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Perspektywy rozwoju zrównoważonego w Polsce 
w świetle badań firm województwa opolskiego

1. Ekorozwój i rozwój zrównoważony – historia i definicje

Pojęcie zrównoważonego rozwoju (ZR) pochodzi od zwrotu angielskie−
go sustainable development (SD), co oznacza rozwój samopodtrzymujący
się, trwały. W Polsce bywa ono stosowane zamiennie z rodzimym poję−
ciem ekorozwoju1. Ekorozwój „uznaje nadrzędność wymogów ekologicz−
nych, których nie należy zakłócać przez wzrost cywilizacji oraz rozwój
kulturalny i gospodarczy”2. Ogólnie akceptowana definicja rozwoju zrów−
noważonego sformułowana przez D. Pearce’a i R. Turnera akcentuje nato−
miast, że „polega on na maksymalizacji korzyści netto z rozwoju ekono−
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i Administracji w Opolu, Opole, s. 13.
2 Kozłowski, S., 1994, Droga do ekorozwoju, Warszawa.



micznego, chroniąc jednocześnie oraz zapewniając odtwarzanie się uży−
teczności i jakości zasobów naturalnych w okresie długim. Rozwój gospo−
darczy musi wówczas oznaczać nie tylko wzrost dochodów per capita, ale
także poprawę innych elementów dobrobytu społecznego. Musi on obej−
mować również niezbędne zmiany strukturalne w gospodarce i całym spo−
łeczeństwie”3.

Do połowy dwudziestego stulecia ludzkość w sposób instrumentalny
podchodziła do środowiska przyrodniczego. Sądzono błędnie, że natura do−
brze radzi sobie z zagrożeniami technicznej cywilizacji, a ekosystemy, jeśli
w ogóle ulegają zniszczeniu, to tylko w zakresie lokalnym. Przyczyną zmia−
ny tego paradygmatu była seria dramatycznych wydarzeń – ofiary wywoła−
ne smogiem w 1952 r. w Londynie, skażeniem wód morskich Zatoki Mina−
mata rtęcią w 1953 r., zanieczyszczenie ropą wybrzeży Wielkiej Brytanii
przez tonący tankowiec w 1967 r.

Wydarzenia te spowodowały szereg inicjatyw, które w rezultacie dopro−
wadziły do powstania idei rozwoju zrównoważonego.

Jedna z pierwszych to globalne badania i raporty4 powstałego w 1968 r.
Klubu Rzymskiego oraz raport sekretarza generalnego ONZ U Thanta
z 1969 r. „Człowiek i jego środowisko”, który alarmował społeczność mię−
dzynarodową o kryzysie ekologicznym i wskazywał na konieczność badań
i działań w skali globalnej.

Takie badania zostały podjęte, a ich wyniki przedstawiono w 1972 r. na
Światowej Konferencji ONZ w Sprawie Środowiska Człowieka („Tylko
jedna Ziemia”), zwanej sztokholmską. Właśnie tam po raz pierwszy pojawi−
ło się pojęcie rozwoju zrównoważonego.

Sformalizowana definicja powstała w 1975 r. na III Sesji Rady Zarzą−
dzającej Programu Środowiska ONZ (UNEP). Wskazano tam, iż „zasadę
rozwoju zrównoważonego realizują te społeczeństwa, które uznają nadrzęd−
ność wymogów ekologicznych, których nie należy zakłócać przez wzrost
cywilizacyjny, są zdolne do samosterowania swoim rozwojem w celu utrzy−
mania symbiozy z przyrodą, respektują oszczędną produkcję i konsumpcję
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oraz wykorzystanie odpadów, dbają o przyszłościowe konsekwencje podej−
mowanych działań, a więc także o potrzeby przyszłych pokoleń”5.

Kryzys naftowy lat siedemdziesiątych wykazał jak bardzo kraje uzależ−
nione są od zaopatrzenia w energię i surowce. Kryzys zainicjował nowe
spojrzenie na racjonalną ekologicznie i społecznie eksploatację zasobów na−
turalnych. 

W 1980 r. powstał dokument „Strategia zachowania przyrody świata –
ochrona żywych zasobów dla trwałego rozwoju” przygotowany przez Unię
Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCI), Program Ochrony Śro−
dowiska ONZ (UNEP) oraz Światowy Fundusz Przyrody (WWF). 

Został on uaktualniony i udostępniony społeczności międzynarodowej
w publikacji z 1991 r. „W trosce o Ziemię: strategia dla trwałego rozwoju”.
W dokumencie po raz pierwszy podkreślono tezę, że ochrona przyrody po−
winna być trwale powiązana z innymi aspektami działalności człowieka za−
równo funkcjonalnie jak i strukturalnie.

Badania naukowe prowadzone w latach siedemdziesiątych i osiemdzie−
siątych wykazały istnienie barier ekologicznych eksploatacji zasobów,
m.in. efektu cieplarnianego i tworzenie się „dziury ozonowej”. Zjawiska te
znalazły swój oddźwięk w podpisaniu porozumienia i umowy w sprawie
zmniejszenia i ograniczenia emisji zawartych w aerozolach związków CFC
przez trzydzieści sześć krajów i wszystkich producentów6. 

W 1991 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ utworzyło Światową Komisję ds.
Środowiska i Rozwoju (WCED). W skład tej komisji weszło dwudziestu je−
den przedstawicieli narodów świata. Efekty prac komisji (zwane Raportem
Komisji Brundland) znalazły się w opracowaniu „Nasza wspólna przy−
szłość”7. Ujmował on pojęcie ZR następująco „Rozwój zrównoważony to
taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez pozbawiania
możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb”. W raporcie
za najważniejsze elementy SD uznano: zmianę jakości wzrostu gospodar−
czego, utrzymanie odpowiedniego poziomu populacji ludzkiej, ochronę
i powiększanie bazy bogactw naturalnych, reorientację procesów technolo−
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gicznych i sposobów zarządzania, integralne połączenie ekonomii z ekolo−
gią w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, zapewnienie zatru−
dnienia, wyżywienia i zaopatrzenia w wodę. Zasady te przyjęły i podpisały
w Bergen w 1990 r. państwa europejskie w tym również Polska.

W 1992 r. ONZ zorganizowało w Rio de Janeiro konferencję „Środowi−
sko i Rozwój”. Jej efektem była Deklaracja z Rio oraz Agenda 21 – Global−
ny Program Działań. Deklaracja zawierała dwadzieścia siedem zasad,
których hasłem przewodnim był zrównoważony rozwój. 

Deklaracja podkreślała m.in.: prawo człowieka do zdrowego i twórcze−
go życia w harmonii z przyrodą i konieczność uwzględniania tego prawa
w procesie trwałego i zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwość między−
pokoleniową, konieczność sprzężenia procesów rozwojowych z ochroną
środowiska, konieczność poprawy jakości życia ludzi z jednoczesnym eli−
minowaniem lub ograniczaniem modeli produkcji i konsumpcji zakłócają−
cych rozwój zrównoważony8.

Drugi dokument Agenda 21, będący zbiorem wytycznych dla państw
i organizacji, wskazywała na sposób wprowadzania wyżej wymienionych
zasad w życie. Dokument ten podkreślał konieczność integracji czterech ła−
dów: społecznego, ekonomicznego, środowiskowego i instytucjonalnego.

W 2002 r. na Szczycie Ziemi w Johannesburgu przyjęto dwa dokumen−
ty: Deklarację w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju oraz Plan Działań,
obejmujący m.in. problemy źródeł energii, dostępu do wody, zmniejszenia
ubóstwa, zapewnienie bioróżnorodności, zaprzestania wytwarzania środ−
ków szkodliwych dla ludzi i środowiska9. Nicią przewodnią tych dokumen−
tów było interdyscyplinarne i zintegrowane podejście do działań – państwo−
wych, samorządowych i biznesowych (problemy ochrony środowiska
u źródeł) – w zakresie ZR10. 

Szeroko rozumiany i definiowany obecnie rozwój zrównoważony
związany jest zarówno z ekologią i ekorozwojem, jak odpowiedzialnością
społeczną firm. Znalazło to swój wyraz m.in. w strategii zrównoważone−
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go rozwoju – w Komunikacie Komisji Europejskiej „Zrównoważona Eu−
ropa dla lepszego świata”, w której podkreśla się konieczność jednocze−
snego zapewnienia rozwoju zrównoważonego ekonomicznie, społecznie
i ekologicznie”. Zielona Księga (Green Paper on Corporate Social Re−
sponsibility) z lipca 2001 r. systematyzuje ideę odpowiedzialności spo−
łecznej i ekologicznej firm, a także rozwoju zrównoważonego w Unii Eu−
ropejskiej.

Efektem tych działań był dokument Komisji Europejskiej z lipca 2002
„Communication from Commision Concerning Corporate Social Responsi−
bility: A Business Contribution to Sustainable Development”11. 

Dokument ten dotyczył zasad upowszechniania problematyki odpowie−
dzialności społecznej i prezentowania dotyczących jej raportów. Wprowa−
dzanie zasad rozwoju zrównoważonego wymaga powstania prostych narzę−
dzi – wskaźników ekorozwoju – za pomocą których można monitorować
zmiany zachodzące w środowisku naturalnym, gospodarce i w społeczeń−
stwie. Jednym z takich wskaźników może być ISOF 2002 – Indeks Społecz−
nej Odpowiedzialności Firm12.

2. Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność firm opolskich

Badania ankietowe prezentowane w tej pracy zostały przeprowadzone
w pierwszym półroczu 2003 r. na próbie 240 pracujących studentów Poli−
techniki Opolskiej. Reprezentowali oni różne firmy produkcyjne, usługowe
i finansowe województwa opolskiego. Do analizy zostało zakwalifikowa−
nych 212 ankiet. 

W badaniach wykorzystana została skrócona wersja testowa ankiety In−
deks Społecznej Odpowiedzialności Firm – ISOF 2002. Ankieta zawierała
pytania dotyczące różnych aspektów odpowiedzialności firmy, w tym odpo−
wiedzialności społecznej i bezpośrednio ekologicznej.
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11 Commission of the European Union, 2001, CSR Green Paper, Brussels. Zob. W. Ga−
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12 Ibidem, s. 26–30.



1. Czy istnieje misja firmy, a jeśli tak, czy została ona sformułowana po
konsultacjach z interesariuszami – klientami, pracownikami, społecznością
lokalną ?

Z przeprowadzonych badań wynika, że 84 % firm ma misję, około 25%
z nich powstała po konsultacjach z interesariuszami, przede wszystkim
z pracownikami firmy.

2. Czy misja firmy jest zorientowana tylko produktowo/biznesowo, czy
zawiera też odniesienia do dbałości o klienta i pracownika?

Na produktową/biznesową orientację misji wskazało 21% badanych
firm mających misję. Coraz więcej spośród nich, co jest bardzo budujące,
orientuje się oprócz produktów również na klientów (50%). Na klientów
i pracowników jednocześnie zorientowanych jest 29% firm.

3. Czy misja firmy zawarta jest w publicznych dokumentach, w witrynie
internetowej firmy, czy jest ona okresowo aktualizowana i rozwijana w ra−
mach dialogu z intersariuszami?

32% respondentów spośród firm mających misję stwierdziło, że ich fir−
ma ma misję umieszczoną w Internecie, 44% wskazało na istnienie misji
w publicznych dokumentach, a 24% firm nie prezentuje jej na zewnątrz.
34% firm aktualizuje swoją misję, 4% rozwija ją w dialogu z interesariusza−
mi, np. z własnymi pracownikami lub klientami.

4. Czy istnieje system zarządzania jakością – ISO 9000, sformalizowany
lub certyfikowany system zarządzania środowiskowego – ISO 14 000 i za−
rządzania bezpieczeństwem pracy – ISO 18 000?

9% respondentów wskazało, że istnieje certyfikowany system zarządza−
nia jakością. Na istnienie certyfikowanego systemu zarządzania środowi−
skowego wskazało 6%, a 16% na system sformalizowany. 9% osób ankie−
towanych ma w swoich firmach certyfikowany system zarządzania bezpie−
czeństwem pracy, zaś 12% system sformalizowany. 

5. Czy firma ma kodeks etyczny lub kodeks postępowania, czy prowa−
dzone są szkolenia etyczne, czy zagadnienia etyczne są poruszane w firmie
okazjonalnie ?

Najszersze badania nad etyką biznesu w Polsce przeprowadziła w Pol−
sce A. Lewicka−Strzałecka z IFIS PAN wraz z członkami Zespołu Etyki
Biznesu Towarzystwa Naukowego Prakseologii w drugim półroczu
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199713. W badaniach EWOP 25% respondentów stwierdziło, że istnieje
w ich firmie kodeks etyki zawodowej lub zasady właściwego postępowania
w biznesie, opracowane dla firmy lub branży, a 26%, że pewne zasady
etyczne są zawarte w innych zbiorach uregulowań zawodowych.

Na istnienie szkoleń etycznych – 7% wskazało, że jest to obowiązkowy
kurs lub kurs, w którym można uczestniczyć, a 12% – że jest to fragment
szkolenia pracowników.

Badania prezentowane w niniejszej pracy w dużym stopniu potwierdzi−
ły tendencje wskazane przez zespół A. Lewickiej−Strzałeckiej. Z badań firm
opolskich wynika, że kodeks etyczny opracowany dla firmy lub branży ma
18 % firm, a zasady właściwego postępowania 10%, czyli w sumie 28%
firm kieruje się określonymi zasadami etyki w swej działalności, wśród
których 10% kodeksów było konsultowanych z pracownikami.

Zgodnie z przeprowadzonymi przez autora badaniami w 8% ogółu firm,
a w 35% firm mających kodeks etyczny lub kodeks postępowania, odbywa−
ją się szkolenia, które w odczuciu respondentów związane są z etyką, nato−
miast w 26% ogółu firm, zagadnienia etyczne poruszane są przy różnych
okazjach np. podczas rekrutacji.

6. Jaki odsetek pracowników uczestniczyło w różnego rodzaju szkole−
niach w roku poprzedzającym badania?

Ogólny obraz szkoleń wydaje się chyba umiarkowanie optymistyczny –
firmy inwestują w swoich pracowników, widząc w potencjale społecznym
dużą przyszłość. 20% respondentów odpowiedziało, że w szkoleniach, po−
za obligatoryjnymi szkoleniami z zakresu BHP, biorą udział wszyscy pra−
cownicy, dla kontrastu tylko 4% ankietowanych wskazało, że w szkoleniach
uczestniczy od 10 do 20%  zatrudnionych, 9% respondentów odpowiedzia−
ło, że w szkoleniach bierze udział mniej niż 10% pracowników. 

7. Czy istnieje współpraca firmy z organizacjami pozarządowymi, czy
firma przekazuje dotacje finansowe o charakterze charytatywnym? Współ−
pracę z organizacjami pozarządowymi deklarowało około 26% firm. Wy−
mieniano tu Monar, Caritas, Lions Club, PCK, PKPS i wiele innych.

Około 41% firm prowadzi różnego rodzaju działalność charytatywną.
8. Czy firma uzyskała jakieś nagrody i wyróżnienia (jakie), np. w za−

kresie jakości, polityki społecznej, środowiskowej i bezpieczeństwa pra−
cy?

35% firm wskazało, że otrzymało określone wyróżnienia lub nagrody.
Respondenci wskazywali m.in. na takie nagrody i wyróżnienia jak: Solidny
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Partner, Firma Przyjazna Środowisku, Przedsiębiorstwo Fair Play, Wybitny
Polski Eksporter, Pracodawca Roku, Medal Europejski Urzędu Integracji
Europejskiej, Firma Partner Gminy, Wybitny Polski Eksporter, Mister Eks−
portu Przemysłu Lekkiego, Elita Opolskich Eksporterów, Znak Polska Do−
bra Żywność, Oskar Serca, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, Statu−
etki Srebrnego Serca, Agro Poland – Euro Quality, Dobra Firma, tytuł Za−
łożyciela Akademii Marek nadany przez ministra gospodarki i KIG (elitar−
na grupa około trzydziestu polskich firm), Mister Poland – Ministerstwo
Przemysłu, Certyfikat Polska Malwa, Bank Roku, Bank Przyjazny dla
Przedsiębiorców, tytuł Super Expresu – „Bank z ludzką twarzą”, Statuetki
Lider Polskiego Biznesu BCC, Lider Rynku, Eurolider, Mebel Roku 2003,
Partner Miasta, Zasłużony dla Miasta i Gminy, medal Mecenas Sztuki, Pu−
char Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Foodtech 97, Złoty
Medal na wystawie spożywczo−rolnej Agroexpo Polska, Najlepszy Bank
w Polsce, Najlepszy Wyrób Spożywczy przyznawany przez ministra rolnic−
twa, podziękowania od klientów i wiele innych.

9. Czy na firmę nakładano w roku poprzedzającym badanie jakieś kary
finansowe? 

17% respondentów wskazało na zastosowanie wobec ich firm kar finan−
sowych np. za nieodpowiednie i niezgodne z przepisani stanowiska pracy
np. powodujące wady postawy, za ponadnormatywną emisję zanieczy−
szczeń, za niewywiązywanie się terminowo z płatności zobowiązań, za
praktyki ograniczające konkurencję.

10. Jaka jest relacja wynagrodzenia 5% najlepiej zarabiających łącznie
z zarządem do średniego wynagrodzenia 5% najsłabiej zarabiających
w firmie?

Na 212 respondentów 39, czyli 18%, było w stanie udzielić informacji.
Pozostali wskazywali brak dostępu do nich. Spośród tych, którzy udzielili
odpowiedzi na to pytanie, na relację zarobków mniejszą od czterech wska−
zało 15 osób, tj. 39%, na 4 do 7–11 osób, tj. 28% firm, na relację 7–13 osób,
tj. 33% firm. 

3. Podsumowanie

Znacząca część badanych firm województwa opolskiego legitymuje się
elementami społecznej i ekologicznej odpowiedzialności, a m.in.: 
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– Misją zorientowaną nie tylko „produktowo”, lecz również na dobro
pracownika i klienta, która prezentowana jest w Internecie lub w innych pu−
blicznych dostępnych dokumentach i okresowo aktualizowana. 

– Kodeksem etycznym lub kodeksem postępowania. Kodeksy te powin−
ny być jednak w przyszłości wsparte programem etycznym firmy. 

– Szkoleniami, którymi objęty jest spory procent pracowników – firmy
inwestują w swoich pracowników, widząc w potencjale społecznym dużą
przyszłość. Część tych szkoleń poświęcona jest problematyce etyki.

– Prowadzeniem działalności charytatywnej i współpracą z organizacja−
mi pozarządowymi. 

– Firmy otrzymują także prestiżowe nagrody i wyróżnienia, związane
z jakością produktów, odpowiedzialnością ekologiczną i społeczną. 

Trzeba z uznaniem przyznać, że firmy dokonują zmian w swojej kultu−
rze organizacyjnej. Część z nich wprowadziła już normy ISO 14 000, które
bezpośrednio związane są w ekologią14, a także normy ISO 900015 i ISO
18 000.

Jedna z firm opolskich – Elektrownia „Opole” – certyfikowała wiosną
tego roku również normę SA 8000, związaną ze społeczną odpowiedzialno−
ścią, dając zapewne dobry przykład innym. Opisywane w badaniach działa−
nia podejmowane przez firmy w sposób bezpośredni lub pośredni związane
są z najnowszymi definicjami i określeniami rozwoju zrównoważonego. 
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14 Por. P. Żukowski, 2001, Nowoczesne zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Zarzą−

dzania i Administracji w Opolu, Opole, s. 283–298.
15 Wyższa jakość produktów to zarówno wyższa jakość życia społeczeństwa, ale również

większa trwałość produktów, a za tym idzie oszczędność materiałów i środków. Por. M. Wi−

śniewska, 1996, Jakość i ekologia, „Problemy Jakości”, nr 4; A. Kawecka−Endler, 1995, Za−
rządzanie jakością to również ochrona środowiska, „Problemy Jakości”, nr 5.



Leszek Karczewski

PERSPECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POLAND IN THE

LIGHT OF OPOLE VOIVODESHIP FIRMS INQUIRY

S u m m a r y

The paper consists of two main parts. In the first the author briefly describes histo−

ry of ecodevelopment and sustainable development idea on the world as well as va−

rious definitions of the terms existing in literature of the subject. In the second part

he presents results of his inquire on social accountability (ISOF 2002) in 212 firms

of Opole Voivodeship. 


