
 

 

Oszczędzaj papier, bądź eko! 

 

Z raportu KPMG „Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce” 

wynika, Ŝe w ciągu miesiąca polskie firmy marnują ok. 464 mln kartek papieru.  

 

11 mln. ryz papieru A4 jest wykorzystywanych miesięcznie w przedsiębiorstwach. Średnio  

ponad 8 proc. wydruków jest marnowanych. To strata 50 kartek na jednego pracownika.  

8 proc. papieru marnotrawi się w mikrofirmach. Najwięcej kartek ląduje w niszczarkach w firmach 

zatrudniających powyŜej 250 pracowników – 13 proc. 

 

Jakie są przyczyny marnowania papieru w polskich przedsiębiorstwach? Jednostronne wydruki, 

niepotrzebne drukowanie dokumentów roboczych, wymogi administracyjne to niektóre z nich.  

Mniej niŜ połowa (45 proc.) procedur administracyjnych realizowana jest  bez uŜycia papieru.  

 

Z raportu KPMG wynika takŜe, Ŝe część firm stara się ograniczać koszty związane ze zuŜyciem papieru. 

71 proc. uŜywa drukarek w trybie oszczędnościowym. Dwustronnie drukuje 41 proc., a z papieru 

ekologicznego korzysta 32 proc. przedsiębiorstw.  

 

- Przedsiębiorcy nadal kojarzą ochronę środowiska z ponoszeniem kosztów. Tymczasem podejście eko 

moŜe wiązać się z oszczędnościami. Nawet jeśli korzyści nie będą widoczne od razu, to w dłuŜszej 

perspektywie będzie moŜna dostrzec obniŜkę kosztów – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert  

ds. szkoleń Akademii PARP.  

 

- W podejściu firm do ochrony środowiska brakuje wiedzy i szerszej perspektywy. Niektóre 

przedsiębiorstwa MSP uwaŜają, Ŝe zachowania ekologiczne są poza ich zasięgiem i ograniczają  

je wyłącznie do wymaganej przepisami „papierologii”. Tymczasem gdyby sięgnęły do szkoleń, 

poznałyby wymierne korzyści, jakie podejście eko moŜe przynieść kaŜdej firmie – dodaje  

Aneta Grzyb-Hejduk z Akademii PARP. 

 

Szkolenia takŜe mogą być ekologiczne. Taką formą nauki jest e-learning. Dzięki tej efektywnej 

metodzie zdobywania wiedzy i umiejętności przedsiębiorcy oszczędzają potrójnie. 

1. E-learning nie wymaga dojazdów. Firma nie generuje kosztów związanych z podróŜą 

pracownika.  

2. E-learning oszczędza czas. Pracownik odbywa szkolenie w dowolnym miejscu – w pracy  

lub w domu, a dzięki temu nie odrywa się od swoich codziennych zadań.  



3. E-learning jest ekologiczny, poniewaŜ oszczędza papier. Do uczestnictwa w szkoleniu 

internetowym potrzebny jest komputer z dostępem do sieci. Nie potrzeba dodatkowych notatek, 

brulionów i skryptów. Do szkolenia zawsze moŜna wrócić i przypomnieć sobie lub zaktualizować 

wiedzę.  

 

Praktyczne rady, jak być ekologicznym i ekonomicznym, przedsiębiorcy znajdą w szkoleniu e-learning 

Akademii PARP „Ekologiczny biznes”. Na portalu www.akademiaparp.gov.pl moŜna uczyć się, 

uczestnicząc w 34 szkoleniach w pięciu zakresach tematycznych: finansowo-prawnym, zarządzanie 

strategiczne i operacyjne, umiejętności menedŜerskie i osobiste, marketing i sprzedaŜ oraz wiedza 

ogólna i otoczenie biznesu. Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby planujące 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę. 

 

Więcej informacji: 

msp@akademiaparp.gov.pl 

Infolinia 801 444 MSP (czyli 801 444 677) 

 

 


