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Wdra¿anie systemów zarz¹dzania �rodowiskowego

jako narzêdzie proinnowacyjnego rozwoju

polskich przedsiêbiorstw na rynku Unii Europejskiej

Stosowana na ca³ym �wiecie przez wiele lat polityka liberalna, na skutek swobody decydo-
wania o wykorzystaniu zasobów �rodowiska przyrodniczego doprowadzi³a do degradacji oto-
czenia i wyczerpania zasobów. Nastawienie na maksymalizacjê zysku coraz czê�ciej obraca siê
przeciwko przedsiêbiorcom, którzy musz¹ zdaæ sobie sprawê ze spo³eczno-�rodowiskowych
skutków swojej dzia³alno�ci. W ujêciu ekonomisty zanieczyszczenie �rodowiska stanowi ro-
dzaj zak³ócenia, dla konsumenta oznacza ubytek dobrobytu, dla producenta za� mo¿e byæ przy-
czyn¹ wzrostu jednostkowych kosztów produkcji (£uszczyk 2000). W tym kontek�cie uk³ad
spo³eczeñstwo � �rodowisko � gospodarka to nierozerwalny uk³ad oddzia³ywañ (na zasadzie
sprzê¿eñ zwrotnych), które w³a�ciwie u¿ywane generuj¹ efekt synergii, a wykorzystywane nie-
w³a�ciwie prowadz¹ do destrukcji. Bierna i zachowawcza postawa wielu polskich przedsiêbior-
ców, którzy w strategiach swoich firm nie uwzglêdniaj¹ zagadnieñ �rodowiskowych, skutkuje
tym, ¿e konkurencja jest postrzegana nie jako szansa i wyzwane, lecz jako zagro¿enie. Nasta-
wienie na przetrwanie, a nie na rozwój, na�ladowanie innych na zasadzie dok³adnego kroczenia
��ladami wydeptanymi w �niegu�, to typowe dzia³ania przedsiêbiorców, których S. Kwiatkowski
(2000) zalicza do grupy small businessu. Przedsiêbiorcy zaliczeni do tej sfery nie podejmuj¹
ekspansywnych dzia³añ, które pozwoli³yby wyprzedziæ konkurentów i osi¹gn¹æ sukces. Mimo
to �zadowoleni z bie¿¹cych sukcesów, zmêczeni, zabiegani, wierz¹, ¿e jako� to bêdzie, ¿e naj-
wa¿niejsze jest przetrwaæ jeszcze jeden dzieñ, zdobyæ jeszcze jedno zamówienie, kupiæ taniej
i sprzedaæ dro¿ej (�). Czasami inwestuj¹ i ciesz¹ siê, ¿e ich firma ro�nie. I krêc¹ siê w kó³ko
ma³ego przedsiêwziêcia (�). I zazwyczaj tacy mali pozostaj¹, nigdy nie zadaj¹ sobie trudu,
aby zrozumieæ podstawow¹ zasadê biznesu: przeciêtno�æ oznacza powolne staczanie siê po
równi pochy³ej, a na równi pochy³ej dominuj¹cym jest ruch w dó³� (Ob³ój 1995). W ich przy-
padku brak mo¿liwo�ci konkurowania prowadzi do utraty pozycji rynkowej, podporz¹dkowania
siê dominacji silniejszych � otwartych na podejmowanie ryzyka i wdra¿anie innowacyjnych
rozwi¹zañ. Wszystko to oznacza wyeliminowanie z gry rynkowej w przysz³o�ci, z czego znaczna
czê�æ polskich przedsiêbiorców wydaje siê nie zdawaæ sobie sprawy.

Jak pokazuj¹ wyniki badañ przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, prawie 1/3 ankie-
towanych przedsiêbiorstw traktuje problemy ekologiczne jak problemy kluczowe, a 60% okre-
�la je jako wa¿ne. Co wiêcej, 70% badanych uwa¿a, ¿e znaczenie �rodowiska bêdzie ros³o
(Sroka 1998). Wymiar �rodowiskowy sta³ siê jednym z trzech podstawowych wymiarów nowej
strategii firm Corporate Social Responsibility, propagowanej przez Komisjê Europejsk¹ i ONZ.
Wymiar ten jest coraz czê�ciej rozwa¿any w kontek�cie oceny pozycji firmy na rynku, m.in. jest
uwzglêdniany przez miêdzynarodowe indeksy (np. Dow Jones Sustainability Indexes)
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(Lewicka-Strza³ecka 2004). Wspó³czesne zarz¹dzanie nie traktuje ochrony �rodowiska wy³¹cznie
w kategorii dodatkowego kosztu; uwa¿a j¹ za istotny czynnik promocji przedsiêbiorstwa (Penc
1995). Wed³ug D.B. Yoffie i M. Kwaka, ma³e przedsiêbiorstwa mog¹ odnosiæ sukcesy rynko-
we, je�li zastosuj¹ �strategiê judo� polegaj¹c¹ na podejmowaniu inicjatywy w konfrontacji z sil-
niejszymi konkurentami � zamiast defensywy. Pozwoli to na przynosz¹c¹ wymierne korzy�ci
rywalizacjê, która jednocze�nie umo¿liwi unikanie bezpo�redniej konfrontacji nierównych si³.
Szybko�æ dzia³ania, kreatywno�æ i coraz to nowe umiejêtno�ci pozwol¹ wygraæ z si³¹ konku-
renta (Yoffie, Kwak 2002).

Wdra¿anie systemowo uporz¹dkowanego mechanizmu budowania, rozwijania i promowa-
nia wynalazczych idei, który pozwoli sprawnie i elastycznie reagowaæ na aktualne wyzwania
rynkowe (w sferze zarówno produktów i procesów, jak i aspektów organizacyjnych), jest szcze-
gólnie wa¿ne w kontek�cie ekologizacji procesu zarz¹dzania sektora M�P. Ekologizacja polega
na odmiennym ni¿ do tej pory stylu gospodarowania. Stylu, który uwzglêdnia cele rozwoju
zrównowa¿onego (ekorozwoju) na ka¿dym etapie funkcjonowania organizacji, sprzyja ochro-
nie �rodowiska przed degradacj¹ i zapewnia wysok¹ jako�æ ¿ycia. Jak zauwa¿a A. Chodyñski
(1999), ekologiczno�æ obejmuje:
� �potrzeby klientów (w zwi¹zku z podwy¿szeniem poziomu ¿ycia i zmian popytu, ze szcze-

gólnym uwzglêdnieniem ekologii),
� wymagania spo³eczeñstw i ich rz¹dów (w zwi¹zku z wyczerpywaniem zasobów naturalnych

i zanieczyszczeniem �rodowiska przyrodniczego),
� wymagania pracowników (w zwi¹zku z zagro¿eniem zdrowia i ¿ycia),
� wymagania przedsiêbiorstw na konkurencyjnym rynku (w zwi¹zku z proekologiczn¹ polity-

k¹ pañstwa lub jako element strategii marketingowej). Ekologiczno�æ odnosi siê równie¿ do
jako�ci wyrobów i procesów wytwarzania (�). Mo¿na przyj¹æ, ¿e tworzy siê nowa jako�æ
okre�lana jako �jako�æ ekologiczna�.
Jednym z elementów realizacji za³o¿eñ rozwoju zrównowa¿onego jest wdra¿anie w polskich

przedsiêbiorstwach systemów zarz¹dzania �rodowiskowego (SZ�). W literaturze przedmiotu
pojawiaj¹ siê zró¿nicowane podej�cia do definiowania zarz¹dzania �rodowiskowego (tab. 1).

Systemy zarz¹dzania �rodowiskowego mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Pierwsz¹ stanowi¹
tzw. systemy niecertyfikowane (niesformalizowane), np. wdro¿ony w firmie Ekomaping: Eko-
profit � system gospodarki odpadami. Te systemy, okre�lane czêsto jako systemy czystszej
produkcji, k³ad¹ szczególny nacisk na ograniczanie powstawania zanieczyszczeñ u �ród³a, czyli
na etapie ich powstawania zarówno w procesie produkcyjnym, jak i podczas ca³ego ¿ycia
wyrobu. Pozwala to przedsiêbiorstwom osi¹gn¹æ dodatkowy efekt ekonomiczny w postaci
redukcji kosztów (np. poprzez zmniejszenie op³at z tytu³u korzystania ze �rodowiska dziêki
opracowaniu i wdro¿eniu metod racjonalnej gospodarki surowcami). Czystsza produkcja
nak³ada jednak na firmy obowi¹zek �przed³u¿onej odpowiedzialno�ci� za produkt i jego wp³yw
(podczas ca³ego cyklu ¿ycia) na �rodowisko przyrodnicze.

Drug¹ grupê stanowi¹ systemy formalne, tzw. standardowe systemy zarz¹dzania �rodowi-
skowego, zgodne z miêdzynarodowymi standardami, np. ISO 14001 i EMAS.

Oto najistotniejsze cechy systemu zarz¹dzania �rodowiskowego wed³ug normy ISO 14001:
� dobrowolno�æ podejmowania decyzji o wdra¿aniu systemu zarz¹dzania �rodowiskowego

w ró¿nych typach organizacji (nie tylko w przedsiêbiorstwach) i zintegrowanie go z ogól-
nym systemem zarz¹dzania przedsiêbiorstwem (Miku³a 2000);

� wymaganie d¹¿enia do ci¹g³ej poprawy (analizuj¹c czynniki, m.in. ekonomiczne, ekologiczne,
spo³eczne, prawne itp., organizacja sama okre�la obszary, w których bêdzie siê doskonaliæ),
zgodnie z ide¹ cyklu Deminga;
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� zobowi¹zanie do zaanga¿owania pracowników we wdra¿anie i funkcjonowanie systemu za-
rz¹dzania �rodowiskowego na wszystkich szczeblach organizacji (z uwzglêdnieniem szcze-
gólnej roli naczelnego kierownictwa);

� zobowi¹zanie do sformu³owania polityki �rodowiskowej, celów i programu dzia³ania;
� uwypuklenie szczególnej roli wewnêtrznego systemu kontroli w celu osi¹gniêcia za³o¿onych

celów;
� zobowi¹zanie organizacji do spe³niania wymogów prawnych dotycz¹cych ochrony �rodo-

wiska.

Tab. 1. Interpretacje definicji zarz¹dzania �rodowiskowego wed³ug wybranych autorów

Posiadanie certyfikatu zgodno�ci z ISO 14001 nie oznacza, ¿e organizacja oddzia³uje na
�rodowisko w znikomym stopniu. Bardzo czêsto jej oddzia³ywanie jest du¿e. Certyfikat jest
potwierdzeniem zidentyfikowania problemów (aspektów �rodowiskowych) zwi¹zanych z sze-
roko rozumian¹ dzia³alno�ci¹ organizacji i jej skutkami, co przek³ada siê na przygotowanie
programu ograniczenia oddzia³ywania na �rodowisko i ci¹g³ego doskonalenia, szczególnie pod
wzglêdem przestrzegania przepisów prawnych dotycz¹cych ochrony �rodowiska.

Liczba krajowych firm, które wprowadzaj¹ systemy zarz¹dzania �rodowiskowego, ro�nie
z roku na rok (ryc. 1).

Wdra¿anie systemów zarz¹dzania �rodowiskowego...

Wed³ug
B. Poskrobki

Zarz¹dzanie �rodowiskowe zawiera aspekty ogólnej funkcji zarz¹dzania, obej-
muj¹ce opracowanie, wdro¿enie i realizacjê polityki i celów �rodowiskowych
ka¿dej organizacji. B. Poskrobko zwraca uwagê, ¿e zarz¹dzanie �rodowiskowe
jest znormalizowane i zwi¹zane jedynie z jednostkami organizacyjnymi. Fakt
ten jest szczególnie istotny w konfrontacji pojêcia zarz¹dzania �rodowiskowego
z pojêciem szerszym, jakim jest zarz¹dzanie �rodowiskiem, gdzie obiektem zain-
teresowania jest triada: �rodowisko � spo³eczeñstwo � gospodarka (Poskrobko
1999, 2003).

Wed³ug
M. Burchard-
-Dziubiñskiej

Zarz¹dzanie �rodowiskowe to potencja³ wiedzy, umiejêtno�ci i technik zarz¹-
dzania przedsiêbiorstwem, które pozwalaj¹ na uzyskanie wysokiej efektywno-
�ci ekonomicznej produkcji dóbr i us³ug oraz minimalne obci¹¿enie �rodowiska
przyrodniczego (Burchard-Dziubiñska 2000).

Wed³ug
P. Grudowskiego

Zarz¹dzanie �rodowiskowe to wszelkie dzia³ania przedsiêbiorstwa, które maj¹
lub w przysz³o�ci mog¹ mieæ wp³yw na �rodowisko. Dzia³ania te maj¹ na celu
tworzenie takich uwarunkowañ dzia³ania przedsiêbiorstwa, by mog³o ono usta-
wicznie i permanentnie zmniejszaæ negatywny wp³yw na �rodowisko przyrodni-
cze, w którym funkcjonuje (Gradowski 2003).

Wed³ug normy
ISO 14001:1996

System zarz¹dzania �rodowiskowego � czê�æ ogólnego systemu zarz¹dzania,
która obejmuje strukturê organizacyjn¹, planowanie, odpowiedzialno�æ, zasady
postêpowania, procedury, procesy i �rodki potrzebne do opracowania, wdra¿a-
nia, realizowania, przegl¹du i utrzymania polityki �rodowiskowej.

Wed³ug normy
ISO 14001:2004

System zarz¹dzania �rodowiskowego � czê�æ systemu zarz¹dzania organizacji
wykorzystana do ustanowienia i wdro¿enia polityki �rodowiskowej oraz do za-
rz¹dzania aspektami �rodowiskowymi.

�ród³o: opracowanie w³asne
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Ryc. 1. Liczba certyfikatów ISO 14001 przyznanych w Polsce w latach 1997�2005

MARZENA HAJDUK

�ród³o: na podstawie www.eko-net.pl

W 1999 r. takich przedsiêbiorstw by³o zaledwie 30, w 2002 r. ju¿ 400, w lutym 2004 r. � oko³o
670 (Pochyluk, 2004). 8.10.2005 r. orientacyjna liczba organizacji posiadaj¹cych certyfikat
zgodno�ci z norm¹ ISO 14001 wynosi³a w Polsce 10271 . Liczba przedsiêbiorstw posiadaj¹-
cych certyfikat zgodno�ci z norm¹ ISO 14001 na �wiecie na koñcu 2003 r. przekroczy³a 61 tys.,
a w kwietniu 2005 r. � 88 8002  (ryc. 2).

Ryc. 2. Liczba certyfikatów zgodno�ci z ISO 14001 w wybranych krajach (kwiecieñ 2005 r.)

1 www.eko-net.pl
2 http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm.

�ród³o: opracowanie na podstawie: http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm, 9.10.2005 r.
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3 http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm.
4 www.eko-net.pl
5 Opracowanie w³asne na podstawie www.pfiso14000.org.pl ankiety S. Bukowickiej pt.: Oczekiwane
korzy�ci z wdro¿enia Systemu Zarz¹dzania �rodowiskiem [porównaj:] A. Matuszak-Flejszman, Jak sku-
tecznie wdro¿yæ system zarz¹dzania �rodowiskowego wed³ug normy ISO 14001, Poznañ 2001.

Rejestr organizacji spe³niaj¹cych wymogi europejskiego systemu ekozarz¹dzania i audytu
EMAS w kwietniu 2005 r. zawiera³ 4195 przedsiêbiorstw3 (ryc. 3). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dane
o liczbie certyfikatów zgodno�ci z ISO 14001 (liczba certyfikacji wed³ug ISO 14001 i zatwier-
dzeñ wed³ug EMAS w wybranych krajach), wydanych zarówno w Polsce, jak i na �wiecie, maj¹
charakter szacunkowy. Liczba ta nie jest dok³adnie kontrolowana, gdy¿ nie istnieje ¿aden for-
malny mechanizm przekazywania informacji o uzyskanych certyfikatach.

Ryc. 3. Liczba firm w wybranych krajach Unii Europejskiej zarejestrowanych w systemie EMAS

�ród³o: opracowanie na podstawie: http://www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm.

6.10.2005 r. Elektrownia Opole SA4 jako pierwsza firma w Polsce uzyska³a wpis do woje-
wódzkiego rejestru organizacji spe³niaj¹cych wymogi europejskiego systemu ekozarz¹dzania
i audytu EMAS. W zwi¹zku z tym uzyska³a znacz¹c¹ przewagê na rynku.

Do najwa¿niejszych korzy�ci wynikaj¹cych z wdro¿enia w przedsiêbiorstwie sformalizowanych
systemów zarz¹dzania �rodowiskowego nale¿y zaliczyæ5:
1. korzy�ci wewnêtrzne:

� zapewnienie przestrzegania przepisów �rodowiskowych � uporz¹dkowanie stanu formal-
no-prawnego;

� podniesienie jako�ci i efektywno�ci szkolenia w zakresie ochrony �rodowiska � zwiêk-
szenie �wiadomo�ci ekologicznej na wszystkich szczeblach organizacji;

� prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadowej;
� obni¿enie stawek ubezpieczenia firmy od ryzyka ekologicznego;
� zmniejszenie liczby personelu �rodowiskowego;
� oszczêdno�æ materia³ów, surowców, energii;
� zwiêkszenie bezpieczeñstwa na stanowiskach pracy;
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� zmniejszenie zobowi¹zañ �rodowiskowych: op³at, odszkodowañ itp., w tym zmniejszenie
ryzyka odpowiedzialno�ci karnej;

� z³agodzenie obci¹¿enia wynikaj¹cego z przepisów �rodowiskowych w przysz³o�ci;
� racjonalna gospodarka surowcowa, wodna i �ciekowa;
� spadek ryzyka oraz zapobieganie incydentom �rodowiskowym � zmniejszenie prawdopo-

dobieñstwa wyst¹pienia sytuacji awaryjnych i wypadków w firmie dziêki wcze�niejsze-
mu zidentyfikowaniu potencjalnych zagro¿eñ i wprowadzenie rozwi¹zañ zapobiegaj¹cych
takim zdarzeniom (wp³ynie to na w³a�ciwe postêpowanie w razie wyst¹pienia incydentu
�rodowiskowego);

� zwiêkszenie wydajno�ci i efektywno�ci gospodarowania;
� wzrost samokontroli i odpowiedzialno�ci pracowników;
� obni¿enie kosztów wytwarzania przy utrzymaniu jako�ci;
� zwiêkszenie innowacyjno�ci firmy;
� efektywna alokacja zasobów;

2. korzy�ci zewnêtrzne:
� zacie�nienie stosunków ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹;
� demonstrowanie poprawy dzia³añ �rodowiskowych na zewn¹trz w celu poprawy wizerun-

ku firmy;
� zwiêkszenie konkurencyjno�ci firmy na rynku (w kraju i za granic¹);
� zwiêkszenie zaufania w³adz lokalnych i inspekcji ochrony �rodowiska;
� ochrona zasobów przyrody: wody, gleby, powietrza, fauny i flory;
� zwiêkszenie zaufania konsumentów/utrzymanie klientów lojalnych/zyskanie nowych

odbiorców;
� rozszerzony dostêp do funduszy pomocowych i dogodnych kredytów bankowych;
� lepszy wizerunek firmy, a tym samym silniejsza pozycja negocjacyjna;
� podniesienie warto�ci firmy w oczach inwestorów/akcjonariuszy;
� ³atwiejsze otrzymanie pozwoleñ, zezwoleñ, licencji, pierwszeñstwo w niektórych przetar-

gach publicznych itd.

Firmy wdra¿aj¹ce systemy zarz¹dzania �rodowiskowego mo¿na zaliczyæ do firm promuj¹-
cych innowacje. Zgodnie z za³o¿eniami P. Druckera (1992), reaguj¹ one na nieoczekiwane
zdarzenia, zw³aszcza na pora¿ki. Staraj¹ siê znale�æ w nich �ród³o nowych rozwi¹zañ. Wszyscy
pracownicy w takich firmach wiedz¹, ¿e innowacje wynikaj¹ z dzia³añ ka¿dego pracownika.
Wszyscy s¹ otwarci na zmiany, pewne ryzyko i ci¹g³e doskonalenie w taki sposób, aby odpo-
wiedzieæ na wymagania zmieniaj¹cego siê otoczenia � zw³aszcza na coraz wiêksze i szybsze
zmiany w strukturze przemys³u czy strukturze rynku, wywo³ane chocia¿by czynnikami demo-
graficznymi czy prawnymi, które maj¹ znacz¹cy wp³yw na to, co bêdzie kupowane, przez kogo
i w jakich ilo�ciach. Wymaga to przyjêcia postawy przedsiêbiorczej na ka¿dym szczeblu dzia-
³ania organizacji. Ponadto wynika z tego potrzeba takiego przeformu³owania celów i zadañ
firmy, aby w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddzia³ywaæ na �rodowisko. Od wszystkich
pracowników firmy wymaga to wiêc ci¹g³ego uczenia siê i pozyskiwania nowej wiedzy, która
� odpowiednio u¿yta � stanie siê �ród³em innowacji przynosz¹cych zysk nie tylko przedsiêbior-
stwu, ale równie¿ ca³emu spo³eczeñstwu i �rodowisku.
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The System of Environmental Management as a Tool

for Promotional Support of EU Companies Development

The treatment of environment as a part of economy led to foundation of an economical
model, which destroys its natural system. The pro-ecological economy of the future enquires
new attitudes, new paradigm; it requires as well relation change. The best way to improve the
relation between the environment and companies is permanent seeking for innovation solutions.
Economical rules should encourage to innovative but also pro-ecological solutions. EU-con-
cept of creation of ecological environs and pro-innovative concept of clean production deserves
for particular attention.

The efficient management with environment contributes to enhancement of environmental
stand as well as to the rise of enterprise profits. The integrated system is supposed to decide in

favor of presence of a firm on the EU market.


