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ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE  

ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 

1. WPROWADZENIE 

Globalizacja problemów rodowiskowych, zmieniaj ce si  warunki gospo-

darcze i oczekiwania ekologiczne spo ecze stw sprawiaj , e w zarz dzaniu

przedsi biorstwem musz  by  realizowane cele dotycz ce ochrony rodowiska

oraz zdrowia i ycia cz owieka. Kontrola oddzia ywania podmiotów gospodar-

czych na otoczenie naturalne jest regulowana za pomoc  aktów prawnych, 

w ród których za najwa niejsze nale y uzna  prawo ochrony rodowiska, 

polityk  ekologiczn  pa stwa czy prawo o obowi zkach przedsi biorców

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej 

i depozytowej1. Zak ada si , e przedsi biorstwa poszukuj  najta szych sposo-

bów funkcjonowania na rynku i spe niaj  wymagania ekologiczne wtedy, gdy 

ich zignorowanie narazi oby je na wy sze oczekiwane koszty (kary, cz ste 

i uci liwe inspekcje). Oczekiwania wobec przedsi biorstw stale rosn , dlatego 

wa ne staje si  zrozumienie przez podmioty gospodarcze istoty zarz dzania 

rodowiskowego oraz wdra anie idei zrównowa onego rozwoju. Dotyczy ona 

rozwoju uwarunkowanego przestrzeni  ekologiczn , a poprzez zak adan

synergi  aspektów ekonomicznych, rodowiskowych i spo ecznych, bezpieczne-

go i korzystnego dla cz owieka, rodowiska oraz gospodarki2.

Wspomniana koncepcja s u y nie tylko do wyznaczania kierunków rozwo-

ju, ale tak e ma na celu u atwianie podejmowania przez podmioty decyzji 

w zakresie rodowisko-wolno  gospodarcza. Bior c pod uwag  wymagania 

 Dr, Katedra Wymiany Mi dzynarodowej, Wydzia  Zarz dzania Uniwersytetu ódzkiego. 
** Dr, Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwem, Wydzia  Zarz dzania Uniwersytetu ódzkiego. 
1 Ustawa z 27.04. 2001 r., Prawo ochrony rodowiska, Dz.U.  2008, nr 25, poz. 150 (z pó .

zm.); Uchwa a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22.05.2009 r. w sprawie przyj cia dokumentu 

Polityka ekologiczna pa stwa w latach 2009—2012 z perspektyw  do roku 2016, M.P.  2009,  

nr 34, poz. 501; Ustawa z 1.05.2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowa-

nia niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej i depozytowej, Dz. U. 2001, nr 63, poz. 639 

(z pó . zm.). 
2 Strategia Zrównowa onego Rozwoju Polski do 2025 roku, Wytyczne dla resortów, Mini-

sterstwo rodowiska, Warszawa 1999. 
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ekorozwoju, jak równie  ch  generowania zysku, przedsi biorstwa musz  by

wyposa one w instrumenty, dzi ki którym b d  mog y zarz dza  w sposób 

zrównowa ony. Jednym z nich mo e by  system zarz dzania rodowiskowego, 

który umo liwia zarówno realizacj  w asnej polityki rodowiskowej, jak 

równie  udowadnia jej zgodno  z postulatami ekologicznymi. Przedsi bior-

stwa, które decyduj  si  na realizowanie przyjaznych rodowisku przedsi wzi ,

maj  szans  na zdobycie lepszej pozycji rynkowej, a tak e utworzenie i utrwale-

nie pozytywnego wizerunku na tle konkurencji. Poza tym, gdy zmniejszaj  si

cenowe, jako ciowe czy technologiczne ró nice mi dzy produktami, coraz 

wi ksz  rol  zaczynaj  odgrywa  inne czynniki, które wyró niaj  produkt 

i które dla konsumenta mog  mie  du e znaczenie, np. odpowiedzialno

ekologiczna biznesu.

Celem artyku u jest zatem okre lenie roli i znaczenia systemu zarz dzania 

rodowiskowego w przedsi biorstwie w wietle wymogów zrównowa onego

rozwoju na przyk adzie norm ISO 14001, systemu EMAS, a tak e programów 

Czystsza Produkcja oraz Odpowiedzialno  i Troska wprowadzonych w Polsce. 

2. ISTOTA ZARZ DZANIA RODOWISKOWEGO 

Rozwój zarz dzania rodowiskowego w przedsi biorstwach zosta  zapo-

cz tkowany w latach 80. XX w. Coraz wi ksz  popularno ci  cieszy y si

bowiem koncepcje zrównowa onego rozwoju, a stowarzyszenia przemys owe

w najbardziej rozwini tych krajach na wiecie zacz y wprowadza  kodeksy 

post powania implementuj ce idee zarz dzania rodowiskowego do ogólnego 

systemu zarz dzania w przedsi biorstwie3. Po raz pierwszy zosta y one sformu-

owane przez Niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Zarz dzania rodowiskiem

w dokumencie zatytu owanym Kodeks post powania w zakresie zarz dzania 

rodowiskowego4. Natomiast systemowe podej cie do problemu ochrony 

zasobów natury w dzia alno ci firm zosta o zawarte w 1991 r. w Karcie Biznesu 

na rzecz Zrównowa onego Rozwoju (Business Charter for Sustainable Deve-

lopment) uchwalonej z inicjatywy Mi dzynarodowej Izby Handlowej (Interna-

tional Chamber of Commerce). Dokument zosta  podpisany przez 1200 przed-

si biorstw i zawiera  16 zasad dotycz cych rozwoju przemys u przy pe nym 

poszanowaniu rodowiska naturalnego i jego pojemno ci ekologicznej. Sformu-

owane postulaty stanowi  podstaw  do opracowywania, wdra ania i doskonale-

nia instrumentów zarz dzania rodowiskowego, co oznacza te aspekty ogólnej 

funkcji zarz dzania organizacj , które dotycz  kontrolowania i sterowania 

3 A. Ryszko, Proaktywno  przedsi biorstw w zarz dzaniu rodowiskowym, Wydawnictwo  

P , Gliwice 2007, s. 15.  
4 B. Poskrobko, Zarz dzanie rodowiskiem, PWE, Warszawa 2007, s. 19. 
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wp ywem, jaki wywiera ona na rodowisko5. G ównym celem pomys odawców 

Karty jest udzia  jak najliczniejszej grupy przedsi biorstw w ochronie rodowi-

ska, wprowadzenie praktyk zarz dzania, które s  zorientowane na wzrost 

aktywno ci w tej dziedzinie oraz dokonywanie oceny rezultatów tej dzia alno ci.

W ostatnich latach zacz to wi c podejmowa  kolejne próby zaadaptowania 

idei zrównowa onego rozwoju do skali mikroekonomicznej. Zaowocowa o to 

pojawieniem si  wielu koncepcji odno nie do rozwoju przedsi biorstwa

z uwzgl dnieniem kwestii ekologicznych, do których mo emy zaliczy  np. 

spo eczn  odpowiedzialno  biznesu, etyk  biznesu, triple bottom line6 czy 

zarz dzanie relacjami z interesariuszami7. Zarz dzanie wed ug zasad zrównowa-

onego rozwoju powinno dotyczy  wszystkich obszarów dzia alno ci podmio-

tów gospodarczych, ochrony i bezpiecze stwa rodowiska (aspekt ekologiczny), 

finansów i organizacji (aspekt ekonomiczny) oraz etyki post powania w sto-

sunku do pracowników, klientów czy spo eczno ci lokalnej (aspekt spo eczny). 

Koncepcja zarz dzania rodowiskowego nie b dzie prawid owo funkcjonowa ,

gdy zostanie opracowana i wprowadzona w oderwaniu od ogólnych celów, 

priorytetów i procedur obowi zuj cych w przedsi biorstwie. Mo e bowiem 

doj  do zaostrzania si  trudno ci i problemów, szczególnie wówczas, gdy cele 

ochrony rodowiska ustanowione bez uwzgl dniania celów ekonomicznych 

firmy oka  si  z nimi sprzeczne. 

3. ZA O ENIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU  

W ZARZ DZANIU PRZEDSI BIORSTWEM 

Przedsi biorstwo powinno zmierza  do ekologizacji swego funkcjonowania 

i rozwoju, co cz sto wymaga podej cia etycznego do biznesu. Je li tego nie robi, 

nara a siebie i spo ecze stwo na koszty ekologiczne, które psuj  jego wizerunek 

i os abiaj  jego pozycj  konkurencyjn . Poza tym niszczenie rodowiska mo e

zagra a  przysz emu popytowi i ograniczy  przychody wynikaj ce z ch ci  

i konieczno ci korzystania z walorów natury i obudowy infrastrukturalnej8.

Dzia alno  gospodarcza nie mo e degradowa  lub niszczy  zasobów rodowi-

5 E. Lisowska-Mieszkowska, Systemy zarz dzania rodowiskowego – rozwój i funkcjonowa-

nie w Polsce, „Ochrona rodowiska i Zasobów Naturalnych” 30/2007. 
6 Koncepcja „potrójnej linii przewodniej” lub „potrójnego fundamentu” zak ada, e na suk-

ces firmy maj  wp yw jej osi gni cia w trzech wymiarach: ekonomicznym, ekologicznym  

i spo ecznym. 
7 A. Witek-Crabb, Zrównowa ony rozwój przedsi biorstw – wi cej ni  ekorozwój, [w:]

Zrównowa ony rozwój przedsi biorstw a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 563. 
8 B. Kaczmarek, Formu owanie polityki i strategii ekologicznego rozwoju przedsi biorstwa – 

zarys problematyki, „Budownictwo i In ynieria rodowiska” 2/2011. 
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ska, je li nie ma mo liwo ci ich odtworzenia. G ównym zadaniem przedsi bior-

ców jest zatem nienaruszenie równowagi ekonomiczno-spo eczno-ekologicznej.

Wk ad przedsi biorstw w proces zrównowa onego rozwoju jest widoczny  

w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, obejmowaniu przywództwa w inicja-

tywach dotycz cych równowa enia rozwoju, przyj ciu na siebie odpowiedzial-

no ci spo ecznej za skutki podj tych dzia a , wdra aniu rozwi za  partnerskich 

oraz uwzgl dnianiu preferencji konsumentów9. Oznacza to, e niemal we 

wszystkich dziedzinach aktywno ci gospodarczej powinny by  realizowane 

koncepcje ekorozwoju lub przynajmniej respektowane dwie podstawowe jego 

zasady, czyli przezorno  (precautionary principle) oraz zapobieganie zanie-

czyszczeniom (pollution prevention). Dostosowanie si  do nich wymaga takiego 

planowania i prowadzenia dzia alno ci, które pozwoli przewidzie  potencjalne, 

negatywne efekty funkcjonowania firmy i podj  dzia ania im zapobiegaj ce.

W sytuacji, gdy przedsi biorca nie b dzie w stanie wyeliminowa  negatywnych 

skutków swojej dzia alno ci, musi ograniczy  stopie  swojego oddzia ywania, 

wykorzystuj c w tym celu dost pne techniki BAT (best available techniques)10.

A poza tym musi mie wiadomo  finansowej odpowiedzialno ci za wyrz dzo-

ne szkody, co jest zgodne z zasad  – zanieczyszczaj cy p aci (polluter pays 

principle).

Z uwagi na fakt, e koncepcje zrównowa onego rozwoju przedsi biorstw

maj  obszerny i wieloaspektowy zakres, ich najwa niejsze za o enia zosta y

sformu owane przez wiatow  Rad  Biznesu ds. Zró nicowanego Rozwoju 

(WBCSD World Business Council for Sustainable Development). Dotyczy to 

nast puj cych kwestii: 

1) ekoefektywno ci – która oznacza, po o enie g ównego nacisku zarz dza-

nia na bardziej szczegó owe aspekty, takie jak opracowanie wska ników,

wytyczne sprawozdawczo ci i jej zwi zek z rynkami finansowymi; 

2) innowacyjno ci i technologii – produkt, jak i jego technologiczny proces 

powinny by  tak zaprojektowane, aby za o enia zrównowa onego rozwoju by y

w czone w ka d  z faz opracowywania i wdra ania innowacji; 

9 J. Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie zrównowa onego rozwoju przedsi biorstw,

PWE, Warszawa 2007, s. 68. 
10 Okre lenie „najlepsze dost pne techniki” oznacza najbardziej skuteczne i zaawansowane 

stadium rozwoju dzia alno ci i metod eksploatacji, wskazuj ce na praktyczn  przydatno

poszczególnych technik jako podstawy dla okre lenia granicznych wielko ci emisyjnych 

s u cych zapobieganiu, a gdy nie jest to mo liwe, ogólnie ograniczaniu emisji i wp ywu na 

rodowisko jako ca o . Definicja na podstawie art. 2 ust. 11 Dyrektywy Rady 96/61/WE z 24. 

09.1996 r. dotycz cej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U.  

L 257 z 10.10.1996). Wymogi te okre lane s  w dokumentach referencyjnych BREFs (BAT 

Reference Notes), a tak e mog  wynika  wprost z obowi zuj cych przepisów prawa, ró nych 

specyfikacji technicznych, poradników dobrych praktyk, norm technicznych itd. Dokumenty 

BREF opracowane s  przez Europejskie Biuro IPPC – Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie 

Zanieczyszcze  (Integrated Pollution Prevention and Control).  
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3) odpowiedzialno ci spo ecznej biznesu – czyli takiego kierowania przed-

si biorstwem, aby jego podstawowe warto ci oraz realizowane strategie sta y si

wyznacznikiem przewagi konkurencyjnej firmy; 

4) ekosystemu – co oznacza ograniczanie negatywnego oddzia ywania 

przedsi biorstwa na ekosystem, czyli fragment przyrody stanowi cy funkcjonal-

n  ca o , w której zachodzi wymiana mi dzy jej cz ci yw  – biocenoz ,

a nieo ywion  – biotopem; 

5) zrównowa enia i rynku – oznacza kombinacj  narz dzi rynkowych, które 

promuj  zrównowa ony model produkcji i konsumpcji; 

6) ryzyka – ukazuje konieczno  identyfikacji i tym samym ograniczania 

ró nego rodzaju ryzyka w oddzia ywaniu biznes- rodowisko naturalne11.

Przedsi biorstwo, spo ecze stwo i rodowisko musz  pozytywnie na siebie 

oddzia ywa , poniewa  otoczenie determinuje dzia alno  podmiotów gospodar-

czych, a cele spo eczne i ekologiczne atwiej si  realizuje wówczas, gdy cele 

ekonomiczne s  osi gni te. W praktyce wi c firmy, które generuj  zyski, 

znacznie cz ciej podejmuj  inwestycje pro rodowiskowe i anga uj  si

w rozwi zywanie problemów spo ecznych12. Tak  dzia alno  mo na traktowa

jako potencjalne ród o powi kszania przewagi konkurencyjnej, poniewa

konsumenci coraz cz ciej przywi zuj  uwag  do etycznej strony funkcjonowa-

nia przedsi biorstwa i ch tniej zakupi  produkt wytworzony z poszanowaniem 

zasad ochrony rodowiska. Wzrost si y konkurencyjnej mo e by  równie

skutkiem wyprzedzenia rywali rynkowych w zakresie spe nienia wymogów 

zrównowa onego rozwoju. Poza tym nale y pami ta  o jeszcze jednej wa nej 

kwestii – przedsi wzi cia ekologiczne daj  wi ksze mo liwo ci zewn trznego 

finansowania ni  inne inwestycje. Oznacza to, e pro rodowiskowo zorientowa-

ne przedsi biorstwo atwiej zdob dzie fundusze na realizacj  kolejnych celów13.

Rozumienie procesów i zasad zrównowa onego rozwoju powinno by

wspó cze nie wymagane od wszystkich przedsi biorców, a szczególnie tych 

pe ni cych funkcje kierownicze. W g ównym stopniu to w a nie oni decyduj

o istotnych z punktu widzenia ochrony rodowiska naturalnego procesach  

i zakresie funkcjonowania firm. Ich stan wiedzy, nabyte umiej tno ci i proeko-

logiczne postawy s  niezb dne w kszta towaniu nowoczesnych, przyjaznych 

rodowisku przedsi biorstw.

11 Annual Review 2003, Reconciling the Public and Business Agendas, WBCSD, www. 

wbcsd.org (odczyt 29.11.2011). 
12 J. Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie…, s. 92. 
13 ród em finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce s  m. in. dotacje pochodz ce 

z bud etu centralnego i bud etów samorz dów terytorialnych oraz rodki pochodz ce z pomocy 

zagranicznej, w tym na szczególn  uwag  zas uguj  fundusze Unii Europejskiej. Instytucj

finansuj c  ochron rodowiska w Polsce jest tak e Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska

i Gospodarki Wodnej. Szerzej na ten temat: D. Burzy ska, J. Fila, Finansowanie inwestycji 

ekologicznych w przedsi biorstwie, Difin, Warszawa 2007. 
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4. SYSTEMY ZARZ DZANIA RODOWISKOWEGO W POLSCE 

Zapocz tkowany w latach 80. XX w. rozwój zarz dzania rodowiskiem

w przedsi biorstwie, oparty na koncepcji zrównowa onego rozwoju, zaowoco-

wa  opracowaniem ró nych instrumentów, których wymagania i wytyczne s

dobrowolnie wdra ane przez firmy. Do najwa niejszych nale  tzw. sformali-

zowane systemy zarz dzania rodowiskowego obejmuj ce wymagania mi dzy-

narodowej normy ISO 14001 oraz wytyczne rozporz dzenia Unii Europejskiej  

w sprawie dobrowolnego udzia u organizacji w systemie ekozarz dzania i audytu 

EMAS, a tak e programy pro rodowiskowe – Program Czystszej Produkcji (PCP) 

i Program Odpowiedzialno  i Troska14. Te ostatnie s  mniej rozbudowane,  

a tak e maj  w mniejszym stopniu rozwini te procedury certyfikacji. 

Norma ISO 14001 by a pierwsz  z ca ej rodziny norm ISO 14000 i jedno-

cze nie jedyn  daj c  podstawy do otrzymania certyfikatu zgodno ci funkcjo-

nowania systemu zarz dzania rodowiskowego w ró nych organizacjach15,

niezale nie od rodzaju, wielko ci, warunków spo ecznych, geograficznych czy 

kulturowych. Pozosta e normy z tej serii zawieraj  ró ne wytyczne, które maj

pomóc m. in. we wdra aniu efektywnego systemu, wykorzystaniu etykiet 

ekologicznych i deklaracji rodowiskowych oraz przeprowadzaniu audytów. 

Dotycz  one zarówno zarz dzania organizacj , jak i produktów oraz us ug przez 

ni  wytwarzanych.  

Najwa niejsze wymagania systemu zarz dzania rodowiskowego wg uni-

wersalnej normy ISO 14001 dotycz :

1) wymaga  ogólnych opisanych w normie ISO 14001 i podstawowych zasad 

okre lonych w normie ISO 1400416;

2) polityki rodowiskowej, czyli strategicznych celów, które przedsi bior-

stwo zamierza osi gn . Zawiera zobowi zanie do ci g ego doskonalenia, 

zapobiegania zanieczyszczeniom oraz do przestrzegania przepisów prawnych  

i ochrony rodowiska; 

3) planowania, czyli procesu okre laj cego wp yw dzia a  przedsi biorstwa

na rodowisko. W zwi zku z tym przedsi biorstwo powinno dokona  identyfi-

kacji m. in. wymaga  prawnych w zakresie ochrony rodowiska czy ustanowi ,

wdro y  i utrzyma  program osi gania za o onych celów i przyj tych zada ,

a tak e rodki finansowe i terminy, w których maj  one by  osi gni te;

14 Na wiecie opracowano kilkana cie takich programów, np. Program Przodownictwa  

w Ochronie rodowiska (1988), Inicjatywa na rzecz Zdrowego Rozs dku „Zielony Program” (1992). 
15 Na przyk ad w przedsi biorstwach prowadz cych dzia alno  produkcyjn  i us ugow  czy 

organach administracji publicznej i instytucjach po ytku publicznego. 
16 W normie ISO 14001 okre lone s  wymagania, których spe nienie jest konieczne dla uzy-

skania certyfikatu, natomiast norma ISO 14004 charakteryzuje podstawowe zasady systemu 

zarz dzania rodowiskowego.  



Zarz dzanie rodowiskowe w kontek cie zrównowa onego rozwoju przedsi biorstw 299

4) wdro enia i funkcjonowania, który obejmuje takie dzia ania, jak np. 

okre lenie odpowiedzialno ci i uprawnie  poszczególnych osób, potrzeby 

szkoleniowe dostosowane do wiedzy i umiej tno ci pracowników, opracowanie 

skutecznego systemu komunikacji wewn trznej i zewn trznej oraz systemu 

dokumentacji, sterowanie operacyjne, program reakcji na sytuacje krytyczne; 

5) dzia a  sprawdzaj cych i koryguj cych, które obejmuj  monitorowanie  

i pomiary, ocen  zgodno ci i post powanie koryguj co-zapobiegawcze, zapisy 

oraz audyt wewn trzny systemu zarz dzania rodowiskowego;

6) przegl dów dokonywanych przez kierownictwo w celu sprawdzenia czy 

polityka rodowiskowa oraz zadania i cele rodowiskowe odpowiadaj  aktual-

nym potrzebom przedsi biorstwa.

Normy ISO 14000 koncentruj  si  na obszarze zarz dzania rodowiskowe-

go, z którym zwi zana jest globalna spo eczno  interesariuszy. Liderzy 

przemys owi oczekuj , e certyfikacja tego systemu stanie si  wymogiem dla 

wiatowego biznesu i jego bezpo rednich dostawców17.

Trudno jest okre li  dok adn  liczb  jednostek, które wdro y y system ISO 

14001 w Polsce, poniewa  nie prowadzi si  szczegó owego rejestru certyfika-

tów. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej eco-net.pl 

(pochodz  one przede wszystkim od jednostek certyfikuj cych, dzia aj cych na 

terenie Polski) wynika, e w dniu 14.09.2011 liczba wydanych certyfikatów 

wynosi a 214218.

Innym rodzajem formalnego systemu zarz dzania przedsi biorstwem, prze-

znaczonym dla podmiotów spe niaj cych wysokie standardy ochrony rodowi-

ska, jest system ekozarz dzania i audytu EMAS (Eco-Management and Audit 

Scheme). EMAS, stosowany tylko na obszarze Unii Europejskiej. Jest skierowa-

ny do organizacji, które w sposób dobrowolny podejmuj  zobowi zania  

w zakresie ochrony rodowiska, cz sto wi kszym ni  wymaga tego litera prawa. 

Po raz pierwszy zasady jego organizacji i funkcjonowania zosta y okre lone  

w 1993 r.19, natomiast w latach 2001 i 2009 r.20 dokonano zmian m. in. rozsze-

rzaj cych jego zastosowanie. EMAS jest swoist  filozofi  dzia ania przedsi -

biorstw, która obejmuje: 

17 B. Fura, System zarz dzania rodowiskowego ISO 14001 a efektywno  przedsi biorstw. 

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011, s. 64. 
18 www.pfiso14000.org.pl (odczyt 20.11.2011). 
19 Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29.06.1993 Allowing Voluntary Participation by 

Companies in the Industrial Sector in a Community Eco-management and Audit Scheme, OJ L168 

z 10.07.1993. 
20 Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19.03. 

2001 Allowing Voluntary Participation by Organisations in a Community Eco-management and 

Audit Scheme (EMAS), OJ L 114 z 24.04.2001; Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25.11.2009 r. w sprawie dobrowolnego udzia u organizacji  

w systemie ekozarz dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), OJ. L342 z 22.12.2009. 
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– stosowanie najlepszej z mo liwych ekonomicznie i ekologicznie tech-

nologii; 

– konieczno  spe niania przez przedsi biorstwo wymaga  prawnych  

i wszelkich norm ekologicznych, co gwarantuje udzia  w systemie organów 

administracji; 

– dokonywanie okresowych przegl dów oddzia ywania na rodowisko;

– opracowywanie koncepcji i strategii zmniejszania negatywnego wp ywu 

na rodowisko;

– konieczno  sta ej edukacji pracowników na rzecz dzia a  pro rodowi-

skowych; 

– powszechny dost p opinii publicznej poprzez jawne publikacje deklaracji 

i raportów; 

– konieczno  wspó pracy z organizacjami samorz dowymi i spo eczno ci

lokaln  w zakresie przekazywania informacji o podejmowanych dzia aniach 

proekologicznych. 

Istnieje wi c wiele podobie stw mi dzy normami IS0 14000 a unijnym 

EMAS. Ró nice mi dzy tymi standardami maj  jedynie czysto formalny 

charakter. EMAS w wi kszym stopniu odnosi si  m. in. do obowi zków

przeprowadzania wst pnego przegl du rodowiskowego, metodyki i cz stotli-

wo ci auditów wewn trznych, nadzorowania np. dostawców oraz zaanga owa-

nia pracowników czy konieczno ci publikacji deklaracji rodowiskowej. Poza 

tym widoczne jest tak e odmienne podej cie do zgodno ci z prawem, co jest 

skutkiem zaanga owania organów administracji (odpowiedzialnych za nadzór 

nad spe nianiem wymaga  prawnych) w procedur  rejestracji w systemie.  

Aktywno  polskich przedsi biorstw przejawiaj ca si  we wprowadzeniu 

systemu EMAS nie jest wysoka. Do ko ca listopada 2011 r. Rozporz dzanie

wdro y o jedynie 30 organizacji i 39 obiektów21.

Kolejne dwa programy, Czystsza Produkcja (Cleaner Production) i Pro-

gram Odpowiedzialno  i Troska (Responsible Care), maj  charakter niesforma-

lizowany. Pierwsza koncepcja jest oparta na jednej z fundamentalnych zasad 

rozwoju zrównowa onego – minimalizacji zanieczyszcze  u róde  ich powsta-

wania, czyli w procesie produkcyjnym. Taka idea pojawi a si  w odpowiedzi na 

nieskuteczno  strategii „usuwania skutków” oddzia ywania produkcji na 

rodowisko, poprzez budow  oczyszczalni cieków, gazów odpadowych i sk a-

21 Dane za: www.emas.mos.gov.pl (odczyt: 30.11.2011). „Obiekt” oznacza geograficznie 

wydzielony obszar podlegaj cy kontroli zarz dczej organizacji, obejmuj cej dzia ania, produkty  

i us ugi, w tym ca  infrastruktur , wyposa enie i materia y, jest najmniejsz  jednostk , która jest 

uwzgl dniana do celów rejestracji. Por. art. 2 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1221/2009 z 25.11.2009 r. w sprawie dobrowolnego udzia u organizacji w systemie 

ekozarz dzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), OJ. L342 z 22.12.2009. 
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dowisk, co by o typowym rozwi zaniem w minionych latach22. Strategia 

Czystsza Produkcja, w procesie wytwórczym, oznacza oszcz dno  materia ów,

energii, eliminacj  stosowania szkodliwych i niebezpiecznych surowców, a tak-

e redukcj  toksycznych zanieczyszcze . Sam produkt natomiast powinien by

tak zaprojektowany, aby jego odpady w jak najwi kszym stopniu da o si

ponownie wykorzysta .

Program Czystsza Produkcja stosuje si  poprzez stosowanie know-how,

usprawnianie technologii i zmian  postaw ludzkich. Korzystne efekty zarówno 

dla przedsi biorstwa, jak i rodowiska mo na tak e osi gn  poprzez zmian

organizacji pracy, wzrost zaanga owania pracowników czy krytyczn  ocen

zarz dzania23. Poza tym adaptacja strategii nie jest rozwi zaniem jednorazo-

wym. Przedsi biorstwa, które realizuj  jej zasady, d  do implementacji 

kolejnych programów, które z czasem mog  stanowi  podstaw  do wdra ania 

standardów normy ISO 14000.  

Program Czystsza Produkcja w Polsce zosta  wprowadzony w 1991 r. przez 

Federacj  Stowarzysze  Naczelno-Technicznych NOT. Od 2002 r. jest prowa-

dzony Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsi biorczo ci, 

który stanowi wykaz podmiotów wyró niaj cych si  w realizacji strategii. Do 

ko ca listopada 2011 r. wiadectwo CP nadano w Polsce 246 jednostkom 

organizacyjnym24.

Odpowiedzialno  i Troska jest podobnie jak Czystsza Produkcja mi dzyna-

rodowym programem zarz dzania, ale adresowanym do w skiego grona 

odbiorców, czyli do przedsi biorstw przemys u chemicznego. Mo e do niego 

przyst pi  ka dy zak ad tej bran y, niezale nie od wielko ci i uci liwo ci dla 

otoczenia. Program stanowi publiczne i dobrowolne zobowi zanie dotycz ce

ci g ej poprawy dzia alno ci w zakresie ochrony rodowiska, ochrony zdrowia 

pracowników i bezpiecze stwa procesowego. Do g ównych celów strategii 

nale y równie  poprawa warunków pracy, wzrost bezpiecze stwa funkcjonowa-

nia instalacji wytwórczych oraz regularny kontakt z otoczeniem. Najwa niej-

szymi zasadami, którymi powinni kierowa  si  przedsi biorcy, s  efektywno

ekonomiczna (ukierunkowana na zysk dla zbiorowo ci, przy uwzgl dnieniu 

kosztów spo ecznych i rodowiskowych), troska o rodowisko oraz równowaga 

spo eczna (aktywne dzia ania podejmowane w celu podnoszenia jako ci ycia 

spo eczno ci lokalnej oraz wspó uczestniczenie w jej yciu kulturalnym  

22 W tej koncepcji usuwanie skutków jest ostatnim ogniwem dzia ania, które nale y podj

dopiero wtedy, gdy zawodz  wszystkie inne rodki. A Wi niewska, Strategie proekologiczne  

w zarz dzaniu przedsi biorstwem, [w:] Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu 

rozwoju zrównowa onego. Przegl d polskich do wiadcze  u progu integracji z Uni  Europejsk ,

red. M. Kistowski, Wydawnictwo UG, Gda sk 2004, s. 96. 
23 A. Matuszak-Flejszman, System zarz dzania rodowiskowego w organizacji, Wydawnic-

two  AE w Poznaniu, Pozna  2007, s. 14. 
24 www.programcp.org.pl (odczyt 30.11.2011). 
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i edukacyjnym). Program i tempo poprawy okre la samo przedsi biorstwo

w zale no ci od swojej sytuacji i aktualnych mo liwo ci. Wdra anie jego 

wytycznych pozwala przedsi biorcy przede wszystkim na: 

– podejmowaniu przemy lanych decyzji, dotycz cych wp ywu na rodowisko; 

– dzia aniu aktywnym i adekwatnym do nowych rozwi za  i regulacji 

prawnych w zakresie ochrony rodowiska, zdrowia i bezpiecze stwa stosowa-

nych procesów wytwórczych; 

– poprawie warunków bezpiecze stwa prowadzonych procesów technolo-

gicznych i logistycznych; 

– redukcji kosztów operacyjnych i popraw  jako ci produktu; 

– poprawie wizerunku firmy poprzez prób  zatarcia stereotypowego obrazu 

przemys u chemicznego jako jednego z najwi kszych trucicieli25.

Korzy ci  z uczestnictwa w programie jest tak e zwi kszenie konkurencyj-

no ci przedsi biorstwa na rynku czy poprawa relacji z organizacjami ekologicz-

nymi oraz w adz  i spo eczno ci  lokaln . Realizowane dzia ania s  poddane 

weryfikacji. W tym celu wdra a si  specjalne systemy audytowania, które 

pozwalaj  na stwierdzenie prawid owo ci implementacji deklarowanych zobo-

wi za . Po pozytywnej ocenie przedsi biorstwo uzyskuje Certyfikat Realizatora 

Programu Odpowiedzialno  i Troska.

W Polsce program wprowadzono w 1992 r., co wynika o z inicjatywy Pol-

skiej Izby Przemys u Chemicznego oraz z przyj tych warunków stowarzyszenia 

polskiego przemys u chemicznego ze Wspólnot  Europejsk . W 2010 r. reali-

zowa o go 35 firm26.

5. PODSUMOWANIE 

W ci gu ostatnich 30 lat mo na zaobserwowa  ci g y wzrost zainteresowa-

nia problemami zwi zanymi z ochron rodowiska, odpowiedzialno ci  spo-

eczn  biznesu, systemami zarz dzania jako ci  czy bezpiecze stwem pracy,  

a tak e trosk  o zdrowie pracownika. Jest to wynikiem realizacji przez coraz 

wi ksz  liczb  krajów koncepcji zrównowa onego rozwoju. Ich przestrzeganie 

stawia przed podmiotami gospodarczymi nowe wyzwania, tym bardziej e to 

w a nie przedsi biorstwa s  przede wszystkim odpowiedzialne za interakcje 

rodowisko naturalne-gospodarka.  

O tym, e kwestie ochrony rodowiska odgrywaj  coraz wi ksz  rol

w dzia alno ci przedsi biorstw, wiadczy chocia by fakt tworzenia wiatowych 

25 A. Matuszak-Flejszman, System…, s. 19. 
26 Raport z realizacji programu Odpowiedzialno  i Troska w Polsce 2010, www.rc.com.pl 

(odczyt 1.12.2011). 
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list korporacji27 o najwy szym poziomie zrównowa onego rozwoju. Jeden  

z najpopularniejszych rankingów tworzony jest we wspó pracy Corporate 

Knights oraz kilku instytutów badawczych. Bior c pod uwag  szereg kryteriów 

(np. wydajno  energetycznA, wydajno  gospodarki odpadami, wielko  emisji 

CO2, stosunek zarobków prezesów do zarobków zwyk ych pracowników), 

zosta a stworzona lista 100 firm o najwy szym poziomie zrównowa onego 

rozwoju, w ród których w pierwszej dziesi tce znalaz y si  m. in. STATOIL 

ASA, JOHNSON&JOHNSON czy CREDIT AGRICOLE SA28.

Wi ksze zainteresowanie zagadnieniami ekologicznymi sprawia, e coraz 

cz ciej jednostki decyduj  si  na realizowanie aktywnej polityki rodowisko-

wej, która s u y poprawie ekologicznej efektywno ci przedsi biorstw. Nale  do 

nich nowoczesne systemy zarz dzania rodowiskowego, które mog  sta  si

instrumentem walki konkurencyjnej. Ich w a ciwe wdra anie i realizacja 

przynosi przedsi biorstwu ró norodne korzy ci w wielu obszarach jego funkcjo-

nowania. W wymiarze ekonomicznym oznacza przede wszystkim redukcj

kosztów surowców, energii, sk adowania odpadów, oszcz dno ci wynikaj ce z 

usprawnienia gospodarki materia owej oraz szybsze wykrywanie i usuwanie 

nieprawid owo ci. Wprowadzenie systemu zarz dzania rodowiskiem to tak e

spe nienie wymogów inwestorów i u atwienie dost pu do kapita u. Ponadto 

trafiona strategia i organizacja oznacza polepszenie relacji w wymiarze prawno-

spo ecznym, oszcz dno  czasu i ludzkiej pracy dzi ki optymalnemu wykorzy-

staniu umiej tno ci i zasobów firmy, poprawa wizerunku w opinii klientów, 

kontrahentów czy w adz lokalnych. 

Uwa a si , e sukces rynkowy przedsi biorstwa jest pozytywnie skorelo-

wany z wdra aniem i realizacj  zasad systemów zarz dzania rodowiskowego29.

Podejmowane dzia ania znajduj  swoje odzwierciedlenie w efektach, a ponie-

sione koszty w zyskach. Mimo, i  systemy zarz dzania rodowiskowego maj

charakter dobrowolny, to w przysz o ci ich posiadanie mo e by  warunkiem 

istnienia wielu przedsi biorstw. Ich wdra anie sta o si  wymogiem czasu i daje 

mo liwo  kreowania w asnej biznesowej przysz o ci zgodnie z poszanowaniem 

zasobów natury. Niezb dna jest zatem popularyzacja systemu i u wiadomienie 

korzy ci wynikaj cych z jego wdro enia oraz wsparcie finansowe zarówno ze 

strony pa stwa, jak i instytucji otoczenia biznesu. 

27 Niestety, dyskusje na ten temat zdominowa y mi dzynarodowe koncerny, które ch tnie 

poprawiaj  sobie w ten sposób wizerunek. 
28 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, www.global100.org (odczyt 

01.12.2011). 
29 L. Wo niak, M. Hajduk-Stelmachowicz, Systemy Zarz dzania rodowiskowego jako ele-

ment potencja u ekoinnowacyjnego, [w:] Jak budowa  przewag  konkurencyjn  dzi ki ekoinnowa-

cyjno ci?, red. L. Wo niak, J. Strojny, E. Wojnacka, PARP, Warszawa 2010, s. 95. 
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ENVIROMENTAL MANAGEMENT IN SUSTAINABLE  

ENTERPRISE DEVELOPMENT 

In the conditions of increasing environmental threats that arise from overexploitation of the 

environment and business activity the idea of implementation and functioning of environmental 

management system (EMS) in enterprises is getting more popular. Taking into account these 

expectations, as well as the desire to generate profits, companies should use instruments by which 

they can manage their goals in a sustainable way. The main aim of the article is to present the role 

and benefits of implementation and functioning EMS compliant with the ISO 14001 standard, 

EMAS (in force only in EU countries), as well as programs: Cleaner Production and Responsible 

Care. The Authors focus on EMS scale, problems and meaning for companies functioning in 

contemporary globalizing world. 


