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OCHRONA ŚRODOWISKA
JAKO STRATEGICZNY CZYNNIK
ROZWOJU ORGANIZACJI
Streszczenie: Celem artykułu było przedstawienie, w jaki sposób działania na rzecz ochrony
środowiska, podejmowane przez organizacje zarejestrowane w systemie EMAS, mogą przyczynić się do rozwoju tych organizacji poprzez wdrażanie innowacji, jak również wykorzystanie faktu prowadzonej działalności środowiskowej do poprawy wizerunku, poprawy relacji
z interesariuszami oraz umocnienia pozycji na rynku. W artykule zaprezentowano wyniki
badań własnych, dotyczących polskich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS. Istotą stosowanej metody badawczej była analiza źródeł wtórnych w postaci deklaracji środowiskowych. Badanie miało charakter pełny, analizie poddano deklaracje środowiskowe wszystkich organizacji aktualnie zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, EMAS, rozwój organizacji.
DOI: 10.15611/pn.2014.366.38

1. Wstęp
W ostatnim czasie kwestie dotyczące ochrony środowiska nabrały znaczenia
w działalności organizacji. Wiele organizacji zaczęło postrzegać zagadnienia dotyczące ochrony środowiska nie jako przeszkodę, ale jako strategiczny czynnik umożliwiający ich rozwój. W celu zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko organizacje zaczęły wdrażać systemy zarządzania środowiskowego, integrując je
niejednokrotnie z systemem zarządzania całą organizacją. Organizacje zaczęły uzależniać swój rozwój od osiągnięcia celów zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych oraz społecznych. Co więcej, wiele organizacji zaczęło postrzegać cele środowiskowe jako sposób na osiągnięcie celów ekonomicznych.
Realizacja działań dotyczących ochrony środowiska możliwa jest w organizacji
między innymi dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego. Obecnie za
najbardziej wiarygodny uważany jest system ekozarządzania i audytu (EMAS).
Celem artykułu było przedstawienie, w jaki sposób działania na rzecz ochrony
środowiska, podejmowane przez organizacje zarejestrowane w systemie EMAS,

396

Jadwiga Nycz-Wróbel

mogą przyczynić się do rozwoju tych organizacji przez wdrażanie innowacji, jak
również wykorzystanie faktu prowadzonej działalności środowiskowej do poprawy
wizerunku, poprawy relacji z interesariuszami oraz umocnienia pozycji na rynku.
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, dotyczących polskich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, które podkreśliły w sprawozdawczości
strategiczne znaczenie działań prowadzonych na rzecz ochrony środowiska. Istotą
stosowanej metody badawczej była analiza źródeł wtórnych w postaci deklaracji
środowiskowych. Badanie miało charakter pełny, analizie poddano deklaracje
środowiskowe wszystkich organizacji aktualnie zarejestrowanych w systemie
EMAS w Polsce.

2. Działania związane z ochroną środowiska a rozwój organizacji
Podejmowanie przez organizacje działań na rzecz ochrony środowiska może przyczynić się do osiągnięcia przez nie wielu korzyści, w tym także korzyści o charakterze strategicznym. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego (jak np. system
EMAS) i zintegrowanie go z systemem zarządzania całą organizacją sprawia,
że kwestie, dotyczące ochrony środowiska stają się jednym z kluczowych obszarów
w działalności organizacji. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej w organizacjach,
dla których kwestie środowiskowe są istotnym czynnikiem działalności, jest możliwie wyłącznie w sytuacji, gdy potrzeby rozwoju i wzrostu są zaspokajane przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii środowiskowych w zarządzaniu całą organizacją
[Graczyk (red.) 2008, s. 107]. Dlatego dla organizacji ważne jest, aby na płaszczyźnie strategicznej uwzględnić zarówno cele ekonomiczne, jak i cele środowiskowe
oraz społeczne.
Kwestie dotyczące ochrony środowiska powinny stać się integralną częścią zarządzania strategicznego organizacją, a więc powinny znaleźć odzwierciedlenie także w wizji i misji organizacji, a także w celach strategicznych [Ryszko 2007, s. 18].
Wizja kierownictwa organizacji powinna jednak znaleźć odzwierciedlenie także
w przekonaniach pracowników organizacji, stając się tym samym wspólną wizją
całej organizacji [Ryszko 2007, s. 57]. Umiejętność zaangażowania pracowników
organizacji w działania dotyczące ochrony środowiska może pozytywnie wpłynąć
na kształtowanie proekologicznej kultury organizacyjnej. W sytuacji gdy ochrona
środowiska staje się jednym z elementów kultury organizacyjnej – „filozofią organizacji”, coraz trudniej ignorować kwestie środowiskowe w działalności organizacji.
W takiej organizacji bowiem ochrona środowiska staje się podstawową wartością,
jednym z obszarów priorytetowych. [Ryszko 2007, s. 59]. Kształtowanie kultury
organizacyjnej jest procesem długofalowym. Ukształtowanie prośrodowiskowej
kultury organizacyjnej sprawia, że kwestie dotyczące ochrony środowiska stają się
stałym elementem w zarządzaniu całą organizacją.
Organizacje zarejestrowane w systemie EMAS muszą spełnić wymóg określony
w rozporządzeniu EMAS, dotyczący zaangażowania pracowników organizacji w
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działania dotyczące ochrony środowiska. Ma to wpływ na kształtowanie w tych
organizacjach proekologicznej kultury w długofalowej perspektywie. W badaniach
literaturowych znajdujemy dowody na wpływ systemu EMAS na wzrost zaangażowania pracowników organizacji w działania związane z ochroną środowiska
[Emilsson, Hjelm 2002, s. 446; Hillary 1998, s. 93].
Budowanie proekologicznej kultury organizacyjnej oraz włączenie zagadnień
środowiskowych na stałe do działalności organizacji może mieć wpływ na poprawę
wizerunku organizacji, co może przekładać się między innymi na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Budowanie wizerunku organizacji świadomej ekologicznie jest procesem długofalowym, dającym wymierne korzyści także w perspektywie długookresowej. Organizacje dbające o ochronę środowiska postrzegane są
jako dobry obiekt inwestycji, co wpływa na ich wartość i możliwość rozwoju
[Adamczyk, Nitkiewicz 2007, s. 54]. Organizacje posiadające wizerunek ekologiczny mogą uzyskiwać korzyści w postaci umocnienia pozycji rynkowej lub zwiększenia udziału w rynku. Dlatego dla współczesnych organizacji tak ważne jest uzyskanie i utrzymanie wizerunku organizacji odpowiedzialnej ekologicznie.
Dla organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS jednym z elementów mających wpływ na poprawę wizerunku oraz zwiększenie wiarygodności (a tym samym
poprawę konkurencyjności) jest wpis do rejestru EMAS. Wpis do rejestru EMAS
może stanowić ważny element strategii marketingowej organizacji. Warto w tym
miejscu przytoczyć wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw przemysłowych z Wielkiej Brytanii. Na podstawie badań wyciągnięto wnioski, że uczestnictwo w systemie EMAS może działać jako skuteczne, strategiczne narzędzie marketingowe dla przedsiębiorstw, które starają się zwiększyć swoją wydajność
środowiskową i zademonstrować to ważnym interesariuszom przedsiębiorstwa.
Z badań wynika, że większość badanych przedsiębiorstw chciała być postrzegana
jako lider w kwestiach dotyczących zarządzania środowiskowego. Jedną z korzyści
uzyskanych w wyniku wdrożenia systemu EMAS było ustanowienie systemu zarządzania środowiskowego, który umożliwił przedsiębiorstwom nie tylko osiąganie
wyznaczonych celów środowiskowych, ale także wykorzystanie faktu prowadzonych działań środowiskowych do zakomunikowania zainteresowanym stronom
[Strachan 1999, s. 42-50]. Także z badań przeprowadzonych wśród francuskich
przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie EMAS [Achard 1997] wynika, że
wdrożenie systemu EMAS miało być jednym z elementów strategii marketingowej
przedsiębiorstw. Poprzez wdrożenie systemu EMAS badane przedsiębiorstwa chciały poprawić wizerunek, co miało na celu zwiększenie konkurencyjności i udziałów
w rynku [Schucht 2000, s. 31].
Postrzeganie organizacji jako odpowiedzialnej ekologicznie może mieć wpływ
na poprawę relacji z interesariuszami. Poprawie mogą ulec relacje np. z dotychczasowymi klientami, co wpływa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Organizacja może także pozyskać nowych klientów lub rozpocząć działalność na nowych rynkach, co z całą pewnością ma wpływ na jej rozwój. W badaniach
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literaturowych znajdujemy dowody na wpływ wdrożenia systemu EMAS (a tym
samym prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska) między innymi na: poprawę relacji z interesariuszami [EVER… 2005, s. 31; Final Report… 2009, s. 36]
lub poprawę konkurencyjności [Morrow, Rondinelli 2002, s. 167].
W przypadku organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS wpis do rejestru
EMAS stanowi źródło informacji między innymi dla stron zainteresowanych nawiązaniem współpracy z organizacjami prowadzącymi działania na rzecz ochrony środowiska. Dodatkowo organizacje zarejestrowane w systemie EMAS mają obowiązek publikowania deklaracji środowiskowej, która stanowi element otwartego
dialogu ze stronami zainteresowanymi działalnością środowiskową organizacji. Deklaracja środowiskowa, podobnie jak wpis do rejestru EMAS, może zostać wykorzystana jako element strategii marketingowej organizacji.
Podejmowanie przez organizacje działań na rzecz ochrony środowiska może
skutkować wdrażaniem w tych organizacjach ekologicznych innowacji w zakresie
produktów, usług, stosowanych technologii lub rozwiązań organizacyjnych. W badaniach literaturowych znajdujemy dowody na wpływ wdrożenia systemu EMAS na
implementację innowacji ekologicznych [Rennings i in. 2006, s. 52-56]. Bez wątpienia wdrażanie w organizacji innowacji ekologicznych ma wpływ na jej rozwój
i sprawia, że taka organizacja jest lepiej postrzegana przez zainteresowane strony.
Innowacje stanowią przedsięwzięcia o charakterze strategicznym. Organizacje oferujące ekologiczne produkty, stosujące nowoczesne, przyjazne środowisku technologie, postrzegane są jako silne i dobrze prosperujące. Zaawansowanie technologiczne (a uwzględnienie kwestii środowiskowych w działalności organizacji z całą
pewnością ma wpływ na rozwój stosowanych technologii) stanowi jeden z mierników trwałości istnienia organizacji na rynku [Adamczyk, Nitkiewicz 2007, s. 98].
Co więcej, wdrażanie innowacji ekologicznych może stanowić o przewadze konkurencyjnej organizacji i sprawiać, że taka organizacja staje się wzorem do naśladowania dla innych organizacji. Wdrożenie innowacji ekologicznych może mieć wpływ
na poprawę wizerunku organizacji, ale także jest sposobem na osiąganie celów ekonomicznych. Innowacje ekologiczne mają wpływ między innymi na wzrost wydajności procesów produkcyjnych (np. przez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów), co wpływa na obniżenie kosztów, a tym samym na rentowność organizacji.
Ochrona środowiska jako kierunek podejmowanych działań ma znaczenie dla
rozwoju organizacji. Organizacje powinny dążyć do uczynienia działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska podstawowym elementem public relations. Podejmowanie racjonalnych decyzji, przez uwzględnienie celów ekologicznych jako
istotnych składników polityki organizacji i przełożenie ich na konkretne przedsięwzięcia, pozwoli na rozwój i wzrost organizacji. Ważne jest, aby uwarunkowania
ekologiczne rozpatrywać w perspektywie długookresowych celów organizacji
[Adamczyk, Nitkiewicz 2007, s. 51]. Zarządzanie środowiskowe (realizowane m.in.
przez implementację systemu EMAS) powinno stać się integralną częścią procesu
zarządzania organizacją. Dzięki temu działania związane z ochroną środowiska zo-
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stają włączone do wszystkich sfer działalności organizacji. Prośrodowiskowa orientacja zarządzania organizacją dotyczy długookresowej perspektywy jej funkcjonowania, wiąże się więc z decyzjami strategicznymi. Niejednokrotnie umożliwia
długotrwałe istnienie i rozwój organizacji [Adamczyk, Nitkiewicz 2007, s. 66].

3. Strategiczne znaczenie ochrony środowiska
w organizacjach zarejestrowanych w systemie EMAS
w Polsce (wyniki analizy deklaracji środowiskowych)
Istotą stosowanej metody badawczej była analiza źródeł wtórnych w postaci deklaracji środowiskowych organizacji, zarejestrowanych w systemie EMAS. Badanie
miało charakter pełny – analizie poddano deklaracje środowiskowe wszystkich organizacji aktualnie zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce. Na dzień 20 czerwca 2014 roku w systemie EMAS w Polsce zarejestrowanych było 45 organizacji.
Działalność prowadzona przez organizacje zarejestrowane w systemie EMAS
klasyfikowana jest zgodnie ze statystyczną klasyfikacją działalności gospodarczej
Wspólnoty Europejskiej – NACE1.
Na rysunku 1 przedstawiono rodzaje działalności gospodarczej prowadzone
przez organizacje objęte badaniem.

Rys. 1. Rodzaje działalności gospodarczej (zgodnie z klasyfikacją NACE) prowadzone
przez polskie organizacje zarejestrowane w systemie EMAS
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://ec.europa.eu/environment/emas/register.
1

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.
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Polskie organizacje zarejestrowane w systemie EMAS prowadzą następujący rodzaj działalności (zgodnie z klasyfikacją NACE):
•• 26,8% prowadzi działalność produkcyjną,
•• 13,3% prowadzi działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej
(NACE 35.11),
•• 13,3% prowadzi działalność związaną ze zbieraniem odpadów (w tym także odpadów niebezpiecznych) – NACE 38.11,
•• 11,1% prowadzi działalność związaną z rekultywacją i pozostałymi usługami,
związanymi z gospodarką odpadami ( NACE 38.32),
•• 8,9% prowadzi działalność związaną z poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem
wody i/lub odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (NACE 36.00 i 37.00),
•• 4,4% prowadzi działalność związaną z kierowaniem podstawowymi rodzajami
działalności publicznej (NACE 84.11),
•• 4,4% organizacji to szpitale (NACE 86.10),
•• wśród pozostałych 17,8% organizacji każda prowadzi inny rodzaj działalności.
Organizacje, których system zarządzania środowiskowego jest zintegrowany
z innymi systemami zarządzania w organizacji, stanowią 65,9% wśród wszystkich
organizacji objętych badaniem2.
Działania związane z ochroną środowiska są w oczywisty sposób istotne
w działalności organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS. Wynika to między
innymi z wymogu rozporządzenia EMAS, dotyczącego ciągłej poprawy efektów
prowadzonej działalności środowiskowej. Organizacje zarejestrowane w systemie
EMAS mają obowiązek w sposób ciągły (rok po roku) wykazywać wymierne wyniki w zakresie prowadzonej działalności środowiskowej. Część organizacji objętych
badaniem podkreśliła dodatkowo w sprawozdawczości strategiczne znaczenie działań związanych z ochroną środowiska w swojej działalności.
W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań dotyczących polskich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce, które podkreśliły w sprawozdawczości
strategiczne znaczenie działań, prowadzonych na rzecz ochrony środowiska3.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że 71,7% wszystkich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce podkreśliło w deklaracji środowiskowej strategiczne znaczenie prowadzonych działań związanych z ochroną środowiska.
W grupie tych organizacji 3,1% z nich zaznaczyło w sprawozdawczości, że sformułowało wizję z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony środowiska.
Kolejne 18,8% organizacji podkreśliło w deklaracji, że misją organizacji jest podejmowanie przedsięwzięć ekologicznych lub edukacji dotyczącej kwestii ekologicznych. Dla 15,6% organizacji misją organizacji jest prowadzenie działalności
Wyniki badań własnych na podstawie analizy deklaracji środowiskowych.
W tabeli zawarto sformułowania z deklaracji środowiskowych, z których wprost wynika, że
działania środowiskowe są elementem wizji, misji, strategii, celów strategicznych oraz te, z których
wynika, że działania środowiskowe są bardzo ważnym obszarem w działalności organizacji.
2
3
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Tabela 1. Polskie organizacje zarejestrowane w systemie EMAS, które podkreśliły
w sprawozdawczości strategiczne znaczenie działań prowadzonych na rzecz ochrony środowiska
Sformułowanie w deklaracji środowiskowej
Wizja organizacji – organizacja jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem
społecznym instytucją, racjonalnie zarządzającą zasobami naturalnymi, dbającą o
edukację ekologiczną społeczeństwa oraz otwartą na współpracę w zakresie ochrony
środowiska
Misją organizacji jest prowadzenie przedsięwzięć ekologicznych i/lub działalności
edukacyjnej o charakterze ekologicznym
Misją organizacji jest prowadzenie działalności z uwzględnieniem troski o stan
środowiska/ technologii przyjaznych środowisku/standardów ekologicznych
Aspekty proekologiczne są na stałe wpisane w strategię rozwoju organizacji. Staramy
się, aby dbałość o stan środowiska naturalnego była integralnym elementem naszej
strategii rozwoju. Działania prośrodowiskowe związane z wdrażaniem nowych
technologii, rozbudową i modernizacją istniejącej infrastruktury oraz dostępnych
narzędzi są jednymi z priorytetów zarówno w długofalowej strategii firmy,
jak i w bieżącej działalności
Strategią organizacji jest trwałe przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju
gospodarki światowej. W tym celu ochrona środowiska i zasobów zajmują znaczące
miejsce w głównym obszarze naszej działalności. Elementem strategii jest system
zarządzania środowiskowego
Zmniejszenie emisji CO2 jest kluczowym celem w strategii CSR
Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju organizacji jest zintegrowany system
zarządzania, w tym system zarządzania środowiskowego
Strategicznym celem organizacji jest ciągłe ograniczanie negatywnego oddziaływania
na środowisko/obniżanie obciążeń dla środowiska poprzez planowanie i realizację
inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń/prowadzenie działalności z
uwzględnieniem troski o stan środowiska
Nadrzędnym celem organizacji jest prowadzenie działalności zgodnie z zachowaniem
rygorystycznych standardów dotyczących ochrony środowiska/prowadzenie
działalności przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne/ograniczenie
negatywnego oddziaływania na środowisko opakowań trafiających na składowiska
poprzez odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz kształtowanie
świadomości ekologicznej społeczeństwa
„Z myślą o ekologii” – to filozofia działania organizacji. Dbałość o minimalizację
oddziaływania na środowisko naturalne stanowi integralną część filozofii zarządzania
Ochrona środowiska to odpowiedzialność organizacji i wartość decydująca o wszelkich
działaniach. Rozwój firmy opieramy na wartościach, którymi jest ochrona środowiska
Cele i zadania wynikają z ustanowionej strategii i dotyczą głównie ograniczania
zużycia zasobów naturalnych, zużycia energii na potrzeby własne, ograniczania emisji
zanieczyszczeń do powietrza, obniżenia hałasu, segregacji odpadów, jak również
kreowania proekologicznego wizerunku
Nieustannie weryfikujemy nasze cele i strategie przedsiębiorstwa pod kątem zapobiegania
zanieczyszczeniom oraz ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej

Procent
organizacji

3,1
18,8
15,6

9,4

6,3
3,1
3,1

15,6

18,8
9,4
6,3

6,3
3,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie deklaracji środowiskowych organizacji zarejestrowanych
w systemie EMAS w Polsce.

402

Jadwiga Nycz-Wróbel

z uwzględnieniem troski o stan środowiska naturalnego. Dla 9,4% organizacji (wśród
organizacji, które podkreśliły w sprawozdawczości strategiczne znaczenie działań
związanych z ochroną środowiska), działania związane z ochroną środowiska są
elementem strategii rozwoju organizacji. Część organizacji zawarła w deklaracji
sformułowanie, że działania dotyczące ochrony środowiska są elementem strategii
lub strategii CSR. Kolejne 11,1% organizacji podkreśliło w sprawozdawczości, że
ustanowiło cel strategiczny, dotyczący zmniejszania negatywnego oddziaływania na
środowisko, natomiast 18,8% organizacji użyło sformułowania, że prowadzenie
działalności z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne jest nadrzędnym celem
organizacji. Dla 3,1% organizacji, które podkreśliły w sprawozdawczości strategiczne znaczenie działalności środowiskowej, działalność środowiskowa stanowi strategiczny kierunek rozwoju organizacji. Kolejne 9,4% organizacji zaznaczyło w sprawozdawczości, że działania związane z ochroną środowiska są elementem filozofii
zarządzania organizacją. Natomiast 6,3% organizacji zawarło w deklaracji środowiskowej sformułowanie, że ochrona środowiska stanowi podstawową wartość decydującą o działalności i rozwoju organizacji. Niektóre organizacje zawarły także
w deklaracji sformułowania dotyczące wyznaczania i weryfikacji celów środowiskowych, określonych do realizacji na podstawie ustanowionej w organizacji strategii (dotyczącej kwestii środowiskowych).
Polskie organizacje zarejestrowane w systemie EMAS, oprócz uwzględnienia
kwestii środowiskowych w zarządzaniu strategicznym, zobowiązały się także między innymi do4:
–– podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników i/lub zwiększania ich zaangażowania w działania dotyczące ochrony środowiska (zobowiązanie to zawarło w polityce środowiskowej lub zintegrowanej 63,6% organizacji) – co
może mieć wpływ na kształtowanie m.in. ekologicznej kultury organizacyjnej
oraz na uzyskanie lub poprawę wizerunku,
–– kreowania postaw ekologicznych wśród interesariuszy lub współpracy z interesariuszami dbającymi o ochronę środowiska (zobowiązanie to zawarło w polityce środowiskowej lub zintegrowanej 45,5% organizacji) – co może wpłynąć
między innymi na poprawę współpracy z interesariuszami organizacji w aspekcie środowiskowym,
–– wdrażania lub stosowania rozwiązań technicznych i technologii przyjaznych
środowisku (zobowiązanie to zawarło w polityce środowiskowej lub zintegrowanej 36,4% organizacji), co może mieć wpływ na wdrażanie innowacji ekologicznych w organizacji, a tym samym zwiększenie konkurencyjności i rozwój
organizacji.

4
Wyniki badań własnych na podstawie analizy deklaracji środowiskowych polskich organizacji
zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce.
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4. Wnioski
Ochrona środowiska może stanowić strategiczny czynnik rozwoju organizacji. Prowadzenie w organizacji działań związanych z ochroną środowiska może wpływać na
osiąganie korzyści dotyczących między innymi: poprawy wizerunku, poprawy relacji z interesariuszami, wdrażania innowacji ekologicznych, kształtowania ekologicznej kultury organizacyjnej, co ma wpływ na konkurencyjność organizacji oraz na jej
rozwój.
Z przeprowadzonej w artykule analizy wynika, że ponad 70% polskich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS w Polsce postrzega działania związane
z ochroną środowiska w wymiarze strategicznym. Organizacje te uwzględniły
zagadnienia związane z ochroną środowiska podczas formułowania wizji, misji lub
podczas wyznaczania strategicznych celów i strategicznych kierunków rozwoju
organizacji. Postrzeganie zagadnień środowiskowych jako jednego z kluczowych
obszarów zarządzania organizacją może przyczynić się do rozwoju tych organizacji
nie tylko w zakresie efektów prowadzonej działalności środowiskowej, ale także
w zakresie między innymi: poprawy wizerunku, relacji z interesariuszami, ekoinnowacyjności czy też konkurencyjności na rynku.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION AS A STRATEGIC FACTOR
IN THE DEVELOPMENT OF ORGANIZATION
Summary: The aim of this article is to describe how the efforts to protect the environment,
undertaken by organizations registered under EMAS, may contribute to the development of
these organizations through the implementation of innovations, as well as exploiting the fact
of environmental activity to improve the image, improved relations with stakeholders and
strengthening position in the market. The article presents the results of research concerning
Polish organization, registered under EMAS, which highlighted the strategic importance of
environmental protection in their environmental statements. The essence of the research
method used was the analysis of environmental statements. The article presents the analysis
of environmental statements of all organizations currently registered under EMAS in Poland.
The article shows that the majority of Polish organizations, registered under EMAS in Poland,
treats activities related to environmental protection as the strategic factor. These organizations
take into account issues related to environmental protection in the formulation of the vision,
mission, or when determining the strategic objectives and strategic directions of the
organization.
Keywords: environmental protection; EMAS, development of organization.

