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Abstrakt
Zagadnienie systemowego podejścia do zarządzania środowiskowego w organizacjach w ostatnich latach cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wynika ono z coraz większej uwagi przedsiębiorców skierowanej
na sprawność systemu oceny efektów działalności środowiskowej oraz działania mające na celu zapobieganie
zanieczyszczeniom. Dlatego w artykule omówiono podstawowe założenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 oraz innych znanych systemów i programów środowiskowych. W efekcie w artykule starano się wykazać jaki jest wpływ posiadania przez organizacje innych systemów lub programów dotyczących zarządzania środowiskowego na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001.
Key words: environment al management system, ISO 14001, environmental programmes, environmental
systems, Cleaner Production, Responsible & Care, EMAS
Abstract
In recent years problem of environmental management system is arousing interest in organizations. It is result
from more and more managers interest of efficient environmental performance evaluation and prevention of
pollution. Therefore this article discussed basic environmental management system requirements according to
ISO 14001. The paper tries to determine the impact of environmental systems or programs on improvement
of environmental management system according to ISO 14001.

Wstęp

najbardziej popularnej normy – ISO 14001, istnieje
szereg innych dokumentów oraz inicjatyw wspomagających prośrodowiskowo nastawione organizacje. Niektóre z nich osadzone są bardzo mocno w
ustawodawstwie międzynarodowym, inne zaś w
dokumentach opracowywanych przez międzynarodowe lub krajowe instytucje. Przykładem może być

Najbardziej znanym międzynarodowym standardem systemu zarządzania środowiskowego jest
obecnie norma ISO 14001, zawierająca wymagania
w zakresie systemowego podejścia do zarządzania
środowiskowego w organizacji. Jednym z najważniejszych wymagań tej normy jest ciągłe doskonalenie1. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż oprócz
1

który ma na celu doskonalenie ogólnych efektów działalności środowiskowej, zgodnie z polityką środowiskową
organizacji [1].

Ciągłe doskonalenie – powtarzający się proces
usprawniania systemu zarządzania środowiskowego,

Zeszyty Naukowe 19(91)

71

Alina Matuszak-Flejszman

rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące ekozarządzania i audytów EMAS, czy różne programy
z dziedziny zarządzania środowiskowego (Czystsza
Produkcja, Odpowiedzialność i Troska). Mimo, iż
uczestnictwo w nich jest zupełnie dobrowolne, to
zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego, na
organizacje wywierana jest presja w celu przyłączenia się do działań na rzecz ochrony środowiska
naturalnego, a przede wszystkim na rzecz zmniejszania negatywnego wpływu wynikającego z działalności organizacji na środowisko.

Do najważniejszych elementów, na jakie kładziony jest nacisk w normie ISO 14001 należą:
 zobowiązanie do ciągłego doskonalenia;
 zobowiązanie do zgodności z obowiązującym
ustawodawstwem (przepisy, kodeksy postępowania oraz zarządzanie wewnętrzne dotyczące
ochrony środowiska);
 zapobieganie zanieczyszczeniom3 we wszystkich możliwych elementach środowiska naturalnego takich jak: emisja do powietrza, zrzuty
ścieków do wody, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie podłoża gruntowego, oddziaływanie
na społeczeństwo, wykorzystanie surowców
i zasobów naturalnych, a także inne lokalne
kwestie środowiskowe.

System zarządzania środowiskowego
według normy ISO 14001
Norma ISO 14001 zawiera specyfikacje systemu
zarządzania środowiskowego, w tym wymagania
podlegające obiektywnemu audytowi dla celów
certyfikacji lub deklaracji własnej. Została ona
opracowana w sposób umożliwiający zastosowanie
jej do różnych warunków geograficznych, kulturowych i społecznych. Nie zostały ustalone w normie
wymagania bezwzględne, które dotyczą efektów
działalności środowiskowej2. Wymaga się jedynie
podjęcia zobowiązania wyrażonego w polityce
środowiskowej, że organizacja będzie działała
zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi, a także, że zobowiązuje się do
minimalizacji zanieczyszczeń i ciągłego doskonalenia w tym kierunku.
Norma ISO 14001 ma zastosowanie do każdej
organizacji, która chce [1]:

W myśl wymagań normy ISO 14001 na etapie
planowania należy ustalić cele i procesy niezbędne
do osiągnięcia rezultatów w związku z polityką
środowiskową organizacji. W ramach tego działania należy wdrożyć zidentyfikowane procesy. Etap
sprawdzania wymaga monitorowania i pomiarów
procesów pod względem polityki środowiskowej,
celów, zadań, prawnych i innych wymagań oraz
raportowania uzyskanych wyników. Ostatni etap,
działania, polega na wdrażaniu działań, aby ciągle
doskonalić funkcjonowanie systemu zarządzania
środowiskowego.
Systemy zarządzania środowiskowego zbudowane w oparciu o wymagania normy ISO 14001
stają się coraz bardziej popularne zarówno na świecie, jak i w naszym kraju. Ostatnie wydanie corocznego przeglądu stwierdza znaczny wzrost liczby wydanych na świecie certyfikatów ISO 14001.
Stwierdzono, iż z końcem roku 2008 na świecie
wydano prawie 189 tys. certyfikatów.

 ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i doskonalić
system zarządzania środowiskowego;
 mieć pewność co do postępowania zgodnego
z ustaloną przez siebie polityką środowiskową;
 wykazać zgodność funkcjonującego SZŚ z wymaganiami normy ISO 14001.

Programy środowiskowe
Czystsza Produkcja

Norma ISO 14001 może być zatem stosowana
do celów wewnętrznych – nabrania pewności kierownictwa organizacji o proekologicznym działaniu
przedsiębiorstwa – oraz celów zewnętrznych – dania pewności o proekologicznym działaniu przedsiębiorstwa zainteresowanym stronom. W kontekście zewnętrznym norma ISO 14001 może być
wykorzystana do potwierdzenia tego, co organizacja mówi o swojej polityce środowiskowej i działaniach środowiskowych. Odnosi się to do oceny
zgodności dostawcy, np. przez klienta przedsiębiorstwa oraz zainteresowane strony i do certyfikacji
przez niezależną jednostkę certyfikującą.
2

Koncepcja Czystszej Produkcji wyrosła na
gruncie poszukiwań takiego modelu gospodarowania, który w większym stopniu mógłby kojarzyć
3

Ocenie efektów działalności środowiskowej służy
norma ISO 14031.
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Zapobieganie zanieczyszczeniom – stosowanie procesów, sposobów postępowania, materiałów lub wyrobów,
usług i energii, które przyczyniają się do zredukowania
lub nadzorowania (osobno bądź łącznie) tworzenia, emisji
i wydalania wszelkiego typu zanieczyszczeń lub odpadów, aby zredukować niekorzystne aspekty środowiskowe. Zapobieganie zanieczyszczeniom może obejmować: redukcję lub eliminację źródeł zanieczyszczeń,
zmiany w produktach lub usługach, efektywne wykorzystanie zasobów, stosowanie zastępczych materiałów
i energii, recykling, przetwarzanie, regenerację i obróbkę [1].
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cele produkcyjne z celami ochrony środowiska
i oszczędniejszym korzystaniem z jego zasobów
[2]. Początkowo koncentrowano się na możliwości
zmniejszenia negatywnych oddziaływań na środowisko ze strony procesów produkcyjnych, co
zaowocowało rozwojem programów technologii
mało- lub bezodpadowych. Następnie zaczęto wytwarzać czyste produkty przy użyciu czystych technologii. Jednak produkty te nie były nieskażone,
a raczej „czystsze”4. Zgodnie z definicją UNEP
Czystsza Produkcja jest strategią ochrony środowiska polegającą na ciągłym, zintegrowanym, zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do procesów,
produktów i usług, zmierzającym do zwiększenia
efektywności produkcji i usług oraz redukcji ryzyka
dla ludzi i środowiska przyrodniczego [3].
Strategia Czystszej Produkcji, opisana w artykule 30 Agendy XXI wieku, jest postrzegana jako
nowoczesna strategia zarządzania środowiskowego,
zmierzająca do osiągnięcia rozwoju zrównoważonego również poprzez wspieranie tworzenia odpowiedniej struktury, która ma służyć zarządzaniu
przedsiębiorstwem [4]. Idea Czystszej Produkcji
kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń
„u źródła”, czyli w momencie ich powstawania
w procesie produkcyjnym, zamiast budowy kolejnych, coraz to nowocześniejszych oczyszczalni
tzw. „na końcu rury”. Strategia ta skierowana jest
do szerokiego grona odbiorców. Może być wdrażana w każdego rodzaju przedsiębiorstwie, począwszy od przedsiębiorstwa przemysłowego, poprzez
jednostki usługowe, a skończywszy na samorządach terytorialnych czy gospodarczych, a także
jednostkach sektora publicznego. Czystsza Produkcja jest filozofią odpowiedzialnego prowadzenia
działalności produkcyjnej i usługowej, zawierającą
takie aspekty jak [5]:

Podstawową zasadą Czystszej Produkcji jest zapobieganie lub likwidacja zanieczyszczeń poprzez
kombinację działań, które dają maksimum pozytywnych efektów w środowisku z istotnymi ekonomicznymi oszczędnościami dla przemysłu i społeczeństwa. Strategia Czystszej Produkcji zakłada
[6]:
 oszczędne gospodarowanie surowcami i materiałami stosowanymi w procesach wytwarzania;
 oszczędne gospodarowanie nośnikami energii;
 eliminację surowców i produktów nieprzyjaznych dla środowiska i zdrowia ludzi;
 zapobieganie wytwarzaniu odpadów i odchodzenie od metod ich poprodukcyjnej utylizacji.
Należy podkreślić, że Czystsza Produkcja nie
jest działaniem jednorazowym. Przedsiębiorstwa
decydujące się na dobrowolne wdrożenie strategii
Czystszej Produkcji stale dążą do redukcji zanieczyszczeń, zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów związanych z opłatami środowiskowymi, poprzez opracowywanie i wdrażanie tzw. projektów
Czystszej Produkcji. W strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa powstają specjalne grupy projektowe ds. Czystszej Produkcji. Najistotniejsze jest
więc zainteresowanie tą strategią naczelnego kierownictwa i stworzenie systemu zarządzania środowiskiem opartego o strategię Czystszej Produkcji, który później często stanowi podstawę do
wdrażania systemu zarządzania środowiskowego
zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Zdaniem Jarosława Gawlika5 „Czystsza Produkcja to
ciągły proces doskonalenia Systemów Zarządzania
Produkcją i Środowiskiem. Jest ona najkrótszą drogą do „ekologicznego” certyfikatu ISO 14000. Jego
wprowadzenie będzie przepustką do biznesu
w trzecim tysiącleciu naszej ery. Czystsza Produkcja to czysty zysk dla nas i dla środowiska, w którym żyjemy.”

 odpowiedzialność za sposoby i rozmiary korzystania z zasobów przyrody;
 świadomość konieczności samoograniczania
poprzez dążenie do zrównoważonej konsumpcji;
 ciągłe dążenie do doskonalenia własnej pracy
zapewniającej zaspokojenie niezbędnych potrzeb człowieka w równowadze z wymaganiami
przyrody.

4

Program Odpowiedzialność i Troska

Program Odpowiedzialność i Troska (Responsible & Care) jest międzynarodowym, prostym programem zarządzania realizowanym przez przedsiębiorstwa branży chemicznej, którego geneza powstania sięga lat osiemdziesiątych. Celem tego
systemu miało być zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm chemicznych na środowisko naturalne, wzrost bezpieczeństwa stosowanych procesów wytwórczych oraz prewencyjne zarządzanie
systemem ochrony zdrowia. Ponadto w swoich

Problematyka Czystszej Produkcji została po raz
pierwszy poruszona we wspomnianym wcześniej raporcie pt. „Nasza wspólna przyszłość”. W 1989 roku
w Paryżu, działające w strukturze UNEP, Centrum
Programowania Działalności / Przemysł i Środowisko
(IE/PAC) ogłosiło Program Czystszej Produkcji (Cleaner Production Programme). Stała się ona wiodącym
celem polityki ekologicznej świata.
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założeniach system ten miał zapewnić elastyczne
reakcje na potrzeby społeczeństwa lokalnego oraz
pozwolić na rzeczową informację o faktycznym
oddziaływaniu tego przemysłu na otoczenie. Wdrożenie systemu stało się „panaceum”, które zapewniło uzyskanie społecznego przyzwolenia na funkcjonowanie wielu organizacji, ukierunkowanych na
poprawę i wymierne efekty w zakresie zdrowia,
bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Program
„Odpowiedzialność i Troska” realizowany jest
przez Narodowe Stowarzyszenia Chemiczne w kilkudziesięciu krajach na świecie, w których zrzeszone organizacje wytwarzają ponad 87% światowej produkcji chemicznej6. Zgodnie z wytycznymi
Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC), międzynarodowe przedsiębiorstwa w swych
zagranicznych placówkach wdrażają zasady programu „Odpowiedzialność i Troska” wynikające
z lokalnych warunków i przesłanek oraz uczestniczą w inicjatywie poprzez krajowe stowarzyszenia
chemiczne. W Polsce idea programu „Odpowiedzialność i Troska” zrzesza obecnie 37 organizacji
(stan na dzień 9.12.2009 r.).
Należy podkreślić, że program „Odpowiedzialność i Troska” stanowi publiczne i dobrowolne
zobowiązanie się przedsiębiorcy do realizacji działań dotyczących poprawy swej działalności w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony zdrowia pracowników. Idea
tego programu polega na prowadzeniu działalności
gospodarczej opierającej się na solidnych i wiarygodnych podstawach zrównoważonego rozwoju.
Do zasad tych należy zaliczyć:
 efektywność ekonomiczną ukierunkowaną na
zysk dla zbiorowości i uwzględniającą koszty
społeczne oraz koszty środowiskowe;
 troskę o środowisko, zakładającą obok ochrony
naturalnych zasobów systematyczne minimalizowanie negatywnego oddziaływania na otoczenie oraz angażowanie się w szerzenie otwartości
informacyjnej i edukacji ekologicznej;
 równowagę społeczną przejawiającą się aktywnymi działaniami w celu podnoszenia jakości
życia społeczności lokalnej oraz współuczestnictwem w jej życiu kulturalnym i edukacyjnym.
Program „Odpowiedzialność i Troska” uważany
jest za pewien kierunek w zarządzaniu organizacją
w zakresie ochrony środowiska. Struktura zinte6

growanego systemu zarządzania w zakresie „Responsible & Care” jest bardzo podobna do ogólnej
struktury zarządzania w przedsiębiorstwie i opiera
się na uproszczonej pętli Deminga. Pierwszy krok
stanowi podjęcie decyzji o realizacji programu
„Responsible & Care”. Decyzję tę podejmuje najwyższe kierownictwo. Następnie dokonuje się analizy słabych i mocnych stron proekologicznego
zarządzania już istniejących w zakładzie oraz ewidencjonuje elementy związane ze zdrowiem, środowiskiem lub bezpieczeństwem procesowym.
Następnym etapem jest zdefiniowanie kierunków
działania i celów do osiągnięcia. Duża spójność
przy realizacji celów i procedur postępowania przy
wdrażaniu i realizacji zarówno systemu zarządzania
środowiskowego według normy ISO 14001, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
według PN-N/OHSAS 18001, jak i programu Odpowiedzialność i Troska powoduje, że programy te
wzajemnie się uzupełniają i przenikają, pozwalając
na uzyskanie wymiernych efektów w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa procesowego [7]. Dalsza realizacja
wymaga zdefiniowania struktury organizacyjnej
i podziału odpowiedzialności oraz wymagań potrzebnych do osiągnięcia nakreślonych kierunków
działania. Następnie, po ustaleniu hierarchii ważności działań, realizuje się je. Po realizacji dokonuje
się sprawdzenia i weryfikacji zarówno efektów, jak
i skutków. Weryfikacja skutków przyczynia się do
tzw. przeglądu działań pod kątem możliwości poprawy. Pętla zamyka się i następuje kolejny wyższy
w stosunku do poprzedniego etap zdefiniowania
kierunków działania i celów do osiągnięcia. Można
stwierdzić, że pętla ta zaczyna przybierać postać
spirali, a poziom realizowanych przedsięwzięć jest
coraz wyższy, co związane jest z ciągłym doskonaleniem działalności firmy w zakresie ochrony środowiska.
Należy podkreślić, że program Odpowiedzialność i Troska jest ukierunkowany na społeczeństwo, dlatego przedsiębiorstwa chemiczne realizujące ten program zobowiązane są do prowadzenia
stałego dialogu ze swoimi klientami, dostawcami,
kooperantami oraz ze społecznością lokalną. Miarą
uniwersalności programu Odpowiedzialność i Troska jest ciągłe doskonalenie. Nie stawia się bowiem
przed jego realizatorami wstępnych warunków
spełnienia określonych wymogów. Bezwzględnie
natomiast musi istnieć publiczna deklaracja ciągłej
poprawy oraz demonstrowanie jej rezultatów. Nadrzędnym celem programu jest rozwój dobrych praktyk zarządzania, przyczyniających się do poprawy
działalności, komunikacji ze społeczeństwem oraz
odpowiedzialności za wytwarzane wyroby.

Jego sygnatariuszami są między innymi takie czołowe
koncerny chemiczne jak: BASF, BP Chemicals, Shell
Chemicals, Degussa, Henkel, Monsanto Neste Oy,
Dow Europe, DuPont, Bayer, DSM, Elf Atochem.,
Rhodia, Norsk Hydro, Akzo Nobel Industries.
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rządzeniem EMAS II8. Zasadniczą zmianą wprowadzoną w znowelizowanym Rozporządzeniu
EMAS było dopuszczenie udziału w systemie organizacji pozaprzemysłowych, a także zastąpienie
dotychczasowej treści Załącznika I do Rozporządzenia EMAS, zawierającego wymagania w stosunku do SZŚ, tekstem normy międzynarodowej
ISO 14001. Ponadto zmieniono definicję podmiotu,
który może zostać zarejestrowany. Zrezygnowano
z zasady, że rejestrowane są poszczególne obiekty.
Obecnie możliwe jest rejestrowanie organizacji,
która może być częścią obiektu lub też składać się
z kilku obiektów [10]. Rozporządzenie EMAS zostało uchwalone na podstawie art. 175 Traktatu
ustanawiającego wspólnotę Europejską i obowiązuje od 27 kwietnia 2001 r. Rozporządzenie to uznaje
się za kontynuację dotychczas obowiązujących
rozwiązań, co oznacza, że pozostają w mocy krajowe systemy akredytacyjne, wewnętrzne rozwiązania organizacyjne, utrzymane są kompetencje
weryfikatorów środowiskowych oraz ważność rejestrów przedsiębiorstw spełniających wymagania
eko-audytu.
W lipcu 2008 roku złożony został wniosek [11]
dotyczący zmian w rozporządzeniu EMAS II,
w wyniku którego powstanie tzw. EMAS III. Celem wniosku było wzmocnienie dotychczasowego
systemu EMAS poprzez zwiększenie jego wydajności i atrakcyjności dla organizacji. Przede
wszystkim zmiany w EMAS III obejmują 5 zasadniczych obszarów: systemu zarządzania środowiskowego, zasad i procedur akredytacji i weryfikacji, zakresu geograficznego, środków służących
ograniczeniu obciążeń administracyjnych i tworzeniu zachęt oraz działań promocyjnych [8]. Należy
podkreślić, że EMAS III w dalszym ciągu będzie
opierał się na systemie zarządzania środowiskowego zgodnym z wymaganiami międzynarodowej
normy ISO 14001 oraz zostanie uzupełniony następującymi elementami:

Program ten w ramach działania systematycznego i zgodnego z mechanizmem wdrażania głównych jego wytycznych pozwala przedsiębiorcy
przede wszystkim na:
 podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących aspektów środowiskowego oddziaływania;
 działanie aktywne i adekwatne do nowych rozwiązań i regulacji prawnych w zakresie ochrony
środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
stosowanych procesów wytwórczych;
 uzyskanie wglądu w mechanizmy procesów
produkcyjnych generujących zanieczyszczenia;
 poprawę warunków bezpieczeństwa prowadzonych procesów technologicznych i logistycznych;
 dodatkową możliwość redukcji kosztów operacyjnych i poprawy jakości wyrobu;
 zwiększenie motywacji personelu;
 poprawę wizerunku firmy poprzez zmianę odbioru społecznego i odejście od stereotypów
„firma chemiczna: truciciel”;
 zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
oraz spełnienie rynkowego i społecznego wymogu „troski o środowisko”;
 stosowanie logo programu jako symbolu etyki
biznesu;
 większą atrakcyjność dla zatrudnionych, klientów i inwestorów;
 poprawę stosunków z władzami, grupami proekologicznymi i społecznością lokalną.
System ekozarządzania i audytu EMAS

W 1993 roku Parlament Europejski i Rada Unii
Europejskiej przyjęły pierwsze Rozporządzanie
nr 1836/93 EMAS, które zostało zatwierdzone
29 czerwca 1993 roku7. Pomimo, że rozporządzenie
to wprowadzone zostało wcześniej niż norma
ISO 14001, obecnie traktowane jest jako krok
w kierunku doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy
ISO 14001 [8]. Rozporządzenie EMAS początkowo
umożliwiało dobrowolny udział przedsiębiorstw
z sektora przemysłowego oraz komunalnego
w unijnym programie ekozarządzania i audytu ekologicznego. W marcu 2001 roku opublikowano
Rozporządzenie nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej umożliwiające
dobrowolne uczestnictwo przez organizacje w programie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie
Europejskiej [9], często zwane nieformalnie rozpo-

 wzmocnionym mechanizmem zgodności;
 wzmocnioną sprawozdawczością środowiskową
w odniesieniu do ekologiczności z wykorzystaniem głównych wskaźników poziomu ekologiczności;
 wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk
zarządzania środowiskowego [8].
Zmiany te spowodują, że w jeszcze większym
stopniu rozporządzenie EMAS może zostać wyko-

8
7

Rozporządzenie to weszło w życie dopiero w kwietniu
1995 roku.
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rzystane jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.
Podstawowym celem Rozporządzenia EMAS
jest skorzystanie przez organizacje z możliwości
ciągłego zmniejszania negatywnego wpływu na
środowisko, redukcji odpadów, wzrostu efektywności, poprawy swojego wizerunku, łatwiejszego
spełnienia wymagań prawnych i wzrostu świadomości ekologicznej konsumentów, banków i instytucji ubezpieczeniowych, uwzględniania czystych
technologii w swojej działalności [12]. W szczególności celem EMAS jest wspieranie ciągłego
doskonalenia efektów działalności środowiskowej
organizacji poprzez:

2003 roku [14, 15, 16]. Podstawą systemu prawnego EMAS w Polsce jest Rozporządzenie Nr
761/2001 Parlamentu Europejskiego z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskowego
i audytu we Wspólnocie (EMAS) oraz ustawa
z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) [13], a także trzy
akty wykonawcze:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20
grudnia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku
o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych [17];
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23
kwietnia 2004 r. w sprawie współczynników
różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej
w krajowym systemie ekozarządzania i audytu
(EMAS) [16];
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23
kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu danych, które zawiera rejestr wojewódzki, oraz wzoru
wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze
wojewódzkim [15].

 stworzenie i wdrażanie przez organizacje systemów zarządzania środowiskowego opisanych
w załączniku I do rozporządzenia EMAS;
 systematyczną, obiektywną i okresową ocenę
efektów działalności takich systemów, opisanych w załączniku I do rozporządzenia EMAS;
 dostarczanie informacji o efektach działalności
środowiskowej oraz prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami;
 aktywne zaangażowanie pracowników organizacji oraz właściwe szkolenia podstawowe i specjalistyczne, które umożliwią aktywne uczestnictwo w realizacji zadań wymienionych w lit.
A). Przedstawiciele pracowników są również
włączeni, jeśli pracownicy wyrażą takie życzenie [13].

Z dniem 15 listopada 2008 r., po wejściu w życie zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
[18], strukturę organizacyjną systemu EMAS
w Polsce tworzą: Minister właściwy do spraw środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, Polskie
Centrum Akredytacji oraz Krajowa Rada Ekozarządzania.
System EMAS jest jednym z narzędzi ekozarządzania w organizacjach – dowodzą tego opracowania Komisji Europejskiej. Traktowany jest jako
kolejny krok w kierunku doskonalenia systemu
zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Funkcjonowanie systemu
w oparciu o wymagania EMAS pozwala na wzrost
innowacyjności przedsiębiorstw oraz spełnienie
wymagań prawnych przy jednoczesnym zachowaniu założeń ekonomicznych. Wymagania zawarte
w normie ISO 14001 oraz rozporządzeniu EMAS
są bardzo do siebie zbliżone, ponieważ system
EMAS opiera się na wymaganiach normy ISO
14001. Dlatego działania organizacji w kierunku
wdrażania systemu EMAS mogą stanowić kolejny
krok do udoskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Niemniej, istnieją pewne różnice pomiędzy wymaganiami zawartymi w tych dokumentach [8]. Do dodatkowych wymagań wymuszających na organizacji realizację działań w kierunku

Ustanowiony system ekozarządzania i audytu
określa się jako zespół środków podejmowanych
przez przedsiębiorstwo w celu ochrony środowiska,
uwzględniających procesy techniczne, wyposażenie, środki zaradcze, zasady nadzoru i kontroli.
System ten powinien stanowić część całego systemu zarządzania obejmującego strukturę organizacyjną, zakresy odpowiedzialności, procedury, sposoby postępowania i zasoby środków służące do
określania i realizacji polityki środowiskowej [9].
Rozporządzenie EMAS umożliwia przedsiębiorstwom dobrowolny udział w europejskim systemie
zarządzania środowiskowego. Jako dowód uczestnictwa w systemie przedsiębiorstwa otrzymują tzw.
numer rejestracyjny Unii Europejskiej i mogą korzystać z logo EMAS, natomiast nie otrzymują
certyfikatu. Rozporządzenie to weszło do ustawodawstwa polskiego z dniem wejścia naszego kraju
do Unii Europejskiej bezpośrednio bez zmian, modyfikacji i uszczegółowień. Zostało ono wprowadzone ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) [13]
wraz z aktami wykonawczymi z dnia 23 kwietnia
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Scientific Journals 19(91)

Wpływ uczestnictwa organizacji w programach lub systemach środowiskowych na doskonalenie systemu zarządzania...

doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego
należą m.in.: obowiązek identyfikacji i oceny pośrednich aspektów środowiskowych, obowiązek
informowania zainteresowanych stron o aspektach
środowiskowych, celach i zadaniach, wpływie na
środowisko oraz efektach działalności środowiskowej w deklaracji środowiskowej, obowiązek prowadzenia dialogu ze społeczeństwem, bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące ochrony środowiska, jak również obowiązek odnoszenia do oceny
efektów środowiskowych na każdym etapie działania.

(41,5%) respondentów był zdania, że uczestniczenie w programach czy innych systemach środowiskowych ma neutralny wpływ na doskonalenie
systemu zarządzania środowiskowego. Należy jednak podkreślić, że większość tych organizacji nie
uczestniczyła w żadnym programie środowiskowym, a żadna z nich nie posiada wdrożonego systemu EMAS. Podobnie jest w przypadku udzielonych odpowiedzi „raczej nie wpływają” (5,8%)
i „zdecydowanie nie wpływają” (16,4%). Żaden
z przedstawicieli kierownictwa przedsiębiorstw,
który udzielił takiej odpowiedzi, nie posiada innego
sformalizowanego systemu zarządzania środowiskowego oraz jego organizacja nie uczestniczyła
w programach środowiskowych.
W celu oceny zależności pomiędzy udziałem
danego przedsiębiorstwa w programie Czystszej
Produkcji czy Odpowiedzialność i Troska a opinią
dotyczącą wpływu tego czynnika na doskonalenie
systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzono analizę przy wykorzystaniu współczynnika
T-Czuprowa. Zbadano zależność uczestniczenia
badanych organizacji w programie czystszej produkcji od opinii respondentów czy posiadanie tych
programów / systemów środowiskowych wpływa
na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001.
Zależność tę zaprezentowano na rysunkach 1–3.

Doskonalenie SZŚ według ISO 14001
a udział w systemach i programach
środowiskowych polskich przedsiębiorstw
Badania empiryczne

Badania empiryczne prowadzone były przez autorkę w latach 2004–2009 w Katedrze Znormalizowanych Systemów Zarządzania Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Miały one na celu
identyfikację i ocenę czynników wpływających na
doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy
ISO 14001 funkcjonującego w polskich przedsiębiorstwach. Zbiorowość statystyczną stanowiły
organizacje w liczbie 1360 działające na terenie
Polski, które do końca czerwca 2007 roku uzyskały
certyfikat ISO 14001 potwierdzający zgodność
funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami międzynarodowej normy
ISO 14001.

Nie posiadamy
CP
Posiadamy CP 7,4%

Wyniki badań

Wpływa

92,6%

0%
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Rys. 1. Realizacja programu Czystszej Produkcji a wpływ
udziału w programach środowiskowych na doskonalenie SZŚ
Fig. 1. Implementation of Cleaner Production programm and
the impact of participation in environmental programms to
further improvement of environmental management system

Uczestnictwo w różnego rodzaju programach
środowiskowych w kontekście ich wpływu na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 jest
w pewnym stopniu zróżnicowane w zależności od
tego czy badana organizacja posiada wdrożony
program Czystszej Produkcji, czy też nie. Większość przedstawicieli kierownictwa badanych organizacji, które mają ten program wdrożony uznała,
że uczestnictwo w różnego rodzaju programach
środowiskowych korzystnie wpływa na proces doskonalenia SZŚ. Z kolei wśród respondentów, którzy nie posiadają wdrożonego programu Czystszej

Produkcja wyrobów chemicznych stanowi zaledwie
3,6% badanych organizacji.
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28,9%

Nie wpływa

Do czynników, które zdaniem przedstawicieli
kierownictwa badanych przedsiębiorstw w niewielkim zakresie wpływają na doskonalenie systemu
zarządzania środowiskowego, należy zaliczyć
uczestnictwo w systemach / programach, np.
EMAS, Czystsza Produkcja, RC. Takiego zdania
było 16,4% przedstawicieli kierownictwa badanych
przedsiębiorstw.
Program Czystszej Produkcji może stanowić
element usprawniający wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, natomiast ma niewielki
wpływ, zdaniem przedstawicieli kierownictwa badanych organizacji, na jego doskonalenie. Podobnie
kształtują się wyniki badań w przypadku uczestnictwa organizacji w programie Odpowiedzialność
i Troska. Program ten jest specyficzny dla organizacji z branży chemicznej, stąd też mały odsetek
odpowiedzi w tym obszarze9. Największy odsetek
9

71,1%
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Produkcji przeważa odmienna opinia, tj., że uczestnictwo w tego typu programach nie ma większego
wpływu na doskonalenie SZŚ. Jest to zależność
umiarkowana, o czym świadczy stosunkowo wysoka wartość współczynnika zbieżności T = 0,35.
Poddano również analizie zależność pomiędzy
wpływem udziału w programie Odpowiedzialność
i Troska a stwierdzeniem, że udział w programach
środowiskowych wpływa na doskonalenie systemu
zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Zależność tę przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 3. Posiadanie przez organizację systemu EMAS a wpływ
udziału w programach / systemach środowiskowych na doskonalenie SZŚ
Fig. 3. Organization’s possession of EMAS system and the
impact of participation in environmental programms to further
improvement of environmental management system

wdrożony system EMAS, czy też nie. Wszyscy
przedstawiciele kierownictwa badanych organizacji, które mają wdrożony system EMAS byli zdania, że uczestnictwo w różnego rodzaju programach
korzystnie wpływa na proces doskonalenia systemu
zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Z kolei wśród przedstawicieli badanych organizacji, którzy nie posiadają
wdrożonego systemu EMAS przeważała opinia, że
uczestnictwo w tego typu programach nie ma większego wpływu na doskonalenie SZŚ. Jest to zależność raczej słaba, o czym świadczy stosunkowo
niska wartość współczynnika zbieżności T = 0,27.

Nie wpływa
Wpływa

68,3%

100%

Rys. 2. Udział organizacji w programie Odpowiedzialność
i Troska a wpływ udziału w programach środowiskowych na
doskonalenie SZŚ
Fig. 2. Participation of an organization in Responsible & Care
programm and the impact of participation in environmental
programms to further improvement of environmental management system

Uczestnictwo w różnego rodzaju programach
i systemach środowiskowych w kontekście ich
wpływu na doskonalenie SZŚ nie zależy od tego
czy badana organizacja posiada wdrożony program
Odpowiedzialność i Troska, czy też nie. Większość
przedstawicieli kierownictwa badanych organizacji,
mających wdrożony ten program było zdania, że
uczestnictwo w różnego rodzaju programach czy
systemach środowiskowych nie wpływa korzystnie
na proces doskonalenia SZŚ. Podobnie wśród
przedstawicieli badanych organizacji, którzy nie
posiadają wdrożonego programu Odpowiedzialność
i Troska przeważała opinia, że uczestnictwo w tego
typu programach nie ma większego wpływu na
doskonalenie SZŚ. Jest to zależność bardzo słaba,
o czym świadczy bardzo niska wartość współczynnika zbieżności T = 0,008.
Poddano ocenie również trzeci element, jakim
jest posiadanie systemu EMAS przez badaną organizację a opinią przedstawicieli kierownictwa dotyczącą wpływu udziału w różnych programach lub
systemach środowiskowych na doskonalenie SZŚ.
Wyniki badań przedstawiono na rysunku 3.
Uczestnictwo w różnego rodzaju programach
lub systemach w kontekście ich wpływu na doskonalenie SZŚ jest w pewnym stopniu zróżnicowane
w zależności od tego czy badana organizacja ma

Zakończenie
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, że uczestnictwo w innych programach czy systemach środowiskowych nie ma wpływu na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego. Przedstawiciele
organizacji, którzy posiadają wdrożone inne programy lub systemy środowiskowe mają różne opinie na ten temat. Jednak opinie te są w większym
stopniu ukierunkowane na stwierdzenie, że udział
w tych programach czy systemach wpływa na doskonalenie SZŚ. Jedynie opinia przedstawicieli
organizacji, które uczestniczą w programie Odpowiedzialność i Troska jest zróżnicowana. W przypadku posiadania systemu EMAS wszyscy przedstawiciele organizacji wyrazili opinię, że posiadanie programów czy systemów środowiskowych
wpływa na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego. Należy podkreślić, że system EMAS
może stanowić kolejny krok w kierunku doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Wymagania zawarte z rozporządzeniu EMAS są znacznie
szersze i ukierunkowane przede wszystkim na zarządzanie nie tylko bezpośrednimi aspektami środowiskowymi, ale również pośrednimi aspektami
środowiskowymi oraz na ocenę efektów działalno78
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ści środowiskowej na każdym etapie działań organizacji. Zatem organizacja taka może posiadać bardziej skuteczny system zarządzania środowiskowego. Fakt, że uczestnictwo w tych programach środowiskowych jest dobrowolne może wskazywać na
prawdziwą chęć podejmowania wysiłku przez kierownictwo organizacji na rzecz ochrony środowiska. Inne programy środowiskowe mogą być źródłem inspiracji dla podejmowania działań doskonalących. W związku z tym można stwierdzić, że
system ekozarządzania i audytu EMAS może przyczynić się do doskonalenia systemu zarządzania
środowiskowego. Co ważniejsze, systemy te, dlatego że dotyczą tego samego obszaru – zarządzania
środowiskowego, mogą być w pewnym zakresie
komplementarne. Natomiast w wybranych aspektach EMAS może być substytucyjny w stosunku do
systemu zarządzania środowiskowego zgodnego
z wymaganiami normy ISO 14001 [8].
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21–48.
9. Rozporządzenie nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady z 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolne
uczestnictwo organizacji we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie.
10. http://www.emas.mos.gov.pl/elearning/el011.jsp z dnia
13.02.2009 r.
11. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące dobrowolnego udziału organizacji w systemie
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), przedstawiony przez Komisję Wspólnot Europejskich, Bruksela,
17.07.2008 r., KOM/2008/402, wersja ostateczna.
12. OCIEPA A.: Rozporządzenie Unii Europejskiej EMAS II –
wymagania, warunki rejestracji. Biuletyn Informacyjny
Stowarzyszenia Klubu Polskie Forum ISO 14000 – INEM
Polska, Nr 1/ 2002.
13. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U., 2004, Nr 70, poz.
631).
14. Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów
środowiskowych oraz wzorów dokumentów, formy, częstotliwości i terminów przekazywania informacji z rejestru
wojewódzkiego do rejestru krajowego (Dz.U. Nr 94, poz.
930).
15. Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska w sprawie zakresu danych, które zawiera rejestr wojewódzki oraz wzoru
wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze wojewódzkim
(Dz.U. Nr 94, poz. 931).
16. Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska w sprawie
współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu
EMAS (Dz.U. Nr 94, poz. 932).
17. Dz.U. 2007, Nr 247, poz. 1842.
18. Dz.U. 2008, Nr 199, poz. 1227.
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