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ZNACZENIE POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ
W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA
EKOINNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Streszczenie: Praca zawiera wyniki badań empirycznych. Zaprezentowano w niej wybrane
aspekty analizy polityk środowiskowych realizowanych przez przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego, mających wdrożony i doskonalony formalny system zarządzania środowiskowego bazujący na normie ISO 14001.
Słowa kluczowe: polityka środowiskowa, systemy zarządzania środowiskowego, ekoinnowacje, województwo podkarpackie.

1. Wstęp
W opracowaniu, ze względu na ograniczenia edytorskie, przedstawiono jedno z zagadnień, które było przedmiotem szerszych badań prowadzonych przez autorkę.
Przyjęta w pracy metodyka badań wynikała z przyjętego celu badawczego. Zdecydowano się na badania pełne, dobór celowy. Przeanalizowano najważniejszy dokument Systemu Zarządzania Środowiskowego, jakim jest polityka środowiskowa.
Przestudiowano także inne elementy dokumentacji systemowej1. Przeprowadzono
również wywiady pogłębione z pełnomocnikami ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego.
Badane przedsiębiorstwa reprezentowały różne sekcje PKD 2007. W omawianych podmiotach funkcjonował certyfikowany (przez niezależną jednostkę zewnętrzną) system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami międzynarodowej
normy PN-EN ISO 14001:2005. Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie: czy
z dobrowolnie przyjmowanych polityk środowiskowych w przedsiębiorstwach implementujących i doskonalących model dynamiczny (aktywny) ochrony środowiska
wynikają zobowiązania do kreowania ekoinnowacyjnych rozwiązań? Jest to pytanie
1
Niniejsza praca jest wprowadzeniem do kompleksowej analizy wynikających z polityki środowiskowej dokumentów systemowych.
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istotne wobec założeń polityki propagowanej przez Unię Europejską na najbliższe
lata, a także wobec deficytu wyników badań w tym zakresie. Kwestia dynamicznego modelu ochrony środowiska jest także ważna z perspektywy strategii rozwoju
województwa podkarpackiego, w której duży nacisk położony jest na rozwój ekoinnowacyjnych rozwiązań w regionie. Zagadnienie to jest tym bardziej interesujące, że w praktyce gospodarczej pojawia się krytyka funkcjonowania systemów
zarządzania środowiskowego. Ujawnia ona problematykę jakości funkcjonujących
w niektórych organizacjach w zasadzie jedynie „na papierze” formalnych systemów
zarządzania środowiskowego. Jak pokazuje doświadczenie, ich rzekome działanie
nie przyczynia się do poprawy pozycji konkurencyjnej tych podmiotów na rynku.
Wynika to, w opinii autorki, między innymi z braku kompleksowego podejścia
(myślenia) strategicznego. Literatura przedmiotu, a także wyniki badań własnych
dostarczają wielu dowodów na to, iż prawidłowo wdrożony i faktycznie doskonalony system zarządzania środowiskowego pozwala na generowanie przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu ekoinnowacji. W niniejszym opracowaniu przyjęto
definicję ekoinnowacji zaproponowaną przez L. Woźniaka, według której: „Ekoinnowacje to zamierzone postępowanie nakierowane na wykorzystanie wiedzy i rozwiązań tkwiących w ekosystemach i zasobach biosfery, cechujące się przedsiębiorczością zgodną z zasadami ekorozwoju, uznające priorytet zachowania ekosystemu
dla potrzeb społeczeństwa i gospodarki, obejmujące etapy projektowania wyrobu,
kreowania lub modyfikacje technologii, ekomarketing i ekozarządzanie między innymi w ciągu całego cyklu życia produktu, przyczyniające się do proekologicznego
unowocześnienia gospodarki (…), dzięki uwzględnieniu problemów ekologicznych
i biologicznych przy opracowywaniu produktów i związanych z nimi procesów”
[Woźniak 2010, s. 176].

2. Polityka środowiskowa jako fundament sprawnego systemu
zarządzania środowiskowego
W punkcie 4.2 normy PN-EN ISO 14001:2005 określone jest wymaganie informujące, że jeżeli przedsiębiorstwo planuje wdrożyć i doskonalić system zarządzania
środowiskowego (na bazie omawianej normy), musi sporządzić kluczowy dokument, jakim jest polityka środowiskowa. Dokument ten jest obligatoryjny między
innymi dlatego, że stanowi ramy do formułowania ponadnormatywnych celów
i programów środowiskowych. Najwyższe kierownictwo oświadcza w nim, jakie
wartości są istotne dla personelu oraz jakie dodatkowe zobowiązania proekologiczne przewidziane są do realizacji w ramach zaimplementowanego systemu zarządzania środowiskowego. Polityka środowiskowa to publicznie dostępne zapewnienie
o przyjęciu przez firmę strategii ofensywnej kreującej pozytywne warunki dla zmian
mających na celu trwały i zrównoważony rozwój organizacji. Jest ona drogowskazem dla organizacji. W swoich ramach powinna systemowo ujmować zarówno (wizję) misję przedsiębiorstwa (tzw. kwestie strategiczne), jak też inne polityki istotne
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dla organizacji, np. politykę jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy czy politykę
społecznej odpowiedzialności.
Każde z badanych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa
podkarpackiego miało udokumentowaną politykę środowiskową, mimo że nie zawsze wgląd do niej był ułatwiony. Wyniki badań własnych pokazują, iż podstawowy
dokument, jakim jest polityka środowiskowa, w 90,7% badanych przedsiębiorstw
był dostępny zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej. Udostępnianie pracownikom polityki tylko w wersji tradycyjnej (papierowej) zadeklarowało 9,3%
pełnomocników. Na stronach internetowych spośród 43 badanych przedsiębiorstw
zaledwie 29 (tj. 67,44%) faktycznie udostępniało polityki środowiskowe zainteresowanym stronom. Należy zaznaczyć, że trzy firmy umieściły polityki środowiskowe
także w języku angielskim, a jedna dodatkowo w niemieckim.
Porządkując treści zawarte w badanych politykach, zauważono, że w 21,6% dokumentów pojawiło się odwołanie do zasad zrównoważonego rozwoju (tab. 1).
Tabela 1. Cechy polityk środowiskowych udostępnionych przez badane przedsiębiorstwa
z województwa podkarpackiego
Lp.

Cechy polityki środowiskowej

1 jest wdrożona, utrzymywana, aktualizowana i weryfikowana w zależności od zmieniających się warunków/informacji
2 jest odpowiednia do charakteru, skali działań przedsiębiorstwa oraz jego wpływu;
uwzględnia specyficzne warunki lokalne, regionalne
3 wynika z przyjętej strategii, misji, wizji, innych polityk
4 jest publicznie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron (według deklaracji
przedsiębiorstwa zapisanej w kwestionariuszu wywiadu pogłębionego)
5 zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia działań na rzecz ochrony środowiska
6 jest udokumentowana
7 została zakomunikowana wszystkim zatrudnionym oraz współpracującym z organizacją
8 zawiera zobowiązanie do systemowego podejścia do jakości i zarządzania środowiskowego
9 jest znana, rozumiana i akceptowana przez pracowników
10 zawiera zobowiązanie do zapewnienia niezbędnych warunków (odpowiednich zasobów) oraz środków do realizacji niniejszej polityki
11 odwołuje się do zasad zrównoważonego rozwoju
12 zawiera zobowiązanie do procesowego podejścia; do określania i monitorowania
celów dla procesów zachodzących w firmie oraz zobowiązanie do analizowania
wpływu funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego firmy na środowisko
13 jest dostępna w Internecie (według deklaracji badanych pełnomocników dokonanej
podczas wywiadu pogłębionego)

Procent
wskazań
45,9
59,5
70,3
75,7
78,4
100
27,0
24,3
73,0
56,8
21,6
43,2
59,5

Uwaga: W tabeli przeanalizowano 37 polityk, wyodrębniając ich wspólne elementy. Sześć firm nie
udostępniło swoich polityk środowiskowych do badań, polityki te nie były także dostępne (w czasie
trwania badań) na stronach internetowych tych przedsiębiorstw.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.
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W 78,4% przypadków polityka środowiskowa zawierała zobowiązanie do ciągłego doskonalenia: wyrobu, rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych itp. na rzecz ochrony środowiska. Warto zauważyć, że w przypadku większości
badanych firm nie zapisywano literalnie zobowiązania do doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Informacje o publicznej dostępności polityki środowiskowej dla wszystkich interesariuszy zawierało 75,7% badanych dokumentów.
W kilku politykach widniało wprost zobowiązanie do tego, aby pokazywać informacje dotyczące działań proekologicznych w celu budowania pozytywnych relacji z klientami i innymi zainteresowanymi stronami2. Zobowiązania do zaangażowania wszystkich pracowników w działania proekologiczne i odpowiedzialności za nie
były prezentowane w 73,0% dokumentów.
W oświadczeniach 70,3% badanych przedsiębiorstw znaleziono informacje,
„że polityka środowiskowa jest konsekwencją” przyjętych innych polityk, strategii,
misji, wizji i stanowi kryterium przy podejmowaniu decyzji3. Deklaracja ta sugeruje pozytywne nastawienie kierownictwa przedsiębiorstw do poszukiwania ekoinnowacyjnych rozwiązań. W 56,7% badanych dokumentów nawiązywano do tego,
że polityka środowiskowa jest kompatybilna bądź też zintegrowana z innymi typami
realizowanych polityk (np. polityką jakości, polityką zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy itp.). W kontekście interpretacji wniosków interesujące było to,
że podczas wywiadów pogłębionych pełnomocnicy stwierdzali, że w procesie kreowania polityki środowiskowej naczelne kierownictwo nie brało faktycznego udziału, zaś na temat wizji, misji, strategii „więcej może powiedzieć kierownictwo4”.
2
W 27% analizowanych polityk środowiskowych badane przedsiębiorstwa zapisały wprost,
że treść ww. dokumentu została zakomunikowana wszystkim zatrudnionym oraz współpracującym
z organizacją.
3
W analizowanych dokumentach jednoznacznie powoływano się na wizję, misję, strategię itp. Pojawiały się także sformułowania typu „wzrost troski o stan środowiska naturalnego jest jednym z najważniejszych czynników strategicznych”.
4
Wiedza na temat strategii szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest rozproszona
i niekompletna. Według wyników badań przeprowadzonych w sektorze MŚP 70,9% ankietowanych
wskazuje na brak jasno sprecyzowanej strategii rozwoju. Kierownictwo przy podejmowaniu decyzji
strategicznych kieruje się głównie intuicją i zdobytym doświadczeniem. W dalszej kolejności podejmuje decyzje na podstawie obserwacji zachowań innych firm na rynku oraz (na ostatnim miejscu)
w oparciu o specjalistyczną wiedzę. Czynnikami utrudniającymi formułowanie strategii są częste
zmiany w otoczeniu oraz brak czasu niezbędnego do przeprowadzania potrzebnych analiz. Problem
stanowią nowe ustawy, częste zmiany w przepisach, brak środków finansowych. Stosunkowo niewiele
osób przyznaje się do nieznajomości potrzebnych zagadnień. W MŚP zarządzanie na ogół sprowadza
się do podejmowania bieżących decyzji. Nawet w przypadkach, w których stwierdzono istnienie strategii, okazuje się, że są one „krótkookresowe”. Badania pokazują, że jedynie 29,1% przedsiębiorstw
posiada pisemnie sformułowaną strategię działania, która najczęściej jest ukierunkowana na: 1) wzrost
produkcji i jej asortymentu, obniżenie kosztów, aktywną politykę cenową oraz powiększania udziałów
w rynku, 2) aktywne podejście do rynku i występujących na nim potrzeb, 3) umiarkowany, proporcjonalny i stabilny rozwój. Menedżerowie, mimo tego, że w zdecydowanej większości nie posiadają
formalnej strategii działania, deklarują aktywne podejście do rynku, a także umiarkowany i proporcjo-
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W 56,8% przypadków omawiany dokument nawiązywał do celów/zadań wynikających z polityki i odnosił się do zapewnienia niezbędnych zasobów do ich
realizacji. W szczególności zawierał zobowiązanie do osobistego zaangażowania
najwyższego kierownictwa w utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego, co urzeczywistniało założenie, że ustalone cele będą systematycznie
przeglądane i realizowane.
Fakt, że polityka środowiskowa jest wdrożona, utrzymywana, aktualizowana
i weryfikowana w zależności od zmieniających się warunków (informacji) zapisano
w 45,9% badanych przypadków.
W dokumentach 43,2% badanych przedsiębiorstw pojawiło się zobowiązanie
do zidentyfikowania, nadzorowania i zarządzania procesami ważnymi dla jakości
i środowiska. Można wnioskować, że w tych przedsiębiorstwach jest realna szansa
na wygenerowanie ekoinnowacyjnych rozwiązań, które mogą się stać źródłem przewagi konkurencyjnej analizowanych podmiotów na rynku.
Co czwarty z analizowanych dokumentów zawierał zobowiązanie do systemowego podejścia do jakości i zarządzania środowiskowego. W części badanych
przedsiębiorstw nadal pokutowało przekonanie, że za kwestie środowiskowe odpowiada określona komórka organizacyjna − najczęściej dział ochrony środowiska
funkcjonujący w przedsiębiorstwie. Widoczny jest tutaj brak podejścia strategicznego do systemu zarządzania środowiskowego. Taka postawa nie sprzyja tworzeniu
korzystnych warunków do powstawania innowacji ekologicznych
Analizując omawiane dokumenty, stwierdzono, że w 40,5% przypadków nie
były one odpowiednie do zakresu, charakteru, skali i specyfiki działania organizacji.
Taki wniosek wysunięto, analizując bardzo ogólnikowe, standardowe, często „przeklejone z Internetu” sformułowania, które pasowały do każdego typu przedsiębiorstwa. Brak było np. informacji o tym, czym zajmuje się przedsiębiorstwo i jak firma
ma zamiar wywiązać się z trudnych do wykonania zobowiązań typu: „być najlepiej
postrzeganą firmą na rynku”. Tylko w kilku przypadkach widać było, że polityka
środowiskowa stanowiła przemyślaną kompozycję i faktycznie jej deklaracja wyraźnie i zdecydowanie wyznaczała kierunki działań organizacji.

3. Cele zawarte w politykach środowiskowych
Kierownicy wszystkich badanych przedsiębiorstw złożyli w formie pisemnej zobowiązanie do wypełniania obowiązujących przepisów prawnych i innych, którym
podlegały reprezentowane przez nich firmy (tab. 2).

nalny rozwój. Głównymi wewnętrznymi wyznacznikami wpływającymi na kształt strategii są zatrudnienie, posiadane środki finansowe, a także planowane inwestycje (por. [Janiuk 2004, s. 146-168]).
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Tabela 2. Cele zawarte w politykach środowiskowych udostępnionych przez badane przedsiębiorstwa
z województwa podkarpackiego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Procent
wskazań
spełnianie wymaganych przepisów prawnych i innych, którym podlega firma
100,0
redukcja zużycia energii, surowców, materiałów; minimalizowanie zubożenia środo36,7
wiska naturalnego
optymalizacja/racjonalizacja zużycia zasobów
50,0
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach technologicznych
30,0
przewidywanie zagrożeń środowiskowych i zapobieganie im (np. awariom)
66,7
zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń „u źródła”, minimalizowanie niekorzyst63,3
nych efektów ekologicznych (dotyczących głównie gleby, wód)
nadzorowanie gospodarki odpadami (np. wykorzystanie, segregacja odpadów, uży53,3
wanie surowców wtórnych w procesie produkcyjnym)
zgodność z innymi typami polityki organizacji (np. jakości, BHP)
56,7
projektowanie wyrobów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
10,0
wpływanie na personel celem stymulowania go do prezentowania bardziej aktywnej
86,7
postawy wobec problemów związanych z ochroną środowiska
rozpowszechnianie koncepcji systemu zarządzania środowiskowego wśród wyko36,7
nawców, dostawców itp.
okresowa ocena skuteczności realizacji celów i zadań przyjętego programu środowi66,7
skowego (mając na uwadze doskonalenie systemu)
spełnianie wymagań klientów
80,0
budowanie pozytywnych relacji z zainteresowanymi stronami
63,3
wdrażanie postępu technicznego (wiedzy naukowej) celem unowocześniania infra40,0
struktury i implementacji nowych technologii przyjaznych środowisku
poprawa warunków pracy
43,3
zapewnienie środków na ewentualne odszkodowania z tytułu szkód ekologicznych
10,0
inne
43,3
Cele zawarte w polityce środowiskowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych.

W 86,7% polityk środowiskowych kierownictwo zwracało uwagę na: „kształtowanie świadomości ekologicznej personelu”, „poprawę stanu wiedzy”, ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz tworzenie im możliwości rozwoju np. przez
szkolenia, stymulowanie/motywowanie kadry do aktywnej postawy wobec problemów ochrony środowiska.
80% spośród badanych zobowiązało się w politykach do „spełniania wymagań
klientów” (nie było określone, w jakim zakresie)5. Z badań własnych autorki wy5
Firmy najbardziej zaangażowane w działalność proekologiczną oferowały np. „zespołowe rozwiązywanie problemów własnych i klientów, w celu podejmowania działań związanych z doskonaleniem metod postępowania i podnoszenia skuteczności oraz efektywności”. Z drugiej strony przedstawiciele większości badanych przedsiębiorstw, chcąc stworzyć pozytywne wrażanie, zobowiązywali się
(innymi, górnolotnymi słowami) do tego, co wynika z obowiązujących przepisów. Nie przyjmowali
więc faktycznie dodatkowych obowiązków, chociaż tworzyli taką iluzję. Dla przykładu, jedna z firm
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nika, że zdecydowana większość przedsiębiorstw wdraża system zarządzania środowiskowego ze względu na oczekiwania klientów i kontrahentów. Należy mieć
na uwadze, iż te oczekiwania odnoszą się często do posiadania dokumentu potwierdzającego implementację systemu zarządzania środowiskowego, a nie do wykazania pozytywnych wyników jego funkcjonowania. Dopiero na drugim miejscu wśród
motywów implementowania omawianego systemu pojawia się troska o środowisko.
Należy także mieć świadomość, że spełnianie wymagań klientów – mimo że było
zawarte w polityce środowiskowej – mogło się odnosić szczególnie do tradycyjnie
pojmowanych kwestii „jakościowych”, a nie „środowiskowych”. Na takie wnioskowanie pozwala chociażby fakt, że 93% spośród badanych przedsiębiorstw posiadało wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością bazujący na normie ISO
9001. Niejasności te po części pozwoli wyjaśnić analiza wynikających ze stosowania polityki środowiskowej efektów funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego.
Mniej, bo 63,3% polityk zawierało zobowiązanie do budowania pozytywnych
relacji z zainteresowanymi stronami. „Tworzenie klimatu firmy przyjaznej dla
środowiska” miało się odbywać poprzez „kreowanie wizerunku firmy przyjaznej
dla środowiska”, „zapewnienie sprawnego informowania zainteresowanych stron
o wpływie działalności przedsiębiorstwa na środowisko”, „jawność działań i dialog
z zainteresowanymi stronami”, „rozpoznawanie wymagań oraz uzyskiwanie informacji dotyczących oceny współpracy interesariuszy z firmą”.
Taki sam odsetek analizowanych dokumentów zawierał zobowiązanie do minimalizowania niekorzystnych efektów ekologicznych, w szczególności przez zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń „u źródła”6.
W politykach środowiskowych 66,7% badanych firm widniały zobowiązania do:
–– monitorowania i nadzorowania znaczących aspektów środowiskowych celem
dokonywania pomiarów niezbędnych do oceny efektów działalności środowiskowej („efektywności systemu zarządzania środowiskowego”),
–– przewidywania zagrożeń środowiskowych i zapobiegania im (np. awariom)7,
Monitoring miał umożliwiać okresową ocenę skuteczności realizacji celów i zadań przyjętego programu środowiskowego pod kątem doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.
Kwestie zagospodarowania odpadów, tj. „właściwej, nadzorowanej i bezpiecznej gospodarki odpadami”, w swoich politykach środowiskowych ujęło 53,3% badanych. Zwracali oni uwagę na konieczność segregacji odpadów oraz na ponowne
oferowała zapewnienie informacji niezbędnych do bezpiecznego i właściwego stosowania jej wyrobów.
6
W przypadku części firm odbywało się to m.in. dzięki eliminowaniu z użycia substancji zaliczanych do niebezpiecznych.
7
Kilka firm zobowiązało się dodatkowo, że w razie wystąpienia zagrożenia środowiskowego będą
prowadziły działania naprawcze.
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wykorzystanie surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Ważnym i często
spotykanym zobowiązaniem było „tworzenie systemów recyklingu odpadów”.
Dokładnie połowa badanych zwracała uwagę na optymalizację zużycia zasobów
(w szczególności surowców, materiałów, wody).
Wśród celów zawartych w politykach środowiskowych 43,3% badanych znalazły się także te związane z poprawą warunków pracy (tj. zapobieganie wypadkom
przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym) oraz
poprawa estetyki pomieszczeń/terenu. Tego typu zobowiązania wynikały ze słusznego łączenia problemów środowiskowych z problemami związanymi ze stanem
zdrowia człowieka. Prawdopodobnie były one także konsekwencją tego, że w 35%
badanych przedsiębiorstw funkcjonował system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Do wyboru i zastosowania (w oparciu o wiedzę naukową) nowych, proekologicznych technologii oraz do modernizacji parku maszynowego zobowiązało się
40% badanych. Podczas wywiadów pełnomocnicy stwierdzali, że liczą na uzyskanie
środków finansowych z Unii Europejskiej. Przedstawiane podczas dyskusji okoliczności upewniły autorkę badań w przekonaniu, że przyszłe inwestycje nie są jednak
(przez 16% badanych) faktycznie łączone z kwestiami środowiskowymi, lecz wynikają z problemów jakościowych (w rozumieniu normy ISO 9001).
Zapisanym w polityce środowiskowej celem 36,7% badanych było „minimalizowanie zubożenia środowiska naturalnego” oraz „minimalizowanie korzystania
ze środowiska naturalnego”, w szczególności przez redukcję zużycia mediów energetycznych, surowców, materiałów. Taki sam odsetek badanych zadeklarował chęć
rozpowszechniania koncepcji systemu zarządzania środowiskowego wśród wykonawców, dostawców itp.
Do redukcji emisji zanieczyszczeń powstających w procesach technologicznych
zobowiązało się 30% badanych. Wśród innych zobowiązań dokonanych w politykach środowiskowych do nieszablonowych należą:
–– „prowadzenie prac rozwojowych”;
–– „współpraca z wiodącymi ośrodkami i placówkami naukowo-badawczymi
w celu wymiany wiedzy niezbędnej do rozwiązywania problemów jakościowo-środowiskowych”;
–– „współpraca z organizacjami, instytucjami, których działalność dotyczy bezpieczeństwa i ochrony środowiska”;
–– „pozyskiwanie młodych i zdolnych absolwentów, mających chęć pomnażania
potencjału wiedzy, techniki dla rozwoju własnego i firmy” (w kontekście realizacji założeń zrównoważonego rozwoju);
–– „zobowiązanie do bieżącej identyfikacji, stałego nadzorowania wszystkich
aspektów środowiskowych”;
–– „kształtowanie środowiska, w którym żyjemy”;
–– „podnoszenie efektywności”;
–– „wytwarzanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska”.
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W 10% badanych polityk środowiskowych zapisane było (ważne w kontekście
ekoinnowacyjności) zobowiązanie do projektowania wyrobów z uwzględnianiem
aspektów środowiskowych. Jeden na dziesięć analizowanych dokumentów potwierdzał, że „firma zapewnia środki na ewentualne odszkodowania z tytułu szkód ekologicznych”.
Dla porównania M. Brophy, który przeanalizował polityki środowiskowe firm
brytyjskich, zauważył, że tylko 65% badanych podmiotów deklarowało mierzenie
efektów funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego. Do redukcji odpadów zobowiązało się 70% badanych, 63% zaś postulowało zwiększenie efektywności wykorzystania energii. Ponadto zaledwie 6% akcentowało zapewnienie środków
na ewentualne odszkodowania z tytułu powstałych szkód ekologicznych [Brophy
2001].

4. Podsumowanie
Dokonując próby zdefiniowania pojęcia ekoinnowacyjności, nie sposób pominąć
w jej istocie poszukiwania i wdrażania innowacyjnych, proekologicznych procesów
zarządczych, których zintegrowane działania przyczyniają się do całkowitego bądź
przynajmniej częściowego eliminowania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa
na środowisko. Dobrze rozumiana ekoinnowacyjność prowadzi do poprawy efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i pozwala na zachowanie wysokiego poziomu jakości życia człowieka m.in. poprzez niwelowanie kosztów zewnętrznych.
W przedsiębiorstwie ekoinnowacyjność pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jest to możliwe przez wdrażanie innowacyjnych, nieszablonowych
rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, usługowych, organizacyjnych, które
pozwalają na eliminowanie konkretnych problemów, przy uwzględnieniu w jednakowym stopniu triady aspektów: ekonomicznych, ekologicznych oraz społecznych.
Takie podejście do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie pozwala na eliminację marnotrawstwa będącego jedną z głównych przyczyn nieuzasadnionych kosztów. W skali kraju ekoinnowacyjność pozwala na realizację polityki zrównoważonego rozwoju, a nie jedynie krytykowanego wzrostu gospodarczego.
Praktyka gospodarcza pokazuje, że nie wszystkie postulaty zawarte w punkcie
4.2 normy ISO 14001 znajdują odzwierciedlenie w opracowywanych politykach
środowiskowych. Może to mieć poważne konsekwencje wpływające m.in. na skuteczność oraz efektywność funkcjonowania w praktyce systemu zarządzania środowiskowego.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w polskich przedsiębiorstwach brakuje zrozumienia znaczenia publicznego oświadczenia, jakim jest polityka środowiskowa. Warto zauważyć, że mniej niż połowa badanych (48,8%), określając kryteria
brane pod uwagę przy ocenie aspektów środowiskowych, odwoływała się do polityki środowiskowej. Fakt ten stanowi potwierdzenie, że w wielu przypadkach polityka
środowiskowa była jedynie deklaracją, a nie faktycznym wyznacznikiem działań.
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Jak już wspomniano, w kontekście ciągłego doskonalenia, niezwykle istotne jest,
aby polityka środowiskowa była wyznacznikiem kierunku, w jakim zmierza organizacja. Stąd też dokument ten powinien być okresowo przeglądany (pod kątem jego
przydatności) i nowelizowany. Uwagi zawarte w tym opracowaniu mogą stać się
dla praktyków inspiracją do zmian. Jak zauważa P.F. Drucker, „organizacja, która
utrwala dzisiejszy poziom wizji, sprawności i dokonań, traci zdolność adaptacyjną.
I nie będzie zdolna do przetrwania w zmiennym jutrze, skoro zmiana jest jedynym
nieodmiennym przeznaczeniem człowieka”.
Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu diagnoza to wstęp do dalszych analiz, które pokażą, czy zobowiązania zawarte w politykach środowiskowych są jedynie deklaracjami bez pokrycia, czy też faktycznie stanowią ramy do konkretnych
działań mających odzwierciedlenie w celach i programach środowiskowych. Autorka ma zamiar w kolejnych opracowaniach pokazać, jak zobowiązania z polityk
środowiskowych przekładają się na faktyczną ekoinnowacyjność badanych przedsiębiorstw (w szczególności zaś na ich wyniki).
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THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL POLICY
IN THE CONTEXT OF CREATION OF ECO-INNOVATION
ENTERPRISES FROM PODKARPACKIE VOIVODESHIP
Summary: The results of empirical research are presented in this paper. It shows the
analysis of selected aspects of environmental policies in companies located in Podkarpackie
Voivodeship which have implemented and improved a formal environmental management
system based on ISO 14001.
Keywords: environmental policy, Environmental Management Systems, eco-innovation,
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