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W ST Ę P
Większość z nas średnio 90% doby spędza wewnątrz

zależności i świadomie kreuje przestrzenie komercyjne,

budynków, w tym także w obiektach biurowych. Jedno-

które będą adekwatnie i skutecznie spełniały potrzeby

cześnie bardzo rzadko zastanawiamy się nad tym, jak

ich użytkowników. Nie tylko obecnych, ale również przy-

przebywanie w owych przestrzeniach oddziałuje na

szłych, reprezentujących pokolenia wchodzące dopiero

nasze zdrowie i samopoczucie. Badania z zakresu ergo-

na rynek pracy.

nomii i psychologii pracy potwierdzają jednoznacznie,
że rozwiązania projektowe wdrożone w środowisku pra-

Dbałość o dobre samopoczucie, komfort i bezpieczeń-

cy mają wpływ m.in. na kondycję fizyczną i psychiczną

stwo pracowników jest skorelowana z rosnącym zain-

pracowników, ich poziom koncentracji, efektywności

teresowaniem certyfikatami, które potwierdzają dosto-

oraz motywacji do działania. Dla nich samych niezwy-

sowanie obiektów do najwyższych standardów m.in.

kle ważne jest utrzymanie równowagi pomiędzy życiem

prozdrowotnych i ekologicznych. Zgodnie z raportem

prywatnym i zawodowym (work-life balance) oraz ogól-

Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego,

ny dobrostan (wellbeing).

w okresie od marca 2020 do marca 2021, liczba certyfikowanych obiektów powiększyła się o 255 nowych

Nie jest tajemnicą, że szczęśliwy pracownik to pra-

budynków. Ogółem w Polsce znajduje się 1100 obiektów,

cownik wydajny i zaangażowany. Coraz więcej dewe-

które posiadają co najmniej jeden z międzynarodowych

loperów, inwestorów i przedsiębiorstw dostrzega te

certyfikatów.
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Jako inwestor kompleksu biurowego .KTW, komfort

Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać i podejmu-

i dobrostan jego rezydentów stawiamy na pierwszym

jemy kolejne aktywności zmierzające do podnoszenia

miejscu. Naszym priorytetem jest tworzenie takich

komfortu użytkowników, optymalizacji zużycia zasobów

przestrzeni i warunków, które zapewnią użytkownikom

oraz efektywniejszej ochrony środowiska naturalnego.

nie tylko korzyści funkcjonalne, ale też będą pozytyw-

Naturalnym krokiem w tym procesie było przystąpienie

nie wspierać ich stan psychofizyczny. Jednocześnie

do oceny jakości zgodnie z kryteriami certyfikacji WELL.

pozwolą na elastyczność w dynamicznie zmieniającym

W jej ramach monitoringiem objęte zostały kategorie

się otoczeniu.

związane z procedurami sprzątania i czyszczenia, gotowością na wypadek sytuacji kryzysowych, dostępno-

Jesteśmy także świadomi globalnych wyzwań środowi-

ścią usług zdrowotnych, utrzymaniem jakości powietrza

skowych i doniosłego znaczenia działań ukierunkowa-

i wody, zaangażowaniem i komunikacją z interesariu-

nych na troskę o środowisko naturalne i jego zasoby. Już

szami oraz innowacjami. Certyfikat WELL to dowód na

w fazie projektowej dołożyliśmy wszelkich starań, aby

dostosowanie przestrzeni do potrzeb ludzi i stworzenie

biurowce .KTW spełniały wymogi stawiane przez obiek-

zdrowego środowiska pracy. Idea stawiająca w centrum

tami komercyjnymi najwyższej klasy. Potwierdzeniem

potrzeby człowieka jest nam bardzo bliska i leży u pod-

tego jest otrzymany dla .KTW I certyfikat BREEAM z oce-

staw projektu .KTW.

ną Excellent. Druga część kompleksu również została
przygotowana w oparciu o zasady zrównoważonego

W publikacji prezentujemy przegląd wdrożeń w obrębie

budownictwa i odpowiedzialne systemy zarządzania.

kompleksu biurowego .KTW, które wpisują się w stan-

Choć .KTW II dopiero powstaje, uzyskał już certyfikat

dardy przyjęte w certyfikacji WELL. To rozwiązania, któ-

BREEAM Interim Design Stage na poziomie Excellent.

re nie tylko zapewniają użytkownikom obiektu optymal-

Wynik 79,7% to rekord na katowickim rynku biurowym,

ne warunki pracy, ale przede wszystkim wspierają ich

który stawia .KTW II wśród najlepszych projektów reali-

w stawaniu się zdrowszymi, szczęśliwszymi, bardziej

zowanych w kraju.

zmotywowanymi i efektywnymi w działaniu.
Zachęcamy do lektury.
Zespół .KTW

CZY WIESZ, ŻE...
83% WSZ YSTKICH NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI
KOMERCYJNYCH W POLSCE POSIADA CERT YFIKACJĘ?
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C Z Y M J E ST W E L L ?
WELL to system certyfikacji, za którego opracowanie

Aby uzyskać certyfikat, właściciel danego obiektu musi

odpowiada amerykańska organizacja US Green Buil-

spełnić minimum 15 z 25 kryteriów. Zobowiązany jest

ding Council. Monitoruje on aspekty związane z bu-

również poddać budynek wnikliwej i skrupulatnej oce-

dynkiem i jego środowiskiem wewnętrznym, mającym

nie. To jedna z najbardziej wymagających certyfikacji,

istotny wpływ na przebywających w nim ludzi. Mierząc

stawiająca w centrum uwagi pracownika i jego potrzeby.

jakość powierzchni biurowej, jednostka certyfikująca
weryfikuje wiele cech budynku, uwzględniając jego

W niniejszej publikacji przedstawiamy wszystkie ko-

wpływ na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psy-

rzyści, jakie płyną z uzyskania tego certyfikatu przez

chiczne użytkowników. WELL zaprojektowany został po

budynek .KTW. Poznacie realne benefity wpływające na

to, aby umożliwić właścicielom i operatorom zarówno

Wasze dobre samopoczucie i efektywność w miejscu

w dużych, jak i małych firmach, podjęcie niezbędnych

pracy.

kroków w celu nadania priorytetu zdrowiu i bezpieczeństwu ich pracowników, gości i interesariuszy.

P R O C E D U RY S P R Z ĄTA N I A
I CZYSZCZENIA
HIGIENA I MYCIE RĄK
Eksperci podkreślają, że dłonie to najczęściej używane przez człowieka narzędzie. Z tego powodu są one
szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, urazy, zranienia czy zakażenia. Na naszych rękach,
oprócz własnych drobnoustrojów, które bytują na skórze jako flora stała, nabywamy też tzw. florę przejściową
poprzez dotykanie różnego rodzaju przedmiotów – klamek, guzików w windach i innego rodzaju powierzchni
abiotycznych. Te drobnoustroje są często przenoszone
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do jamy ustnej i dróg oddechowych. Dlatego Światowa

nie środkami komunikacji miejskiej, sprawiają iż osoby

Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca dokładne i regularne

pracujące w biurze są bardziej narażone na zakażenia.

mycie dłoni wodą z mydłem, które powinno trwać co

Dlatego utrzymywanie porządku w miejscu pracy i my-

najmniej jedną minutę. W odpowiednim myciu dłoni

cie rąk to najlepsze sposoby na zachowanie dobrego

chodzi przede wszystkim o to, żeby dobrze rozprowa-

zdrowia. Regularne czyszczenie najczęściej dotykanych

dzić mydło na powierzchni skóry, następnie dokładnie

elementów powierzchni wspólnych, takich jak windy,

je spłukać i, co bardzo ważne, wytrzeć ręce do sucha.

klamki czy blaty, to pierwsza linia obrony przed drobno-

Trzeba pamiętać, że nad każdą umywalką czy zlewem

ustrojami. Najlepszym sposobem ochrony przed choro-

unosi się aerozol bakterii, pochodzących m.in. ze środka

bami i infekcjami jest również ograniczenie ekspozycji

zlewu, kolanek i rur kanalizacyjnych. Ten aerozol opada

rąk na powierzchnie. Dlaczego to takie ważne? Według

na nasze ręce i łatwo się do nich przykleja, zwłaszcza

wirusologa dra Jamesa Robba nasze dłonie dotykają

gdy są wilgotne. To właśnie dlatego, po każdorazowym

oczu, nosa i ust aż 90 razy w ciągu dnia.

umyciu rąk, należy je wytrzeć do sucha czystym ręcznikiem. Badania naukowe pokazują, że odpowiednie
mycie i dezynfekowanie rąk, aż o 50% zmniejsza ryzyko
infekcji i zachorowań na wiele powszechnie występujących chorób zakaźnych.

ULEPSZENIE PROCEDUR
SPRZ ĄTANIA
Aktualna sytuacja epidemiczna wymaga od nas zmiany

ZMNIE JSZENIE POWIERZCHNI
KONTAK TOWE J

dotychczasowych nawyków i przyzwyczajeń. Dotyczy to również procedur związanych z czyszczeniem
i dezynfekcją powierzchni ogólnodostępnych. Badania
potwierdziły, iż SARS-CoV-2 może utrzymywać się w po-

Wszyscy obawiamy się rozprzestrzeniających się

wietrzu aż do 3 godzin, a na niektórych powierzchniach

w szybkim tempie wirusów, które przenoszą się drogą

nawet do 3 dni. Rygorystyczny i systematyczny plan

kropelkową i mogą utrzymywać się przez wiele godzin

sprzątania zmniejsza więc ryzyko wystąpienia zakaże-

na wszelkiego rodzaju powierzchniach. Duże skupisko

nia wśród pracowników obiektów biurowych.

osób w jednym pomieszczeniu, praca w open space,
działająca klimatyzacja, częste spotkania i podróżowa-

8
ELEMENT Y PODDANE OCENIE
W OBRĘBIE .K T W
•

Udostępnienie bezzapachowego mydła w toaletach,

•

Umieszczenie instrukcji prawidłowego mycia dłoni
w toaletach,

•

ODPOWIEDNIE ŚRODKI
CZ YSZCZ ĄCE

ki do rąk z filtrem HEPA,
•

w biurowcu,
•
•

nież dla pracowników firmy sprzątającej.

Wykorzystanie do dezynfekcji bezpiecznych środków
czyszczących spełniających normę ISO 14024,

nawet ataki astmy) i środowisku naturalnemu. Istotne
przyjazne dla środowiska, naszego organizmu, jak rów-

Wdrożenie skrupulatnego planu czyszczenia powierzchni wspólnych,

wiu (opary niektórych z nich mogą podrażniać drogi

jest zatem, aby wybierać naturalne środki dezynfekcji,

Wprowadzenie systemów i udogodnień zmniejszających kontakt z powierzchniami ogólnodostępnymi

Nie możemy jednak zapomnieć, że komercyjne produkty

oddechowe, a w skrajnych przypadkach wywoływać

Prowadzenie wykazu powierzchni najczęściej dotykanych,

•

Odpowiednia dezynfekcja ma dziś kluczowe znaczenie.
czyszczące mogą zawierać składniki zagrażające zdro-

Wyposażenie toalet w ręczniki papierowe lub suszar-

•

Ograniczenie ilości lotnych związków organicznych.
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JAK SPEŁNIENIE WARUNKÓW
C E R T Y F I K A C J I W P ŁY WA N A
T WOJE SAMOPOCZUCIE?
•

Niższe ryzyko problemów zdrowotnych,

•

Lepszy nastrój,

•

Wyższa produktywność i większa satysfakcja
z pracy,

•

Mniej dni na zwolnieniu chorobowym,

•

Ochrona górnych dróg oddechowych oraz układu
pokarmowego,

•

Bezpieczeństwo sanitarne.

CZY WIESZ, ŻE...
S Y S T E M Y Z A S TO S O WA N E W BI U R O WC U .K T W U M O Ż L I WI A J Ą
BE ZDOT YKOWY DOSTĘP DO T WOJEGO BIURA?
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P R O C E D U RY Z W I Ą Z A N E
Z S Y T U A C J A M I K RY Z Y S O W Y M I
OPR AC OWANIE PL ANU NA WYPADEK WY S TĄPIENIA S Y T UAC JI
KRY Z YSOWE J
W każdych sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi najważniejsze jest umiejętne zarządzanie. Wymaga
ono skutecznego planu oraz ustalenia procedur jasno określających zachowania wszystkich użytkowników danego obiektu biurowego. Cykliczne szkolenia koordynatorów, próbne ewakuacje pracowników, przejrzyste oznakowanie punktów
zbiórek, wyjść ewakuacyjnych, minimalizują negatywne skutki nagłych sytuacji kryzysowych.

WPROWADZENIE PL ANU
CIĄGŁOŚCI DZIAŁ AŃ

PL AN „ ZDROWEGO
POWROTU”

Stabilne funkcjonowanie organizacji to możliwość osią-

Nie tylko sytuacja kryzysowa, ale również powrót do

gania zysków, ale i gwarancja stabilności dla klientów

pracy po jej wystąpieniu wymaga odpowiednich pro-

i kontrahentów. Organizacje świadome potencjalnych

cedur, które zapewniają maksymalny komfort i bezpie-

konsekwencji przerw w działaniu, próbują się przygo-

czeństwo wszystkim interesariuszom. Chociaż firmom

tować na takie sytuacje m.in. poprzez wprowadzenie

zależy na przywróceniu pracowników do miejsca pracy

planowania ciągłości działań. Jest to zbiór aktywności

po każdej tego typu sytuacji, muszą pamiętać, że okre-

związanych z zakresem tworzenia, weryfikacji i aktu-

ślenie, kto i kiedy wróci, jest procesem złożonym. Należy

alizacji planów wznawiania działania w obszarach klu-

wziąć pod uwagę wytyczne władz zdrowotnych, wymo-

czowych dla organizacji procesów, w przypadku wystą-

gi władz lokalnych, ryzyko związane z pracą i politykę

pienia katastrof lub kryzysów (np. pożar, powódź, atak

właściciela korporacji. Niezwykle ważne jest zapewnie-

terrorystyczny, katastrofa budowlana, atak hackerski,

nie pracownikom poczucia bezpieczeństwa w powrocie

epidemia itp.). Na podstawie identyfikacji kluczowych

do pracy.

dla organizacji procesów oraz przewidywań możliwych
zagrożeń, określa się działania mające prowadzić do
zminimalizowania strat. Jednocześnie jest to szansa na
ocenę jakości zabezpieczeń oraz istniejących w firmie
procedur.
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Z APEWNIENIE Z A SOBÓW
AWARYJNYCH
Szybka i skuteczna reakcja w sytuacjach kryzysowych
jest kluczowa. Gdy zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie niezwykle ważną rolę odgrywają środki bezpieczeństwa i ochrony osobistej, w które właściciel danego
obiektu wyposaża swoich pracowników. Wystarczająca
liczba w pełni zaopatrzonych apteczek, dostęp do automatycznego defibrylatora zewnętrznego oraz cykliczne
szkolenia pracowników w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej mogą przyspieszyć czas reakcji
i pomóc zwiększyć wskaźnik przeżywalności ofiar.

CZY WIESZ, ŻE...
S AMO S ZKOL ENIE W Z AK RE SIE RKO I AED MOŻE Z WIĘK S Z YĆ
WSKA ŹNIKI PRZE Ż YWALNOŚCI OFIAR O 40%?
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ELEMENT Y PODDANE OCENIE
W OBRĘBIE .K T W
•

Procedury związane z zarządzaniem kryzysowym,

•

Szkolenia pracowników na wypadek wystąpienia
sytuacji kryzysowych,

•

Skuteczność planu ciągłości działań,

•

Plan wdrożenia bezpiecznego powrotu po wystąpieniu sytuacji kryzysowych,

•

Ilość i jakość zestawów pierwszej pomocy w obrębie nieruchomości,

•

CER T YF IK AC JI WPŁY WA NA T WOJE
SAMOPOCZUCIE?

JAK SPEŁNIENIE WARUNKÓW

•

Wzrost bezpieczeństwa pracowników,

•

Zdobycie umiejętności w zakresie RKO,

•

Minimalizacja ryzyk związanych z wystąpieniem
sytuacji kryzysowych,

•

Zapewnienie ciągłości działań firmy.

Coroczne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
dla personelu.

UTRZYMANIE JAKOŚCI
POWIETRZA I WODY
OCENA SYSTEMU
WENT YL ACJI

grzanego lub zanieczyszczonego powietrza, a w jego
miejsce dostarczenie rześkiego i świeżego. Właściwa
wentylacja wewnątrz budynku zapewnia wysoki kom-

Systemy wymiany powietrza decydują o komforcie,

fort użytkowania oraz ma znaczenie dla naszego zdro-

a także bezpieczeństwie pracowników. Wentylacja ma

wia. Nowoczesne technologie w budownictwie prze-

zapewnić nie tylko dobrą jakość powietrza, ale również

łożyły się na znaczne oszczędności w kwestii zużycia

ograniczyć wilgoć, rozwój drobnoustrojów i usuwać

energii. Do tego sprzyjają dbaniu o środowisko, co ma

niepożądane zapachy w pomieszczeniach. Istotą wen-

ogromne znaczenie społeczne. Nie można jednak zapo-

tylacji jest wymiana oraz usunięcie nadmiernie pod-

mnieć o dostosowaniu do nowych warunków sys temu
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wymiany powietrza. Dokładna izolacja budynku na każdym poziomie zahamowała naturalną cyrkulację gazów,
dlatego tak ważne są systemy dostarczające świeże
powietrze na powierzchnie pracy. Nieodpowiednia
wentylacja może negatywnie oddziaływać na organizm
ludzki. Powietrze bez właściwego obiegu przyczynia się
do powstania bólu i zawrotów głowy, kaszlu, drapania
w gardle i ogólnie złego samopoczucia oraz zmęczenia.

WDROŻENIE PL ANU
Z ARZ ĄDZ ANIA RY Z YKIEM
WYSTĄPIENIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ BAK TERII
LEGIONELL A
SYSTEMY UZDATNIANIA
POWIE TRZ A

Legionella to bakteria wywołująca tzw. chorobę legionistów, która identyfikowana jest jako rodzaj zapalenia
płuc lub zakażenia dolnych dróg oddechowych powodująca m.in. wysoką temperaturę, bóle mięśni, bóle

W skład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

głowy czy biegunkę. Bakteria ta staje się niebezpiecz-

i wewnętrznego wchodzą przede wszystkim niewielkie

na podczas wdychania jej, gdy znajduje się w postaci

cząstki unoszące się w powietrzu, np. cząstki sadzy,

małych kropelek wody zawieszonych w powietrzu.

dymu, pyłków roślinnych, zwierzęcych, zarodniki ple-

Bakterie Legionelli idealnie rozwijają się w środowisku

śni, grzybów. Niektóre z tych cząstek są widoczne, ale

wodnym lub wilgotnym. W przestrzeniach biurowych

większość z nich jest na tyle niewielka, że nie da się

doskonałym miejscem do rozwoju tego rodzaju bakterii

ich zobaczyć gołym okiem. Cząstki o najmniejszych roz-

są takie urządzenia, jak nawilżacze czy systemy klima-

miarach okazują się jednocześnie najbardziej szkodliwe,

tyzacyjne. Skuteczne zapobieganie rozwojowi Legionel-

ponieważ po przedostaniu się do dróg oddechowych

li w urządzeniach klimatyzacyjnych powinno odbywać

mogą wywoływać różnego rodzaju reakcje alergiczne

się na trzech płaszczyznach. Na etapie projektowania

i choroby. Powietrze w pomieszczeniach wymaga więc

instalacji należy zadbać o odpowiednie usytuowanie

dokładnego oczyszczania. Filtry powietrza zapobiegają

urządzeń, stosowanie wysokiej jakości materiałów oraz

tzw. zespołowi chorego budynku. Wpływają pozytywnie

o umożliwienie łatwej obsługi i czyszczenia. Podczas

na zdrowie ludzi i ich efektywność w pracy.

regularnej eksploatacji należy zwracać uwagę przede
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wszystkim na utrzymanie odpowiedniej wilgotności
przepływającego powietrza, aby zapobiec gromadzeniu
się obrostów biologicznych na urządzeniach. Najważniejszym środkiem zapobiegawczym jest jednak utrzymanie instalacji w odpowiednim stanie higienicznym
oraz technicznym. W tym celu w obrębie całego obiektu
.KTW przeprowadzane są niezbędne okresowe kontrole
stanu technicznego i konserwacje urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie powietrza do budynku.

GOSPODAROWANIE
WILGOCIĄ
Nadmiar wilgoci w pomieszczeniach najczęściej spowodowany jest wadami konstrukcyjnymi budynku, bądź
jego niewłaściwym użytkowaniem. Często głównym winowajcą tego stanu jest niesprawna wentylacja, przez
co dochodzi do niewystarczającej wymiany powietrza
pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem zewnętrznym. Długotrwała wilgoć jest doskonałą pożywką

MONITOROWANIE
JAKOŚCI WODY I POWIE TRZ A

do rozwoju bakterii, pleśni czy grzybów. Mają one negatywny wpływ na zdrowie osób, które w takim obiekcie
przebywają na co dzień. Mogą być przyczyną alergii,
chorób układu oddechowego, obniżenia odporności,

W dbałości o najwyższy komfort użytkowników syste-

braku efektywności i ogólnego złego samopoczucia.

my wentylacyjne zastosowane w .KTW wyposażone są

Dlatego tak ważne jest wykonywanie regularnych in-

w filtry klasy M5 i F7 dla świeżego powietrza oraz F7 dla

spekcji zawilgocenia oraz pleśni w budynku.

powietrza wywiewanego. Warto podkreślić, iż filtry F7
zatrzymują do 95% pyłu PM10, do 85% pyłu PM2,5 oraz
do 75% najdrobniejszego pyłu PM1, czyli pełnią funkcje
antysmogowe. Cyklicznie instalacje te poddawane są
szczegółowej kontroli, wykonywane są również bada-

ELEMENT Y PODDANE OCENIE
W OBRĘBIE OBIEK TU .K T W

nia jakości powietrza dostarczanego do biurowca. Po-

•

Procedury audytowe instalacji wentylacyjnych,

dobne postępowanie wdrożono w przypadku instalacji

•

Inwentaryzacje filtrów powietrza i innych urządzeń

zaopatrujących .KTW w wodę. Przynajmniej raz w roku
przeprowadzane są badania jej mętności, odczynu che-

uzdatniających,
•

micznego oraz testy pod kątem występowania bakterii
z grupy coli.

Procedury związane z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się bakterii Legionella,

•

Badania jakości powietrza i wody,

•

Częstotliwość kontroli instalacji pod kątem zawilgocenia i pleśni.
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JAK SPEŁNIENIE WARUNKÓW
CERT YFIKACJI WPŁYWA NA
T WOJE SAMOPOCZUCIE?
•

Niższe ryzyko zachorowania na choroby dróg oddechowych, alergie,

•

Większy komfort pracy,

•

Większa efektywność,

•

Niższy poziom stresu,

•

Lepszy nastrój i samopoczucie.

CZY WIESZ, ŻE...
Ś W I AT O W A O R G A N I Z A C J A
ZDROWIA (WHO) SZACUJE, ŻE
RO C ZNIE NA LEGIONELLOZĘ
CHORUJE NA ŚWIECIE OD 20
DO 100 T YŚ. OSÓB?
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P R O M O WA N I E Z D R O W I A
I DOBREGO SAMOPOCZUCIA
Poza niezbędnymi i niezwykle ważnymi działaniami
związanymi z technicznymi aspektami danego obiektu,
bardzo ważną rolę odgrywa promocja zdrowia i dobrych
nawyków wśród jego użytkowników. Jednym z elementów takiego działania jest niniejszy przewodnik, poruszający kwestie, które są najistotniejsze w kontekście
utrzymania dobrego samopoczucia i komfortu wszystkich pracowników. Misją .KTW od samego początku jest

HIGIENA I BE ZPIECZEŃST WO
W OBIEK TACH USŁUGOWYCH

to, aby pracownicy cieszyli się dobrym zdrowiem oraz

W świecie, gdzie coraz większe znaczenie ma świa-

wykonywali swoje zadania w warunkach bezpiecznych,

domość zdrowego i zbilansowanego żywienia, zapew-

poprawiających ich produktywność, skupienie i dobrą

nienie najwyższej klasy usług gastronomicznych w

kondycję fizyczną. Biuro jest naszym „drugim domem”,

budynku komercyjnym jest niezwykle ważne. Nie tylko

dlatego jako inwestor staramy się tworzyć harmonijną

ze względu na zdrowie użytkowników, zaspokojenie ich

przestrzeń dla wszystkich użytkowników obiektu. W ra-

podstawowych potrzeb fizjologicznych, ale również ze

mach działań wewnętrznych przeprowadziliśmy w .KTW

względu na dbałość o środowisko naturalne (np. kuch-

akcję „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Pracownicy .KTW

nia zero waste). Nie bez znaczenia jest również higiena

mogli podczas jej trwania skorzystać z masażu relaksa-

przygotowywania posiłków i czystość w miejsca, w któ-

cyjnego, jak również dowiedzieć się więcej o prawidło-

rym je spożywamy. Program regularnego kontrolowania

wej ergonomii miejsca pracy. W ramach budżetu par-

przez służby sanitarne danego obiektu i upublicznia-

tycypacyjnego uruchomiliśmy w roku 2020 owocowe

nie przez restaurację wyników kontroli jest ogromną

piątki dla wszystkich pracowników, a wraz z Wizz Air

motywacją do utrzymywania wysokich standardów

i Fundacją Cała naprzód stworzyliśmy pierwszą edycję

higienicznych. Pozwala również przyciągnąć klientów

.KTW Wizz Air Kids Run. Każdego roku nasi pracownicy

zwracających szczególną uwagę na jakość serwowa-

wspierają i biorą udział w Business Run Katowice.

nych posiłków.
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ELEMENT Y PODDANE OCENIE
W OBRĘBIE OBIEK TU .K T W
•

Misja projektu zorientowana na zdrowie i życie
pracowników,

•

Strategia wdrożenia certyfikacji WELL,

•

Kontrole sanepidu w punktach usługowych biurowca.

JAK SPEŁNIENIE WARUNKÓW
C E R T Y F I K A C J I W P ŁY WA N A
T WOJE SAMOPOCZUCIE ?
•

Wzrost świadomości użytkowników w zakresie
zdrowia i dbania o dobre samopoczucie,

•

Niższe ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne,

•

Poprawa ogólnego stanu zdrowia, dzięki zbilansowanej diecie,

•

Zachowanie najwyższego standardu warunków
sanitarnych w obiekcie.

CZY WIESZ, ŻE...
W P OL SCE MARN UJE SIĘ R O C ZNIE P ONAD 9 MIL IONÓ W TON
Ż YWNOŚCI, CO OZNACZ A , ŻE PRZECIĘ TNY POL AK WYRZUCA PONAD 40 TALERZ Y PEŁNOWARTOŚCIOWEGO POSIŁKU MIESIĘCZNIE?
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I N N O WA C J E
ELEMENT Y OBJĘ TE CERT YFIK AC JĄ W OBRĘBIE OBIEK T U
.K T W
•

Obecność WELL AP w zespole projektowym,

•

Odpowiednie wymiary umywalek i baterii umywalkowych,

•

Wyposażenie drzwi w toaletach, kuchniach i pomieszczeniach gospodarczych w samozamykacze.

Strategie innowacji torują organizacjom drogę do
opracowania unikalnych rozwiązań, które mają na
celu kreowanie bezpiecznego i zdrowego środowiska
pracy. W aspekcie innowacyjności jednostka certyfikująca ocenia m.in. obecność WELL AP (akredytowany
specjalista WELL) w zespole projektowym, wdrożenie
dodatkowych wymagań pochodzących z drugiej wersji
certyfikacji (WELL v2) lub rozwiązań innowacyjnych.

JAK SPEŁNIENIE WARUNKÓW
C E R T Y F I K A C J I W P ŁY WA N A
T WOJE SAMOPOCZUCIE ?

Wśród dodatkowych środków zastosowanych w .KTW,
a branych pod uwagę w certyfikacji WELL v2, są m.in.

•

wymiarach oraz wyposażenie drzwi toalet, kuchni i pomieszczeń gospodarczych w samozamykacze.

Dostępność sanitariatów dla wszystkich użytkowników (również osób niepełnosprawnych),

zamontowanie umywalek i baterii o odpowiednich
•

Ułatwiony i wygodny dostęp pracowników obsługi
budynku do pomieszczeń gospodarczych.

CZY WIESZ, ŻE...
79% KRE AT YWNYCH POMYSŁÓW W BIURZE POWSTA JE W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH?
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