
Co liczy się w miejscu pracy? Atmosfera, innowacje/pomysł, ale także otoczenie, które wywiera 

wpływ na pracowników i pozwala uwolnić odrobinę fantazji.  

Miejsce pracy, które cechuje kreatywna atmosfera i które pobudza innowacyjność zazwyczaj 

zatrzymuje najlepszych pracowników. Strategia, to nie tylko sztywny zakres obowiązków, to także 

klimat, który wspiera dobre samopoczucie współpracujących osób. Trzy lata temu, w Biurze 

Programów Zagranicznych zrodził się skromny pomysł zagospodarowania byle jakiej przestrzeni przed 

wejściem do BPZ w sposób bardziej przyjazny środowisku, pracownikom i drobnej faunie 

występującej na terenie kampusu. Zatrudnieni w BPZ poczuli, że środowisko pracy wpływa na 

kształtowanie relacji międzyludzkich. Uznali, że bardzo ważne jest otoczenie w którym  realizowane 

są codzienne czynności zawodowe, często żmudne obowiązki przy biurku, które ciągle jest 

dominującym elementem codzienności.  

 

Co prawda, satysfakcjonujący komfort przestrzenny związany jest głównie z zarządzaniem obiektami 

Uczelni, nie wyklucza to jednak zarządzania i przyjęcia odpowiedzialności w ramach tzw.  

indywidualnego środowiska  pracy. Poziom komfortu nie ogranicza się wyłącznie do temperatury, 

jakości powietrza wewnątrz, kombinacji sztucznego i naturalnego światła w pokojach, etc., ale wyjść 

może poza przestrzeń ograniczoną budynkiem. Dzięki temu odpowiednia, czyli przyjazna przestrzeń 

robocza staje się bliska i sprzyja dobremu samopoczuciu w miejscu pracy. Poziom  produktywności 

jest nierozerwalnie związany z otoczeniem, osobistymi opiniami pracowników na temat satysfakcji 

estetycznej  i podniesieniem komfortu psychicznego w biurze.  



 

Na skrawku zieleni założony został mini ogródek, sfinansowany ze składek osób pracujących w BPZ. 

Zakupiono rośliny dostosowane do warunków na skwerze, ziemię, podstawowy sprzęt ogrodniczy 

wypożyczono z działu gospodarczego UEK. Przerwy w pracy oraz czas po jej zakończeniu zajmuje 

sezonowo pielenie roślin, podlewanie i nawożenie. Miejsce pielęgnowane jest intuicyjnie, 

organicznie, bez specjalnych przygotowań teoretycznych. Bawimy się różnymi pomysłami - w tym 

miejscu rządzi raczej pasja, niż profesjonalizm. Takie podejście stanowi miłą odskocznię od 

obowiązków służbowych. Nasadzamy rośliny, które lubimy, do których mamy słabość, które 

poruszyły naszą wyobraźnie lub dobrze się kojarzyły.   



 

     



    

 

W ramach ekoinnowacji podjęliśmy także wyzwanie oszczędzania materiałów biurowych. W tym celu 

przyjęliśmy w BPZ zasadę 8 kroków: 



1. Zmniejszamy zużycie papieru - istnieją sposoby na zmniejszenie ilości odpadów papierowych 

w przypadku dokumentów, które muszą być wydrukowane. Stosujemy dwustronne 

drukowanie stron, korzystanie z papieru po zużyciu, drukowanie dokumentów czcionkami o 

mniejszym rozmiarze. 

2. Zbieramy makulaturę. 

3. Segregujemy śmieci. 

4. Ograniczamy zakup nowych materiałów biurowych, używając wielokrotnie starych (koszulki, 

segregatory, teczki, etc.). 

5. Wprowadzamy naturę do miejsca pracy. Pokoje biurowe wyposażamy w rośliny  

zmniejszające emisję dwutlenku węgla oraz neutralizujące niekorzystne jony w powietrzu 

(skrzydłokwiaty, paprocie, etc.)  

6. Korzystamy, na ile to możliwe wyłącznie z naturalnego oświetlenia. 

7. Niezwykle rzadko używamy klimatyzatora, zamiast tego korzystamy z otwartych okien. 

8. Zbieramy plastik, szkło i metal, stare baterie, nakrętki po butelkach ( przekazywane są one 

następnie do przedszkola, które prowadzi akcję zbierania nakrętek) . 

9.  Jesteśmy świadomi i podejmujemy wszelkie kroki  na drodze do bardziej ekologicznej 

przyszłości.  

 

  



  


