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EKOBIURO



„Zrównoważony rozwój (ZR) to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia 
mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.”

Mając na uwadze istotę ZR, która mówi o równowadze pomiędzy środowiskiem, 
gospodarką i społeczeństwem, staramy się realizować nasze codzienne zadania zgodnie
z tą koncepcją.

Od 20 lat prowadzimy działania mające na celu wdrażanie

i utrwalanie zasad zrównoważonego rozwoju wśród kolegów, 

pracowników, doktorantów oraz studentów. 

Zielony Certyfikat

CCN - Consumer Citizenship Network

PERL - Partnership for Education and Research 
about Responsible Living



Specyfika prowadzonych prac badawczych zainspirowała nas 
do stworzenia ekobiura.

Prowadzona działalność dydaktyczna dodatkowo motywuje do 
różnorodnych rozwiązań prośrodowiskowych. 

Z każdym rokiem propagujemy je coraz szerzej 
aby móc cieszyć się środowiskiem bogatym i różnorodnym  

biologicznie. 
Ważne jest budzenie świadomości prośrodowiskowej 

i partycypacji społecznej.

EKOBIURO



Centralny punkt działań przyjaznych środowisku 
związany jest z badaniami procesu wermikompostowania 

odpadów organicznych, w tym w „dżdżownicowych skrzynkach 
ekologicznych”.

DŻDŻOWNICOWE SKRZYNKI EKOLOGICZNE  



▪ Od wielu lat prowadzimy badania związane

z wermikompostowaniem odpadów organicznych z wykorzystaniem w tym celu

dwóch gatunków dżdżownic Eisenia fetida (Sav.) i Dendrobaena veneta Rosa.

▪ Używamy prostych pojemników z tworzywa sztucznego lub drewna, których

wielkość jest uzależniona od ilości odpadów, które będą

wermikompostowane. Skrzynki znajdują się także w pomieszczeniach

biurowych.

▪ Stosowana przez nas metoda może służyć do utylizacji odpadów

organicznych (które nadal często bezmyślnie wyrzucane są do kosza)

w miejscu ich powstawania; nie tylko na uniwersytecie ale i w biurach,

w szkołach czy w domu.

▪ Zagęszczona populacja dżdżownic umożliwia przetwarzanie odpadów

organicznych produkowanych przez pracowników i studentów uczelni: resztki

jedzenia, papier, martwe rośliny i ich części i wiele innych.

DŻDŻOWNICOWE SKRZYNKI EKOLOGICZNE 
W NASZYCH EKOBIURACH 



HODOWLA DŻDŻOWNIC 
W KOMORZE KLIMATYZACYJNEJ 



WIOSENNE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE ROŚLIN 
DONICZKOWYCH PROWADZONE SĄ Z ZASTOSOWANIEM 

WERMIKOMPOSTU

- Nawożenie kwiatów wermikompostem uzyskanym z hodowli dżdżownic.

- Kwiaty zdobią sale ćwiczeń, laboratoria i nasze ekobiura.  



OSZCZĘDZANIE PAPIERU

- Oszczędzanie papieru (drukujemy dwustronnie, ponownie wykorzystujemy 

papier zapisany z jednej strony).

- Informacje przesyłamy drogą mailową, aby ograniczyć zużycie papieru.



ZBIERAMY ZUŻYTE TONERY DO KSERO 
I DRUKAREK W CELU ICH PONOWNEGO NAPEŁNIENIA

Dział Organizacyjno-Prawny UR organizuje dla wszystkich jednostek możliwość 
przekazania zużytych tonerów do utylizacji do ich dostawcy.
Zarówno firma MAK jak i DMD są zobowiązane do odbioru i utylizacji zamówionych 
przez UR materiałów (w umowach § 10 dotyczy utylizacji zużytych tonerów). 



- Z pomocą studentów wykonaliśmy pojemniki służące do segregacji 

i zbierania surowców wtórnych.

SEGREGACJA ODPADÓW





- Włączyliśmy się w akcje charytatywną związaną z ochroną środowiska, 

mającą na celu pomoc chorym dzieciom.

WSPIERAMY AKCJE CHARYTATYWNE



PRO-ŚRODOWISKOWY STYL ŻYCIA NASZYCH 

KOLEGÓW NA CO DZIEŃ

- Korzystamy z komunikacji miejskiej. 

- Pokonujemy krótsze dystanse na piechotę.  

- Używamy rowerów zamiast samochodów.



- Dobieramy się w grupy dojeżdżając do pracy.



- Używamy toreb wielokrotnego użytku na zakupy.



- Robimy tradycyjne, regionalne przetwory.

- Przekazujemy sobie nasze przepisy.

- Dzielimy się plonami pochodzącymi z własnych upraw, 

co promuje zdrowy styl odżywiania. 



DZIAŁANIA EDUKACYJNE - WARSZTATY

Uczestniczymy w działaniach edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju 
zarówno na terenie kraju jak i Europy. 

Byliśmy organizatorami 16tu Uniwersyteckich Warsztatów Edukacyjnych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju dla młodzieży szkół średnich Podkarpacia, 

które odbyły się w latach 2000-2016. 

W warsztatach brało udział corocznie około 300 uczniów szkół średnich.



DZIAŁANIA EDUKACYJNE - KONKURS 

BIOLOGICZNO-EKOLOGICZNY

ZR w regionie promowany był także, podczas corocznego Powiatowego 

Konkursu Biologiczno-Ekologicznego  z elementami zrównoważonego 

rozwoju (we współpracy z I LO w Łańcucie i Starostwem Powiatowym 

w Łańcucie - prof. dr hab. Joanna Kostecka ) . 



CYKLICZNE SPOTKANIA STUDENTÓW I CZŁONKÓW POŁUDNIOWO-
WSCHODNIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA INŻYNIERII 

EKOLOGICZNEJ



STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
„ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU” 



INNE INICJATYWY DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
W NASZYCH EKOBIURACH

➢ Używamy ściereczek z mikrowłókna do czyszczenia monitorów
i komputerów.

➢ Stosujemy ekologiczne pranie fartuchów laboratoryjnych – niska temperatura,
krótki czas prania, środki biodegradowalne.

➢ Czasem organizujemy spotkania na które przychodzimy ubrani w odzież z
second-hand’ów, aby ograniczyć nadmierne kupowanie nowych rzeczy.

➢ Grupowo zamawiamy żywność od lokalnych dostawców (zgodnie
z zasadą food-miles) lub z logo fair trade (sprawiedliwy handel).

➢ Organizujemy spotkania, na których wymieniamy się książkami oraz
czasopismami oszczędzając w ten sposób papier.

➢ Przeczytane gazety wykorzystujemy do przygotowywania zielników (suszenie
roślin, które służą jako pomoce dydaktyczne na ćwiczeniach).



✓ Realizacja podejmowanych zadań ma na celu organizację prośrodowiskowo

funkcjonującego biura (skrzynki ekologiczne w pokojach biurowych,

wykorzystywanie powstałego wermikompostu, oszczędzanie papieru, ponowne

napełnianie zużytych tonerów, segregacja odpadów, akcje charytatywne, nie

obciążający środowiska styl życia na co dzień i działania edukacyjne).

✓ Organizacje i zarządzanie ekobiurem wspierają także wyniki prowadzonych

badań istotnych dla innowacyjności w zakresie zrównoważonej gospodarki

odpadami. Badania i rozwiązywanie aktualnych problemów prowadzą do

upowszechniania przyjaznego środowisku stylu życia różnych grup wiekowych

społeczeństwa polskiego.

✓ Wszystkie opisane działania prośrodowiskowe propagujemy na co dzień także

wśród rodziny i znajomych.

PODSUMOWANIE 

POZDRAWIAMY


