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Wpływ ekologizacji konsumpcji na zmiany w zarządzaniu 
organizacjami

Streszczenie

Celem rozważań jest wskazanie zmian w zarządzaniu organizacjami zachodzą-
cych pod wpływem ekologizacji konsumpcji. Badania oparto na analizie literatury. 
Przedsiębiorstwa, sektor publiczny oraz organizacje pozarządowe pod wpływem 
konsumentów coraz częściej zmieniają nastawienie do środowiska i bardziej anga-
żują się w jego ochronę. Przyczynia się to do przyspieszenia wdrażania procesów 
zrównoważonego rozwoju. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

Słowa kluczowe: ekologizacja konsumpcji, zarządzanie organizacją, przedsiębior-
stwo, sektor publiczny.

Kody JEL: E2, H8, L2

Wstęp

Ekologizacja konsumpcji jest jednym z najbardziej charakterystycznych współczesnych 
trendów w procesach spożycia. Zjawisko to wywiera znaczący wpływ na procesy zarządza-
nia w organizacjach. Wynika to z faktu, że proekologicznie nastawieni konsumenci w więk-
szym stopniu zwracają uwagę na stosunek firm do środowiska przyrodniczego. Zdarza się, 
że przedsiębiorstwa znane z negatywnych oddziaływań na środowisko tracą klientów wybie-
rających bardziej „zazielenione” firmy. Zmiany zachodzą też w zachowaniach organizacji 
pozarządowych oraz sektora publicznego. Procesy te zostaną opisane w niniejszym artykule.

Istota ekologizacji konsumpcji

Ekologizacja konsumpcji jest trendem w procesach spożycia zapoczątkowanym w la-
tach siedemdziesiątych ubiegłego wieku pod wpływem doniesień o zagrożeniu środowiska 
przyrodniczego oraz rozwoju ruchów ochrony środowiska (Kiełczewski 2004). Z tego po-
wodu konsumenci zainteresowali się środowiskowymi aspektami spożycia i zwrócili się 
w kierunku dóbr i usług mniej uciążliwych dla środowiska niż inne. Pojawił się popyt na 
produkty surowco- i energooszczędne, generujące zmniejszoną ilość odpadów, a także dobra 
bezpieczne dla zdrowia ludzi (np. żywność ekologiczna). Procesy te obecnie coraz bardziej 
się pogłębiają i rozpowszechniają. Świadomy ekologicznie konsument stara się poszukiwać 
takich produktów, które umożliwiają zmniejszenie negatywnych oddziaływań na środowi-
sko, czasem rezygnuje z korzystania z dobra danego rodzaju. Należy też podkreślić, że eko-
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logizacja konsumpcji jest wielowymiarowym procesem, na który składa się różnicowanie 
modeli życia. Jest to więc zjawisko o bardzo różnorodnym obliczu: ekokonsumpcja (kon-
sumpcja dóbr ekologicznych), prosumpcja (traktowanie pracy jako podstawowej potrzeby 
konsumpcyjnej przy lekceważeniu potrzeb materialnych), freeganizm (konsumpcja wyłącz-
nie dóbr darmowych, np. żywności usuwanej z hipermarketów ze względu na kończący się 
termin ważności), etnocentryzm konsumencki (pozwalający zmniejszyć koszty transportu), 
LOHAS (czyli styl życia oparty na szczególnej dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne), 
antykonsumpcjonizm (styl życia oparty na negacji zaspokajania potrzeb ponad potrzeby ży-
wotne) (Kiełczewski 2012; Kryk 2013; Mróz 2010).

Jak wskazują C. Soon-Hwa, a w Polsce B. Kryk, można wymienić cztery motywy eko-
logizacji konsumpcji:
 - ekologizacja wynikająca ze zmęczenia konsumentów nadmiarem dóbr i usług,
 - ekologizacja wynikająca z rosnącej świadomości ekologicznej konsumentów,
 - ekologizacja wynikająca z negatywnych doświadczeń,
 - ekologizacja wynikająca z aktywizacji społecznej konsumentów (Soon-Hwa za: Kryk 

2013, s. 9-10).
Pierwszy typ ekologizacji polega na zmniejszeniu ilości i tempa nabywania dóbr (w sen-

sie wymiany dóbr na nowe). Konsumenci ograniczają kupowanie dóbr, które uważają za 
niezbędne, nie zależy im na spożywaniu dóbr najnowszej generacji, celowo nabywają pro-
dukty używane. Przykładowo, o ile do niedawna nabycie samochodu osobowego było prio-
rytetem także dla młodych ludzi, obecnie dążą oni raczej do nabywania nowej generacji 
urządzeń elektronicznych (laptopy, smartfony, i-pady, konsole do gier) i bardzo często za-
dowalają się komunikacją publiczną albo korzystają z rowerów (Olejniczuk-Merta 2007). 
Pozytywny aspekt środowiskowy polega w tym przypadku na ograniczeniu skali konsump-
cji. Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów wiąże się ze wzrostem dbałości o śro-
dowisko podczas konsumpcji. Przy tym najważniejszymi priorytetami w tym aspekcie są: 
spożycie żywności, energii oraz gospodarka odpadami domowymi (Kryk 2013, s. 13-16; 
Gotowska 2013, s. 27-28). Warto dodać, że jest to trend zgodny z najważniejszymi priory-
tetami odnośnie do zmniejszenia oddziaływań na środowisko ze strony gospodarstw domo-
wych. Wymieniane są wśród nich wydatki mieszkaniowe oraz konsumpcja dóbr trwałych 
i nietrwałych (Ryszawska-Grzeszczak 2011, s. 110).

Negatywne doświadczenia nabywców powodują, że niektóre dobra i usługi są bojko-
towane: naturalne futra, kosmetyki testowane na zwierzętach, masowo produkowane mię-
so i jaja kosztem cierpienia zwierząt. Reakcje te coraz częściej mają charakter polegający 
na zmianie nawyków żywieniowych i przejściu na dietę wegetariańską oraz na rezygnacji 
z korzystania z jakichkolwiek dóbr i usług wykorzystujących pracę i cierpienie zwierząt 
(noszenie sztucznych futer, niespożywanie serów podpuszczkowych, bojkotowanie tresury 
zwierząt). 

Z kolei aktywizacja społeczna konsumentów sprawia, że coraz chętniej przyłączają się 
oni do różnorodnych inicjatyw typu „Dzień bez samochodu”, „Sprzątanie świata” czy też 
inicjatywy typu Fair Trade (Sprawiedliwy Handel) albo popierania lokalnego i regionalnego 
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przemysłu. Coraz częściej w tym kontekście mówi się o idei etycznej konsumpcji czy też spo-
łecznej odpowiedzialności konsumenta (Lewis, Potter 2011). Polegają one na uwzględnieniu 
całokształtu oddziaływań konsumpcji na otoczenie: relacje z innymi ludźmi, wysokość płac 
pracowników, ochrona praw i godności pracownika, ochrona zwierząt i ochrona środowiska.

Znaczenie ekologizacji konsumpcji dla organizacji

Z perspektywy przedsiębiorstw ekologizacja zachowań konsumenckich jest faktem zna-
czącym, gdyż wiąże się z oczekiwaniem na oferty specyficznych produktów, które będą kon-
kurencyjne nie tylko cenowo, ale też pod względem użyteczności, a także mających szczegól-
ną jakość polegającą na bezpieczeństwie dla zdrowia i dla środowiska przyrodniczego. Jest to 
sytuacja radykalnie odmienna od tej, którą przedsiębiorstwa zastały w drugiej połowie ubie-
głego wieku, gdy pojawiły się pierwsze instrumenty polityki środowiskowej. Były one bardzo 
rygorystyczne i opierały się na filozofii tak zwanego „końca rury”, a więc usuwania odpadów 
i zanieczyszczeń zamiast zapobiegania ich powstawaniu. Konieczność montowania nowych 
urządzeń spowodowała wzrost kosztów produkcji oraz rozpowszechnienie przekonania, że 
interesy firm i interesy związane z ochroną środowiska są ze sobą sprzeczne. Dlatego przez 
wiele lat przedsiębiorstwa opierały się polityce środowiskowej. Zmiana tego kursu nastąpiła 
w drugiej połowie lat 80. Okazało się, że w międzyczasie ukształtowała się grupa przedsię-
biorstw bezpośrednio zainteresowanych dalszym rozwojem polityki środowiskowej i zwięk-
szaniem jej rygorów. To bowiem oznacza stały wzrost popytu na ich produkty. Postęp techno-
logiczny sprawił z kolei, że pojawiły się tak zwane czyste technologie, które pozwalają łączyć 
efektywność ekologiczną z ekonomiczną (ze względu na oszczędność energii, oszczędności na 
odpadach itp.). Wielkie znaczenie miały też działania organizacji ekologicznych, które nagła-
śniały przypadki niszczenia środowiska przez przedsiębiorstwa, co powodowało, że wiele firm 
miało problemy na rynku w związku z negatywnym wizerunkiem. 

Ekologizacja konsumpcji jest zwieńczeniem powyższych procesów. Jej znaczenie po-
lega przede wszystkim na tym, że pojawia się coraz większy stabilny segment rynku dóbr 
i usług proekologicznych. Dotyczy to przede wszystkim:
 - rynku żywności: rośnie zapotrzebowanie na żywność bezpieczną, zdrową, mniej chemi-

zowaną, o wyższych cechach jakościowych; coraz częściej preferowane są produkty wy-
tworzone tradycyjnymi metodami, mające charakter regionalny, przy czym konsumenci 
są gotowi do płacenia wyższych cen za tego typu dobra;

 - rynku artykułów gospodarstwa domowego: konsumenci poszukują energooszczędnych 
pralek, lodówek, zmywarek, sprzętu elektronicznego, bezpiecznych dla zdrowia farb, 
lakierów, środków czyszczących, nietoksycznych mebli;

 - rynku artykułów budowlanych: oszczędnych instalacji grzewczych, oświetleniowych 
i wodnych, budownictwa energooszczędnego i pasywnego, baterii solarnych, pomp 
cieplnych;

 - gospodarki odpadami: produktów nadających się powtórnego wykorzystania, dóbr emi-
tujących niewielką liczbę odpadów;
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 - środków transportu: poszukiwane są energooszczędne samochody, zwiększa się rynek 
dóbr takich, jak rowery (Kiełczewski 2004; Graczyk 2011; Szamrej-Baran 2011).
Ponadto konsumenci coraz bardziej pozytywnie reagują na ekoinnowacje proponowane 

przez przedsiębiorstwa. Również to daje firmom nowe możliwości rozwojowe. Należy więc 
podkreślić, że opisywanego zjawiska nie powinno się lekceważyć, jeśli pragnie się uzy-
skać sukces rynkowy, co rzeczywiście dzieje się obecnie w przedsiębiorstwach (Kiełczewski 
2005). Stało się to więc bardzo ważnym aspektem procesów zarządzania firmą.

Ekologizacja konsumpcji ma także istotne znaczenie dla zarządzania organizacjami po-
zarządowymi oraz organizacjami sektora publicznego. Organizacje pozarządowe z jednej 
strony zyskują dzięki zaangażowanym konsumentom większe możliwości działania. Mogą 
pozyskiwać większą liczbę wolontariuszy zaangażowanych w ich aktywność. Mogą rów-
nież liczyć na zwiększoną liczbę darowizn. Z drugiej jednak coraz częściej również one są 
bardziej uważnie obserwowane i poddawane krytyce. Przykładowo w Polsce w latach 90. 
ruchy ekologiczne miały bardzo pozytywny wizerunek społeczny jako podmioty kierujące 
się idealistycznymi motywacjami (Gliński 1995). Obecnie wizerunek ten mocno się pogor-
szył ze względu na fakt, że często pojawiają się informacje o niejasnościach w finansowaniu 
ich działania, o próbach wymuszania darowizn czy też bojkotach, które nie są merytorycznie 
uzasadnione. Krytyka dotyczy nawet tak uznanych i poważanych organizacji charytatyw-
nych jak Caritas albo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Ekologizacja konsumpcji jest także wyzwaniem dla organizacji sektora publicznego. 
Z badań wynika, że konsumenci coraz częściej oczekują, iż procesy ekologizacji będą się 
rozpowszechniać w urzędach, szpitalach, szkołach i innych instytucjach publicznych. Z dru-
giej strony, „zazielenienie” funkcjonowania instytucji sektora publicznego wspiera dalsze 
procesy ekologizacji (Kiełczewski 2008). 

Rodzaje zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem uwarunkowane 
przez ekologizację konsumpcji

Do najważniejszych zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem uwarunkowanych przez 
ekologizację konsumpcji należy zaliczyć:
 - wzrost zainteresowania kwestiami wpływów działalności na poszczególne komponenty 

środowiska wraz z rozpowszechnieniem się systemów zarządzania środowiskowego we-
dług normatywu ISO oraz normatywu EMAS; podstawową korzyścią jest tu optymali-
zacja aspektów środowiskowych funkcjonowania przedsiębiorstwa, ograniczenie ryzyka 
błędów i awarii, a także poprawa wizerunku; 

 - nowe podejście do wytwarzania produktów uwzględniające cały cykl ich życia; chodzi 
o kontrolę i ekologizacje procesu wytwarzania, eksploatacji i utylizacji produktu, przy-
kładowo takie projektowanie, które uwzględnia recykling danego produktu;

 - ekologiczne innowacje produktowe, czyli poszukiwanie nowych rozwiązań technolo-
gicznych ograniczających negatywne wpływy na środowisko;
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 - rozwój dystrybucji dóbr proekologicznych; chodzi tu o tworzenie specjalnych linii takich 
produktów, wprowadzanie ich do poszczególnych kanałów dystrybucji, przy czym szcze-
gólnie ważne jest pojawienie się takich dóbr w sklepach sieciowych i hipermarketach;

 - rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu, która uwzględnia między innymi 
wpływ działań przedsiębiorstwa na ochronę środowiska;

 - wykorzystanie tematyki środowiska przyrodniczego w marketingu i reklamie; chodzi tu 
o korzystanie z sytemu ekologicznych znaków towarowych, a także ogólnie rozumianą 
tematykę ochrony środowiska w przekazie reklamowym,

 - rozwój inicjatyw i programów środowiskowych realizowanych spontanicznie przez 
przedsiębiorstwa; przykładem takiej inicjatywy jest program „Odpowiedzialność 
i Troska” realizowany przez przedsiębiorstwa z branży chemicznej, który przyczynił się 
do bardzo znacznego obniżenia szkodliwości dla środowiska funkcjonowania tej branży 
(Poskrobko, Poskrobko 2012; Kiełczewski 2005).
Intensywność tych zmian zależy od strategii przyjętej przez dane przedsiębiorstwo. 

Reakcje firm są zróżnicowane. Najbardziej pożądana jest strategia innowacyjna, któ-
ra polega na kompleksowym rozwiązaniu kwestii środowiskowych w przedsiębiorstwie 
i konsekwentnym rozwijaniu proekologicznej działalności. Takie podejście oznacza, że 
w działaniach ujmowane są wszystkie wymienione aspekty środowiskowe. Niektóre przed-
siębiorstwa stosują strategię ofensywną, a więc wykorzystują ochronę środowiska jako spo-
sób na uzyskanie przewag konkurencyjnych. Może to być chęć zmonopolizowania danego 
segmentu rynku. Często spotyka się zachowania proekologiczne przedsiębiorstw skierowa-
ne na pozyskanie nowych źródeł finansowania, zwłaszcza z funduszy europejskich. W ten 
sposób np. w Unii Europejskiej rozwinęło się rolnictwo ekologiczne, a także proekologiczny 
profil wielu przedsiębiorstw budowlanych. Strategię defensywną stosują przedsiębiorstwa 
niezainteresowane ochroną środowiska. Starają się one blokować inicjatywy proekologicz-
ne, a konsumentom świadomie oferują produkty o niskich parametrach środowiskowych na 
zasadzie „produkujemy nieekologicznie, lecz tanio”. Wiele przedsiębiorstw stosuje strategię 
wybiórczą naświetla pozytywne aspekty swojej działalności przy okazji starając się ukryć 
niekorzystne oddziaływania na środowisko (Burchard-Dziubińska 1998).

Ważnym aspektem reakcji na ekologizację konsumpcji jest zmiana zachowań organizacji 
pozarządowych. Coraz częściej aktywizują się one gospodarczo starając się wspierać podaż 
dóbr i usług proekologicznych, tradycyjnych i regionalnych oraz produktów sprawiedliwego 
handlu.

„Zielone zamówienia publiczne” jako przykład zmiany w zarządzaniu 
organizacjami sektora publicznego uwarunkowanej przez ekologizację 
konsumpcji

Sektor publiczny ma szerokie możliwości kształtowania proekologicznych wzorców 
konsumpcji. Chodzi o to, że państwo może stwarzać warunki dla tworzenia coraz większej 
liczby rynków proekologicznych oraz zapotrzebowanie na takie dobra i usługi. Sektor pu-
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bliczny sam w sobie jest olbrzymim rynkiem i tym samym konsumuje olbrzymią ilość dóbr 
i usług. „Zazielenienie” tego rynku poprzez wzrost popytu na proekologiczne dobra i usłu-
gi ze strony sektora publicznego oznaczałoby więc potężny impuls dla rozpowszechniania 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji (Kiełczewski 2013).

Działalność podmiotów sektora publicznego jest nieobojętna dla środowiska. W tabeli 1 
przedstawiono wybrane aspekty działalności tego sektora i możliwości wykorzystania pro-
duktów proekologicznych w tej działalności.

Tabela 1
Aspekty działalności sektora publicznego w kontekście środowiskowym 

Płaszczyzna działalności Możliwości proekologicznych rozwiązań

Biuro, edukacja szkolna Certyfikowane meble, papier z recyklingu, energooszczędny sprzęt komputerowy, 
artykuły biurowe wielokrotnego użytku 

Żywność Współpraca z dostawcami ekologicznej żywności, produkty dietetyczne, 
produkty sprawiedliwego handlu, produkty lokalne i regionalne

Transport Hybrydowe i napędzane paliwem CNG samochody służbowe, autobusy, 
tramwaje, rowery i skutery dla pracowników służb miejskich

Budynki Budynki pasywne i energooszczędne, energooszczędne ogrzewanie, baterie 
słoneczne, pompy cieplne, certyfikowane ekologicznie materiały budowlane

Źródło: Kiełczewski (2013).

Wzrost zapotrzebowania na wymienione w tabeli dobra i usługi ze strony sektora pu-
blicznego może więc przełożyć się na szybki rozwój rynku tych dóbr. Służy temu system 
zielonych zamówień publicznych.

O „zielonych zamówieniach publicznych” można powiedzieć, że jest to „polityka, w ra-
mach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu 
zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań minimalizu-
jących negatywny wpływ wyrobów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl 
życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środo-
wiskowych. Definicja ta obejmuje sytuacje, gdy zamawiający uwzględnia jeden lub wię-
cej czynników środowiskowych na takich etapach procedury przetargowej jak: określenie 
potrzeb, zdefiniowanie przedmiotu zamówienia, sformułowanie specyfikacji technicznych, 
wybór kryteriów udzielenia zamówienia lub sposobu wykonania zamówienia. Celem zie-
lonych zamówień publicznych jest osiągnięcie w możliwie najszerszym zakresie uwzględ-
niania kwestii środowiskowych w procedurach przetargowych” (Pchałek, Jachnik, Kupczyk 
2009, s. 9).

Efektywność wdrażania „zielonych zamówień publicznych” zależy od różnych uwarun-
kowań, spośród których bardzo ważny jest przymus prawny. Wynika to z faktu, że dobra 
i usługi nieuciążliwe dla środowiska na ogół są droższe. Dzieje się tak dlatego, że zinter-
nalizowano koszty zewnętrzne ich produkcji. Stają się więc one niekonkurencyjne w sto-
sunku do pozostałych dóbr i usług, a tym samym nie mogą sprostać wymogom stawianym 
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przez aktualnie obowiązujące w Polsce prawo o zamówieniach publicznych. Naiwne wydaje 
się myślenie, że podmioty publiczne będą dobrowolnie decydować się na wybór drogich 
ekoproduktów, zwłaszcza obecnie, gdy podmioty te borykają się z deficytem budżetowym. 
Głównie ze względu na to, że dodatkowe korzyści z ich wykorzystania mają charakter ze-
wnętrzny, podmioty publiczne będą skupiać się na nabywaniu tych dóbr i usług, które naj-
mniej obciążą budżety i tym samym nie narażą nikogo na zarzut niegospodarności (co nie 
zmienia faktu, że tym samym narażają one środowisko przyrodnicze na dodatkowe obciąże-
nie i generują koszty zewnętrzne). Dlatego „zazielenianie” zamówień publicznych zawsze 
powinno być świadomie sterowanym procesem (Kiełczewski 2013).

W Unii Europejskiej zakupy dokonywane w ramach procedur zamówień publicznych sta-
nowią 16% produktu globalnego (Michaliszyn 2012, s. 94). To ilustruje potencjalnie wielkie 
możliwości realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez „zazielenienie” tych pro-
cedur. Dlatego w ubiegłej dekadzie pojawiły się inicjatywy na rzecz „zielonych zamówień 
publicznych”. W 2008 roku Komisja Europejska wydała komunikat Zamówienia publiczne 
na rzecz poprawy stanu środowiska, w którym stwierdza się, że kryteria ekologiczne powin-
ny zostać uwzględnione w 50% procedur przetargowych oraz (w domyśle) wprowadza się 
zasadę, że poziom udziału zielonych zamówień publicznych powinien dorównać poziomo-
wi w krajach o najwyższych standardach w perspektywie pięcioletniej (Michaliszyn 2012,  
s. 95). Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego wydano rozporządzenie w sprawie wspólnoto-
wego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Michaliszyn 
2012, s. 95). Stworzono też precyzyjne podstawy prawne systemu (Kiełczewski 2013).

Rozwój „zielonych zamówień publicznych” jest w sektorze publicznym wspierany przez 
ekologiczną racjonalizację funkcjonowania jego instytucji będącą reakcją na oczekiwania ze 
strony konsumentów. Chodzi o energooszczędność w poszczególnych placówkach, remonty 
polegające na wymianie okien, instalacji grzewczych, czy też docieplaniu budynków.  

Podsumowanie 

Ekologizacja konsumpcji jest procesem coraz bardziej znaczącym i zapewne nieod-
wracalnym, co wynika z uwarunkowań obiektywnych (negatywne zmiany w środowisku 
przyrodniczym i próba przeciwstawienia się im) i subiektywnych (wzrost świadomości 
ekologicznej nabywców i wzajemne naśladowanie się odnośnie stylów życia). Oznacza to 
nieuchronny wzrost zainteresowania także ekologizacją produkcji dóbr i usług oferowanych 
przez organizacje komercyjne, organizacje sektora publicznego i organizacje pozarządowe. 
proces ten ma obecnie coraz bardziej zaawansowany charakter.
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Impact of Consumption Ecologisation on Changes in Organisation 
Management

Summary

An aim of considerations is to indicate the changes in organisation management 
taking place under the impact of ecologisation of consumption. The research was 
based on a review of literature. Enterprises, the public sector and NGOs under the 
impact of consumers more and more often change their attitude towards the envi-
ronment and are more involved in its protection. This contributes to acceleration of 
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implementation of the processes of sustainable development. The article is of the 
conceptual nature.

Key words: consumption ecologisation, organisation management, enterprise, 
public sector.

JEL codes: E2, H8, L2

Влияние экологизации потребления на изменения в управлении 
организациями

Резюме

Цель рассуждений – указать изменения в управлении организациями, про-
исходящие вод влиянием экологизации потребления. Изучение основано на 
анализе литературы. Предприятия, публичный сектор и неправительственные 
организации под влиянием потребителей все чаще меняют свое отношение  
к окружающей среде и более вовлекаются в ее защиту. Это способствует уско-
рению внедрения процессов устойчивого развития. Статья имеет концепту-
альный характер.

Ключевые слова: экологизация потребления, управление организацией, 
предприятие, публичный сектор.
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