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Szanowni

Państwo!
Nawiązując do konferencji „Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business
Park Zawiła – krok w stronę zrównoważonego rozwoju”, która odbyła
się w Krakowie 19 grudnia 2006 r., oddajemy w Państwa ręce biuletyn,
którym chcemy zainteresować czytelników problematyką rozwoju
zrównoważonego.
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W niniejszej publikacji pragniemy przybliżyć Państwu motywy działań
na rzecz ochrony środowiska naturalnego, oraz zachęcić do zastanowienia
się nad fundamentalnym znaczeniem jednostki w tych działaniach.
Prezentujemy argumenty przemawiające za stosowaniem się do zasad
zrównoważonego rozwoju – rozwoju, który iść może w parze ze wzrostem
konkurencyjności i poprawą wizerunku przedsiębiorstw. Chcemy przekonać
Państwa do tego, iż rozwój gospodarczy nie wyklucza ochrony środowiska,
a osiągnięcie takiego konsensusu, przekłada się na realne korzyści ﬁnansowe
dla ﬁrm, oraz korzyści środowiskowe dla całego społeczeństwa.
Przekazujemy Państwu informacje dotyczące programu partnerskiej
współpracy ﬁrm w ramach Zielonego Parku Przedsiębiorczości, którego
przykładem jest krakowski „Business Park Zawiła”. Wskazując na wzrost
efektywności organizacji, jako jedną z wielu korzyści, które implikuje
współdziałanie przedsiębiorców z innymi podmiotami, staramy się zachęcić
Państwa do wzajemnej współpracy w zakresie realizacji innowacyjnych
przedsięwzięć.
Podejmujemy także problematykę międzynarodowej strategii Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Prezentujemy możliwości
współﬁnansowania inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach.
Chcemy również zwrócić Państwa uwagę na zamieszczone w biuletynie
„ciekawostki środowiskowe”, które, mamy nadzieję, będą zachętą
do racjonalnego wykorzystywania surowców naturalnych w czynnościach
życia codziennego.
Życząc miłej lektury, zachęcam do zapoznania się z treścią niniejszego
biuletynu.
Z poważaniem
Jadwiga Żurad
Koordynator projektu „Zielona Strefa Przedsiębiorczości
Business Park Zawiła – krok w stronę zrównoważonego rozwoju”

Budowy domu
zwykle nie zaczyna się od dachu

P

Podstawą konstrukcji budowli
są jej fundamenty – to wiemy
wszyscy! Nikogo także przekonywać nie trzeba o tym, iż trwałość budowli w dużej mierze
zależy od solidności wykonania
fundamentów, jak również rodzaju gruntu, na jakim są posadowione.
Rozpoczynając niniejszym
artykułem rozważania na temat zrównoważonego rozwoju, odstawmy na bok samą
ochronę środowiska („dach”),
a przyjrzyjmy się bliżej jej motywom. Zastanówmy się, co leży
u podstaw ochrony środowiska
naturalnego – naszego domu
– „dobra wspólnego” mieszkańców Ziemi.

JADWIGA ŻURAD, studentka IV roku Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Absolwentka IX edycji kursu Challanges of Sustainable Development in Poland. Współpracując z Fundacją
Sendzimira oraz Centrum Rozwiązań Systemowych,
opracowała i podjęła się koordynacji projektu Zielona
Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła – krok
w stronę zrównoważonego rozwoju. Interesuje się m.in.
ekorozwojem, hydrogeologią, gospodarką wodną,
psychologią, a do jej hobby należą: języki obce, teatr
oraz taniec. W przyszłości planuje podjąć studia ekonomiczne i pracować w biznesie na rzecz zrównoważonego rozwoju.
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Przedsiębiorcy to ludzie
zbyt inteligentni…

bo przecież ludzie mądrzy nie zwykli
robić rzeczy sensu pozbawionych!

Fundamentalną kwestią każdego
przedsięwzięcia jest cel jego realizacji, czyli to, co chcemy przez
nie osiągnąć. Wszystko zaczyna
się więc od pomysłodawcy, a konkretniej – od jego motywacji. Zastanówmy się co jest motorem
naszych działań, bo przecież dobrze jest od czasu do czasu spojrzeć z wysoka na fundamenty,
na których buduje się własne życie, swoją karierę, swój biznes.

Czy jednak możemy mieć pewność,
iż dane działanie istotnie jest „sensowne”? – Tak, kiedy wierzymy, iż
przyniesie szeroko rozumiany pożytek, jego efekty będą wartościowe,
a przez to czas poświęcony na jego
realizację nie będzie czasem zmarnowanym! Nie zapominajmy także
o satysfakcji, którą przynosi realizacja
trudnych, innowacyjnych przedsięwzięć, jak również społeczne uznanie działań na rzecz dobra ogółu.

Na co ukierunkowane są działania
przedsiębiorcy? – Na pomnażanie
pieniędzy i nie ma w tym bynajmniej
nic złego! Jednak czy dobry interes
to tylko złotówki, dolary, lub jak ktoś
woli euro? Czy „wielkość” biznesu
można zmierzyć poprzez przychody
jakie przynosi?
Sądzę, że przedsiębiorcy to ludzie
zbyt inteligentni, aby podstawą
ich motywacji był wyłącznie pieniądz i ich własny dobrobyt. Gdyby liczyła się tylko zasobność
portfela umożliwiająca życie w
luksusie, to wielu biznesmenów
po osiągnięciu wysokiego statusu, sprzedałoby swoje aktywa,
które wystarczyłyby im oraz ich
rodzinom, na dozgonne, beztroskie życie, gdzieś na Wyspach
Bahama. Na szczęście mieszkańcy
Wysp mogą żyć spokojnie, bowiem
prawdziwy biznes to nie tylko money,
money, money, choć wokół pieniędzy
rzeczywiście się obraca.
Co więc motywuje przedsiębiorców do działania? – Przede wszystkim „sensowność” tego co robią,

Nasze wspólne dobro
W dyskusjach na temat wspomnianego „dobra ogółu”, pojawia się
pewien dysonans między „dobrem
naszym” a „dobrem wszystkich”.
Osoby zaangażowane w ochronę
środowiska przekonują, iż pożyteczne jest to, co przynosi korzyści zarówno żyjącym dzisiaj nam
i naszym dzieciom, jak również
wszystkim pokoleniom, które
przyjdą po nich.
Mając na uwadze „dobro wszystkich” – czy działania przedsiębiorców
są „pożyteczne”? – Generalnie tak,
choć wielu obywateli, którym obce
są zasady funkcjonowania gospodarki,
zdaje się ich wcale nie doceniać. Niektórzy zapominają o tym, iż w obecnie obowiązującym systemie: im więcej ktoś zarabia, tym więcej oddaje
Państwu, czyli nam wszystkim (o ile
oczywiście uczciwie płaci podatki).
Niestety prawdę tę ignorują niekiedy także politycy, którzy komplikując
procedury urzędowe, nie zachęcają
do inwestowania w Polsce. W większości zgodzimy się jednak, iż w dużej
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Według raportu Światowej Organizacji ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA), kończąca się zima była najcieplejsza od 1880 r., kiedy rozpoczęto regularne obserwacje meteorologiczne. Wyższe temperatury zanotowano na
wszystkich kontynentach. Przeciętna temperatura lądów i oceanów w okresie od grudnia do lutego była wyższa
od średniej wieloletniej o 0,72o C. 10 najcieplejszych zim odnotowanych w kronikach meteorologicznych miało
miejsce w okresie od 1995 r. Co 10 lat średnia temperatura wzrasta o 0,2o C. Raport przewiduje że do 2100 r.,
średnie temperatury wzrosną od dwóch do czterech stopni C, co będzie miało katastrofalne skutki.

mierze to właśnie dzięki przedsiębiorcom Państwo się rozwija, a produkt
krajowy brutto wzrasta.
Niemniej jednak musimy mieć
świadomość, iż gros działań przynoszących imponujące korzyści
ﬁnansowe, ma także swoje drugie dno. W istocie wiele z nich
implikuje także koszty środowiskowe, znacznie przewyższające „ogólne” korzyści ﬁnansowe.
Niestety samo mówienie o owych
kosztach, zdaje się nie przekonywać
dużej części społeczeństwa. Dopiero
namacalne efekty nadmiernej eksploatacji środowiska (np. związane
z produkcją papieru zanieczyszczenie wód śródlądowych, mnożące się
patogeny wirusów wielu nieuleczalnych chorób), przemawiają do naszej
wyobraźni. Podobny wpływ na nasze postrzeganie środowiska mogą
mieć kataklizmy: powodzie, susze,
huragany, epidemie, których coraz
częściej doświadcza współczesny
świat. Zadajmy sobie jednak pytanie:
czy anomalie pogodowe, które stają
się powoli normą, rzeczywiście mają
wpływ na to, w jaki sposób traktujemy środowisko? Czy świadcząca niewątpliwie o ociepleniu klimatu „jesienno-podobna” zima, którą ostatnio przeżywaliśmy, uzmysłowiła nam,
iż efekt cieplarniany nie jest problemem tylko ekologów, czy naukowców, ale dotyczy nas wszystkich?

Świadomość, powinność
i współodpowiedzialność
Przynależymy do Państwa – społeczności ludzi, które jest z kolei częścią
większego systemu – środowiska.
Świadomi tej przynależności, zdajemy sobie sprawę, iż dzięki rozwojowi gospodarczemu wszyscy
zyskujemy, podobnie jak wszyscy
tracimy z powodu degradacji środowiska naturalnego.
Doskonale wiemy, że każde przedsięwzięcie, biznes – zanim zacznie przynosić korzyści – wymaga najpierw
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inwestycji. Przedsiębiorca inwestuje nie tylko swój czas i kapitał,
ale także „nasze” wspólne dobra
środowiskowe. Jednak czy rzeczywiście wolno nam nazywać te dobra
„naszymi”? – przecież nie stanowią
one wcale niczyjej własności! Dom,
który zamieszkujemy – środowisko – zostało nam jedynie użyczone
na „tymczasowe użytkowanie”, abyśmy mogli się w nim rozwijać i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to,
w jaki sposób z niego korzystamy.
Tę odpowiedzialność znakomicie
obrazują słowa Antoine de SaintExupery’ego: „Nie odziedziczyliśmy Ziemi od naszych przodków,
tylko pożyczamy ją od naszych
dzieci.” – A skoro dobra naturalne, którymi obecnie dysponujemy
nie są naszą własnością, to należy
spłacić dług i oddać je w stanie zdatnym do użytkowania.
Nie wszędzie da się wybudować
dom – posadowienie fundamentów
wymaga nośnego podłoża gruntowego o określonych parametrach geotechnicznych. Owszem, innowacyjne
technologie umożliwiają budowę nawet w bardzo trudnych warunkach,
jednak nie w każdych i oczywiście
za odpowiednią cenę.
Czy pokolenia, które przyjdą po nas
będą miały możliwość wzniesienia
„budowli swojego życia”? Jaką cenę
zapłacą za to metaforyczne przystosowanie gruntu pod budowę i czy w ogóle będzie to możliwe? Czy biotechnolodzy stworzą lekarstwa na mnożące
się choroby? Czy nowoczesne technologie będą w stanie sprostać problemom, które implikuje nieracjonalna
eksploatacja środowiska? – Wszystko to zależy od tego, co przekażemy
w spadku naszym potomkom – czy
już dziś zechcemy dać im szansę, aby
żyć „normalnie”.

Tak wiele zależy od nas
Otaczający nas świat zależy od nas
na tyle, na ile mamy świadomość

wpływu, jaki na niego wywieramy. Bardzo wygodnie jest wyprzeć
się tej świadomości i powiedzieć: „Ja
jestem tylko jeden – cóż więc mogę
zdziałać?” Jest to podejście niestety dość typowe dla nas Polaków
– głęboko zakorzenione w naszej
sarmackiej mentalności. Niewiara
w siłę i znaczenie jednostki wynika
być może również ze stosunkowo
krótkiej historii polskiej demokracji.
Lubimy zrzucać odpowiedzialność
na innych, swoje błędy i niepowodzenia tłumaczyć pozostałościami
z minionego ustroju, urzędniczą prywatą i niekompetencją. W sondażach
ulicznych powtarzają się opinie: „nikt
się nami nie przejmuje”, „nic nie robią ci u góry” – ze wszech stron słychać narzekanie, które stało się niejako naszą cechą narodową. – Czy my,
wypowiadający dziś głosy sprzeciwu
i niezadowolenia, robimy oprócz narzekania cokolwiek więcej, aby nam
wszystkim żyło się lepiej?
Musimy sobie zdać sprawę z tego,
jak wiele zależy od każdego z nas
z osobna – potrzeba abyśmy codziennie odkrywali własną wartość dla swojego otoczenia, kraju, środowiska naturalnego i całego świata.
Spacerując w parku ktoś rzuci na chodnik puszkę po wypitym napoju i powie: „to tylko jedna, nic nieznacząca
puszka”. Aby uświadomić sobie wagę
tego incydentu dla całego społeczeństwa, wyobraźmy sobie że wszyscy
ludzie na Ziemi pójdą w ślady owego
osobnika, a my idąc do pracy będziemy musieli przedzierać się przez stosy
śmieci. Zastanówmy się jak wyglądałyby lasy, gdyby wszyscy postępowali
tak nierozsądnie, jak ludzie wywożący
do nich wielkogabarytowe odpady.
– Chyba nie trudno wyobrazić sobie
te odpychające zapachem i nieładem
„salony meblowe”. Gdy wynosimy
śmieci wydaje się nam, że „ten worek
to nie problem”. Problem pojawiłby
się wówczas, gdybyśmy przemnożyli
go w wyobraźni przez ilość ludzi za-

Jedna osoba zużywa dziennie około 130 l wody,
z których ponad 40% można zastąpić wodą deszczową. Deszczówka nie nadaje się do picia,
jednak z powodzeniem można wykorzystać ją do spłukiwania toalet, prania i podlewania ogrodu.
Niezbędna jest do tego instalacja zbierająca, magazynująca i rozprowadzająca wodę po domu.
Choć wymaga to dodatkowej inwestycji, pozwala jednak na
długoterminową oszczędność pieniędzy i zasobów środowiska.

mieszkujących naszą planetę – i nagle
waga naszego worka zaczyna mieć
znaczenie.

żonego rozwoju – na poszanowaniu ludzi i środowiska – przedsiębiorstwo, to prawdziwy majstersztyk – arcydzieło pomysłowości,
zaradności i zdrowego rozsądku.

„Dobry biznes”
– arcydzieło pomysłowości, Idea zrównoważonego rozwoju narodziła się właśnie po to, aby wskazać
zaradności i rozsądku
Wielu ludzi marzy o tym, aby po ich
śmierci pozostało po nich coś, co
sprawi, iż zostaną zapamiętani i przyczyni się do postępu cywilizacji. Któż
z nas nie chciałby być „Einsteinem
swoich czasów”? Zastanówmy się
z jakim szacunkiem myślimy o wielkich geniuszach minionych epok, których wynalazki tak bardzo ułatwiają
nam codzienne życie. W gruncie
rzeczy, to jak wygląda współczesny
świat, ściśle zależy od tego, co przekazali nam przodkowie i podobnie
nasze działania wpływają na przyszłość naszych potomków.
Bagatelizując zrównoważony rozwój,
ignorujemy tym samym prawo polskie.
Zgodnie z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rzeczpospolita Polska
strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia
wolność i prawa człowieka i obywatela
oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju”.

Również w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa, - o ile
nie rozwijamy go tylko po to by
zbić fortunę i ﬁnalnie przenieść
się na Wyspy Bahama, pracujemy na rzecz naszych dzieci.To one
odziedziczą majątki, wraz z „kosztami środowiskowymi”, którymi
są okupione. Za kilkadziesiąt lat zbilansują zyski i straty poniesione w wyniku naszych działań i wystawią nam
ocenę – czy będzie pozytywna?
Biznes, za który niewątpliwie będą
nam wdzięczne nasze dzieci to taki,
który w długoterminowej perspektywie przyniesie szeroko pojęty zysk.
Dobrze prosperujące, budowane
zgodnie z założeniami zrównowa-

drogi rozwoju gospodarczego, które
nie implikują dewastacji środowiska
naturalnego. Okazuje się bowiem,
iż rozwój może iść w parze
z ochroną środowiska, a co więcej – można na takim konsensusie zarobić. Powszechnie korzystają z tego przedsiębiorcy, działający
na zachodnich rynkach, co wpływa
na wzrost opłacalności i konkurencyjności ich ﬁrm. Niestety zasady zrównoważonego rozwoju są wciąż mało
popularne w Polsce, a samo pojęcie
„rozwoju zrównoważonego” brzmi
dosyć enigmatycznie dla znacznej
części naszego społeczeństwa.

Wszyscy pracujemy
na nasz wspólny rachunek
Jeżeli można rozwijać się, racjonalnie wykorzystując zasoby naturalne,
ograniczając presję na środowisko
i dodatkowo czerpać z tego korzyści
ﬁnansowe – to dlaczego tego nie czynimy? Czyżbyśmy jeszcze nie dorośli
do przedsięwzięć na rzecz „dobra
ogółu”? Przecież na wizerunek domu
składają się wszystkie jego pomieszczenia – nie tylko nasz „prywatny
pokoik”.
W polskich realiach wciąż bardziej
skuteczne okazują się być zaostrzające się restrykcje stosowane przez
UE, niż potencjalne korzyści płynące
z zastosowania innowacyjnych technologii, pozwalających na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.
Nie tylko unijne władze wymagają
od Polski postępowania zgodnego
z zasadami rozwoju zrównoważonego. Odnoszą się do niego najważniejsze polskie akty prawne, jak cho-

ciażby Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej. Zgodnie z art. 5 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska strzeże
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność
i prawa człowieka i obywatela oraz
bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju.”
Do zrównoważonego rozwoju odwołuje się również Prawo wodne,
Prawo ochrony środowiska, czy też
Narodowy Plan Rozwoju na lata
2007-2013, który zakłada: „ograniczanie do niezbędnego minimum
kosztów środowiskowych, a zwłaszcza
zapewnienie perspektywicznej ochrony zasobów środowiska i przyrody, bez
ograniczania możliwości rozwoju dla
przyszłych generacji”.
Czy tego chcemy, czy nie – jesteśmy
częścią systemu, od którego ściśle
zależymy i na który wywieramy bezpośredni wpływ. W szerokiej perspektywie, zarówno poprzez naszą
pracę, rodziny, które zakładamy jak
i traktowanie środowiska naturalnego – wszyscy pracujemy na wspólny
rachunek. Nikt z nas nie jest odrębną wyspą, rządzącą się własnymi prawami, bo postępowanie
każdego z nas składa się na obraz
i kondycję całego społeczeństwa.
Dlatego właśnie jednym z fundamentalnych motywów idei zrównoważonego rozwoju jest po prostu szacunek dla człowieka: nas
– żyjących dziś, oraz naszych
potomków. Jeśli nie jesteśmy przekonani do działań na rzecz „dobra
wszystkich”, to może „nasze dobro”
jest już wystarczającym argumentem
przemawiającym za poszanowaniem
środowiska? – Tylko nierozważni
działają wbrew swojemu dobru
i tylko mądrzy ludzie potraﬁą
działać dla „dobra wszystkich”. 

Jadwiga Żurad
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W październiku 1999 r. świat
wstrzymał oddech, kiedy
Organizacja Narodów
Zjednoczonych (ONZ)
potwierdziła narodziny dziecka,
które w światowym spisie
ludności uzyskało numer
6.000.000.000. Statystycy
mogli ogłosić, że liczba ludzi
na świecie podwoiła się w ciągu
zaledwie 40 lat. Wiadomość ta
odbiła się echem w światowej
ekonomii, by szybko powrócić
w formie pytania – czy świat
jest w stanie nadążyć za tak
gwałtownymi zmianami?
Rozwój zrównoważony
jest próbą odpowiedzi na
to pytanie.

Zrównoważony rozwój
– cóż to takiego?

Zdeﬁniowany przez ONZ jako
rozwój, który zaspokaja potrzeby
obecnego pokolenia, bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń
do zaspokojenia ich potrzeb („Nasza wspólna przyszłość” Raport
Brutland) rozwój zrównoważony
(ang. Sustainable Development) ma
na celu podtrzymanie możliwości
rozwoju społecznego i ekonomicznego, biorąc pod uwagę granice
wyznaczone przez środowisko naturalne. Aby to umożliwić, narzędzia
służące do wdrożenia zasad rozwoju
zrównoważonego powinny być realne pod względem ekonomicznym
(economically viable), społecznie
pożądane (socially desirable), jednocześnie respektując prawa środo-

wiska naturalnego (environmentally
feasible).
Innymi słowy, zrównoważony rozwój to taki rozwój, który sugeruje,
że planujemy zostać tutaj na stałe,
nie tylko na weekend (Patten 2000).
Biznes nie jest na weekend. Rozwój
zrównoważony w biznesie to taki
rozwój, który pozwala na zwiększenie dochodów z działalności przedsiębiorstwa, a jednocześnie uznaje
i promuje wartość więzi międzyludzkich oraz środowiska naturalnego.
Jak pokazuje praktyka wielu przed
siębiorstw jest to możliwe!

Emilia Skrzypek

środowisko

ekonomia
rozwój
zrównoważony

społeczeństwo
EMILIA SKRZYPEK, studentka III roku Zrównoważonego
Rozwoju Uniwersytetu St. Andrews. Absolwentka IX
edycji kursu Challenges of Sustainable Development
in Poland. Do jej głównych zainteresowań należą: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social
Responsibility), partycypacja społeczna (Participation
Techniques) oraz tematyka interwencji humanitarnej.
W przyszłości zamierza kontynuować studia w zakresie Rozwoju Zrównoważonego po których planuje
podjąć pracę w sektorze organizacji pozarządowych.
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Od 1 stycznia 2005 r. trwa Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 grudnia 2002 r.

Najtrudniejszy

3

pierwszy krok…

19

19 grudnia 2006 r. przy
ul. Zawiłej 61 w Krakowie
odbyła się konferencja
pt. „Zielona Strefa
Przedsiębiorczości Business
Park Zawiła – krok w stronę
zrównoważonego Rozwoju”.

Inicjatywę organizacji konferencji wysunął Prezes Stowarzyszenia
„Business Park Zawiła” – Janusz Kotynia. Pomysł projektu narodził się
w czasie prac uczestników IX edycji
kursu „Challenges of Sustainable Development in Poland”, który odbył
się w lipcu 2006 r. w Mogilanach,
koło Krakowa. Projekt uzyskał doﬁnansowanie ze środków Fundacji
Sendzimira w ramach konkursu „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju
w Polsce”, organizacyjnie prowa-

Energooszczędne świetlówki zużywają
około 70% mniej energii elektrycznej
niż żarówki tradycyjne i świecą średnio
do 10 razy dłużej. Instalacja świetlówek
pozwala na ponad trzykrotną oszczędność energii zużywanej na oświetlenie.
To tak jakby ta sama ilość energii oświetlała trzy firmy zamiast jednej.

dzonym przez Centrum Rozwiązań
Systemowych z siedzibą we Wrocławiu. Partnerem w realizacji projektu
była także Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska.

nie ma żadnego sensu

trudno powiedzieć

5%

nie ma większego
znaczenia

nie ma dużego
znaczenia, ale ma sens

5%

40%

27%
23%
ma na ﬁrmę korzystny wpływ

Wykres 1. Ocena przynależności do Stowarzyszenia „Business Park Zawiła” – opinie
ankietowanych przedsiębiorców.
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Udział odnawialnych źródeł energii
w naszym kraju nie przekracza 5%,
podczas gdy techniczne możliwości wynoszą blisko 50%.
(źródło: Biuletyn Klimatyczny nr 10, Instytut na rzecz Ekorozwoju)

W wydarzeniu uczestniczyli: przedstawiciele władz Miasta Krakowa,
urzędnicy Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta, radni Dzielnicy VIII,
naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu Łódzkiego, przedsiębiorcy, oraz
przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń
organizujących konferencję.

„Business Parku Zawiła”, problemów
z jakimi borykają się przedsiębiorcy,
możliwości ﬁnansowania oraz opłacalności innowacyjnych inwestycji
na rzecz ochrony środowiska.

na to, iż członkowie Stowarzyszenia w większości widzą korzyści,
płynące z ich członkostwa w Stowarzyszeniu (opinie ankietowanych
przedstawia wykres nr 1).

Dokonana została analiza funkcjonowania Strefy, oraz możliwości
podjęcia przez przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zwrócili szczególną uwagę na potrzebę usprawnienia
współpracy oraz przepływu informacji. Ponad połowa ankietowanych
przedsiębiorców oceniła aktualny stan
komunikacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia jako niezadowalający (wykres nr 2). Jednocześnie przedsiębiorcy widzą realne korzyści, które może
implikować zacieśnienie współpracy
pomiędzy nimi. Informacje dotyczące inicjatyw, w zakresie których byliby chętni na pogłębienie współpracy
z innymi członkami Stowarzyszenia,
przedstawia wykres nr 3.

nie

45%

55%
tak

Wykres 2. Czy przepływ informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia

„BPZ” jest wystarczający? – opinie ankietowanych przedsiębiorców.
Konferencja miała na celu zapoznanie uczestników z projektami realizowanymi w ramach zrównoważonego rozwoju, oraz promocję tej
idei. Uczestnicy wysłuchali wystąpień dotyczących m.in.: działalności
zielonych parków przedsiębiorczości na świecie, a w szczególności

wspólnych inicjatyw w zakresie
ochrony środowiska. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonej
wśród przedsiębiorców ankiety,
dotyczącej polityki środowiskowej firm oraz oceny działalności
„Business Parku Zawiła”. Uzyskane
w drodze ankiety dane wskazują
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0
organizacji
konferencji,
seminariów

wymiany
wyrobów,
usług, polityki
rabatowej

szkoleń
pracowników

wdrażania
technologii
proekologicznych

budowy sieci zagospodarokanalizacyjnej wania odpadów

Wykres 3. Chęć pogłębienia współpracy w zakresie wyszczególnionych ini-

cjatyw – opinie ankietowanych przedsiębiorców.
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Czy wiesz, że Polska jest jednym
z krajów najbardziej ubogich w zasoby
wodne w Europie? Pod ich względem
w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
plasujemy się na przedostatnim miejscu
w Europie (wielkość porównywalna
z zasobami Egiptu).

Konferencję zakończył Prezes Stowarzyszenia Janusz Kotynia, podsumowując całą inicjatywę: „Chcielibyśmy aby nasz pierwszy krok
w stronę zrównoważonego rozwoju zaprocentował w przyszłości.
Mamy nadzieję, iż informacje zaprezentowane na konferencji, dyskusje, oraz wnioski z nich płynące,
przełożą się na usprawnienie funkcjonowania naszej Strefy. Liczymy
na to, że współpraca przedsiębiorców z władzami samorządowymi,
naukowcami, społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi
i innymi jednostkami, przyniesie
korzyści wszystkim stronom. Wierzymy, że przyczyni się to do rewitalizacji i wzrostu atrakcyjności rejonu, w którym znajduje się Zielona

Strefa Przedsiębiorczości”.

Jadwiga Żurad
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„Business Park Zawiła”

Zrównoważony rozwój Zielonej Strefy Przedsiębiorczości *

W

W kontekście zarządzania
przedsiębiorstwem
„zrównoważony rozwój”
wskazuje na to jak
efektywnie łączyć dążenia
do podwyższenia dobrobytu
materialnego z poszanowaniem
środowiska naturalnego
oraz umacnianiem więzi
międzyludzkich. Idea zakłada
zatem równoważenie trzech
systemów: ekonomicznego,
ekologicznego i społecznego.
Założenie to powszechnie
znane i stosowane w krajach
lepiej rozwiniętych niż Polska,
wciąż jeszcze pozostaje obce
dla większości polskich
przedsiębiorców. Jednak
w dobie globalizacji i rosnących
oczekiwań społecznych, również
w naszym kraju coraz częściej
docenia się działania zgodne
z zasadami zrównoważonego
rozwoju. Trudno
nie zaobserwować nowych
możliwości jakie otwierają się
przed ﬁrmami, które ciągle się
doskonalą i potraﬁą efektywnie
wykorzystywać swój potencjał
bez nadmiernego ingerowania
w naturalną równowagę
środowiska. To właśnie
te ﬁrmy mają największe
szanse przetrwania na rynku
i odniesienia na nim sukcesu.

Program Zielone Parki
Przedsiębiorczości (ZPP)
Idea partnerskiej współpracy ﬁrm,
poprzez ich udział w programie Zielonych Parków Przedsiębiorczości
wiąże się ściśle z tematem „zrównoważonego rozwoju”. Przedsięwzięcie
zakłada tworzenie układów partnerskich pomiędzy ﬁrmami, samorządami,
oraz społecznościami, których celem
jest zrównoważony rozwój dla poprawy jakości życia w wymiarze zarówno
gospodarczym, jak i obywatelskim.
Obecnie istnieje w Polsce tylko dwanaście Zielonych Parków Przedsiębiorczości. Warto zaznaczyć fakt, iż
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych projekt ZPP cieszy się
znacznie większą popularnością. Wykorzystywany jest powszechnie jako
instrument podnoszący atrakcyjność
inwestycyjną terenów z jednoczesną
poprawą stanu środowiska naturalnego, dzięki realizacji przedsięwzięć
z dziedziny ochrony środowiska.

Zielona Strefa
Przedsiębiorczości
„Business Park Zawiła”
Inicjatorem powstania Zielonego Parku Przedsiębiorczości w południowo-zachodniej części Krakowa był
Janusz Kotynia – prezes ﬁrmy Alstar,
która ma swoją siedzibę na terenie
Parku. Wysunął on pomysł założenia
Stowarzyszenia Zielona Strefa Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła”,
którego rejestracja miała miejsce
30 czerwca 2004 r.

Strefa zajmuje powierzchnię około 80
ha. Na jej terenie działa ponad 100 ﬁrm
produkcyjnych, usługowych i handlowych, w których zatrudnienie znajduje
ponad półtora tysiąca osób. Powstała
organizacja za priorytet stawia sobie
promocję i zarządzanie pierwszym
w Krakowie ZPP w ten sposób, aby
stał się on atrakcyjnym terenem pod
inwestycje oraz wygodnym miejscem
zamieszkania i rekreacji.
W czasie postoju wyłącz silnik
– jest to opłacalne już po 6 sekundach
postoju, a po 10 sekundach Twoje auto
wytwarza więcej spalin niż przy ponownym włączeniu silnika.
(źródło: www.aeris.eko.org.pl)

Starania przedsiębiorców działających na terenie krakowskiego Parku
ukierunkowane są na rewitalizację
obszaru, w którym on się znajduje,
szczególnie na rozwój przedsiębiorczości oraz ochronę środowiska.
Członkowie Stowarzyszenia chcą rozbudowywać Strefę zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, wykorzystując w swych inwestycjach najnowocześniejsze, innowacyjne technologie.
Wierzą oni, iż realizacja wspólnych projektów na rzecz ochrony środowiska
przyczyni się do obniżenia negatywnego oddziaływania ﬁrm na środowisko
naturalne i może jednocześnie przynieść wymierne korzyści ekonomiczne.
Dlatego też przedsiębiorcy z „Business
Park Zawiła” są otwarci na proekologiczne idee i stopniowo przekonują się
do podejmowania współpracy w zakresie ich urzeczywistniania.

* artykuł opublikowany w grudniowym numerze (2006 r.) kwartalnika Małopolski Rynek Inwestycyjny, wydawanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
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Woda pokrywa ponad 70% powierzchni Ziemi,
jednak tylko 2,5% jej światowych zasobów to woda słodka,
a woda pitna stanowi niespełna 0,01% dostępnych zasobów.

Innowacyjność narzędziem
wcielania w życie zasad
zrównoważonego rozwoju
Należy się spodziewać, iż wynikiem rosnącego wskaźnika eksploatacji surowców naturalnych, będzie coraz szybszy
wzrost ich cen w przyszłości. Dlatego
też można przypuszczać, iż innowacyjne technologie nastawione na oszczędność energii i wody oraz minimalizujące
negatywny wpływ na otoczenie, są przyszłością przedsiębiorczości.
W nowopowstających na terenie ZPP
obiektach, coraz większą wagę przywiązuje się do „zrównoważonego”
wykorzystania zasobów naturalnych
oraz energooszczędności np. poprzez doświetlanie przez umieszczone w dachach świetliki (skylight).
Przykładem innowacyjnej technologii
stosowanej w kilku ﬁrmach na terenie
Business Parku jest energooszczędny
system wentylacji mechanicznej i recyrkulacji powietrza w systemie klimatyzacji – tzw. rekuperatory.
Według danych Stowarzyszenia Papierników Polskich (SPP), w 2005 r. zebrano
w całości ponad 1,26 mln ton makulatury
co pozwoliło na wytworzenie około 870
tys. ton mas włóknistych wtórnych,
z których produkuje się jeszcze dobrej
jakości papier. Udział makulatury w produkcji papieru wynosi w Polsce blisko
32%, natomiast udział mas pierwotnych
(tworzonych bezpośrednio z drewna)
w produkcji papieru i tektury wynosi około 55%, reszta to surowce niewłókniste.
Pocieszającym faktem jest to, że w ubiegłym roku odnotowano w Polsce wzrost
zużycia papieru i tektury z odzysku
(recyklingu) o 6,3 %. O 12,4 % wzrósł
odzysk makulatury z rynku odpadów, a
jej eksport wzrósł aż o 54%. SPP przewiduje, że do 2010 r. zużycie makulatury
w Polsce powinno wzrosnąć o około 50%
w stosunku do 2005 r. Będzie to możliwe
głównie dzięki ustawowemu obowiązkowi
odzysku i recyklingu opakowań, w tym
także opakowań papierowych.
(źródło: Gazeta Prawna)
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Jedna z ﬁrm – Intercera – zamierza
od przyszłego roku wykorzystać alternatywne źródła energii poprzez
kolektory słoneczne oraz wiatraki.
Na terenie ﬁrmy Alstar planowana
jest od przyszłego roku budowa „inteligentnego biurowca”, którego projekt
zakłada najwyższą klasę innowacyjności
– „A”. Jego realizacja wiąże się z zastosowaniem m.in. agregatów wody lodowej oraz pomp ciepła wraz z układem
rekuperatorów. Planowane jest także
zamontowanie baterii słonecznych,
które umożliwią przynajmniej częściowe zastąpienie energii elektrycznej
z tradycyjnych źródeł. Instalacja zbiorników do gromadzenia wód opadowych, umożliwi wykorzystanie „deszczówki” do spłukiwania toalet, mycia
posadzek oraz podlewania trawników.
Istotnym jest, aby wynikiem zastosowania innowacyjnych rozwiązań były
wymierne korzyści zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. W świecie
biznesu ważna jest nie tylko redukcja
zanieczyszczenia środowiska, ale przede wszystkim koszty wdrażania innowacyjnych technologii oraz korzyści
ﬁnansowe, jakie one implikują.
Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wymaga częstokroć zainwestowania znacznie większego kapitału,
niż w przypadku zastosowania tradycyjnych metod. Nowoczesne urządzenia pozwalają jednak na oszczędne
wykorzystanie zasobów naturalnych
oraz zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko.
W kontekście przynależności Polski
do Unii Europejskiej i przygotowywanych projektów podatku ekologicznego, powyższe kwestie coraz częściej
będą się przekładać na znaczne sumy
pieniężne.

Współpraca
Bardzo istotnym aspektem zrównoważonego rozwoju Zielonego Parku
Przedsiębiorczości jest współpraca
przedsiębiorstw z lokalną społecz-

nością, samorządem lokalnym i innymi jednostkami. Na drodze do osiągnięcia wyznaczonych przez Stowarzyszenie „Business Park Zawiła”
celów, jego członkowie korzystają
z doświadczeń partnerów.
Dnia 6 listopada 2006 r., przedstawiciele Stowarzyszenia, Małopolskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krakowskiego Parku Technologicznego
Sp. z o. o. podpisali list intencyjny, dotyczący współpracy na rzecz rozwoju
gospodarczego obszaru „Business Parku Zawiła”. Współpraca ma dotyczyć
głównie takich kwestii jak: rozbudowa
infrastruktury drogowej w obszarze
Strefy, wspólnej reklamy obszarów
biznesowych i komercyjnych w Krakowie oraz wprowadzenia w części Parku
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Korzystając z klimatyzacji
zużywasz dodatkowo
1 litr paliwa na godzinę podróży.
(źródło: www.aeris.eko.org.pl)

Krok w stronę zrównoważonego rozwoju
„Cywilizacja XXI w. charakteryzuje
się ekologizacją myślenia ekonomicznego, społecznego i politycznego,
która polega na nadawaniu większej
rangi ekologicznemu wymiarowi działalności techniczno-gospodarczej”
[Polak 1996, s. 35], stąd też przedsiębiorcy z ulicy Zawiłej w Krakowie
sukcesywnie zmierzają w kierunku
zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej w ich ﬁrmach.
„Business Park Zawiła” aktywnie
uczestniczy w popularyzacji idei
zrównoważonego rozwoju. Świadczy o tym chociażby fakt, iż prezes
Stowarzyszenia – Janusz Kotynia

wyszedł z inicjatywą organizacji konferencji, która odbyła się w grudniu
ubiegłego roku pod nazwą: „Zielona

W wielu przedsiębiorstwach, osobiste
komputery pracowników pozostają włączone po godzinach pracy oraz w weekendy. W takiej sytuacji, koszt energii
elektrycznej zużywanej rocznie przez
przeciętny komputer biurowy wynosi
$140. Koszt rocznej energii zużywanej
przez ten sam komputer, jeżeli jest on
wyłączany poza czasem pracy, wynosi
$35. Pozwala to na zaoszczędzenie
$105 w skali rocznej za każdy
komputer na terenie przedsiębiorstwa.
(źródło: Department of Planning and Infrastructure, Northern Territory Government - Australia (www.ipe.nt.gov.au))

Strefa Przedsiębiorczości Business
Park Zawiła – krok w stronę zrównoważonego rozwoju”. Projekt został
zrealizowany we współpracy Stowarzyszenia z Fundacją Partnerstwo dla
Środowiska, Fundacją Sendzimira,
Centrum Rozwiązań Systemowych
oraz absolwentkami dziewiątej edycji kursu „Challanges of Sustainable
Development”. Oprócz przedsiębiorców działających na terenie Strefy, w konferencji wzięli m.in. udział
naukowcy krakowskich uczelni, studenci, samorządowcy, jak i przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego. Głównym założeniem
konferencji było szerzenie idei zrównoważonego rozwoju na płaszczyźnie
przedsiębiorczości oraz propagowa
nie partnerskiej współpracy.

Jadwiga Żurad

Miliard sto milionów ludzi na Ziemi
cierpi z powodu braku wody. Problem
ten był głównym tematem Światowego
Dnia Wody, obchodzonego rokrocznie
od 1992 r. w dniu 22 marca. „Liczy się
każda kropla” – pod taką nazwą odbyły
się tegoroczne obchody Światowego
Dnia Wody, zorganizowane w Rzymie
przez FAO – organizację do spraw wyżywienia i rolnictwa ONZ. Jak powiedział
dyrektor generalny FAO, problem wody
to największe wyzwanie XXI w. Wiele
jest powodów pogłębiania się kryzysu:
przyrost demograficzny, rozwój gospodarczy i urbanizacja, zanieczyszczenie
środowiska i zmiany klimatyczne.
Jacques Diouf dodał, że wszystkiemu
mogłaby zapobiec mądra polityka, tymczasem w dziedzinie zaopatrzenia świata
w wodę panuje chaos.
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Z

Z czym przedsiębiorcy kojarzy
się ochrona środowiska?
To zależy – przynajmniej
od dwóch czynników:
•

jakie cele stawia przed sobą
ów przedsiębiorca: krótkoczy długookresowe,

•

czy przedsiębiorca wciąż
tylko się zastanawia,
czy też próbował już podjąć
działania związane
z ochroną środowiska.

Korzysta

nie tylko środowisko

Preferencje przedsiębiorców wobec
inwestycji w ochronę środowiska
zależą oczywiście nie tylko od tych
dwóch czynników – ważne jest także poczucie odpowiedzialności społecznej, presja ze strony władz i realizowanej przez nie polityki ochrony
środowiska, a w coraz większym
stopniu zwiększona możliwość pozyskiwania dodatkowego kapitału oraz
poprawy wizerunku. Chodzi również o dostępność środków ﬁnansowych, które pozwoliłyby na dokonanie wstępnych inwestycji, obecność
wzorców do naśladowania wśród innych przedsiębiorstw i wiele innych
czynników. Dwa pierwsze to jednak
moim zdaniem kluczowe czynniki
określające stosunek przedsiębiorcy
do ochrony środowiska.

W długim okresie wszyscy
będziemy martwi…
Sformułowanie Johna Maynarda Keynesa „w długim okresie wszyscy będziemy martwi” weszło do języka
potocznego i wyrwane z kontekstu
stanowi często manifest podobny
do carpe diem. „Chwytaj dzień i jak
najmniej ufaj przyszłości”… Przekuwa
się je na wzór epikurejskiego cieszenia się życiem, tym co tu i teraz, korzystania ze świata i nie zastanawiania się nad przyszłością, która i tak
dla nas nie ma znaczenia.
JAKUB KRONENBERG, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowo zajmuje się związkami gospodarki i środowiska. Jego książkę Ecological economics and industrial ecology wydało prestiżowe wydawnictwo Routledge. Przebywał na stażach naukowych we Francji, Szwajcarii i Wielkiej
Brytanii. W latach 2001-2003 pracował jako konsultant ds.
zarządzania środowiskowego w UNDP Umbrella Project.
W wolnych chwilach obserwuje ptaki i podróżuje.
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Keynes pisał w rzeczywistości,
że kiedy burza szaleje na morzu,
nie wystarczy pocieszać się, iż w długim okresie morze się uspokoi, gdyż
w długim okresie wszyscy będziemy
martwi. Wzywał do podejmowania
działań już teraz, aby zabezpieczyć
się przed burzą, łagodzić jej skutki,

a po jej przejściu cieszyć się z osiągniętego dobrobytu.
Ochrona środowiska ważna jest dla
przedsiębiorcy poważnie myślącego o długoterminowej działalności.
Rozumie on przecież, że do prowadzenia działalności gospodarczej
niezbędne są zasoby naturalne oraz
energia, a także zdolność środowiska do neutralizacji powstających
w wyniku jakiejkolwiek działalności
gospodarczej zanieczyszczeń. Jeśli
w wyniku swej działalności zmniejszy dostępność zasobów naturalnych
w przyszłości, albo jeśli doprowadzi
do zmniejszenia zdolności absorpcyjnej środowiska, to pogorszą się
wyniki jego przyszłej działalności.
Przeniesienie się do innego sektora
gospodarki jest możliwe, ale wiąże się z budowaniem swej pozycji
od podstaw, a zatem powoduje koszty i obniża zyski.

Why green is good?
Ten intrygujący tytuł nie pochodzi
z broszurki organizacji pozarządowej
zajmującej się ochroną środowiska,
ale… z reklamy trzeciej największej
korporacji na świecie – Shell.
Shell dba o swój wizerunek ﬁrmy
przyjaznej dla środowiska. Stara się,
aby nikt nie pamiętał o błędach popełnionych przez tę ﬁrmę w przeszłości
(np. zatopienie platformy wiertniczej na Morzu Północnym czy wykorzystywanie lokalnych bojówek
do pacyﬁkowania protestów przeciwko szkodliwej dla społeczeństwa
i środowiska eksploatacji złóż ropy
w Nigerii). I być może najważniejsze
– w swoich działaniach promocyjnych Shell stara się odwrócić uwagę

Największą
i stosunkowo najtańszą
rezerwą energii jest oszczędność
w jej zużywaniu.

społeczeństwa od podstawowego
obszaru działania ﬁrmy – produkcji
i dystrybucji paliw, przyczyniającej się
w dużym stopniu do problemów środowiska takich jak efekt cieplarniany.
Wskazuje więc na działania, jakie podejmuje w obszarze ochrony środowiska – zarówno w swej podstawowej działalności, jak i dywersyﬁkując
ją na alternatywne źródła energii.
Zielone to nie tylko dolary, które
zdają się być najważniejszym dobrem dla każdego przedsiębiorstwa, małego czy wielkiego. Zielone
oznacza również zieleń, przyrodę,
środowisko. Zgodnie z opinią wyrażoną w reklamie Shella, biznesu
nie można prowadzić w oderwaniu
od wartości, do których ﬁrma zalicza
troskę o środowisko. Wyznawanie
i przestrzeganie tego typu wartości
jest korzystne dla biznesu. Zgodnie
z opinią Shella, zarabiać pieniądze
będzie ta ﬁrma, która dba nie tylko
o to, ile zarobi, ale i, w jaki sposób
osiągnie swe cele.
W kampanii Shella nie chodzi jednak o altruistyczne przestrzeganie
dobrych zasad, ale o to, że ochrona
środowiska po prostu opłaca się.
Nie budzi to zresztą wątpliwości
wśród specjalistów od zarządzania,
którzy zrealizowali przynajmniej
kilka tego typu projektów. Dopóki

ich nie zrealizują, bronią się przed
podobnymi działaniami – potem
nie mają wątpliwości.

Ochrona środowiska
opłaca się
3P to nazwa jednego z najbardziej znanych programów ochrony środowiska
zrealizowanych wśród korporacji międzynarodowych. Program wprowadziła
w 1975 r. ﬁrma 3M, uznawana często
za jedną z najbardziej innowacyjnych
ﬁrm na świecie. Jego nazwa – Pollution
Prevention Pays – zapobieganie zanieczyszczeniom opłaca się – sugeruje, iż
celem jest zapobieganie zanieczyszczeniom u źródła – najlepiej zanim jeszcze
powstaną. 3P był pierwszym programem tego typu obejmującym całą korporację. Dzięki 3P, w 1996 r. ﬁrma 3M
została nagrodzona przez prezydenta
USA za działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ciągu 30 lat prowadzenia programu, przyczynił się on
do oszczędności ponad 1 mld USD.
Do 2005 r. zrealizowano ponad
6000 projektów polegających przede
wszystkim na przeprojektowywaniu
produktów i procesów, wymianie
sprzętu produkcyjnego oraz ponownym wykorzystaniu zasobów i recyklingu. Program opiera się na konkursach na pomysły przeprowadzanych
wśród pracowników.

„Balast materialny” (lub „plecak ekologiczny”; ang. material ballast lub ecological
rucksack) to różnica pomiędzy pośrednimi nakładami materialnymi związanymi z całym cyklem życia danego produktu lub usługi, a masą produktu. Nakłady pośrednie
(lub ukryte) reprezentują materię wydobytą ze środowiska wraz z pożądanymi zasobami, lecz niepotrzebną, i w związku z tym traktowaną jako odpad zaraz po ich rozdzieleniu. Bezpośrednie nakłady materialne wykorzystywane wprost do produkcji lub
do dostarczenia usługi równe są masie ostatecznego produktu. Na uwagę zasługuje
zwłaszcza przykład złotego pierścionka – balast materialny produktu ważącego zaledwie 10 gramów wynosi 3 tony. Balast materialny jednego litra soku pomarańczowego
to 100 kg, a średniej objętości gazety – 10 kg. Samochód osobowy potrzebuje 15 ton
zasobów, wyłączając zużycie wody. Ważący około 9 kg katalizator spalin posiada balast wynoszący prawie 3 tony, ponieważ do jego produkcji wykorzystywana jest platyna. Poszczególne balasty można zmniejszyć, gdyby do produkcji wykorzystywano
pochodzące z recyklingu zasoby wtórne.
(źródło: Andreas Mündl, Helmut Schütz, Wojciech Stodulski, Jerzy Śleszyński i Maria
J. Welfens (1999), Ekorozwój poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpcji.
Strategia dla nowej polityki ekologicznej w Polsce, Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju, s. 35-36)

3P to oczywiście nie jedyny przykład
tego typu przedsięwzięcia. Wiele
rozgłosu uzyskał również program
uświadamiający pracownikom ﬁrmy
chemicznej Dow, że redukcja ilości
wytwarzanych odpadów zawsze się
opłaca – WRAP (Waste Reduction
Always Pays). Jego realizację rozpoczęto w 1986 r. Zapobiegając
między innymi wytworzeniu 230 tysięcy ton odpadów i 13 mln ton ścieków, na przestrzeni ostatnich 20 lat
WRAP przyczynił się do oszczędności niemal 1 mld USD. Aby pobudzić
innowacyjność pracowników organizowano konkursy na najlepsze pomysły, zapewniono także inne formy
uznania dla pomysłodawców. Stosowano regularne przeglądy sytuacji
w zakresie potencjalnych obszarów
redukcji odpadów na poziomie poszczególnych zakładów. Tworzono
wreszcie czarne listy, na których
umieszczano wydziały będące największymi trucicielami w poszczególnych zakładach.
Wiele przykładów podobnych programów znaleźć można na stronie
internetowej Agencji Ochrony
Środowiska USA (http://www.epa.
gov/p2/pubs/casestudies/index.
htm). Okazuje się jednak, że również polskie firmy odnoszą tego
typu sukcesy, choć z pewnością
z mniejszym rozgłosem. Wystarczy
wspomnieć o projekcie Minimalizacja Odpadów i Strat prowadzonym
przez Fundację Partnerstwo dla
Środowiska w ramach programu
Czysty Biznes.
Obok bardzo istotnych korzyści
w postaci bezpośredniego uniknięcia
zanieczyszczeń, wymienione wyżej
programy przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez zachęcenie
i przekonanie do niej pracowników.
Podejmując podobne działania, ﬁrmy sprawiają, że również ich konkurenci oraz inne podmioty działające
na rynku zaczynają chronić środowisko. Korzyści odnosi jednak nie tylko
środowisko, na co wyraźnie wska-
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Prowadź samochód spokojnie! Agresywna jazda,
a więc gwałtowne przyspieszanie i hamowanie,
może podnieść zużycie benzyny (czyli Twoje koszta)
aż o 33% na autostradzie i do 5% w mieście.
(źródło: www.aeris.eko.org.pl)

zują nazwy opisanych programów.
Ochrona środowiska opłaca się, ponieważ przyczynia się do:
•

wzrostu efektywności, a tym
samym zyskowności organizacji
(zmniejszenie zużycia zasobów
i energii na jednostkę produkcji,
mniejsza ilość odpadów wymagających stosownego zagospodarowywania),

•

poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych
interesariuszy,

•

poprawy jakości wytwarzanych
produktów, zarówno rzeczywistej, jak i postrzeganej,

•

poprawy wizerunku organizacji.

Razem lepiej
Pozytywne efekty działalności jednego przedsiębiorstwa mogą zostać zwielokrotnione, jeśli podejmie
współpracę z innymi podmiotami,
kierującymi się w działalności podobnymi, długookresowymi celami.
W wyniku takiej właśnie współpracy na świecie powstają parki ekoprzemysłowe oraz tworzone na
ich podobieństwo polskie Zielone
Parki Przedsiębiorczości.
Park eko-przemysłowy to społeczność przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych
na wspólnym terenie, której członkowie dążą do poprawy swych
osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska oraz sytuacji ekonomicznej
i społecznej w drodze współpracy
w zarządzaniu problemami dotyczącymi ochrony środowiska i zasobów.
Współpracując, dążą do osiągnięcia
wspólnej korzyści wyższej niż suma
indywidualnych korzyści możliwych
do osiągnięcia, gdyby każde z tych
przedsiębiorstw realizowało własne
programy optymalizacji. Oto najczęściej stosowana deﬁnicja tego
typu przedsięwzięcia, odwołująca się
do korzyści możliwych do osiągnięcia
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dzięki ścisłej współpracy w dziedzinie
ochrony środowiska. Współpraca
w tego typu parku opiera się przede
wszystkim na wymianie produktów
ubocznych i odzysku zasobów.
Najczęściej cytowany przykład parku eko-przemysłowego zlokalizowany jest w Kalundborgu w Danii.
Nazywany jest on „symbiozą”, ponieważ udział w nim jest korzystny
dla wszystkich uczestników, a przynajmniej nie mogą w jego wyniku
tracić. Park wykształcił się spontanicznie w wyniku dostrzeżenia przez
kierowników działających w okolicy Kalundborga zakładów korzyści
możliwych do osiągnięcia w wyniku
współpracy. Wykorzystując produkty uboczne, które w innym wypadku zanieczyszczałyby środowisko,
uczestnicy parku ograniczają zapotrzebowanie na surowce naturalne
(węgiel, woda, ropa, gips) i sztuczne
(nawozy), z czym również wiąże się
zmniejszenie presji na środowisko.
Korzyści „ekologiczne” przekładają się na korzyści ﬁnansowe (rzędu
15 mln USD rocznie).

Co na to Michael Porter?
Michael Porter jest jednym z największych na świecie autorytetów
w dziedzinie zarządzania strategicznego i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wypowiadał się również
na temat związku konkurencyjności z działaniami podejmowanymi
przez przedsiębiorstwa na rzecz
środowiska.
Porter wielokrotnie zwracał uwagę
na fakt, iż o konkurencyjności decyduje presja ze strony rynku – zarówno
klientów, konkurencji, jak i dostępności czynników produkcji. Dopiero
taka presja, np. wysokie wymagania
nabywców czy ostra rywalizacja między ﬁrmami obsługującymi ten sam
rynek wymusza wzrost innowacyjności. Do konkurencyjności przyczyniają się jednak również sektory wspomagające i pokrewne – wyższa ich ja-

kość może ułatwić poprawę działania
analizowanego
przedsiębiorstwa.
Oczywiście wprowadzanie innowacji
jest trudne i napotyka na ogromną
przeszkodę – siły nakłaniające od unikania zmian i do przeciwdziałania im.
Bardzo często przejawy innowacyjności są tępione jako zagrażające
istniejącej strukturze, co oczywiście
uniemożliwia rozwój i zwiększanie
konkurencyjności.
Korzystne
dla
przedsiębiorstw
– z uwagi na wymuszanie innowacyjności – mogą wreszcie być pozornie
niesprzyjające im rozwiązania prawne. Zespół pracujący pod kierunkiem Portera wskazał na wiele tego
typu rozwiązań. Np. utrudnienia
w zatrudnianiu pracowników w systemie zmianowym i w wynagradzaniu za pracę w godzinach nadliczbowych we Włoszech były kosztowne
dla przedsiębiorstw. W efekcie doprowadziły jednak do opracowania
przez włoskie ﬁrmy zautomatyzowanej produkcji ciągłej.
Restrykcyjna polityka ochrony środowiska nie tylko przyczynia się
do czystszego środowiska, ale również poprawia wyniki działalności gospodarczej – tak brzmi jedna z hipotez sformułowanych przez Portera.
Taka polityka stymuluje efektywność
i innowacyjność przedsiębiorstw,
co prowadzi do wzrostu ich konkurencyjności. W szczególności wynika to z następujących konsekwencji
objęcia przedsiębiorstw bardziej restrykcyjnymi wymogami:
•

wskazywanie na relatywnie łatwe do usunięcia nieefektywności procesu gospodarowania,

•

tworzenie rynku dla przyjaznych
dla środowiska produktów i usług,

•

podnoszenie świadomości ekologicznej w przedsiębiorstwach
(zwłaszcza, gdy przepisy prawne dotyczą zbierania informacji
i sporządzania raportów),

Według opublikowanego przez „Independent”
raportu dotyczącego zmian klimatycznych,
pustynie, które stanowią obecnie 3% powierzchni naszej planety,
zajmą do 2100 r. około 30%.

•

obniżenie kosztów dostosowania do wymogów prawa,

•

ograniczanie niepewności związanej z przyjaznymi dla środowiska inwestycjami, a tym samym
zwiększanie ich ilości i wartości,

•

eliminacja „jazdy na gapę” (zjawiska polegającego na nieprzestrzeganiu przepisów przez
wąską grupę podmiotów, które
jednocześnie korzystają z ogólnej poprawy stanu środowiska
wywołanej przez przestrzeganie
przepisów przez większość) i zapewnianie jednakowych warunków konkurencji dla wszystkich,

•

przyspieszanie postępu technologicznego i wprowadzanie innowacji,

•

wymuszanie innowacji tam, gdzie
bez odpowiednich przepisów

wzrost
efektywności
produkcji

prawa nie byłyby one efektywne,
ponieważ związane z nimi korzyści ekonomiczne pojawiłyby się
ze zbyt długim opóźnieniem,
•

budowanie przewagi nad ﬁrmami
z zagranicy, nie objętymi podobnymi regulacjami.

Porter odwoływał się do licznych
przykładów przedsiębiorstw, które skorzystały z objęcia ich bardziej rygorystycznymi przepisami
w dziedzinie ochrony środowiska.
Przedsiębiorstwa pochodzące z kraju stosującego wyższe standardy
dotyczące ochrony środowiska
zwykle są również bardziej konkurencyjne na rynku międzynarodowym. W konsekwencji kraje, które
pierwsze przyjmą bardziej restrykcyjną politykę ochrony środowiska zyskują najwięcej, jeśli chodzi
o wyniki ekonomiczne pochodzą-

pozytywne relacje
z organizacjami
pozarządowymi

poprawa
jakości
produktów

cych z nich przedsiębiorstw. Nowe
regulacje muszą ustanawiać precyzyjne cele adekwatne do warunków
środowiskowych i ekonomicznych.
Muszą również dopuszczać pewną
elastyczność, pozwalając na różne
sposoby ich realizacji, a także w jak
największym stopniu odwoływać
się do wykorzystania mechanizmów
ekonomicznych. Powinny wreszcie
być koordynowane przez rząd oraz
przez przedstawicieli przemysłu,
potencjalnie również na poziomie
międzynarodowym.
Podsumowując, ochrona środowiska
wpływa na wszystkie czynniki wymienione na poniższym rysunku, przekładając się na przewagę konkurencyjną
przedsiębiorstwa. Aby jednak przedsiębiorstwo odnosiło korzyści związane z ochroną środowiska, konieczne
jest spełnienie dwóch warunków.

pozytywny
wizerunek
w mediach

spełnianie
wymogów
prawa
przewaga
konkurencyjna

wzrost
zaangażowania
personelu

poprawa relacji
ze społecznością
lokalną

zmniejszone
ryzyko
działania

łatwiejszy
dostęp
do ﬁnansowania

niższa
premia
za ryzyko
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Dbaj o swój samochód.
Poprawny stan silnika oraz opon
obniża zużycie paliwa od 5 do 15%.
(źródło: www.aeris.eko.org.pl)

Warunek 1:
aby zaoszczędzić,
trzeba najpierw wydać
Ta powszechnie znana przez przedsiębiorców zasada sprawdza się również w odniesieniu do projektów
związanych z ochroną środowiska.
W przypadku niskiej efektywności
wykorzystania zasobów w większości
polskich przedsiębiorstw (wysokie
nakłady materialne na jednostkę produkcji), nawet niewielkie inwestycje
przynoszą istotne korzyści. Często
pożądane zmiany polegają po prostu
na dobrym gospodarowaniu, takim
jak lepsze uszczelnienie instalacji lub
budynku. Usuwanie nieefektywności
przyczynia się jednocześnie do poprawy stanu środowiska.
Ważny jest oczywiście czas, po jakim
inwestycje zaczynają przynosić korzyści. Przedsiębiorcy myślący w kategoriach bardziej długookresowych
są skłonni podejmować działania,
w przypadku których okres zwrotu
jest dłuższy. W każdym wypadku, wymagające i wspomagające ﬁrmy prawo
ułatwia podejmowanie decyzji.

Warunek 2:
czy to sprawiedliwe?
Bywa, iż w odniesieniu do kosztów
ochrony środowiska podnoszone
są zarzuty, iż obarczanie nimi przedsiębiorców jest niesprawiedliwe. Pogląd
ten jest jednak sprzeczny z teorią ekonomii, a sądzę, że przeczy również powszechnemu zdrowemu rozsądkowi.
Degradacja środowiska związana
z działalnością gospodarczą stanowi przykład kosztu zewnętrznego
– nie ponoszonego przez podmiot,
który go spowodował, ale przez ogół
społeczeństwa (leczenie, usuwanie
szkód wywołanych przez zmiany klimatu, przywracanie zdolności ekosystemu do absorpcji zanieczyszczeń wytwarzanych przez gospodarkę, odtwarzanie zdegradowanych ekosystemów
etc.). Istnienie kosztów zewnętrznych
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sugeruje, że ktoś odnosi z tego tytułu
korzyści – funkcjonuje kosztem innych
– a mówiąc jeszcze bardziej dosadnie
– pasożytuje. Podstawowym celem polityki ochrony środowiska jest więc doprowadzenie do internalizacji kosztów
zewnętrznych – poniesienia ich przez
tego, kto je spowodował. Dobra regulacja to taka, która nie tylko do tego
doprowadzi, ale również uświadomi
przedsiębiorcom powody tej sytuacji
i wskaże, w jaki sposób mogą z niej
korzystać. Dobrowolna internalizacja
może być oczywiście wykorzystana
przez przedsiębiorców w budowaniu
korzystnego wizerunku.

Uwagi końcowe
Wychodząc od rozważań ogólnych
nt. wizji i strategii działania poszczególnych podmiotów gospodarczych
(podejście długofalowe warto rozumieć w kontekście zarządzania strategicznego), doszliśmy do wpływu,
jaki na przedsiębiorstwa wywiera polityka ochrony środowiska. Nie przypadkiem. Wbrew powielanym w niektórych kręgach poglądom, polityka
ochrony środowiska nie kieruje się
bezkrytycznie interesem rzadkich
roślin i zwierząt. Jej zakres oddziaływania jest znacznie szerszy, stąd kluczowe jest zaangażowanie w jej tworzenie wszystkich zainteresowanych,
w tym podmiotów gospodarczych.
Przedsiębiorstwa powinny rozumieć, że polityka nie jest wymierzona
przeciwko nim, ale może im pomóc
w zwiększeniu konkurencyjności przy
jednoczesnym uniknięciu nieuczciwej
konkurencji ze strony podmiotów
gospodarczych
skoncentrowanych
na odnoszeniu krótkookresowych
korzyści ﬁnansowych. Uczestnictwo
przedsiębiorstw w tworzeniu restrykcyjnej polityki ochrony środowiska przekłada się wreszcie na korzyści
w postaci poprawy ich wizerunku.
Wracając do wizerunku, zwraca uwagę fakt, że wizerunek BP jest dużo
bardziej korzystny niż ExxonMobil,
mimo że obie korporacje sprzedają

w rzeczy samej identyczny produkt.
BP w dużo większym stopniu dba
o swój wizerunek ﬁrmy przyjaznej dla
środowiska. Przykład ten jest prawdopodobnie szczególnie znamienny
dla uczestników programu Czysty
Biznes, którego BP jest sponsorem.
Tymczasem polskie ﬁrmy, nawet te,
które podejmują pewne działania
na rzecz ochrony środowiska, bardzo
rzadko wykorzystują ten fakt dla tworzenia swego wizerunku. Wynika to z,
i pogłębia, przekonanie, że nie warto
się wyrywać, że ochrona środowiska
to coś dla bogatych ﬁrm w bogatych
krajach. Studenci, z którymi omawiałem program Czysty Biznes zwrócili
uwagę na fakt, iż należące do niego przedsiębiorstwa bardzo często
nie zwracają uwagi na ochronę środowiska na swoich stronach internetowych. Tym samym nie wykorzystują
szansy, jaką w tej chwili stwarza sytuacja na rynku – rosnące zainteresowanie ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem (a więc również
działaniami ﬁrm w tym obszarze).
W polskich przedsiębiorstwach efektywność wykorzystania zasobów
jest przeciętnie znacznie niższa niż w
ich odpowiednikach z krajów Europy
Zachodniej czy Japonii. Zwiększając
tę efektywność, często w wyniku niewielkich nawet inwestycji, ﬁrmy mogą
odnieść znaczące korzyści. Zabiegając o bardziej restrykcyjną politykę
ochrony środowiska i współtworząc
ją, przedsiębiorstwa uzyskują dodatkowe korzyści. A wykorzystując
wszystkie te działania w budowaniu
swego wizerunku, przedsiębiorstwa
dodatkowo przekonują do siebie oraz
swoich produktów i usług konsumentów i społeczeństwo. To proste mechanizmy pokazujące, że ochrona środowiska rzeczywiście się opłaca. 

Jakub Kronenberg

Możliwości współfinansowania
inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach

P

Perspektywa ﬁnansowania
w ramach Funduszy
Strukturalnych 2007-2013

Małopolski Regionalny
Program Operacyjny
Celem Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 jest podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i ich rodzin. Ten cel
ma być realizowany poprzez realizację
następujących priorytetów:
•

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki,

•

Poprawa stanu infrastruktury
podstawowej: technicznej i społecznej,

•

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości,

•

Budowa zintegrowanej wspólnoty, zasad współpracy i systemu
bezpieczeństwa,

•

Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej,

Równocześnie dla okresu programowania 2007-2013 powstała na bazie
powyższej strategii Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, której celem strategicznym jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności
polskiej gospodarki, opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości, zapewniającej
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach
Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.
Ten cel będzie realizowany poprzez
realizację celów szczegółowych
w oparciu o przygotowane programy
operacyjne
Małopolskie przedsiębiorstwa chcące
kroczyć drogą zrównoważonego rozwoju również będą mogły skorzystać
z tych środków, głównie w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
NPR
2004-2006

NSS
2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

40,5%

52,3%

Europejski Fundusz Społeczny

15,9%

14,9%

Fundusz Spójności

32,6%

32,8%

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
(sekcja orientacji)

9,3%

-----

Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa

1,7%

-----

12809,7

59533,0

Środki UE

JOANNA WOJANOWSKA, nauczyciel akademicki (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
– ekonomia, ekonomika środowiska, zrównoważony
rozwój; współpracuje z Fundacją Partnerstwo dla
Środowiska przy realizacji projektów z EFS (działania
na rzecz rynku pracy), jak również działa w Stowarzyszeniu Doradców Europejskich (IW EQUAL – równość
szans).
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RAZEM

Tabela 1. Porównanie środków ﬁnansowych w ramach Narodowego Planu Rozwoju
2004-2006 oraz Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.
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Jedna tona makulatury
pozwala na zaoszczędzenie jednego drzewa
oraz 1200 l wody zużywanej w papierni.

(MRPO). Również – dla podniesienia
kompetencji pracowników będzie
można skorzystać z oferty Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej na:
http://www.funduszeonline.pl/
i inne

Mechanizm Norweski
i jego priorytety
Silnie ukierunkowany na działania związane ze zrównoważonym
rozwojem i ochroną środowiska
jest Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W okresie od 1 maja
2004 r. do 30 kwietnia 2009 r. w ramach Mechanizmu Finansowego
EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostanie przekazana całkowita suma w wysoko-

Przeciętnie dla obszaru Polski wielkość infiltracji wód opadowych (ta część opadu, która
wsiąka w grunt) stanowi 18,2% opadów (Pazdro, Kozerski, 1990). Również w przypadku spryskiwaczy, używanych do podlewania powierzchni zielonych – tylko około 20%
zużytej w nich wody, jest rzeczywiście wykorzystana przez rośliny. Nawadnianie roślin
poprzez specjalne instalacje wprowadzające wodę prosto do ich strefy korzeniowej
pozwala na ogromną oszczędność i niemalże stuprocentowe jej wykorzystanie.

ści 1 167 mld euro dla wszystkich
państw-beneficjentów.
Łącznie, w ramach obu Mechanizmów, Polsce przyznano środki w wysokości 533,51 mln euro
na lata 2004-2009. Wśród priorytetów i działań, jakie one obejmują,
znajdują się:

•

Zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii,

•

Prace
termomodernizacyjne
w budynkach użyteczności publicznej,

•

Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. wykorzystania energii wodnej,

•

Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej,

•

Organizacja selektywnej zbiórki

Ochrona środowiska:
•

Ograniczanie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz podłączenia
do zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych,

Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego
i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału
ludzkiego i społecznego

Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług

PO Kapitał ludzki

PO Konkurencyjna
gospodarka

PO Infrastruktura
i środowisko

16 Regionalnych
Programów Operacyjnych
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej,
mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów

PO Rozwój
Polski Wschodniej

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej

PO Europejskiej
Współpracy Terytorialnej

Rozwój obszarów wiejskich

PO Pomoc Techniczna

Rysunek 1. Cele szczegółowe NSS a programy operacyjne, współﬁnansowane z Funduszy Strukturalnych (EFRR, EFS, FS).
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Przeciętna drukarka
zużywa średnio 93% energii będąc na stand-by,
a tylko 7% na drukowanie.

odpadów, a następnie zagospodarowanie ich poprzez odzysk.

Promowanie zrównoważonego
rozwoju:
•

Zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności produkcji
i usług poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych,

Doﬁnansowanie będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych określonych w Traktacie
Akcesyjnym.
Lista priorytetowych programów
planowanych do ﬁnansowania w roku
2007:
•

Ochrona wód i gospodarka
wodna,

•

Ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie odpadami i zasobami,

•

Wykorzystanie alternatywnych
źródeł energii,

•

Wspieranie procesu tworzenia
„zielonych” miejsc pracy i „zielonych zamówień”,

•

Bezpieczeństwo ekologiczne,

•

Ochrona powietrza,

Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej poprzez tworzenie sieci nauczania
na rzecz środowiska,

•

Ochrona przyrody i krajobrazu
oraz kształtowanie postaw ekologicznych,

•

•

Działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej, w tym
zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci Natura
2000,

•

Działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej.

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

•

Pozostałe programy.

Więcej na:
http://www.nfosigw.gov.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/
pomoc_lista_programow.php

Ekologiczna Reforma Podatkowa – przyszłość „zielonych” przedsiębiorstw?

Ponadto przedsiębiorcy korzystać
mogą ze wsparcia ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Alternatywną wizją do obecnego
systemu podatkowego jest wprowadzenie podatku ekologicznego.
Podatki ekologiczne opierają się
na nowej ﬁlozoﬁi ekonomii ekologicznej: opodatkowania negatywnych
efektów zewnętrznych a nie dóbr
(taxing bads rather than goods).

Fundusz dokonując wyboru przedsięwzięć do doﬁnansowania będzie
przeznaczał środki przede wszystkim
na doﬁnansowywanie działań realizowanych z udziałem bezzwrotnych
środków Unii Europejskiej i innych
bezzwrotnych środków zagranicznych.

Podatki ekologiczne dają szansę
na stworzenie pierwszy raz w historii ery przemysłowej systemu zbliżonego do wolnego rynku, uwzględniającego wszystkie koszty prowadzenia
działalności gospodarczej, włącznie
z kosztami zewnętrznymi, które
wciąż nie są uwzględniane w cenach

Prowadź samochód spokojnie! Agresywna jazda, a więc gwałtowne przyspieszanie i hamowanie, może podnieść zużycie benzyny (czyli Twoje koszta) aż o 33% na autostradzie
i do 5% w mieście. (źródło: www.aeris.eko.org.pl)

oferowanych produktów i usług. Zastosowanie podatków ekologicznych
ma na celu:
•

ograniczenie wytwarzanie produktów uciążliwych dla środowiska,

•

zmniejszenie ilości traﬁających
na wysypiska odpadów, które
mogłyby być wykorzystane w gospodarce,

•

skłonienie producentów i konsumentów do preferowania wyrobów „ekologicznych”,

•

zmobilizowanie ich do segregacji odpadów i przekazywania
ich odbiorcom,

•

stworzenie źródeł ﬁnansowania
systemów zbierania, utylizacji
i odzysku odpadów.

Podatki ekologiczne są zachętą
do zmiany zachowań konsumentów
i producentów na takie, które efektywniej będą wykorzystywać zasoby
środowiska. Mogą one także skutecznie sprzyjać innowacjom technologicznym i organizacyjnym oraz stymulować
zmiany strukturalne. Doskonale także
wzmacniają działanie narzędzi administracyjnych ochrony środowiska.
Podatki ekologiczne zwiększają przychody budżetu, które mogą zostać
wykorzystane na redukcję opodatkowania pracy, działalności gospodarczej i lokat kapitałowych, a więc
stawek podatków dochodowych
i ubezpieczeń społecznych.
Doświadczenia krajów wdrażających
elementy ekologicznej reformy podatkowej oraz przeprowadzone modelowanie ekonometryczne dowodzą, że ekologiczna reforma podatkowa ma generalnie pozytywny wpływ
na zmniejszenie stopy bezrobocia.
Miejsca pracy tracone w sektorze
energetycznym, przemyśle ciężkim
czy chemicznym są odzyskiwane z nawiązką w sektorze usług, rolnictwie,
ochronie środowiska i innych.
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W okresie 1990-2005 liczba samochodów w Polsce wzrosła o 2,3 raza,
w tym samym czasie liczba pasażerów kolei zmalała o 70%.
Do 2015 r. przewiduje się dalszy silny wzrost liczby samochodów,
a liczba pasażerów w transporcie kolejowym ma spaść o 25%,
co w efekcie spowoduje 80% wzrost emisji gazów cieplarnianych z transportu.
(źródło: Biuletyn Klimatyczny nr 10, Instytut na rzecz Ekorozwoju)
Dzięki Ekologicznej Reformie Podatkowej osiągane są dwa ważne cele
jednocześnie:
•

•

poprawa stanu środowiska (poprzez zmniejszenie zużycia paliw,
energii i materiałów oraz zasobów środowiskowych, np. wody,
powierzchni ziemi),

Ekologiczna Reforma Podatkowa
jest ważna dla środowiska i zatrudnienia (wymiar ekologiczny, społeczny i ekonomiczny – a zatem zrównoważony rozwój!), gdyż:
•

obciążenie producentów i konsumentów dodatkowymi opłatami
i podatkami jako kara za marnotrawienie energii i zasobów lub
za zanieczyszczanie środowiska
w inny sposób, zachęca ich do podejmowania decyzji bardziej przyjaznych środowisku,

•

zbiorowy efekt takich bodźców
rynkowych może mieć istotny
wpływ na poprawę stanu środowiska w kraju i w konsekwencji
na zdrowie,

wzrost liczby miejsc pracy (poprzez zmniejszenie ﬁskalnych
obciążeń dla pracodawców
związanych z kosztami zatrudniania pracowników).

Jak podaje amerykańska Agencja
Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency),
w 1999 r. w Stanach Zjednoczonych, procesy recyclingu i kompostowania pozwoliły na odzysk
64 milionów ton odpadów, które miały
trafić na składowiska śmieci.
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•

obniżanie kosztów zatrudnienia
pracowników będzie zachęcało
pracodawców do jego zwiększania.

Jest wiele możliwości, już oferowanych
przez rynek i gospodarkę, sprzyjających
zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstw. Wiele rozwiązań jest jeszcze na etapie badania możliwości adaptacji na gruncie naszej gospodarki.
Przy sprzyjającym ustawodawstwie
i odpowiednich – zrównoważonych
– postawach konsumentów, przyjazne
dla środowiska działania przedsiębiorców będą nie tylko przynosiły im satysfakcję moralną, ale również wymierne

korzyści ﬁnansowe.

Więcej na:
http://zb.eco.pl/zb/112/ekonomia.htm
http://www.mos.gov.pl/
2materialy_informacyjne/raporty_
opracowania/synteza.pdf

Joanna Wojanowska

Projekt „Czas na Las!” w aspekcie strategii

Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

P

Projekt „Czas na Las!”
jest innowacyjnym
przedsięwzięciem realizowanym
przez Fundację Aeris Futuro
z Krakowa, pozwalającym
ﬁrmom włączyć się
w ogólnoświatową strategię
Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw (ang.
Corporate Social
Responsibility, CSR).

ul. Sławkowska 26A
31-014 Kraków
tel./fax: 12 423 20 47
www.aeris.eko.org.pl
aeris@eko.org.pl
Misją Fundacji jest skuteczne zapobieganie nienaturalnym zmianom klimatu
poprzez: praktyczne działania w terenie, promowanie odpowiedzialnego biznesu i wspieranie społeczności lokalnych. Projekt „Czas na Las”
jest narzędziem służącym do realizacji
tej misji. Polega on m.in. na sadzeniu
drzew, a tym samym na neutralizacji
emisji dwutlenku węgla, jaka towarzyszy działalności każdego przedsiębiorstwa. W ramach tego projektu istnieje
jeszcze wiele możliwych form współpracy. Więcej o projekcie na stronie:
www.aeris.eko.org.pl.
Społeczna odpowiedzialność biznesu deﬁniowana jest jako koncepcja,
zgodnie z którą przedsiębiorstwa
dobrowolnie decydują się przyczyniać do poprawy życia społeczeństwa
i czystości środowiska. Rodzi się
oczywiście pytanie: czy warto angażować się społecznie? Jakie korzyści
płyną z tego dla przedsiębiorstwa?

MARCIN WARCHAŁ, student IV roku studiów biologiczno-geologicznych ze specjalnością Ochrona przyrody
Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent IX edycji kursu Challenges of Sustainable Development in Poland.
Obecnie członek fundacji ekologicznej Aeris Futuro oraz
uczestnik szkolenia Śląska Akademia CSR organizowanego przez Dom Współpracy Polsko Niemieckiej oraz
Fundację Friedricha Eberta. W przyszłości chciałby się
zająć zagadnieniem połączenia prowadzenia działalności gospodarczej z ochroną środowiska i wspieraniem
społeczności lokalnych, czyli strategią Corporate Social
Responsibility.

7

Przede wszystkim buduje się wizerunek ﬁrmy, nadaje jej tożsamość,
uwiarygodnia ją w oczach mediów
i społeczności lokalnej. Może stanowić
doskonały element wewnętrznej, jak
i zewnętrznej strategii Public Relations.
Dla przykładu, aż 83% amerykańskich
konsumentów ma bardziej pozytywny
obraz ﬁrm, które angażują się społecznie (źródło: Cone/Roper Worldwide,
Catalys,1999). Ponadto dzisiejszy konsument jest coraz częściej konsumentem świadomym. Wymaga nie tylko
wysokiej jakości produktu lub usługi,
ale dobra przez niego zdobywane muszą też budzić pozytywne skojarzenia.
Standardy odpowiedzialnego biznesu
są rozpowszechnione w zachodniej
Europie, dlatego zyskując wizerunek

ﬁrmy zaangażowanej społecznie łatwiej
jest konkurować na rynku europejskim.
Łatwiej jest też przyciągnąć uwagę
inwestorów, którzy często przeprowadzają screening etyczny i wybierają
ﬁrmy najbardziej zaangażowane społecznie. Jednym słowem, ich wiarygodność społeczna jest równie ważna
jak wiarygodność ﬁnansowa. Ponadto
darowizny (tak przedsiębiorców jak
i osób prywatnych) można odliczyć
od podstawy opodatkowania.
Poza korzyściami zewnętrznymi,
działalność społeczna ﬁrmy przynosi
też wymierne korzyści wewnętrzne.
Wzrasta satysfakcja i zadowolenie
pracowników, przychylniej postrzegają oni jej zarząd. Ludzie doceniają aktywność ich pracodawcy, tworzy się
pozytywny wizerunek ﬁrmy, jej atrakcyjność na rynku pracy zwiększa się,
co pozwala przyciągnąć nowych pracowników i zatrzymać najlepszych.
Generalnie dobrze wykwaliﬁkowani,
zmotywowani, lojalni oraz zaangażowani pracownicy przyczyniają się
do obniżenia kosztów funkcjonowania
ﬁrmy oraz wzrostu jej efektywności.
Jest jednak jeden często powracający problem. Polscy przedsiębiorcy twierdzą, że nie stać ich jeszcze
na wspieranie innych, że są zbyt mali
i słabi. Niech odpowiedzią na te wątpliwości będą słowa Davida Halley’a:
„Warto pamiętać o tym zwłaszcza
w krajach słabiej niż Wielka Brytania rozwiniętych gospodarczo, gdzie
często słyszę od ﬁrm, że nie czują się
jeszcze dość silne, by dawać czy pomagać innym. Powtarzam wtedy, że
nie skala jest ważna a początek”. 

Marcin Warchał
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Fundacja

8

F

Fundacja Sendzimira, założona
w 1994 r. w USA, zawdzięcza
swe istnienie Tadeuszowi
i Berthe Sendzimirom.
Intencją jej powołania było
niesienie pomocy polskiemu
społeczeństwu w rozwiązywaniu
problemów środowiskowych
oraz popularyzacja zasad
zrównoważonego rozwoju.
Misją Fundacji jest inicjowanie
i wspieranie projektów
edukacyjnych, badawczych
i praktycznych mających
na celu poprawę kondycji
polskiego środowiska
i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Fundacja stara
się także pomagać lokalnym
społecznościom w osiąganiu
integracji i rozwijaniu zdolności
do sprawnego współdziałania
w zmiennych warunkach,
szczególnie w nieustannie
zmieniającej się sytuacji
społecznej oraz środowiskowej.

TOMASZ BERGIER, adiunkt w Zakładzie Kształtowania
i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Obszarem
jego naukowych zainteresowań jest zrównoważony
rozwój, w szczególności możliwości jego praktycznych
aplikacji, w tym zrównoważona gospodarka wodna
i inżynieria ekologiczna. W dysertacji doktorskiej zajmował się możliwością zastosowania oczyszczalni hydroﬁtowych do oczyszczania odcieków wysypiskowych.
Od 10 lat ściśle współpracuje z Fundacją Sendzimira
uczestnicząc w organizacji szeregu kursów, warsztatów
oraz licznych projektów dotyczących możliwości wykorzystania oczyszczalni hydroﬁtowych do porządkowania
gospodarki wodno-ściekowej.

24

Sendzimira
Rossauer Laende 25/4, A-1090 Vienna, Austria;
tel. 43 19740229, fax 43 19740227
Polskie biuro Fundacji Sendzimira
ul. Konarskiego 21a/9, 30-049 Kraków,
tel. 48 12 634 29 14
www.sendzimir.org.pl, oﬃce@sendzimir.org.pl

Obszary aktywności
Fundacji w Polsce:
•

•

•

Prowadzenie działań edukacyjnych. Najważniejsze inicjatywy
dydaktyczne Fundacji w Polsce
to coroczny, trzytygodniowy
kurs „Challenges of Sustainable Development” oraz liczne
warsztaty poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju,
dynamice złożonych systemów,
ekonomii ekologicznej oraz ekologicznym technologiom.
Inicjowanie
projektów
badawczych oraz przenoszenie
osiągnięć naukowych do praktyki. Fundacja wspiera przede
wszystkim działania naukowobadawcze, których wyniki mają
duże znaczenie praktyczne
i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, a także takie,
do realizacji których niezbędna
jest współpraca naukowców
z lokalną społecznością. Najważniejsze projekty realizowane z tego zakresu to: badania
ekosystemu rzeki Białej zasilanej
ściekami zawierającymi wysokie
stężenia metali ciężkich; odtworzenie naturalnego koryta rzeki
Sokołówki; program popularyzacji oczyszczalni ogrodowych
w Polsce Płd.; wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju
w dolinie Górnej Narwi.
Wspieranie inicjatyw zgodnych
z celami Fundacji. W trakcie
swojej ponad dziesięcioletniej
aktywności w Polsce, Fundacja
udzieliła wsparcia dużej ilości
lokalnych projektów i działań
praktycznie wprowadzających

zasady zrównoważonego rozwoju, zwiększających w lokalnych społecznościach zdolność
do rozumienia i rozwiązywania
problemów mających środowiskowe i społeczne źródła.
Fundacja Sendzimira, we wszystkich swych działaniach, przywiązuje
szczególną uwagę do budowania
trwałych i partnerskich kontaktów
z instytucjami, społecznościami lokalnymi oraz osobami prywatnymi.
W przypadku warsztatów i kursów
organizowanych przez Fundację, rola
uczestników nie kończy się na udziale w nich, wprost przeciwnie – dla
większości z nich jest to początek
znajomości i współpracy. To właśnie
spośród byłych kursantów i uczestników warsztatów rekrutują się pomysłodawcy i wykładowcy kolejnych
inicjatyw dydaktycznych. Poza tym,
byłym kursantom i uczestnikom warsztatów Fundacja udziela merytorycznego, ﬁnansowego i organizacyjnego wsparcia w realizacji własnych
projektów. W ten sposób działania dydaktyczne nabierają nowego
praktycznego wymiaru, a ich zasięg
i wpływ jest znacznie szerszy.


Tomasz Bergier

Centrum
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Rozwiązań Systemowych

C

Centrum Rozwiązań
Systemowych (CRS)
jest jedną z organizacji
dzięki której możliwa była
realizacja projektu: Zielona
Strefa Przedsiębiorczości
„Business Park Zawiła” – krok
w stronę zrównoważonego
rozwoju. Projekt uzyskał
doﬁnansowanie ze środków
The Sendzimir Foundation
(TSF) w ramach konkursu
„Wyzwania Zrównoważonego
Rozwoju w Polsce”,
organizacyjnie prowadzonym
przez CRS. Celem Konkursu
było udzielenie wsparcia
ﬁnansowego, merytorycznego
i organizacyjnego dla projektów
i inicjatyw zmierzających
do promowania zasad
zrównoważonego rozwoju
i wprowadzania ich w praktykę.

MARTA JAMONTT, doktorantka Studium Doktoranckiego
Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego,
pracownik i członek stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych. Absolwentka VIII edycji kursu Challenges of Sustainable Development in Poland. Jej zainteresowania naukowe obejmują zrównoważony rozwój,
w szczególności rozwój obszarów wiejskich i systemy
społeczno-ekologiczne oraz myślenie systemowe. Czas
wolny spędza na bliższych lub dalszych podróżach, dodatkowo interesuje się kulturą Wschodu.

ul. Parkowa 46/1
51-616 Wrocław
tel. 48 71 345 92 84
www.crs.org.pl
biuro@crs.org.pl
Centrum
Rozwiązań
Systemowych (CRS) założone na początku
2005 r. we Wrocławiu, jest stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców, doktorantów, absolwentów
wyższych uczelni i praktyków z całej Polski. Współpracują oni w celu
promowania i stosowania tzw. podejścia systemowego (całościowego)
w działalności naukowej, edukacyjnej, doradczej oraz w rozwiązywaniu
złożonych problemów. Wykorzystując swoje zasoby CRS partycypacyjnie współpracuje ze społecznościami
lokalnymi, ośrodkami akademickimi,
organizacjami państwowymi i pozarządowymi, jak również przedsiębiorstwami, pomagając w podejmowaniu strategicznych decyzji.
Obszarem zainteresowania i działalności Stowarzyszenia są z jednej strony systemy społeczno-ekologiczne,
z drugiej zaś biznesowe. Do tej pory
CRS współpracowało przy organizacji
takich przedsięwzięć jak m. in.:
•

Kursy Dynamiki Systemów, mające na celu przedstawienie systemowych narzędzi służących
do tworzenia komputerowych
modeli układów złożonych. Podczas kursów uczestnicy zapoznawali się ze sztuką tłumaczenia idei i przekonań na modele
koncepcyjne oraz ich weryﬁkacji
przez symulacje komputerowe.

•

Kursy Modelowania Koncepcyjnego, na których uczestnicy
uczyli się graﬁcznie przedstawiać
określone problemy. Tego typu
techniki pomagają w zrozumieniu sytuacji problemowej, a następnie znalezieniu najwłaściwszego rozwiązania.

•

Zielony Produkt Lokalny – projekt, którego celem było stworzenie strategii marketingowej
dla produktu lokalnego przyjaznego środowisku. Projekt był
realizowany przy pomocy gry
symulacyjnej.

•

Dynamika
Zrównoważonego
Rozwoju – kurs, którego efektem
było przedstawienie realnych
rozwiązań konﬂiktów społeczno
– ekologiczno – ekonomicznych
istniejących w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz
w Dolinie Odry.

Wymienione powyżej kursy niejednokrotnie okazały się być impulsem
dla ich uczestników do podjęcia samodzielnych działań w swoich społecznościach.
Obecnie Stowarzyszenie opierając się na metodach systemowych,
wspiera trzy europejskie projekty
badawcze związane z zarządzaniem
dolinami rzecznymi, których rezultaty będą w przyszłości mieć zastosowanie praktyczne. CRS służy ponadto pomocą osobom, które chcą
realizować własne projekty związane
z systemowym podejściem do złożonych problemów społecznych i eko
logicznych.

Marta Jamontt
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List Prezesa Stowarzyszenia Zielona Strefa
Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła”

Szanowni
Państwo!
Cieszę się, iż doszła do skutku konferencja „Zielona Strefa
Przedsiębiorczości Business Park Zawiła – krok w stronę zrównoważonego
rozwoju”, stanowiąca podwaliny niniejszej publikacji.

JANUSZ KOTYNIA, w 2004 r. założył Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości Business Park Zawiła,
którym kieruje do dziś; od 1991 r. właściciel ﬁrmy
Alstar J. Kotynia Sp. kom – jednej z ﬁrm, mieszczących
się na terenie Strefy; twórca Squash-Fitness Clubu Alstar. Jest absolwentem budownictwa po Politechnice
Krakowskiej. Czas wolny najchętniej spędza na nartach, strzelnicy sportowej, polu golfowym oraz grając
w squasha.

Chciałbym podziękować wszystkim organizacjom ﬁnansującym
i zaangażowanym w realizację projektu: Fundacji Sendzimira, Centrum
Rozwiązań Systemowych, członkom Stowarzyszenia „Business Park
Zawiła”, oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego uczestniczącej
w dystrybucji biuletynu. W sposób szczególny chcę podziękować
koordynującej cały projekt Jadwidze Żurad, za profesjonalne zorganizowanie
konferencji, ciężka pracę związaną z opracowaniem niniejszego biuletynu,
za jej kreatywność i entuzjastyczne podejście do projektu, na każdym etapie
jego realizacji.
Znajomość idei zrównoważonego rozwoju wśród polskich
przedsiębiorców, wciąż pozostawia wiele do życzenia – daleko nam
w tej kwestii do naszych zachodnich i północnych sąsiadów. Podobnie
pod względem wykorzystania innowacyjnych technologii, pozwalających
na racjonalne gospodarowanie surowcami – wiele jeszcze moglibyśmy się
nauczyć od Amerykanów, Anglików, Skandynawów czy też Niemców.
Polskim przedsiębiorcom zrównoważony rozwój wciąż kojarzy się bardziej
z samą ekologią, niż z możliwymi do osiągnięcia korzyściami dla ﬁrm.
Mam nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do promocji
Zrównoważonego Rozwoju w świecie biznesu, co przełoży się
na częstsze stosowanie praktyk prośrodowiskowych i prospołecznych
w przedsiębiorstwach, a przez to także wzrost ich konkurencyjności.
Wszystkim członkom „Business Parku Zawiła”, życzę aby nasza współpraca
z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, przyczyniła się
do wzrostu atrakcyjności Zielonej Strefy i Miasta Krakowa.

ZIELONA STREFA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
BUSINESS PARK ZAWIŁA
30-390 Kraków, ul. Zawiła 61
e-mail: strefa@zawila.org
www.zawila.org.pl
tel. 012 / 262 04 06
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Z poważaniem,
Janusz Kotynia
Prezes Stowarzyszenia Zielona Strefa
Przedsiębiorczości „Business Park Zawiła”.
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