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Wybrane narzędzia usprawniające proces  
zazieleniania gospodarki 

Selected tools improving the process  
of greening the economy

This article presents the theoretical foundation of the concept 
of green economy, which is an alternative to today’s economy based 
on excessive use of natural, fossil resources. Moreover, the current 
unsustainable model of the social-economy-environment system 
should transform into a more sustainable one. The solution may be 
to reduce the complexity of this system by disconnecting the growth 
of the socio-economic factor from the environmental aspect. The 
process of greening the economy, which is also a response to the 
ongoing climate change is already triggered. Therefore, searching for 
and identifying tools that improve it may be considered legitimate. 
In this paper separated two levels of the pro-ecological management 
that can improve described above transformation. The green mana-
gement level and the level of enterprises. Government actions can 
be characterised as remedial, preventive and stimulating actions. 
However, enterprises can implement an environmental management 
system based on the ISO 14001 standard. The complementary and 
above all synergistic nature of activities undertaken at two levels can 
lead to improvement of the transition process from a brown econo-
my to green economy, which is characterized by low-emission, inno-
vation, and energy efficiency.

Keywords: green economy, process of greening economy, green jobs.

W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne koncepcji 
zielonej gospodarki, która stanowi alternatywę dla dzisiejszej go-
spodarki opartej o nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych. 
Dlatego, aktualny, niezrównoważony model systemu społeczeństwo-
-gospodarka-środowisko powinien zostać przekształcony na bardziej 
zrównoważony. Rozwiązaniem może być redukcja złożoności tego 
systemu, poprzez rozłączenie wzrostu czynnika społeczno-gospo-
darczego od aspektu środowiskowego. Proces zazieleniania gospo-
darki, który jest również odpowiedzią na postępujące zmiany klima-
tu, już się rozpoczął. Dlatego za zasadne można uznać poszukiwanie  
i identyfikowanie narzędzi, które go usprawnią. W pracy wyodrębniono 
dwa poziomy zarządzania proekologicznego, które usprawnią tę trans-
formację. Są to poziomy: państwowy oraz przedsiębiorstw. Działania 
państwa można podzielić na działania naprawcze, zapobiegawcze oraz 
stymulujące. Przedsiębiorstwa natomiast mogą wdrożyć system zarzą-
dzania środowiskowego (SZŚ) opartego o normę ISO 14001. Uzupełnia-
jący się, a przede wszystkim synergiczny charakter działań podejmo-
wanych na tych dwóch szczeblach prowadzi do usprawniania procesu 
przejścia z brązowej do zielonej gospodarki, która cechuje się niskoemi-
syjnością, innowacyjnością oraz efektywnością energetyczną.

Słowa kluczowe: zielona gospodarka, proces zazielenienie gospodarki, 
zielone miejsca pracy.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
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Postępujące zmiany klimatu wpływają na wiele sfer życia czło-
wieka. Problem ten można rozpatrywać z mikro oraz makro perspek-
tywy. Spojrzenie ogólne dotyczy wpływu zmian klimatu na funkcjo-
nowanie całej gospodarki, natomiast perspektywa mikro odnosi się 
przede wszystkim do działalności przedsiębiorstw. Zmiany te dotykają 
nie tylko przemysłu oraz usług, ale również mają znaczny wpływ na 
rolnictwo. Niespodziewane zjawiska pogodowe, takie jak susze czy 
obfite opady deszczu powodują znaczne straty w plonach. Przeciw-
działanie takim zjawiskom jest praktycznie niemożliwe, a ich przewi-
dywanie stanowi znaczący problem dla ludzkości. Należy zatem pod-
jąć działania, które pozwolą przygotować ludzi na zmianę klimatu. 
Zadaniem kluczowym w tym zakresie jest obranie takich kierunków 
działania, które zniwelują skutki tego zjawiska. Jednym z niewielu po-
zytywnych efektów zmian klimatu jest rozwój sektora odnawialnych 
źródeł energii (OZE). Wraz z rozwojem tego sektora powstają nowe 
technologie oraz zielone miejsca pracy. Zmiany klimatu stymulują 
rozwój gospodarki. Zielona gospodarka to znacznie więcej niż tylko 
odpowiedź ludzkości na zmiany klimatu. Koncepcja ta uszczegóławia 
ideę zrównoważonego rozwoju. Podstawowym założeniem zielonej 
gospodarki jest rozerwanie więzi miedzy wzrostem gospodarczo-spo-

łecznym z wykorzystaniem środowiska naturalnego. Proces przejścia 
z gospodarki opartej o paliwa kopalne do gospodarki zielonej, cechu-
jącej się niskoemisyjnością, innowacyjnością oraz troską o środowi-
sko naturalne, już się rozpoczął. Należy zatem poszukiwać narzędzi 
usprawniających ten proces. Celem artykułu jest identyfikacja na-
rzędzi usprawniających proces zazieleniania gospodarki zarówno na 
szczeblu państwowym, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

Zielona gospodarka

Jednym z podstawowych problemów z jakim zmagają się ludzie 
na świecie jest niewątpliwie rzadkość zasobów. Podstawową rolą 
nauk o ekonomii jest rozstrzyganie co, jak i dla kogo produkować. 
Wydaje się, że postępująca konsumpcja oraz globalizacja zaburzyła 
w całych społeczeństwach świadomość o ograniczoności otaczają-
cych zasobów. Można stwierdzić, że rosnące potrzeby ludzkie prze-
kraczają możliwości ich wytwarzania przy pomocy dostępnych za-
sobów (pracy, maszyn oraz przede wszystkim surowców). Ekonomia 
jest nauką społeczną badającą modele zachowań ludzkich. Ponadto 
bada opracowane wcześniej modele w rzeczywistości. Dlatego jedy-
ną możliwością zmian w zakresie modelu konsumpcji jest tylko i wy-
łącznie zmiana ludzkich zachowań (Begg, Fisher, Dornbusch 2007). 
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Baldi, Gunderson, Oberle 2018). Zielone gospodarka stanowi alter-
natywę dla „brown economy” (UNEP 2018). Istnieje wiele koncepcji 
zielonej gospodarki. W tabeli 1 przedstawiono kluczowe koncepcje 
(definicje) zielonej gospodarki.

Tabela 1. Koncepcje zielonej gospodarki

Autor/Autorzy Koncepcja zielonej gospodarki

UNEP 

Zielona gospodarka to taka, która wpływa na wzrost 
dobrobytu ludzi i równość społeczną, jednocześnie 
zmniejszając ryzyko środowiskowe i zużycie zaso-
bów naturalnych.

ICC 2012

Zielona gospodarka jest gospodarką, w której 
wzrost gospodarczy jest połączony z odpowiedzial-
nością ekologiczną, wzmacniającymi się wzajemnie 
w procesie wspierania postępu społecznego.

T. Jackson

Kierunek transformacji gospodarki i całego systemu 
gospodarka-społeczeństwo-środowisko (etyczny, 
odpowiedzialny, oparty na szacunku dla planety i 
człowieka).

G. Zovanyi; 
J.Rockström

Proces zmian cywilizacyjnych, konieczny ze względu 
na przekroczenie granic planety.

A. Frérot; 
OECD;
UNEP

Kluczowy element celu strategii oraz programów 
wychodzenia z kryzysu; motor napędzający gospo-
darkę, tworzący miejsca pracy.

European 
Environmental 
Agency

Zielona gospodarka jest taką gospodarką, w której 
polityki i innowacje środowiskowe, ekonomiczne i 
społeczne wspierają społeczeństwa w efektywnym 
wykorzystaniu zasobów, jednocześnie poprawiają 
dobrostan ludzi, akcentując integracje społeczną 
oraz ochronę systemów naturalnych podtrzymują-
cych życie na Ziemi.

N. Kosoy
Model pożądany w procesie równoważenia rozwo-
ju, łączący aspekty ekonomiczne, środowiskowe i 
społeczne.

UNEP

Zielona gospodarka sprzyja włączeniu społecznemu 
stanowiąca alternatywę dla dzisiejszego domi-
nującego modelu gospodarczego, który pogłębia 
nierówności, zachęca do marnotrawstwa, powoduje 
niedobór zasobów i generuje powszechne zagroże-
nie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego 
[…], strategiczny priorytet dla wielu rządów. Alter-
natywa dla brown economy.

Poverty 
Environment 
Partnership

Włączająca (inclusive) zielona gospodarka stwarza 
warunki do połączenia celów społecznych ekono-
micznych, środowiskowych oraz zrównoważonego 
rozwoju, przynosząc korzyści biednym i zagrożonym 
grupom redukując nierówności.

T. Bigg
Proces i droga dochodzenia do celu (zazielenianie 
się gospodarki, transformacja w stronę zielonej 
gospodarki).

M. Jänicke;
P. Rao

Konkretny cel bieżącej polityki ekologicznej i ekolo-
gicznej modernizacji.

Komisja Euro-
pejska

Zielona gospodarka jest niskoemisyjną i zasobo-
oszczędną gospodarką, która zapewnia wzrost, 
tworząc miejsca pracy i likwiduje ubóstwo poprzez 
inwestowanie i ochronę kapitału naturalnego, 
od którego zależy w długim okresie przetrwanie 
planety. 

J.A. Ocampo
Istniejący realnie, rosnący sektor gospodarki, wyra-
żający zmianę strukturalną gospodarki. 

OECD Rezultat zielonego wzrostu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ryszawska 2013 i badań własnych.

Dzisiejsza gospodarka jest oparta o konsumpcję paliw kopalnych. 
Ze względu na to nazywa się ją również brązowa gospodarką (ang. 
brown economy). W takiej gospodarce dominuje paradygmat nieogra-
niczonego wzrostu gospodarczego opartego o wykorzystanie zasobów 
naturalnych (Sulich, Zema 2017). Konsekwencją tego zjawiska jest 
postępująca degradacja środowiska. Pomimo stymulowania wzro-
stu gospodarki przy pomocy nadmiernego wykorzystania zasobów 
naturalnych, nie udało się uniknąć kolejnego kryzysu finansowego 
(Rutkowska, Sulich, Pakulska 2017). Co więcej, współcześni ekono-
miści nie byli nawet w stanie przewidzieć dokładnych skutków jakie 
niesie ze sobą to zjawisko. Oprócz predykcji konieczne jest również 
niwelowanie skutków nieoczekiwanych zdarzeń (Ryszawska 2013). 
Pojawiająca się nierówność w systemie społeczeństwo-gospodarka-
-środowisko doprowadziła do sytuacji, w której żaden z elementów 
systemów nie może się rozwijać bez zagrożenia dla innego. Dotych-
czas element społeczno-gospodarczy rozwijał się kosztem środowiska, 
co doprowadziło do znacznego pogorszenia się jego jakości. Rysunek 
1 przedstawia współczesny model rozwoju systemu, który oparty jest 
o nadmierne eksploatowanie zasobów środowiska. 

Rysunek 1. Niezrównoważony model systemu gospodarka-społeczeństwo-
-środowisko

Źródło: opracowanie własne.

Należy zatem poszukiwać sposobów na przywrócenie naruszo-
nej równowagi w systemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. 
Takie sposoby można znaleźć jedynie przy pomocy perspektywy 
systemowej, która opiera się na dostrzeganiu wszystkich elemen-
tów systemu oraz przede wszystkim zależności między nimi. Takie 
spojrzenie pozwala zrozumieć przed jakimi wyzwaniami stoi współ-
czesna nauka (Ryszawska 2013). Społeczeństwo powinno podążać 
w stronę zielonej gospodarki, której wzrost nie jest powiązany z 
nadmiernym wykorzystaniem środowiska naturalnego. Natomiast 
rolą nauk o zarządzaniu powinno być dostarczanie narzędzi, które 
usprawnią proces transformacji gospodarki. Należy również pamię-
tać, że podejście systemowe pozwala uniknąć zjawiska suboptyma-
lizcji (Flieger 2016). Zjawisko to może występować podczas optyma-
lizowania działań w jednym zakresie, jednak w innym obszarze obni-
żać sprawność, co może doprowadzić do zmniejszenia efektywności 
całego systemu. (Flieger 2016). Podejście systemowe jest skompliko-
wane, ale pozwala badać dynamiczne zależności między elementa-
mi systemu oraz w sposób efektywny tłumaczy złożoność (Ryszaw-
ska 2013). Co więcej, przywrócenie równowagi systemu może odbyć 
się poprzez redukcję ilości powiązań pomiędzy elementem gospo-
darczo-społecznym a aspektem środowiskowym. Przykładem takie-
go powiązania może być oparcie wzrostu społeczno-gospodarczego 
z wykorzystaniem ograniczonych dóbr naturalnych (Merino-Saum, 
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jej stanu dla przyszłych pokoleń. Zapobiegawczy charakter mają dzia-
łania związane z edukacją ekologiczną, ponieważ tylko poprawnie 
wyedukowane społeczeństwo jest w stanie zadbać o środowisko na-
turalne w przyszłości. Istotna jest również zmiana modelu konsumpcji 
przyszłych pokoleń. Odejście od świadomości nieograniczonej kon-
sumpcji umożliwi zrównoważony rozwój systemu społeczeństwo-go-
spodarka-środowisko. Konieczne jest również przygotowanie społe-
czeństwa na postępujące zmiany klimatu. W tym obszarze kluczową 
rolę odgrywa implementacja „Strategicznego Planu Adaptacji dla 
sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą 
do roku 2030”.

Tabela 2. Wybrane narzędzia polityki państwowej

Obszar Przykładowe działania

Polityka 
klimatyczna

• Wdrażanie Ramowej Konwekcji Narodów Zjedno-
czonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)

• Wdrażanie „Strategicznego Planu Adaptacji dla 
sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030”

Edukacja 
ekologiczna

• Przeprowadzanie kampanii społecznych podnoszą-
cych świadomość ekologiczną społeczeństwa (np.: 
ulotki, poradniki, infografiki)

• Badanie opinii publicznej odnośnie świadomości 
ekologicznej

Ochrona 
środowiska 
naturalnego 

• Odnawianie, zachowanie oraz zrównoważone 
użytkowanie składników przyrody (zadrzewień, 
zieleni w miastach i wsiach, krajobrazu, roślin oraz 
zwierząt objętych ochroną gatunkową, siedlisk 
przyrodniczych)

• Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej 
(Polityka leśna państwa; Krajowy Program Zwięk-
szania Lesistości)

• Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpa-
dami (ewidencja i sprawozdawczość, planowanie 
gospodarki odpadami, zapobieganie powstawaniu 
odpadów)

• Ochrona powietrza (zarządzanie emisjami gazów 
cieplarnianych, programy ochrony powietrza, 
finansowanie inwestycji w zakresie ochrony 
powietrza)

• Opłaty za korzystanie ze środowiska

Odnawialne 
źródła energii

• Wspieranie rozwoju wykorzystania OZE prowadzo-
ne jest w trzech obszarach: energii elektrycznej 
z OZE, ciepło i chłód z OZE oraz biokomponenty 
wykorzystywane w paliwach ciekłych i biopaliwach 
ciekłych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Środowiska 2018.

 W tabeli 3 natomiast przedstawiono przyjęte cele w ramach zde-
finiowanej strategii oraz kierunki działań, które umożliwią realizację 
założonych celów. Poprawnie przeprowadzona implementacja strate-
gii pozwoli przygotować społeczeństwo na skutki zmian klimatu. Na-
tomiast, aby mógł wystąpić efekt synergii, działania muszą być rów-
nież podejmowane na niższym szczeblu zarządzania proekologiczne-
go. Tym szczeblem jest poziom przedsiębiorstw. Organizacje posiadają 
niezbędne środki do wdrażania usprawnień. Są to nie tylko środki fi-
nansowe, ale także technologiczne czy organizacyjne. Ponadto przed-
siębiorstwa, które korzystają z narzędzi proekologicznych mogą uzy-
skać przewagę konkurencyjną względem przedsiębiorstw, które nie 
dbają o środowisko naturalne (Hamrol 2010). Istotnym narzędziem w 

Nie istnieje jedna przyjęta koncepcja zielonej gospodarki.  
Co więcej, jej poszczególne koncepcje różnią się miedzy sobą. Ist-
nieją jednak pewne cechy wspólne między nimi, takie jak np.: po-
prawienie dobrostanu ludzi, niskoemisyjność czy ochrona kapita-
łu naturalnego. Istotą zielonej gospodarki jest zatem równowaga 
pomiędzy rozwojem czynnika gospodarczego, społecznego oraz 
środowiskowego. Nierównowagę natomiast likwiduje się poprzez 
redukcję relacji między rozwojem czynnika społeczno-gospodarcze-
go z środowiskowym. Nowy punkt równowagi opiera się na zrówno-
ważeniu relacji między nimi.

Rysunek 2. Zrównoważony model systemu gospodarka-społeczeństwo-śro-

dowisko

Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazano na rysunku 2 nowy model rozwoju systemu po-
winien opierać się na redukcji zależności (relacji) pomiędzy trzema 
zdefiniowanymi wcześniej wymiarami. Niewątpliwie proces przejścia 
w stronę zielonej gospodarki już się rozpoczął. Kwestia ta podnoszo-
na jest coraz częściej na forum międzynarodowym (Kożuch 2010). 
Początkiem procesu, którego wynikiem będzie zielona gospodarka 
jest dokument Blueprint for a green economy, przygotowany na zle-
cenie rządu Wielkiej Brytanii w 1992 roku (Szyja 2015). Jednak doku-
ment ten, jak i wiele innych, które po nim opracowano nie przyniósł 
konkretnych działań, które ukierunkowałaby poszczególne państwa  
w stronę zielonej gospodarki. Co więcej, kluczową kwestią z punktu 
widzenia strategicznego nie jest samo opracowanie „zielonej” strate-
gii, lecz jej implantacja. Przykładem integracji działań, które przyniosły 
korzyści w wymiarze międzynarodowym jest strategia „Europa 2020” 
(Grudziński, Sulich 2018). Istotne zatem wydaje się poszukiwanie na-
rzędzi, które usprawnią rozpoczęty już proces transformacji.

Wybrane narzędzia usprawniające proces  
zazieleniania gospodarki 

Działania usprawniające proces przejścia z brązowej do zielonej 
gospodarki powinny być podejmowane przede wszystkim na dwóch 
szczeblach. Pierwszym z nich jest poziom rządowy i dotyczy działań 
podejmowanych w ramach polityki państwowej (Grudziński, Sulich 
2018). Drugi wymiar obejmuje działania przedsiębiorstw sektora 
prywatnego podejmujących zarządzanie środowiskowe. Jak pokaza-
no w tabeli 2 narzędzia polityki państwowej obejmują cztery obszary 
(polityka klimatyczna, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska na-
turalnego oraz inwestycje w odnawialne źródła energii). Taki zestaw 
narzędzi można uznać za kompletny, ponieważ zawiera działania na-
prawcze, zapobiegawcze oraz stymulujące. Do działań naprawczych 
można zaliczyć rekultywację przyrody, która ma na celu poprawienie 
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tym zakresie jest wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem (SZŚ) 
zgodnego z normą ISO 14001. Opracowanie i wdrożenie systemu 
powinno się odbywać zgodnie z Cyklem Deminga (PDCA). Cykl ten 
obejmuje 4 działania, które prowadzą do usprawnienia systemu lub 
procesów. Pierwszym działaniem jest zaplanowanie (ang. Plan) metod 
oraz sposobów działania. Drugie działanie obejmuje wykonanie (ang. 
Do) zaplanowanego działania. Trzeci etap obejmuje sprawdzenie (ang. 
Check) czy dany system lub proces pozwolił osiągnąć zamierzony cel. 
Czwarty etap (ang. Act) natomiast polega na znalezieniu rozwiązania, 
które udoskonali (usprawni) system lub proces. Działania korygujące, 
które zostały zidentyfikowane podczas ostatniego etapu powinny zo-
stać zaplanowane w kolejnym cyklu.

Tabela 3. Cele strategiczne oraz działania w ramach Polityki klimatycznej

Nr Nazwa celu Zbiór działań

1.

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
energetycznego 
i dobrego stanu 
środowiska 

• Dostosowanie sektora gospodarki wodnej 
do zmian klimatu

• Adaptacja sfery przybrzeżnej do zmian kli-
matu

• Dostosowanie sektora energetycznego do 
zmian klimatu

• Ochrona różnorodności biologicznej i go-
spodarka leśna w kontekście zmian klimatu

• Adaptacja do zmian klimatu w gospodarce 
przestrzennej i budownictwie

• Zapewnienie funkcjonowania skuteczne-
go systemu ochrony zdrowia w warunkach 
zmian klimatu

2.

Skuteczna 
adaptacja do 
zmian klimatu 
w obszarach 
wiejskich

• Stworzenie lokalnych systemów monitoro-
wania i ostrzegania przed zagrożeniami

• Organizacyjne i techniczne dostosowanie 
działalności rolniczej i rybackiej do zmian 
klimatu

3.

Rozwój  
transportu  
w warunkach 
zmian klimatu

• Wypracowanie standardów konstrukcyj-
nych uwzględniających zmiany klimatu

• Zarządzanie szlakami komunikacyjnymi  
w warunkach zmian klimatu

4. 

Zapewnienie 
zrównoważo-
nego rozwoju 
regionalnego  
i lokalnego  
z uwzględnie-
niem zmian 
klimatu

• Monitoring stanu środowiska i syste-
my wczesnego ostrzegania i reagowania  
w kontekście zmian klimatu (miasta i obsza-
ry wiejskie)

• Miejska polityka przestrzenna uwzględnia-
jąca zmiany klimatu

5.

Stymulowa-
nie innowacji 
sprzyjających 
adaptacji do 
zmian klimatu

• Promowanie innowacji na poziomie działań 
organizacyjnych i zarządczych sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu

• Budowa wsparcia polskich innowacji tech-
nologicznych sprzyjających adaptacji do 
zmian klimatu

6

Kształtowa-
nie postaw 
społecznych 
sprzyjających 
adaptacji do 
zmian klimatu

• Zwiększenie świadomości społecznych od-
nośnie ryzyka związanego ze zjawiskami 
ekstremalnymi i metodami ograniczania ich 
wpływu 

• Ochrona grup szczególnie narażonych przed 
skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycz-
nych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Środowiska 2013.

Tabela 4. Norma ISO 14001 wpisana w Cykl Deminga

PLAN 

Aspekty  
środowiskowe

• Identyfikacja aspektów środowiskowych
• Określenie kluczowych aspektów środowiskowych 

mających znaczący wpływ na środowisko

Wymagania 
prawne i inne

• Identyfikowanie i posiadanie dostępu do mających 
zastosowanie wymagań prawnych, które są związa-
ne z zdefiniowanymi aspektami środowiskowymi

• Określenie, jak wymagania prawne stosuje się do 
aspektów środowiskowych organizacji

Cele, zadania 
i programy 
zarządzania 

• Opracowanie programu osiągania celów i zadań
• Przydzielenie odpowiednim komórkom organiza-

cyjnym odpowiedzialności za osiąganie konkret-
nych celów

• Alokacja zasobów, które umożliwią realizację celów
DO

Kompetencje, 
szkolenia  
i świadomość

• Podnoszenie świadomości członków organizacji od-
nośnie istoty systemu zarządzania środowiskowego

• Podnoszenie kompetencji pracowników, aby byli  
w stanie wykonywać zadania i brać odpowiedzial-
ności w osiąganiu zgodności z wymaganiami syste-
mu zarządzania środowiskowego

• Organizowanie szkoleń odnośnie znaczenia zgodno-
ści SZŚ z polityką środowiskową i procedurami oraz 
wymaganiami systemu zarządzania środowiskowe-
go według normy ISO 14001

Komunikacja
• Opracowanie wewnętrznej i zewnętrznej komuni-

kacji w kontekście polityki środowiskowej
Dokumen-
tacja

• Opracowanie podstawowej dokumentacji, zawiera-
jącą podstawowe elementy SZŚ

Nadzór nad 
dokumentami

• Wyznaczenie odpowiedzialności za nadzorowanie  
i zarządzanie dokumentacją SZŚ

Sterowanie 
operacyjne

• Przełożenie celów środowiskowych na konkretne 
działania operacyjne (identyfikacja i planowanie 
działań)

Gotowość  
i reagowanie 
na awarie

• Opracowanie procedur, które identyfikują możliwe 
niebezpieczne sytuacje i awarie, które mogą mieć 
wpływ na środowisko

CHECK

Monitorowa-
nie i pomiary

• Opracowanie zestawu mierników procesów mają-
cych wpływ na środowisko

• Monitorowanie działań mających wpływ na środo-
wisko

Ocena  
zgodności

• Okresowa ocena zgodności z mającymi zastosowa-
nie z wymaganiami prawnymi

• Zapisywanie wyników okresowych ocen
Niezgodności, 
działania 
korygujące  
i zapobiegaw-
cze

• Identyfikowanie i korygowanie niezgodności mają-
cych wpływ na środowisko

• Badanie niezgodności oraz i przyczyn, w celu unik-
nięciach ich ponownego wystąpienia

• Podejmowanie działań minimalizujących skutki nie-
zgodności

Nadzór nad 
zapisami

• Identyfikowanie, przechowywanie, zabezpieczenie, 
wyszukiwanie i zachowywanie zapisów niezbędnych 
do wykazania zgodności z wymaganiami systemu za-
rządzania środowiskowego

Audit  
wewnętrzny

• Okresowe sprawdzanie, czy SZŚ jest zgodny z wy-
maganiami normy, właściwie wdrażany oraz utrzy-
mywany

• Dostarczenie kierownictwu informacji o wynikach 
audytów

ACT

Przegląd 
zarządzania

• Dokonywanie przeglądu SZŚ w zaplanowanych od-
stępach czasu w zakresie jego stałej przydatności, 
adekwatności i skuteczności

• Ocenianie możliwości doskonalenia systemu w ca-
łym jego zakresie

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 14001:2005 oraz 

Hamrol 2010.
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W ten sposób możliwe jest doskonalenie każdego systemu lub 
procesu (Hamrol 2010). Należy podkreślić, że wpisanie SZŚ w cykl 
PDCA pozwoli również przedsiębiorstwu na ciągłe dostosowywanie 
się do zmian zachodzących w otoczeniu (w tym zmian klimatycznych). 
Jak pokazano w tabeli 4 system zarządzania środowiskowego zgod-
ny z normą ISO 14001 jest zestawem działań, które ukierunkowują 
przedsiębiorstwo w stronę zmniejszenia presji na środowisko natu-
ralne. Zatem można ten zestaw działań uznać za narzędzie, które 
w znaczny sposób usprawni proces przejścia z gospodarki brązowej 
do zielonej. Implementacja SZŚ powinna zostać poprzedzona zmianą 
kultury organizacyjnej. Ponadto, troska o środowisko powinna być 
jedną z podstawowych wartości w tzw. zielonej kulturze organiza-
cyjnej, która w przyszłości może stać się ważnym czynnikiem zmian 
zachowań członków organizacji.

Podsumowanie

Postępujące zmiany klimatu implikują nieoczekiwane zmiany 
dla funkcjonowania systemu gospodarka-społeczeństwo-środowi-
sko. Wymusza to na całym społeczeństwie przede wszystkim zmianę 
paradygmatu nieograniczonego wzrostu napędzanego „galopującą” 
konsumpcją. Dzisiejszy wzrost gospodarczy oparty jest o wykorzy-
stanie nieodnawialnych źródeł energii (paliwa kopalne). Odejście od 
takiego brązowego modelu gospodarki jest nieuniknione, ponieważ 
dalsza degradacja środowiska naturalnego może spowodować nie-
odwracalne zmiany systemowe, których skutki ciężko przewidzieć. 
Proces zazieleniania gospodarki, który pozwoli zredukować powią-
zanie pomiędzy wzrostem społeczno-gospodarczym a wykorzysta-
niem środowiska naturalnego już się rozpoczął. Opiera się on na jej 
stopniowej transformacji. Wynikiem procesu będzie niskoemisyjna, 
innowacyjna oraz efektywna energetycznie zielona gospodarka.
W pracy zidentyfi kowano narzędzia na dwóch szczeblach zarządza-
nia proekologicznego (poziom państwowy oraz poziom przedsię-
biorstw), które mogą przyczynić się do usprawnienia przejścia od 
brązowej do zielonej gospodarki. Uważa się, że działania podejmo-
wane na tych dwóch szczeblach mają charakter synergiczny. Dla-
tego rozwinięciem niniejszej pracy mogą być empiryczne badania 
charakteru tych powiązań. 
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