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„Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych”
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych

Agenda
• Znaczenie ochrony środowiska w życiu człowieka
• Wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska w działalności

przedsiębiorstw
• Systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS)
• Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego
• Skuteczność i efektywność systemu zarządzania środowiskowego
• Efekty wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w polskich
przedsiębiorstwach
• Wpływ systemów zarządzania na rozwój przedsiębiorstw

Znaczenie ochrony środowiska
w życiu człowieka
Środowisko

 Otoczenie, w którym działa organizacja, tj. powietrze, woda, ziemia,
zasoby naturalne, świat roślinny i zwierzęcy, ludzie.
 Ochrona środowiska polega na działaniu, którego celem jest:
• przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na
środowisko,
• przywracanie środowiska do stanu właściwego.
 W Polsce obowiązuje Prawo ochrony środowiska z dnia 28 sierpnia
2013 roku /Tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1232/

Znaczenie ochrony środowiska
w życiu człowieka
Dlaczego chronić środowisko?
 Zdrowie i życie człowieka

 Warunki życia
 Egzystencja przyszłych pokoleń - ekorozwój
 Ekosystemy, zwierzęta i rośliny

…

Problemy środowiskowe substancje toksyczne
Metale ciężkie (np. ołów, chrom) wpływ na zdrowie człowieka

Odpady (np.
neutralizator)

Niewłaściwe
składowanie

Ścieki deszczowe,
kanalizacja, grunt

Woda pitna

Problemy środowiskowe zanieczyszczenie powietrza
Węglowodory, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki
ŹRÓDŁA
• transport, stosowanie farb i rozpuszczalników, spalanie paliw
płynnych i stałych

• Szkodliwe dla człowieka, roślin i zwierząt
• W atmosferze pod wpływem słońca mogą wchodzić w reakcje
tworząc inne szkodliwe substancje, np. ozon

Główne problemy środowiskowe
w organizacji
Odpady i osady (metale ciężkie, oleje)

Ścieki (metale ciężkie, oleje)

Emisja (węglowodory, tlenki azotu,
dwutlenek węgla)

Zużycie energii (en. elektryczna, gaz ziemny)

Ewolucja koncepcji ochrony środowiska
2007

Konferencja w Indonezji (Bali) – podjęto decyzję
w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatu i
adaptacji do tych zmian po roku 2012

2005

Konferencja w Montrealu (wchodzi w życie
protokół z Kioto)

2002

Konferencja ONZ w Johanesburgu

1997

Konferencja ONZ w Kioto nt. zmian
klimatycznych

1992

Konferencja w Río de Janeiro

1987

Raport Brundtland „Nasza wspólna przyszłość”

1986

Konferencja Montrealska Protokół Montrealski

1979

I Światowa Konferencja Klimatyczna (określono
zmiany klimatu jako pilny problem światowy
Konferencja Sztokholmska

1972

Wymagania prawne dotyczące ochrony
środowiska w działalności przedsiębiorstw
Prawo ochrony środowiska w Polsce tworzą:
 normy konstytucyjne

 ustawy
 akty wykonawcze do ustaw (rozporządzenia i zarządzenia)
 akty prawa miejscowego, które regulują lokalne problemy

ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego
 ratyfikowane umowy międzynarodowe

Systemy zarządzania środowiskowego
 Czystsza produkcja
 Odpowiedzialność i troska
 ISO 14001
 EMAS

…

Czystsza produkcja
 strategia ochrony środowiska polegająca na ciągłym,

zintegrowanym, zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do
procesów, produktów i usług, zmierzającym do zwiększenia
efektywności produkcji i usług oraz redukcji ryzyka dla ludzi i
środowiska przyrodniczego
(definicja wg Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych - UNEP)

Odpowiedzialność i Troska
Responsible & Care
 program zarządzania realizowany przez przedsiębiorstwa branży
chemicznej
 Cel:
 zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm chemicznych na






środowisko naturalne,
wzrost bezpieczeństwa stosowanych procesów wytwórczych oraz
prewencyjne zarządzanie systemem ochrony zdrowia
elastyczne reakcje na potrzeby społeczeństwa lokalnego
Umożliwienie uzyskania rzeczowej informacji o faktycznym
oddziaływaniu przemysłu na otoczenie

Zarządzanie środowiskowe
Def. TC 207 ISO

“Te aspekty ogólnej funkcji zarządzania organizacji, które dotyczą
opracowania, wdrożenia i realizacji jej polityki i celów środowiskowych”

System Zarządzania Środowiskowego
Def. TC 207 ISO

część ogólnego systemu zarządzania organizacji, wykorzystywana do
opracowania i wdrożenia polityki środowiskowej i zarządzania jej aspektami
środowiskowymi.
UWAGA 1
System zarządzania jest zbiorem wzajemnie powiązanych elementów
wykorzystywanych do ustanawiania polityki i celów oraz do osiągnięcia tych celów.
UWAGA 2
System zarządzania obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie,
odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy i zasoby.

EMAS
Europejski system
ekozarządzania i auditu
Rozporządzenie

Nr 1221/2009 z 25.11.2009 r.

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we
Wspólnocie (EMAS)
Uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

 U S T A W A z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Wdrażanie systemu zarządzania
środowiskowego Cel
i Plan

Przeglądaj
i ulepszaj

Ciągłe
doskonalenie

Cel i Plan
Wdrażaj

Mierz
i oceniaj
Przegląd Wstępny
Zaangażowanie
Kierownictwa

Wdrażanie systemu zarządzania
środowiskowego
 W celu zapewnienia sukcesu, pierwszym etapem w opracowaniu lub

doskonaleniu SZŚ jest zobowiązanie najwyższego kierownictwa do
doskonalenia zarządzania środowiskowego w odniesieniu do działań,
wyrobów lub usług.

Zobowiązanie i wiodąca rola
najwyższego kierownictwa
mają znaczenie decydujące.

Skuteczność i efektywność
SKUTECZNOŚĆ
 pozytywnie oceniana zgodność wyniku działania z celem; umiejętność
wyboru właściwych celów, właściwych rzeczy do zrobienia, a więc tego
co jest organizacji potrzebne i pożądane dla jej sprawnego
funkcjonowania i rozwoju
J. Penc, Leksykon biznesu

 funkcja, zarówno właściwości systemu realizującego zadanie, jak i

specyfiki samego zadania

T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie

 cecha sprawnego działania
J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich

 stopień w jakim planowane działania są zrealizowane, a planowane wyniki

osiągnięte

ISO 9000, p. 3.2.14

Skuteczność i efektywność
EFEKTYWNOŚĆ
 porównanie efektów i nakładów albo osiągniętych przychodów i
poniesionych kosztów
W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza

 e. ekonomiczna - rezultat działalności podmiotu gospodarczego lub
określonego przedsięwzięcia będący wynikiem relacji uzyskiwanych
efektów do poniesionych nakładów
 e. organizacyjna - zdolność przedsiębiorstwa do bieżącego i
strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz

produktywnego i oszczędnego wykorzystania posiadanych zasobów dla
realizacji przyjętej struktury celów
J. Penc, Leksykon biznesu

 relacja pomiędzy osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami
ISO 9000, p. 3.2.15

Skuteczność i efektywność
Różnice w efektywności i skuteczności zarządzania powodują,
że z tych samych zasobów i w tych samych warunkach
ekonomicznych organizacje mogą osiągnąć zupełnie inne
rezultaty ekonomiczne.
Kierownicy w swoich działaniach muszą być
zarówno efektywni jak i skuteczni.
Z punktu widzenia zarządzania środowiskowego istotne będzie
wprowadzenie pojęcia efektywności ekologicznej

Efektywność ekologiczna
 skuteczność wykorzystania zasobów naturalnych,

minimalizacja powstawania odpadów i zanieczyszczeń na
każdym etapie produkcji przy zapewnieniu odpowiedniej
jakości dostarczanych dóbr i usług

 relacja efektów ekonomicznych i presji środowiskowej

związanej z wytworzeniem tych efektów

 relacja pomiędzy wyznaczonym przez organizację celem

środowiskowym a nakładami poniesionymi na uzyskanie
efektu ekologicznego

European Competitiveness Report 2002, European Commission 2002.

Efekty działalności środowiskowej
możliwe do zmierzenia wyniki zarządzania przez organizację
swoimi aspektami środowiskowymi

UWAGA:
w kontekście systemu zarządzania środowiskowego wyniki mogą być

mierzone w odniesieniu do polityki środowiskowej organizacji, celów
środowiskowych, zadań środowiskowych i innych wymagań
dotyczących efektów działalności środowiskowej.

Wskaźniki oceny efektów działalności
środowiskowej
 Wskaźniki efektów działalności środowiskowej (EPI)
 Wskaźniki efektów zarządzania (MPI) - dostarcza informacji o

wysiłkach podejmowanych w zakresie zarządzania w celu
wywierania wpływu na operacyjne działania środowiskowe
organizacji.
 Wskaźniki efektów działalności operacyjnej (OPI) - dostarcza

informacji o operacyjnych działaniach środowiskowych
organizacji

 Wskaźniki stanu środowiska (ECI) - dostarcza informacji na

temat lokalnego, regionalnego lub globalnego stanu
środowiska

Kategorie wskaźników efektów działalności
środowiskowej
Wskaźniki efektów
Wskaźniki działalności operacyjnej
zarządzania
Nakłady

Wyniki

Materiały
Energia

Produkty i
usługi

Eksploatacja,
konserwacja

System i obszary
funkcjonalne

Budynki,
instalacje

Polityka i
programy, SZŚ
Zgodność z
wymaganiami i
oczekiwaniami
Efekty finansowe

Woda

Odpady

Maszyny,
urządzenia

Gaz

Emisje do
powietrza

Dostawy,
transport

Usługi
wspomag.
operacje
organizacji

Zrzuty
ścieków do
wody
Hałas,
wibracje, itp..

Utrzymanie
ruchu

Wskaźniki stanu
środowiska
Globalne, krajowe

Lokalne, regional
Powietrze
Woda
Ziemia
Flora

Pracownicy
(np.szkolenia)

Fauna

Dostawcy

Ludzie

Zależności
społeczne, np.
komunikacja,
stos. zewnętrzne

Estetyka,
dziedzictwo,
kultura

Efekty działalności środowiskowej
według EMAS
 efekty działalności środowiskowej - wymierne wyniki zarządzania przez
organizację swoimi aspektami środowiskowymi
Rozporządzenie EMAS, Artykuł 2. Definicje, pkt. 2

 wskaźnik efektywności środowiskowej - szczególny wskaźnik
pozwalający na określenie efektów działalności środowiskowej
organizacji
Rozporządzenie EMAS, Artykuł 2. Definicje, pkt. 27

 Organizacja musi być w stanie wykazać, że jej system zarządzania i
procedury audytu uwzględniają rzeczywiste efekty działalności
środowiskowej w zakresie bezpośrednich i pośrednich aspektów
środowiskowych, określonych w przeglądzie środowiskowym.
Rozporządzenie EMAS, Załącznik II, pkt. B.3.

Wskaźniki efektywności środowiskowej
według EMAS
 przedstawiają dokładną ocenę efektów działalności środowiskowej
organizacji
 są zrozumiałe i jednoznaczne

 umożliwiają porównanie poszczególnych lat w celu dokonania oceny
rozwoju efektów działalności środowiskowej organizacji
 umożliwiają porównanie z, odpowiednio, sektorowymi, krajowymi lub
regionalnymi punktami odniesienia

 umożliwiają porównanie ze stosownymi wymaganiami prawnymi

Wskaźniki efektywności środowiskowej
według EMAS
 Mają zastosowanie do wszystkich rodzajów organizacji i powinny
koncentrować się na efektywności środowiskowej (R) wyrażonej jako
stosunek wkładów/wpływów (A) do rocznych wyników (B).
 Główny wskaźnik efektywności środowiskowej wyrażony jest wzorem:
R = A/B, gdzie:
 liczba A wskazuje całkowity roczny wkład/wpływ w danym

obszarze,

 liczba B wskazuje całkowity roczny wynik organizacji.

 Liczba B wskazująca całkowity roczny wynik organizacji jest taka sama
dla wszystkich obszarów, ale jest dostosowywana do różnych rodzajów
organizacji w zależności od rodzaju ich działalności.
Rozporządzenie EMAS, Załącznik IV

Efekty wdrażania SZŚ w polskich
przedsiębiorstwach
 WEWNĘTRZNE:
Ü szybsze wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości,
Ü zdolność korekty działań, które mogłyby negatywnie

oddziaływać na środowisko,
Ü uporządkowanie zarządzania w zakresie ochrony środowiska,
Ü mniejsze zużycie surowców, energii i materiałów,
Ü redukcja zanieczyszczeń i odpadów oraz kosztów ich utylizacji,
Ü zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska,
Ü uniknięcie konieczności płacenia kar,
Ü redukcja stawek ubezpieczeniowych,
Ü ułatwiony dostęp do funduszy inwestycyjnych,
Ü wzrost bezpieczeństwa pracy,
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