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EKOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 
ZRÓWNOWAŻONYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE 

ECOLOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT 
OF SUSTAINABLE INDUSTRIAL ENTERPRISES 

IN POLAND

Streszczenie: W prezentowanym artykule wskazano kierunek realizacji strategii zrównowa-
żonego rozwoju w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Strategia ta powinna pole-
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gać na wdrożeniu systemu zarządzania środowiskiem opartego na ekoinnowacjach w róż-
nych sferach działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Przyśpieszenie wdrożenia takich 
systemów w przedsiębiorstwach przemysłowych wpłynie na ochronę zasobów naturalnych, 
ograniczy degradację środowiska przyrodniczego, zahamuje zmiany klimatyczne oraz spo-
woduje poprawę jakości życia polskiego społeczeństwa. 

Słowa kluczowe: zrównoważone przedsiębiorstwa przemysłowe, ekoinnowacje, KGHM 
Polska Miedź S.A.

Abstract: The presented article indicates the direction of implementation of the strategy for 
sustainable development of Polish industrial enterprises. This strategy should consist in imple-
menting an environmental management system based on eco-innovations in various areas of 
business activity of enterprises. Accelerating the implementation of such systems in industrial 
enterprises will affect the protection of natural resources, reduce degradation of the natural 
environment, inhibit climate change, and improve the quality of life of Polish society.

Keywords: sustainable industrial enterprises, eco-innovations, KGHM Polska Miedź S.A.

Wstęp

 W  globalnej gospodarce rynkowej przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw 
determinuje potencjał do kreowania długoterminowej wartości1. Wartość ta może 
być wykreowana dzięki wdrożeniu strategii opartej na ekologicznych innowacjach 
i technologiach, które wpłyną na zaoferowanie klientom nowoczesnych i ekologicz-
nych produktów. Zdawać sobie z  tego powinni sprawę przedsiębiorcy realizujący 
koncepcję zrównoważonego rozwoju. W XXI w. wdrożone nowoczesne technologie 
powstałe na bazie rozwoju wiedzy stały się podstawowym wyznacznikiem rozwoju 
przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy te, jak pisze A. Radziszewska, wykreowały 
„nowe źródła przewagi konkurencyjnej, które wymagają od przedsiębiorstwa umie-
jętnego wykorzystania zasobów niematerialnych i kompetencji technologicznych”2. 

Mając na uwadze ten problem, sformułowano dwa cele artykułu. Jego cel po-
znawczy sprowadza się do pokazania czytelnikowi kierunku realizacji nowoczesnych 
systemów zarządzania środowiskowego opartych na ekoinnowacjach w przedsię-
biorstwach przemysłowych w warunkach zrównoważonego rozwoju kraju. Z kolei 
cel badawczy koncentruje się na przedstawieniu korzyści wynikających z wdroże-
nia strategii zrównoważonego rozwoju, w tym polityki ekologicznej, na przykładzie 
światowego polskiego lidera w wydobyciu i przetwórstwie cennych metali Grupy 
Kapitałowej – KGHM Polska Miedź S.A.

1  K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Kreowanie wartości jako cel nadrzędny, [w:] A. Szablewski, K. Pniewski, B. Barto-
szewicz (red.), Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 2008, s. 53.
2  A. Radziszewska, Doskonalenie jakości we współczesnym przedsiębiorstwie – wybrane aspekty pomia-
ru satysfakcji konsumenta, [w:] H. Howaniec i W. Waszkielewicz (red.), Współczesne problemy zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Szczyrk, 20-21.06.2008 r., s. 23.
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1. Założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w skali makro- 
i mikroekonomicznej

Do dyskusji nad koncepcją zrównoważonego rozwoju, zwanej też w literaturze 
zrównoważonym i trwałym rozwojem, doszło w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX w. w  wyniku pogarszającego się stanu środowiska i  jakości życia 
ludzkości na Ziemi. Wcześniej politycy i ekonomiści nie przypisywali temu proble-
mowi większego znaczenia. Zasoby naturalne traktowano bowiem jak towary, które 
będą dostępne w nieskończoność i dlatego można je bez ograniczeń używać. Jed-
nak dopiero na konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” (zwa-
nej Szczytem Ziemi) w 1992 roku w Rio de Janeiro oficjalnie przyjęto dokumenty 
dotyczące zrównoważonego rozwoju i jego realizacji w skali makroekonomicznej. 
Podstawowym dokumentem opracowanym na Szczycie Ziemi była Agenda 21, 
która wskazywała na problemy ludzkości w  XXI w. i  propozycje ich rozwiązań3. 
Na podstawie tego dokumentu wiele państw opracowało swoje własne Agendy 21, 
zakładające integralność trzech systemów: gospodarki, społeczeństwa i środowiska 
przyrodniczego4. Wdrażanie takiej koncepcji w skali makroekonomicznej, jak piszą 
K. Górka i J. Thier, wymaga od państw na całym świecie5:

•	 stworzenia nowego systemu wartości promującego społeczną odpowie-
dzialność biznesu, priorytetową względem maksymalizacji zysku, oraz szeroko ro-
zumianą jakość życia, jak również wydłużenie horyzontu działalności gospodarczej;

•	 pełniejszego stosowania instrumentów administracyjno-prawnych, ekono-
micznych i informacyjno-perswazyjnych, które stymulują instytucje i przedsiębior-
stwa do skutecznej ochrony środowiska naturalnego, a także aktywizują zawodowo 
osoby zagrożone bezrobociem i  wykluczeniem społecznym oraz mobilizują pra-
cowników do działań przedsiębiorczych, a mieszkańców do tworzenia społeczeń-
stwa obywatelskiego. 

Kolejnym, kluczowym dokumentem o zasięgu międzynarodowym jest „Agenda 
na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” stworzona podczas Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w Nowym Yorku w 2015 roku. W dokumencie tym zapisanych zo-
stało 17 celów zrównoważonego rozwoju, jakie ma do osiągnięcia społeczność mię-
dzynarodowa. Z punktu widzenia ochrony środowiska ważne są w nim cele przed-
stawione w poniższej tabeli.

3  A. Szelągowska, Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 
2017, s. 24.
4  H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 62.
5  K. Górka, J. Thier, Wdrażanie koncepcji zrównoważonego i trwałego, „Aura” 2019, nr 5, s. 11.



130 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Tabela 1. Cele ekologiczne zapisane w  dokumencie „Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030” Table 1. Environmental goals included in the ‚2030 Agenda for Sustainable 
Development’

Nr celu  Działanie ekologiczne „Agendy 2030”

6 Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej 
oraz zrównoważenie gospodarcze zasobów wodnych

7 Zapewnienie wszystkim dostępu do stabilnych, zrównoważonych i nowocze-
snych źródeł energii po przystępnej cenie

12 Wypracowanie zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji

13 Pilne podjęcie działań mających na celu zahamowanie zmian klimatycznych 
i przeciwdziałanie ich skutkom

14 Ochrona oceanów, mórz oraz zrównoważone korzystanie z ich zasobów

15

Ochrona, przywrócenie i  odbudowa lądowych ekosystemów oraz promocja 
zrównoważonych metod ich wykorzystania, gospodarka lasami w sposób zrów-
noważony, przeciwdziałanie pustynnieniu, powstrzymanie i odwrócenie proce-
sów degradacji gleby oraz powstrzymanie strat różnorodności biologicznej

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.polskapomoc.gov.pl/Agenda,Zrow-
nowazonego,Rozwoju,2030,2370.html [dostęp: 20.10.2019].

 Nie ulega wątpliwości, że realizacja opracowanych założeń koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju w wymiarze makroekonomicznym wymaga podjęcia konkretnych 
działań w  skali mikroekonomicznej. Na problem ten zwraca uwagę K. Kuciński, 
pisząc, że „chociaż zrównoważony rozwój uwarunkowany jest makroekonomicz-
nie, to kreowany jest mikroekonomicznie”6. Jego realizację w  przedsiębiorstwach 
wyznaczają następujące trzy podstawowe zasady7:

•	 rolą przedsiębiorstw jest tworzenie wartości i wspieranie rozwoju ekono-
micznego;

•	 funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw zależy od efektywności wykorzy-
stania zasobów środowiska;

•	 podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw są dobre relacje społeczne 
z otoczeniem oparte na wspólnych korzyściach. 

Przedsiębiorstwa, które działają w taki sposób, kierując się przy tym zasadami 
uczciwości, rzetelności i wrażliwości na otoczenie społeczne, zwane są w literaturze 
przedsiębiorstwami zrównoważonymi. Dla nich bowiem obok dodatniego wyniku 
finansowego ważnym elementem jest potrzeba ochrony środowiska przyrodnicze-

6  K. Kuciński, Strategie przedsiębiorstwa wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, SGH, Warszawa 
2009,s.16. 
7  J. Adamczyk, Zrównoważony rozwój jako paradygmat współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, 
„Przegląd Organizacji” 2018, nr 12, s. 10.
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go i poprawa jakości życia społeczeństwa8. Efektem działalności zrównoważonego 
przedsiębiorstwa są ekologiczne produkty9. Powinny one być produkowane w taki 
sposób, aby ich produkcja sprzyjała nie tylko eliminacji z procesów technologicz-
nych szkodliwych emisji gazów, cieczy, substancji stałych i  promieniowania, ale 
sprzyjała również ograniczeniu marnotrawstwa energii, ciepła, wody, surowców 
oraz innych czynników wytwórczych10. 

Należy podkreślić, że zmianom i  restrukturyzacji technologicznej przedsię-
biorstw zrównoważonych towarzyszą zmiany organizacyjne. R. Daft i A. Benson, 
podkreślają, że zmiana organizacyjna (organizational change) może być zdefiniowa-
na jako pojęcie nowej idei/pomysłu lub zachowania przez organizację11. Z kolei S. 
Certo i T. Certo definiują zmianę organizacji (changing an organization) jako proces 
modyfikowania istniejącej organizacji w celu podniesienia organizacyjnej efektyw-
ności12. W przypadku przedsiębiorstw zrównoważonych można tu mówić o eko-
efektywności, która powoduje13:

•	 ograniczenie materiało- i energochłonności produktów i usług;
•	 ograniczenie wykorzystania substancji toksycznych;
•	 wzrost ilości materiałów poddawanych recyklingowi;
•	 maksymalizację zrównoważonego wykorzystania zasobów odnawialnych;
•	 wzrost intensywności wykorzystania produktów i usług.
Nie ulega wątpliwości fakt, że osiągnięcie wysokiej ekoefektywności w   zrów-

noważonych przedsiębiorstwach będzie możliwe dzięki wdrożeniu systemów za-
rządzania środowiskiem opartych na czystych technologiach, które powstają dzięki 
ekoinnowacyjnym rozwiązaniom14. Głównym bowiem celem takich systemów jest 
uporządkowanie i ujednolicenie wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska 
oraz podanie ich do publicznej wiadomości15. 

8  M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna a  Wolters Kluwer business, 
Kraków 2007, s. 129.
9  A. Pabian, Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zmian organizacyjnych, „Przegląd Organi-
zacji” 2017, nr 8, s. 13-14.
10  W. Goszka, Zarządzanie środowiskowe…, s. 118.
11  R. Daft, A. Benson, Management, Cengage Learning Emea, Mason 2016.
12  S. Certo, T. Certo, Modern Management. Concepts and Skills, Pearson Prentice Hall 2009, s. 337.
13  J. Kronenberg, T. Bergier, Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kra-
ków 2010, s. 126.
14  B. Kryk, Strategia ekologizacji przedsiębiorstwa a raportowanie społecznej odpowiedzialności za śro-
dowisko, [w:] M. Dudek, H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia 
proekologiczne, ergonomia i  bezpieczeństwo pracy, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-
-Biała 2011, s. 123.
15  W. Goszka, Zarządzanie środowiskowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, 
[w:] J. Olszewski (red.), Gospodarka światowa i  krajowa – jej wyzwania we współczesnych czasach, 
Wydawnictwo IVG, Szczecin 2015, s. 117.
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2. EMAS – system zarządzania środowiskowego 
zrównoważonych organizacji 

Systemem zarządzania środowiskowego obowiązującym w krajach Unii Europejskiej 
jest system EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme), zintegrowany z certyfi-
katem jakości dotyczącym zarządzania środowiskiem ISO 14001. System EMAS mogą 
wdrożyć organizacje należące do wszystkich sektorów gospodarki, tj. przedsiębiorstwa 
i  zakłady prowadzące działalność produkcyjną i  usługową, organy administracji pu-
blicznej i samorządowej oraz instytucje pożytku publicznego. Dzięki realizacji wyma-
gań tego systemu organizacje optymalizacją zużycie zasobów i energii oraz potwierdzają 
przestrzeganie prawa w zakresie ochrony środowiska, minimalizują ryzyko kar za ich 
nieprzestrzeganie. Kreują także własny „zielony wizerunek” potwierdzony certyfikatem, 
przyznawanym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 Według wymagań normy ISO 14001 proces wdrażania systemu zarządzania 
środowiskowego EMAS powinien składać się z następujących etapów16:

•	 wykonania przeglądu środowiskowego;
•	 wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem;
•	 przeprowadzenia weryfikacji wdrożonych rozwiązań;
•	 poddania się procesowi weryfikacji. 
Czas wdrażania takiego systemu uzależniony jest przede wszystkim od motywa-

cji kadry zarządzającej, wielkości przedsiębiorstwa, sprawności zespołu wdrażające-
go oraz od kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.

Proces zarządzania środowiskowego można podzielić na trzy zasadnicze fazy17:
1) fazę wstępną dotyczącą:
•	 decyzji kierownictwa;
•	 przygotowania planu wdrażania;
•	 wstępnego przeglądu środowiskowego;

2) fazę wdrażania obejmującą:
•	 opracowanie procedury identyfikacji aspektów środowiskowych;
•	 identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych;
•	 opracowanie polityki środowiskowej;
•	 ustalenie celów środowiskowych i programu działania;
•	 podnoszenie świadomości pracowników;
•	 opracowanie procedur operacyjnych;
•	 podnoszenie kwalifikacji pracowników;
•	 wdrożenie procedur operacyjnych,

16  Ibidem, s. 18.
17  Ibidem, s. 118.
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3) fazę sprawdzenia, na którą składają się:
•	 audyt systemu;
•	 działania korygujące i zabezpieczające;
•	 przegląd wykonany przez kierownictwo.
System zarządzania środowiskowego oparty na czystszej produkcji (w skrócie 

dalej CP) polegać powinien na realizacji inwestycji „zintegrowanych”, które jako 
część procesu produkcyjnego likwidują ilość powstających odpadów i zmieniają ja-
kość produkowanych zanieczyszczeń na bardziej przyjazne środowisku. W rezulta-
cie tych zmian produkcja staje się czystsza (stąd niekiedy inwestycje „zintegrowane” 
określane są mianem „czystszych technologii”). Inwestycje „zintegrowane” obejmu-
ją m.in. wdrożenie przedsięwzięć o charakterze proekologicznym, takich jak:

•	 system obiegowego zasilania wodą;
•	 nowe techniki i technologie spalania paliw;
•	 elektrownie wodne, wiatrowe, wykorzystanie energii słonecznej;
•	 technologie mało- i bezodpadowe.
CP jest więc strategią ochrony środowiska polegającą na ciągłym, zintegrowa-

nym, zapobiegawczym działaniu w  odniesieniu do procesów, produktów i  usług, 
zmierzającym do zwiększenia efektywności produkcji i usług oraz redukcji ryzyka 
dla ludzi i środowiska przyrodniczego. 

Fundamentem CP jest idea zrównoważonego rozwoju, czyli uwzględnienie 
w procesach gospodarczych takich działań, które nie będą powodowały degradacji 
środowiska i pogarszania jakości życia. 

Podkreślić należy, że CP nie odnosi się tylko do samej technologii (czystsza tech-
nologia), ale do całego obszaru działań i rozwiązań związanych z produkcją, organi-
zacją pracy i marketingiem. Działania te powinny koncentrować się na wdrożeniu 
ekoinnowacji, które pozwolą przedsiębiorstwom przemysłowym stać się bardziej 
konkurencyjnymi.

3. Istota i kierunki realizacji ekoinnowacji w zrównoważonych 
przedsiębiorstwach przemysłowych 

Ekoinnowacja to nowy lub istotnie ulepszony produkt (wyrób lub usługa), pro-
ces, metoda organizacyjna lub marketingowa, która przynosi korzyści dla środowi-
ska. W 2017 roku pod względem analizowanego wskaźnika innowacyjności przez 
Eurostat Polska zajęła dopiero 25 miejsce wśród 28 krajów Unii Europejskiej18.

 

18  A. Czaplicka-Kotas, A. Nowaczek, J. Kulczycka, Współpraca sieciowa na rzecz wzrostu eko-innowa-
cji, „Aura” 2019, nr 8, s. 25.
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Tabela 1. Udział procentowy przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w  ogólnej liczbie 
przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w latach 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016, 
2016-2018
 Table 1. The percentage share of innovation-active enterprises in the total number of en-
terprises that introduced innovations in the years 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016, 2016-
2018

Wyszczególnienie Lata
2012-2014

Lata
2013-2015

Lata
2014-2016

Lata
2016-2018

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 18,6 18,0 18,7 26,1

Przedsiębiorstwa usługowe 12,3 10,6 13,6 21,0

Źródło: opracowanie własne: Działalność innowacyjna w latach 2012-2014, 2013-2015, 2014-
2016, 2016-2018, GUS, Warszawa 2017, s. 17; Działalność innowacyjna w Polsce w latach 2016-
2018, GUS, Warszawa 2019, s. 65. Z przedstawionych danych w tabeli nr 1 wynika, że syste-
matycznie wzrasta udział procentowy aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych 
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w Polsce. W latach 2016-2018 aktywność innowacyjną wy-
kazało 26,1 proc. przedsiębiorstw przemysłowych oraz 21,0 proc. przedsiębiorstw usługowych.

Mimo systematycznego wzrostu przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych za-
wodowo spadają w nich nakłady na działalność innowacyjną w naszym kraju.

Tabela 2. Nakłady na działalność innowacyjną w latach 2016-2018 w mln zł
Table 2. Expenditure on innovation activities in 2016-2018 in PLN million

Wyszczególnienie
Lata

2016 2017 2018
Przedsiębiorstwa 

przemysłowe 28304,7 28023,5 23388,7

Dynamika w proc. 
2016=100 proc. 100,0 99,0 82,6

Przedsiębiorstwa usługowe 10706,2 13142,5 13094,8
Dynamika w proc. 

2016=100 proc. 100,0 122,8 122,3

Źródło: Działalność innowacyjna w Polsce w latach 2016-2018, GUS, Warszawa 2019, s. 65.

W  2018 roku w  stosunku do roku 2016 nakłady na działalność innowacyjną 
w  przedsiębiorstwach przemysłowych spadły o  17,4 proc, natomiast w  przedsię-
biorstwach usługowych wzrosły w analizowanym okresie o 22,3 proc. Taka sytuacja 
jest niepokojąca, ponieważ to właśnie przede wszystkim przedsiębiorstwa przemy-
słowe są odpowiedzialne za negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze 
i nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych. 
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Dlatego ważne jest dołożenie w naszym kraju wszelkich starań dotyczących roz-
woju ekoinnowacji przedsiębiorstw przemysłowych, które powinny dotyczyć19:

•	 produktów; 
•	 procesów technologicznych; 
•	 organizacji pracy;
•	 marketingu. 
Ekoinnowacje produktowe występują wówczas, gdy przedsiębiorstwo wprowadza 

na rynek nowe produkty lub usługi bądź dokonuje ich udoskonalenia pod wzglę-
dem ochrony środowiska. Tego rodzaju innowacje mogą dotyczyć wprowadzenia20: 

−	 nowych, ekologicznych wyrobów; 
−	 istotnie ulepszonych pod względem ekologicznym wyrobów; 
−	 nowych proekologicznych usług w przypadku dywersyfikacji działalności 

gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych;
−	 istotnie ulepszonych pod względem ekologicznym usług w przypadku dy-

wersyfikacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych. 
W fazie projektowania nowych, ekologicznych produktów należy unikać mate-

riałów zawierających szkodliwe substancje w procesie produkcji, wybierać surowce 
i  techniki produkcji pozwalające na wykorzystanie zasobów w wewnątrzzakłado-
wych systemach cyrkulacyjnych ograniczających ilość niezużytych pozostałości. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby ekoprodukty odznaczały się:

•	 efektywnością materiałową;
•	 efektywnością energetyczną;
•	 długą żywotnością;
•	 recyklingiem;
•	 korzyściami logistycznymi.
Jeżeli organizacja w obrębie procesu produkcji wdraża zmiany dotyczące pro-

ekologicznych metod i technik wytwarzania, to mamy wtedy do czynienia z ekoin-
nowacjami procesowymi. Ekoinnowacje procesowe koncentrują się na wdrożeniu21:

−	 ekologicznych metod wytwarzania (produkcji) wyrobów i usług;
−	 ulepszonych pod względem ekologicznym metod wytwarzania (produkcji) 

wyrobów i usług;
−	 nowych, proekologicznych metod z zakresu logistyki lub metod dostarcza-

nia i dystrybucji oraz zaopatrzenia wyrobów i usług;
−	 istotnie ulepszonych pod względem ekologicznym metod z zakresu logisty-

ki lub metody dostarczania i dystrybucji oraz zaopatrzenia wyrobów i usług istotnie 
ulepszonych;

19  B. Smolorz, Kierunki i determinanty rozwoju innowacji marketingowych w zrównoważonych przed-
siębiorstwach, [w:] Technologie informatyczne w przekazie medialnym, „Zeszyty Naukowe Fides Ratio 
et Patria. Studia Toruńskie” 2018, nr 8, s. 183-184.
20  M. Zastępowski, W. Glabiszewski, K. Liczmańska-Kopcewicz, Makrootoczenie polskich MŚP w kon-
tekście ich innowacyjności, „Organizacja i Kierowanie” 2018, nr 2, s. 132.
21  Ibidem, s. 132.
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−	 nowych, proekologicznych metod (systemów) wspierających procesy 
w przedsiębiorstwie;

−	 istotnie ulepszonych, proekologicznych metod wspierających procesy 
w przedsiębiorstwie.

Kolejne, powszechnie wdrażane w  przedsiębiorstwach przemysłowych inno-
wacje to ekologiczne innowacje organizacyjne. Polegają one na wdrożeniu nowych 
metod organizacyjnych. Tego typu innowacje związane są ze zmianami w proce-
sie zarządzania i  realizacji procesu restrukturyzacji, w efekcie czego dochodzi do 
osiągnięcia w przedsiębiorstwie szeregu korzyści poprzez np. poprawę efektywności 
i skuteczności jego funkcjonowania. Ekoinnowacje organizacyjne mogą dotyczyć22:

•	 nowych, przyjaznych środowisku metod w zakresie przyjętych przez przed-
siębiorstwo zasad działania;

•	 nowego podziału zadań i usprawnień decyzyjnych pracowników;
•	 nowych, proekologicznych metod organizacyjnych w relacjach z otoczeniem.
Nowe, przyjazne środowisku metody w zakresie przyjętych przez przedsiębior-

stwo zasad działania polegać mogą na wprowadzeniu:
−	 przekształceń procesów w firmie na przyjazne środowisku;
−	 filozofii KAIZEN polegającej na ciągłym doskonaleniu i usprawnieniu pro-

cesów na bardziej przyjazne środowisku;
−	 proekologicznego systemu zarządzania dostawcami (np. MIRP, MRP, 

MRP1);
−	 systemu „odchudzania produkcji” (Lean Management);
−	 systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem (np. ISO, TQM, 

Six Sigma);
−	 proekologicznego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM);
−	 systemu pomiaru wyników działania, w tym wyników wdrożonych działań 

proekologicznych.
Natomiast ekoinnowacje związane z nowymi metodami zadań i usprawnień de-

cyzyjnych pracowników koncentrować się mogą na takich obszarach działań, jak:
•	 wprowadzenie nowych systemów odpowiedzialności pracowników;
•	 zmiany dotyczące systemu pracy zespołowej;
•	 decentralizacja zarządzania;
•	 centralizacja zarządzania;
•	 połączenie lub podzielenie komórek organizacyjnych;
•	 usprawnienie systemów szkolenia.
Ekoinnowacje organizacyjne polegające na wprowadzeniu nowych metod orga-

nizacyjnych w relacjach z otoczeniem powinny koncentrować się w przedsiębior-
stwach przemysłowych na:

22  Ibidem, s. 132.
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−	 połączeniu przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych w spółkę;
−	 zawarciu związku firm społecznie odpowiedzialnych, np. aliansu;
−	 podwykonawstwie lub zleceniu wykonania proekologicznych zadań fir-

mom społecznie odpowiedzialnym.
Ostatni rodzaj innowacji w  przedsiębiorstwach przemysłowych stanowią eko-

innowacje marketingowe związane z  wdrożeniem nowej, proekologicznej metody 
marketingowej wiążącej się ze znacznymi zmianami w projekcie/konstrukcji pro-
duktu lub opakowaniu, dystrybucji, promocji oraz zastosowanej strategii cenowej. 
Innowacje te dotyczą:

•	 znaczących zmian we wzornictwie/koncepcji lub opakowaniu wyrobów lub 
usług;

•	 wdrożeniu nowych mediów lub technik promocji produktów (nowe me-
dium, nowy wizerunek, nowe marki produktowe, programy lojalnościowe, public 
relations);

•	 nowych, proekologicznych metod w  zakresie dystrybucji produktów lub 
kanałów sprzedaży, np. dotyczących: systemy franchisingu, licencji na dystrybucję 
produktów, sprzedaży bezpośredniej, ekskluzywnej sprzedaży detalicznej, sprzeda-
ży internetowej, nowej koncepcji ekspozycji produktów;

•	 nowych, proekologicznych metod kształtowania cen, co związane może być 
z wejściem na nowe segmenty rynku, metod korekty cen w zależności od popytu.

Wskazane kierunki doskonalenia instrumentów ekomarketingu-mix w konse-
kwencji mogą przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwom w postaci23:

−	 poprawy reputacji i wizerunku w otoczeniu;
−	 poprawy jakości produktów;
−	 zwiększenia wydajności procesów pracy;
−	 wzrostu wielkości sprzedaży;
−	 zwiększenia udziału w rynku;
−	 zdobycia nowych rynków zbytu;
−	 dostępu do preferencyjnych dotacji na inwestycje proekologiczne;
−	 redukcji odpadów odprowadzanych do środowiska przyrodniczego;
−	 oszczędności energii i surowców wykorzystywanych w procesie produkcji;
−	 minimalizację ryzyka wystąpienia wypadków i awarii, poprzez opracowa-

nie jasnych ustaleń procesowych i strukturalnych;
−	 uporządkowanie zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska.
Należy podkreślić, że w warunkach globalizacji i dużej konkurencji coraz więcej 

organizacji wprowadza i unowocześnia działania w ramach strategii zrównoważonego 

23  B. Smolorz, Doskonalenie instrumentów ekomarketingu-mix w  przedsiębiorstwach w  warunkach 
zrównoważonego rozwoju, [w:] H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Marketingowe i logistyczne de-
terminanty rozwoju organizacji, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2010, s. 171.
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rozwoju, upatrując w niej swoją wartość24. Wdrożenie wymienionych przedsięwzięć 
w ramach tej strategii spowoduje, że zrównoważone przedsiębiorstwa przemysłowe 
staną się coraz bardziej przyjazne dla środowiska. Zdaniem P. Hawkesa przedsiębior-
stwa przyjazne dla środowiska powinny także w swojej działalności gospodarczej25:

•	 zastępować produkty krajowe i międzynarodowe produktami wytwarzany-
mi lokalnie i regionalnie;

•	 brać na siebie odpowiedzialność za swój wpływ na środowisko;
•	 nie wymagać egzotycznych źródeł kapitału, aby się rozwijać;
•	 angażować się w procesy wytwórcze, które są humanistyczne, wartościowe, 

godne i wewnętrznie satysfakcjonujące;
•	 kreować przedmioty o  długiej przydatności i  nieobciążające środowiska 

odpadami;
•	 poprzez edukację zmieniać konsumentów na klientów.
Nie ulega wątpliwości, że doskonalenie metod zarządzania, wytwarzanie ekolo-

gicznych produktów, a także ograniczenie w procesie produkcji ogromnej ilości od-
padów będzie decydować coraz bardziej o konkurencyjnej pozycji każdego przedsię-
biorstwa na rynku. Coraz baczniejszą uwagę na ten fakt będą także zwracać klienci 
i współpracujące z przedsiębiorstwem firmy. Zrównoważony rozwój wymaga bowiem 
od nowoczesnego przemysłu udoskonalenia poziomu wyjścia oraz zminimalizowania 
poziomu wejścia, a także produkowania jak najmniejszej ilości odpadów. 

4. Ekologiczna odpowiedzialność 
na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.

 
KGHM Polska Miedź S.A. to światowy lider w wydobyciu i przetwórstwie cen-

nych metali. Firma ta prowadzi działalność gospodarczą na trzech kontynentach: 
Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. W Polsce w posiadaniu tej 
firmy są trzy kopalnie podziemne: Lubin, Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna. Na 
świecie KGHM Polska Miedź S.A. posiada sześć kopalń: Robinson, Carlota (USA), 
McCreedy West, Morrison (Kanada) oraz Franke i Sierra Gorda im. Ignacego Do-
meyki (Chile). Oprócz miedzi KGHM Polska Miedź S.A. wydobywa także molib-
den, nikiel, złoto, paliad i platynę. W dniu 18 grudnia 2018 roku Rada Nadzorca 
Spółki zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię KGHM Polska Miedź S.A. 
na lata 2019-2023, w której wyodrębniono cztery kierunki rozwoju26:

24  D. Kowal, Polityka zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej przedsiębiorstwa, [w:] H. Howa-
niec, W. Waszkielewicz (red.), Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania, Akademia Technicz-
no-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2009, s. 189.
25  P. Hawkes, The Ecology of Commerce. A Declaration of Sustainability, Herper Business NY, 1993, s. 144.
26  https://kghm.com/pl/strategia-kghm-polska-miedz-sa-na-lata-2019-2023 [dostęp: 11.12.2020].
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•	 Elastyczność – obejmującą przede wszystkim zagadnienia związane z prze-
mysłem 4,0, digitalizacją i elektromobilnością;

•	 Efektywność – będącą odpowiedzią na wzrost konkurencyjności w branży 
produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4,0;

•	 Ekologię – bazującą na elektomobilności, rozwoju regulacji proekologicz-
nych, gospodarce obiegu zamkniętego oraz proekologicznej produkcji;

•	 e-przemysł – oparty na robotyzacji, digitalizacji, społeczeństwie opartym 
na wiedzy oraz założeniach przemysłu 4,0. 

Dążąc do systematycznego ograniczenia negatywnego oddziaływania na środo-
wisko naturalne, w KGHM Polska Miedź S.A. realizuje przedsięwzięcia proekolo-
giczne mające na celu:

−	 ochronę wód;
−	 ochronę powietrza atmosferycznego;
−	 gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi;
−	 ochronę bioróżnorodności;
−	 oszczędną gospodarkę surowcami energetycznymi.
Dbając o zasoby wodne, KGHM Polska Miedź S.A. stosuje recykling polegają-

cy na wykorzystaniu w procesach produkcyjnych wody pochodzącej z oczyszczalni 
ścieków i procesów odwadniania kopalń głębinowych.

Ponadto w związku ze zlokalizowaniem kopalń na świecie na terenach ubogich 
w zasoby wodne, firma prowadzi oszczędną gospodarkę wodną. Tak jest na przy-
kład w kopalni Sierra Gorda w Chile. W kopani tej KGHM Polska Miedź S.A. wy-
korzystuje wodę morską z elektrowni zlokalizowanej koło miasta Mejillones. Wcze-
śniej woda ta była zrzucana z powrotem do oceanu. 

Działania proekologiczne KGHM Polska Miedź S.A. koncentrują się też na ochronie 
powierzchni ziemi i gospodarce odpadami. Jednym z największych tego rodzaju przed-
sięwzięć spółki było zmodernizowanie w latach 2011-2012 w hucie Głogów wydziału 
ołowiu i tzw. pieca Doerschia. Inwestycja ta kosztowała ponad 40 mln zł, z czego 11 
mln zł dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W  wyniku tej inwestycji zmieniony został proces produkcyjny ołowiu surowego, co 
umożliwi w przyszłości zlikwidowanie powierzchniowych składowisk tych odpadów. 

 Ponadto firma buduje dwa bloki gazowo-parowe w Polkowicach i Głogowie. 
Dzięki realizowanym inwestycjom opalane gazem bloki będą wytwarzały tańszą od 
konwencjonalnej energię elektryczną i energię użytkową. W efekcie podjętych dzia-
łań proekologicznych ograniczone zostanie zużycie gazu oraz emisja zanieczysz-
czeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

Zadaniem spółki jest również doskonalenie technologii przetwarzania materia-
łów powstałych w procesach produkcyjnych. Dzięki temu firmie udaje się odzyski-
wać wiele cennych produktów, które mogą mieć zastosowanie w różnych dziedzi-
nach gospodarki. Przykładem może być wykorzystanie: 
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•	 żużla granulowanego z  Huty Miedzi Głogów II do produkcji materiału 
ściernego wykorzystywanego przy remontach statków w polskich stoczniach; 

•	 odpadów pochodzących z instalacji odsiarczania spalin w procesach meta-
lurgicznych jako dodatek wsadowy.

Ekologiczne innowacje KGHM Polska Miedź S.A. ukierunkowane są także na 
rekultywację ziemi i  zachowanie bioróżnorodności na terenach poeksploatacyj-
nych. Przykładem mogą być plantacje wierzby energetycznej zlokalizowane na ob-
szarach będących w bezpośrednim oddziaływaniu Huty Miedzi Głogów. Ponadto 
na szczególnie cennych obszarach wokół zakładów KGHM Polska Miedź S.A. pro-
wadzi program ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. W wyniku tego programu 
jest możliwy m.in. internetowy podgląd gniazda sokołów wędrownych, które od 
2008 roku zamieszkują na kominie Huty Miedzi w Głogowie. 

Zwracając uwagę na oszczędną gospodarkę surowcami energetycznym, w 2009 
roku spółka uruchomiła Program Oszczędności Energii Ciągu Technologicznego 
KGHM Polska Miedź S.A. W ramach tego programu są m.in. w fazie budowy farmy 
fotowoltaiczne zlokalizowane w  sąsiedztwie hut miedzi Głogów i  Legnica. Nato-
miast w pozostałych gminach Radwanice i Żukowice planowana jest budowa dwóch 
zespołów elektrowni wiatrowych. Prognozowana produkcja energii z tych farm ma 
stanowić ok. 3,5 proc. zapotrzebowania firmy na energię elektryczną.

 
Tabela 3. Wybrane wyniki finansowe KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2014-2018
Table 3. Selected financial results of KGHM Polska Miedź S.A. in the years 2014-2018

Wyszczególnienie
Lata

2014 2015 2016 2017 2018
Przychody ze sprze-
daży w mln zł 20492 20008 19156 20358 20526

Dynamika w proc.
2014=100 proc. 100,0 97,6 93,5 99,3 100,1

Wynik netto w mln zł 2451 -5009 -4449 1525 1658
Dynamika w proc.
2014=100 proc. 100,0 0 0 62,2 67,6

Nakłady inwestycyjne 
kapitałowe w mln zł 27 76 842 450 697

Dynamika w proc.
2014=100 proc. 100,0 281,5 3118,5 1666,7 2581,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj 
[dostęp: 5.10.2019].
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Z przedstawionych danych w tabeli nr 2 wynika, że od roku 2014 bardzo dyna-
micznie rosną nakłady inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A. W 2018 roku nakła-
dy te wynosiły 697 mln zł, w tym 180 mln zł to nakłady przeznaczane na inwestycje 
ekologiczne27. 

Należy podkreślić fakt, że dzięki inwestycjom ekologicznym działalność gospo-
darcza KGHM Polska Miedź S.A. nie przekracza norm środowiskowych obowiązu-
jących w kraju.

Podsumowanie
 
Zarówno w Polsce, jak i na świecie przedsiębiorcy coraz bardziej dostrzegają ko-

nieczność stworzenia skutecznej strategii zrównoważonego rozwoju, która nie tylko 
będzie koncentrować się na zwiększeniu rentowności przedsiębiorstw, ale i kreowa-
niu wartości dodanej. Budowa takiej strategii biznesowej jest możliwa w oparciu 
o dobrze opracowaną politykę ekologiczną, która jest najodpowiedniejszą drogą do 
uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Jest to o  tyle istotne, gdyż 
w  warunkach realizacji koncepcji zrównoważonego i  odpowiedzialnego rozwoju 
państwa przed wieloma branżami biznesowymi stoi problem ograniczenia nega-
tywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i  przyśpieszenia w  związku 
z tym wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania środowiskiem opartych na 
ekoinnowacjach. Ekoinnowacje przyczyniają się bowiem do poprawy efektywności 
wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwach oraz zmniejszenia negatywnego ich 
wpływu na środowisko przyrodnicze. Oprócz wymiaru ekologicznego istotny jest 
również aspekt ekonomiczny ekoinnowacji, który związany jest ze zmniejszeniem 
kosztów działalności przedsiębiorstwa, wykorzystania przez nie nowych możliwo-
ści rozwoju, kreowania pozytywnego wizerunku, a w efekcie wzrostu jego konku-
rencyjności na rynku.

Reasumując, należy stwierdzić, że ekoinnowacje powinny dotyczyć wszystkich 
sfer działalności gospodarczej zrównoważonych przedsiębiorstw, aby nastąpiło 
szybkie ograniczenie emisji odpadów odprowadzanych do środowiska przyrodni-
czego oraz oszczędne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych.

27  https://kghm.com/pl/zrownowazony-rozwoj [dostęp: 5.10.2019].
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