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Sprawozdanie

22 kwietnia 2008 roku, z okazji Dnia Ziemi w KSW odbyła się konferencja naukowa 
pod tytułem „Doświadczenia Ekologicznej Odpowiedzialności Biznesu”, zorganizo-
wana przez Instytut Rozwoju Organizacji i Zarządzania Ekologicznego KSW oraz 
Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE). Wybór daty konferencji 
nie był przypadkowy. Po raz pierwszy bowiem obchody Dnia Ziemi miały miejsce  
w USA 22 kwietnia 1970 roku. Aktualnie jest on obchodzony w około 140 krajach.

Przybyłych gości powitał  Kanclerz Krakowskiej Szkoły Wyższej prof. KSW dr Kle-
mens Budzowski oraz przedstawiciele EFOE. Następnie prof. KSW dr hab. Andrzej 
Chodyński przedstawił cele inicjatywy Forum Ekologiczne dla Biznesu, w ramach któ-
rego odbywa się konferencja. Celem głównym jest promowanie zasad ekologicznej,  
a patrząc szerzej – społecznej odpowiedzialności środowisk biznesowych. Do pod-
jęcia tej inicjatywy przez KSW i EFOE, skłoniło m.in. znaczne zainteresowanie konfe-
rencją, która odbyła się na terenie uczelni 5 czerwca 2007 roku pt. „Doświadczenia 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”.

Referat prof. KSW dr hab. Andrzeja Chodyńskiego pod tytułem „Odpowiedzial-
ność ekologiczna a współczesne spojrzenie na sukces organizacji” dotyczył czyn-
ników wpływających na tworzenie przez przedsiębiorstwa strategii proekologicznych.
Sprzyja temu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw żyjących  w państwach 
rozwiniętych gospodarczo .Rosnącą rolę czynnika ekologicznego odzwierciedla liczba 
prestiżowych nagród przyznawanych za działalność proekologiczną, w tym Poko-
jowej Nagrody Nobla dla Ala Gore’a i międzynarodowej grupy pracującej pod pa-
tronatem ONZ. Nagrodę przyznano za ocenę i uświadomienie światu zagrożeń 
związanych ze zmianami klimatu , wynikającymi z działań człowieka. Wzrost świa-
domości ekologicznej interesariuszy powiązanych z firmami wpływa na potrzebę 
kształtowania korzystnego wizerunku firmy z uwzględnieniem działalności proeko-
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logicznej. W ten sposób firmy budują swoją wartość uwzględniając czynnik ekolo-
giczny i społeczny. Obowiązujące przepisy nakładają na firmy obowiązki związane 
np. z utylizacją odpadów lub ograniczaniem emisji zanieczyszczeń, jednak dążenie 
do sukcesu firmy poprzez budowanie ekologicznego wizerunku wymaga podejmo-
wania znacznie szerszych działań w porównaniu z tymi wymuszonymi przez prze-
pisy. Odpowiedzialność ekologiczna powinna skłaniać przedsiębiorstwa do przyj-
mowania strategii proaktywnych, a jeszcze lepiej – innowacyjnych. W ten sposób 
orientacja ekologiczna będzie wpływać na sukces organizacji. Działaniom tym sprzy-
jają zjawiska na rynkach finansowych – tworzenie tzw. zrównoważonych funduszy,  
z udziałem elementów ekologicznych oraz zrównoważonych indeksów giełdowych. Bu-
dowane kompetencje ekologiczne firm są podstawą do tworzenia kapitału zaufania, 
wykorzystywanego przy rozwijaniu wzajemnych powiązań  pomiędzy organizacjami, 
np. w oparciu o klastry lub przy tworzeniu aliansów. Problemem w skali globalnej 
mogą być strategie niektórych korporacji ponadnarodowych, polegające na zróżni-
cowanym traktowaniu środowiska naturalnego w zależności od kraju działalności.Te 
same korporacje, które w krajach wysoko rozwiniętych postrzegane są jako odpowie-
dzialne ekologiczne, w innych mogą wykorzystywać obniżone wymagania formalne  
i bezkarnie zanieczyszczać środowisko naturalne.

Dr Marek Jabłoński oraz dr Adam Jabłoński z Europejskiego Forum Odpowiedzial-
ności Ekologicznej zaprezentowali „Model biznesu oparty na odpowiedzialności eko-
logicznej”. Konieczność uwzględnienia społecznych uwarunkowań prowadzenia bi-
znesu, a także równoważenia celów ekonomicznych oraz szeroko pojętej etyki przy 
jednoczesnym spełnieniu potrzeb udziałowców i pozostałych interesariuszy, pro-
wadzi do koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Według K. Davisa  
i R. Blomstroma, CSR można zdefiniować jako obowiązek wyboru przez kierownictwo 
korporacji takich decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o in-
teres własny (pomnażanie zysku przedsiębiorstwa) jak i ochrony oraz pomnażania do-
brobytu społecznego. Definicja CSR według H. R. Bowena nakłada na przedsiębiorcę 
obowiązek podejmowania takich decyzji lub podążania takimi drogami, które są pożą-
danym celem i wartością dla społeczeństwa. Według J. McGuire’a korporacje oprócz 
typowej dla nich odpowiedzialność ekonomicznej i prawnej, ponoszą za swoje decyzje 
pewien zakres odpowiedzialności przed społeczeństwem. Przytoczone definicje CSR 
wyrażają klarowne podejście do uczciwych zasad prowadzenia biznesu w aspekcie 
tworzenia społecznego wkładu oraz konieczności podejmowania decyzji zgodnych  
z przyjętymi wzorcami zachowań. Ze względu na rozwój gospodarczy świata kon-
cepcja CSR nabiera nowego znaczenia w kontekście obecnych problemów ekolo-
gicznych. Konieczność podniesienia roli ekologii do wymiaru strategicznego znaj-
duje odzwierciedlenie w definicji CSR związanej z poglądami brytyjskimi, odnoszącej 
się zarówno do działań społecznych jak i środowiskowych. Można więc zdefiniować 
koncepcję ECSR jako model podnoszący do rangi strategicznej kryteria ekologiczne. 
Model ten uwzględnia wewnętrzne i zewnętrzne założenia prowadzenia biznesu  
z uwzględnieniem kryteriów ekologicznych, a więc ekologizację procesów bizneso-
wych, ekologiczność produktów oraz traktowanie kryteriów ekologicznych jako klu-
czowego czynnika sukcesu. Uwzględnia też założenia dotyczące spełnienia potrzeb 
wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, tworzenia wewnętrznych centrów ekolo-
gicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu – jako centrów wyznaczających trajek-
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torię strategiczną, stanowiącą źródło pomiaru i monitorowania strategii opartej na 
kryteriach ekologicznych. W prezentowanej propozycji kryteria ekologiczne stanowią 
podstawę rozwoju przedsiębiorstwa, źródło przewagi konkurencyjnej, wyróżnik firmy 
na rynku, podstawę budowy wartości firmy i dialogu społecznego, płaszczyznę po-
rozumienia pomiędzy akcjonariuszami a innymi interesariuszami, a także kryterium 
porównawcze w procesie oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. Kryteria ekolo-
giczne jako nośniki wartości są platformą powiązań łączących koncepcję CSR z ECSR. 
Stanowią więc łącznik wewnętrznych powiązań pionowych i poziomych w organizacji 
oraz stają się podstawą budowy efektywnego modelu biznesowego. 

Kolejny referat zaprezentowała dr inż. Ewa Kwast, doradca handlowy w Amba-
sadzie Królestwa Norwegii w Polsce, na temat: „Norweski mechanizm finansowy – 
doświadczenia”. womówione w nim zostały efekty wykorzystania w ostatnich latach 
środków pomocowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). 
NMF jest źródłem bezzwrotnej pomocy zagranicznej przeznaczonym dla nowych 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Darczyńcami są 3 kraje EFTA: Norwegia, Is-
landia i Lichtenstein. Kraje te w zamian za możliwość korzystania z przywilejów go-
spodarczych obszaru finansowego UE, zobowiązały się stworzyć Norweski Mecha-
nizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
w celu udzielania pomocy finansowej mniej zamożnym członkom UE. Rząd RP pod-
pisał w październiku 2004 roku z darczyńcami, w tym z rządem Królestwa Norwegii, 
umowy dotyczące warunków pozyskiwania środków finansowych przez polskich bene-
ficjentów. O środki finansowe w ramach NMF mogły ubiegać się wszystkie instytucje 
sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe zarejestrowane na 
terytorium Polski. W przypadku projektów finansowanych z budżetu państwa lub sa-
morządów lokalnych można było uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów projektu. 
Środki finansowe NMF były rozdzielane na realizację projektów związanych z poszcze-
gólnymi obszarami priorytetowymi: 1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludz-
kiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych 
źródeł energii. 2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzy-
stanie i zarządzanie zasobami. 3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, 
w tym transport publiczny i odnowa miast. 4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. 
promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach 
potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wspierających go pro-
cesów demokratycznych. 5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. 6. Dotacje na 
badania naukowe.

W drugiej części konferencji mgr inż. Arkadiusz Primus z EFOE przedstawił re-
ferat: „Rozwój technologii środowiskowych w gospodarce odpadami”. Porównał on 
definicje technologii środowiskowych oraz tzw. najlepsze dostępne techniki „BAT”. Po-
jęcie technologii środowiskowych obejmuje nie tylko proces produkcji, lecz całe sy-
stemy technologiczne, wyroby, obsługę, urządzenia oraz procedury organizacyjne  
i zarządzanie. Definicja „BAT” uwzględnia ponadto czynnik ekonomiczny. Technologie 
środowiskowe spełniają wymogi „BAT”, ale odnoszą się także do szeroko rozumianej 
branży ochrony środowiska, w tym przetwórstwa odpadów, energetyki odnawialnej, 
itp. Technologie środowiskowe są wykorzystywane w gospodarce odpadami na trzech 
poziomach. Najwięcej korzyści dla środowiska przynosi wdrażanie rozwiązań tech-
nologicznych i organizacyjnych zapobiegających lub ograniczających ilość powsta-
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jących odpadów. W przypadku, gdy dochodzi jednak do pojawienia się odpadu, na-
leży skoncentrować wysiłki w celu przeprowadzenia recyklingu, czyli odzysku cennych 
materiałów i surowców będących składnikami odpadu, ewentualnie odzysku energe-
tycznego. Rozwój technologii środowiskowych prowadzi do optymalnego doboru ma-
teriałów, które coraz lepiej nadają się do wtórnego wykorzystania. Gdy jednak odpad 
nie nadaje się do poddania go procesom recyklingu, konieczne jest jego bezpieczne 
unieszkodliwienie, przy pomocy rozmaitych metod wykorzystujących czynniki fizyczne, 
w szczególności termiczne oraz biologiczne i chemiczne. Najmniej korzystne z punktu 
widzenia środowiska jest składowanie odpadów. W celu minimalizacji negatywnych 
skutków dla środowiska stworzono w Polsce mechanizm prawny wspomagający go-
spodarkę odpadami, zgodnie z którym każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady zo-
bowiązany jest do przekazywania opłat na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, może także przystąpić do organizacji odzysku. Część 
tych opłat powinna być przekazywana firmom zajmującym się recyklingiem. Przepisy 
dotyczące wymaganego poziomu odzysku i recyklingu są systematycznie zaostrzane. 
Przykładowo, w roku 2008 wymagane jest 27% recyklingu i 50% odzysku opakowań, 
przy czym wartości te mają być podnoszone o kilka procent w każdym następnym 
roku. Na początku 2008 roku weszły w życie szczególnie restrykcyjne przepisy doty-
czące wymaganego poziomu odzysku i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego, w tym urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu telekomunikacyjnego, 
audiowizualnego oraz teleinformatycznego. Wzrost wymagań sprzyja rozwojowi in-
nowacji technologicznych w gospodarce odpadami. Jako przykład można przytoczyć 
pojawienie się zaawansowanych urządzeń do optotechnicznej detekcji i segregacji od-
padów opakowaniowych. Dzięki dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu możliwy 
jest dalszy rozwój sektora przemysłu gospodarki odpadami, który staje się w Polsce 
dobrym przykładem efektywnego łączenia ekologii z ekonomią.

Kolejnym punktem konferencji były wystąpienia przedstawicieli firm będących  
w roku 2007 laureatami konkursu „Firma Bliska Środowisku” .

W imieniu ING Bank Śląski S.A. prezentacji dokonała mgr Zuzanna Zwierzyńska. 
Poinformowała ona, że zarząd grupy ING jako priorytet w działalności społecznej 
przyjął problematykę ochrony środowiska szczególnie na ograniczenie emisji dwu-
tlenku węgla. Przekłada się ona na wspieranie działań inwestycyjnych np. budowę 
rurociągu dla wykorzystania dwutlenku węgla z rafinerii w uprawach szklarniowych. 
Pracownicy ING biorą udział w akcjach zalesiania  w Malezji i Polsce. ING podej-
muje także działania dotyczące ograniczenia zużycia zasobów i selektywnej zbiórki 
odpadów. Sprzęt elektroniczny, tonery, świetlówki przekazywane są do recyklingu. 
Poza tym zarówno w centrali, jak i w oddziałach banku używa się wyłącznie energoo-
szczędnych źródeł światła. Prowadzona jest także edukacja ekologiczna dla pracow-
ników i młodzieży.

W imieniu firmy DHL Express Poland prezentacji osiągnięć dokonała mgr Marta 
Zagrodzka. Firma wdrożyła system zarządzania środowiskowego według norm ISO 
14001. Jako jedna z niewielu zyskała certyfikat ogólny ISO 14001 dotyczący central-
nego zarządzania i działalności lotniczej w Europie. Firma posiada znaczne osiąg-
nięcia w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla z użytkowanych przez nią samochów 
i samolotów. Między innymi wprowadzono usługę transportową o nazwie GoGreen  
z obniżoną emisją dwutlenku węgla a także ekologiczne koperty.
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Pod koniec konferencji odbyła się dyskusja z udziałem studentów KSW, modero-
wana przez dr Artura Budzowskiego z KSW oraz dr Adama Jabłońskiego z EFOE. 
Pierwsza część dyskusji odnosiła się bezpośrednio do prezentowanych referatów  
i dotyczyła głównie segregacji odpadów. Studenci KSW omawiali problem odpadów  
w swoim najbliższym otoczeniu, w tym na uczelni. Zauważono, że odpady chemiczne 
wytwarzane przez studentów kierunku ochrona środowiska na ćwiczeniach laborato-
ryjnych, podlegają segregacji zgodnej z obowiązującymi przepisami. W dyskusji pod-
noszona była kwestia utylizacji sprzętu elektronicznego. Przedstawicielka ING Banku 
Śląskiego S.A. przyznała, że jest świadoma tej konieczności i bank z pewnością zajmie 
się między innymi utylizacją zużytych bankomatów.

Poruszona była także kwestia opakowań jednorazowych. Rozgorzała dyskusja na 
temat korzyści wynikających z rezygnacji z opakowań foliowych w placówkach handlo-
wych, w tym supermarketach, na rzecz opakowań papierowych. Pojawił się pogląd, że 
obecność tej kwestii w mediach publicznych może wynikać z lobbingu grup nacisku 
związanych z producentami poszczególnych rodzajów opakowań. Ponadto zwięk-
szenie produkcji opakowań papierowych jest co najmniej wątpliwe ze względów eko-
logicznych, gdyż przemysł papierniczy generuje znaczne ilości ścieków, bardzo szkodli-
wych dla środowiska wodnego. Z kolei opakowania foliowe, jeśli zapewni się efektywny 
system ich zbierania, mogą być ponownie przetworzone i wykorzystane lub też spa-
lone w celu wytworzenia energii. Przedstawicielka IKEA poinformowała o rezygnacji 
z jednorazowych toreb plastikowych. Zadeklarowała także, że reprezentowana przez 
nią firma posiada system odbioru opakowań papierowych od klientów, włącznie z fun-
dowaniem nagród dla klientów najbardziej aktywnie włączających się w zbiórkę zuży-
tych opakowań. Wprowadzono także torby wielorazowego użytku. Uczestnicy dyskusji 
doszli do wniosku, że najlepszym sposobem na zmniejszenie zużycia toreb jednora-
zowych byłaby całkowita rezygnacja z rozdawania opakowań bezpłatnych i wprowa-
dzenie choćby symbolicznych opłat, co wymusi ekonomiczne podejście do opakowań 
przez klientów.

Studenci KSW zadawali ponadto pytania dotyczące definicji odpowiedzialności 
ekologicznej. Przeanalizowali też problem przyczyn angażowania się w działalność 
gospodarczą związaną np. z utylizacją odpadów. Doszli do konkluzji, że jednak czyn-
niki ekonomiczne są w biznesie decydujące. 

Organizatorzy konferencji w podsumowaniu podkreślili, że stanowi ona przyczynek 
do dyskusji o ochronie środowiska i poprawie bezpieczeństwa ekologicznego. 

Konferencji towarzyszyła prezentacja filmów dotyczących problematyki ochrony 
środowiska naturalnego oraz odnawialnych źródeł energii.
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