykorzystują dobrodziejstwo 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 
Czy jednak są świadomi ich pozytywnego  
wpływu na zwiększenie efektywności eko- 
logicznej? Nie zawsze! Tymczasem wiele 
rozwiązań, oprócz swojej bezpośredniej 
funkcjonalności ma jeszcze inne korzyści. 
Jakie? 

• Technologie informatyczno-komunika-
cyjne pozwalają eliminować marnotraw-
stwo i eko-marnotrawstwo. 

• Technologie przetwarzające, gromadzące  
i przesyłające informacje w formie elek- 
tronicznej ograniczają ilość generowa- 
nych odpadów, czas, powierzchnię 
(a co za tym idzie zużycie mediów na 
utrzymanie odpowiednich warunków 
archiwizacji).

• Wirtualizacja pozwala skutecznie obniżyć 
wydatki, ale również pomaga reduko-
wać negatywny wpływ na środowisko 
naturalne.

Newsletter  
drukowany  

zamiast  
elektronicznego.

Fizyczne gromadzenie 
informacji, wiedzy, 

doświadczeń zamiast 
programów do zarzą-

dzania wiedzą.

Brak wirtualizacji 
archiwów – nadmiar 
form papierowych, 

niepotrzebnie  
wydzielone miejsca 

na magazyny.

Brak wdrożonych  
rozwiązań i platform  
do wymiany, współ-

dzielenia plików.

Niekorzystanie  
z alternatywnych form 
szkoleń jak: e-learning, 

m-learning, e-booki, 
webcasty.

Drukowane instrukcje  
i informacje zamiast  

„pigułek wiedzy”  
w formie elektronicznej 

z wykorzystaniem  
urządzeń mobilnych.

Nadużywanie  
komunikacji tradycyj-
nej, rozmów, spotkań  

zamiast mailowej.

Wysyłanie  
tradycyjnych  
ofert zamiast 

elektronicznych.

Nadmiar podróży  
służbowych zamiast  

spotkań on-line,  
videokonferencji.

Brak sprzedaży  
on-line,  

brak płatności  
on-line.

Tradycyjny obieg  
dokumentów  

księgowych (faktur) 
zamiast wirtualnego 

(Work Flow).

Anty eko-zachowania:



PROFES – zrównoważony rozwój 23

Wykorzystujemy 
rozwiązania do 
pracy na zasobach,  
plikach współdzielo-
nych (np. Dropbox, 
Google Docs & Drive, 
Prezi).

Wydajemy  
elektroniczny  
Newsletter.

Stosujemy  
wirtualne platformy 
wymiany wiedzy 
(między innymi: 
Wiki – Confluence, 
Skillspot, Planman).

Wykorzystujemy  
programy do  
wideokonferencji 
(m.in. WizIQ, Skype).

Stosujemy  
elektroniczny  
obieg dokumentów 
(Work Flow).

Prowadzimy  
szkolenia  
e-learningowe.

Wdrożenie elektronicznego 
obiegu faktur (Work Flow) 
pozwala ograniczyć czas przejścia 
dokumentu przez cały proces – od 
momentu rejestracji do momentu  
zwolnienia płatności z kilku dni 
do nawet 24 godzin.

PDF

Dobre praktyki PROFES Czy wiesz, że...
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Świadoma i celowa działalność przedsiębior-
stwa, polegająca na racjonalnym korzystaniu 
z zasobów i walorów środowiska przyrodni-
czego, jego właściwej ochronie i umiejętnym 
kształtowaniu, poprzez wprowadzenie oraz 
konsekwentne stosowanie zasad, regulacji, 
standardów eliminujących marnotrawstwo 
i eko-marnotrawstwo, powinna być dziś 
podstawą. Tymczasem rzeczywistość bywa 
zupełnie inna.

Badania przeprowadzone przez KAIZEN 
Institute w Niemczech na 181 stanowiskach 
administracyjnych pokazują, że aż 38% czasu 
pracy tracone jest na czynności nieproduk-
tywne (szukanie, oczekiwanie, poprawianie, 
etc.). Odpowiada to 15,4 godzinom na 
tydzień na 1 pracownika, co oznacza, że 
firma, która zatrudnia 50 pracowników admi-
nistracyjnych, przy średnim wynagrodzeniu 
3000 zł na pracownika, co miesiąc płaci za 
te czynności 57.000 zł. Czy świadomy me-
nedżer może sobie na to pozwolić? Oczy-
wiście, że nie! Jakie obszary powinien zatem 
wziąć pod lupę w pierwszej kolejności?

Zarządzanie Główne obszary podlegające interwencji menedżera:

Niewykorzystane 
pomysły pracowników 
dotyczące eliminacji  

marnotrawstwa 
i eko-marnotrawstwa.

Wielokrotne  
przetwarzanie  
tych samych  

dokumentów.

Brak  
znajomości  

zakresu  
obowiązków.

Poszukiwanie  
(np. dokumentu,  

informacji).

Brak  
znajomości  
przebiegu  
procesów.

Brak  
świadomości  

proekologicznej.

Niewłaściwy  
system wdrożenia 

nowych pracowników.

Brak odpowiednich  
zapisów prośrodowiskowych 
w dokumentach strategicz-

nych firmy.

Wszystkie te aspekty powodują obniżenie efektywności biznesowej oraz 
ekologicznej, zwiększenie oddziaływania całej organizacji na środowisko 
naturalne, jak również zwiększone koszty funkcjonowania.
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Wykorzystanie 
potencjału pracow-
ników (m.in. Eko 
System Sugestii).

Wdrożenie standa-
ryzacji i wizualizacji 
(dla obszarów i pro-
cedur pracy).

Eko  
Audyty

Wdrożenie Polityki 
Środowiskowej.

Wdrożenie Strategii CSR ukierunkowanej 
w szczególności na aspekt prośrodowiskowy: 

• Budowanie eko wizerunku PROFES; 
• Działania ograniczające negatywny 

wpływ na środowisko;
• Ograniczenie zużycia wody, gazu, energii;
• Ograniczenie wytwarzania odpadów; 
• Wdrożenie standardów proekologicznych;
• Wypracowanie produktu proekologicz- 

nego, eko edukacja interesariuszy; 
• Certyfikacja ekologiczna Zielone Biuro.

Budowanie  
świadomości  
proekologicznej 
wśród interesariuszy.

Dzielenie się  
wiedzą i dobrymi 
praktykami (m.in. 
Eko Office Live, 
konferencje, portal 
społecznościowy, 
eko e-learning).

Zestandaryzowany 
proces wdrożenia 
pracowników.

Wypracowanie 
innowacyjnego 
produktu proeko-
logicznego Human 
Lean Green (rysunek 
poniżej).

Otwarcie oraz przeczytanie  
krótkiego e-maila zajmuje  
około 60 sekund. A co wówczas  
gdy jego treść nas nie dotyczy? 

W firmie 50-cio osobowej, gdy 
e-mail wysłany jest do wszyst- 
kich, zajmuje to około 3.000 s.,  
co daje 50 min. Jeśli na 1 maila 
jest średnio 5 odpowiedzi – e-maili 
dywanowych… daje to 250 min. 
Jeśli średnio w miesiącu jest 10 ta-
kich maili, daje to około 2.500 min 
czasu na czytanie.  To aż 42 godz., 
czyli ponad 5 dni pracy poświę-
conych na czytanie e-maili, które 
nas nie dotyczą!!!

Przy średnim wynagrodzeniu 
około 3.500 tys. zł, tracimy na  
czytanie niechcianych maili  
około 850 zł na miesiąc. W skali 
rocznej to około 10.000 zł!

∞

Dobre praktyki PROFES Czy wiesz, że...
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Urządzenia drukujące (drukarki, kopiarki, 
faxy, maszyny wielofunkcyjne) oraz sprzęty 
kuchenne stanowią nieodłączny element 
środowiska biurowego. Z perspektywy  
ekologicznej ważne są 3 aspekty: rodzaj  
surowców użytych do ich wytworzenia, 
cechy użytkowe oraz możliwość powtór-
nego wykorzystania części i materiałów 
wymiennych. 

Na tonery i kartridże wydajemy najczęściej 
więcej pieniędzy niż na same drukarki. 
Producenci drukarek sprzedają je najczęściej 
tanio nastawiając się na zyski z materiałów 
eksploatacyjnych. Możesz jednak napełniać 
tonery ponownie barwnikiem lub kupować 
powtórnie przetworzone, a zaoszczędzisz 
nawet do 50% wartości nowych materiałów.

Urządzenia

Dają możliwość 
używania powtórnie 

napełnionych 
materiałów 

eksploatacyjnych.

Zostały wyprodukowane 
z wykorzystaniem materia-

łów z recyklingu i przy użyciu 
ograniczonej ilości substancji 
toksycznych, czyli według pro-

cedur przyjaznych środowisku – 
zapytaj producenta o certyfikat.

Korzystaj  
z funkcji eko 

w urządzeniach.

Mają funkcję 
dupleksu,  

czyli druku 
dwustronnego.

Pamiętaj, że drukarki 
atramentowe zuży-
wają wielokrotnie 
mniej energii niż 

laserowe.

Wyłączaj maszyny na 
zakończenie dnia pracy, 

pamiętaj, że w trybie 
„stand by” energia również 

jest pobierana.

Mają funkcję 
druku czarno-

-białego.

Nie kopiuj z otwartą 
klapą kopiarki – to 

powoduje nie-
potrzebną stratę 

tonera.

Kupując maszyny 
drukujące, zwróć 

uwagę czy:

Eko porady:
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Wykorzystanie funkcji EKO 
w rzutniku, pozwala zaoszczędzić 
nawet do 25% zużycia energii 
podczas wyświetlania prezentacji 
multimedialnej.

Przy urządzeniach biurowych  
wykorzystujemy jednominutowe  
lekcje i opisy, ograniczające  
popełnianie błędów w ich użytkowaniu,  
jak również ich awaryjność.

Kupujemy  
urządzenia  
energooszczędne  
z odpowiednią  
klasą energetyczną.

Wykorzystujemy  
tonery z możliwo-
ścią ponownego 
napełniania.

Oddajemy do  
recyklingu sprzęt 
elektroniczny.

Wykorzystujemy 
sprawne podzespoły 
niesprawnych sprzę-
tów do ponownego 
wykorzystania.

Stosujemy drukarki 
z funkcją duplex.

Korzystamy z funkcji 
„eko” w sprzętach.

25%

Dobre praktyki PROFES Czy wiesz, że...



PROFES® Sp. z o.o. Sp. k 
ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław

tel. +48 71 341 29 51, fax +48 71 335 22 79

biuro@profes.com.pl  |  www.profes.com.pl

Każda organizacja powinna dążyć 
do podejmowania działań zmie-
rzających do zrównoważonego 
rozwoju. Mocno liczymy, iż przed-
stawione w niniejszym Raporcie 
dobre praktyki wdrażane w tym 
obszarze przez PROFES, będą 
miały pozytywny wpływ na nasze 
otoczenie i interesariuszy oraz 
stanowić będą dobry benchmar-
king i inspirację dla innych.  

mailto:biuro%40profes.com.pl?subject=
http://www.profes.com.pl

