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| Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

Zapewnienie dobrostanu dla 9 miliardów ludzi przy 

obecnych zasobach naszej planety to wizja, którą 

na XXIw., World Business Council for Sustainable 

Develepement proponuje przedstawicielom odpo-

wiedzialnych firm. 

Brak dostępu dwóch miliardów ludzi do wody pitnej, 

wpływ zmian klimatu na życie kilkuset milionów kolej-

nych pokazują, że wyzwania ekologiczne przed którymi 

stoimy jako ludzkość wymagają woli zmian i odwagi 

wszystkich decydentów, zarówno tych politycznych, 

społecznych jak i korporacyjnych. Żadna organizacja 

czy instytucja nie jest w stanie rozwiązać tych proble-

mów samodzielnie, ale też nikt nie powinien czuć się 

zwolniony z odpowiedzialności za przyszłość naszej 

planety. Nie możemy biernie czekać – wszystkie ini-

cjatywy podejmowane z myślą o oszczędzaniu energii, 

uwzględnianiu kwestii ekologicznych przy produkcji 

czy wreszcie zmianie całego paradygmatu ekonomii 

opartej na zysku nieliczącym się z kosztami środowi-

skowymi to konieczność już dziś.

Eko-modernizacja budynków, zwiększenie wykorzy-

stania biomasy we współspalaniu, polityka „zero 

odpadów” czy certyfikowany zielony sklep to projek-

ty już podejmowane przez firmy partnerskie Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu,  o których piszemy w tej 

publikacji. Mam nadzieję, że zainspirują one kolejne 

firmy do myślenia w kategoriach ekoinnowacji.

Zapraszamy do lektury, ale przede wszystkim do 

podejmowania konkretnych działań na rzecz wody, 

klimatu i energii. 

Mirella Panek-Owsiańska

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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| Biznes i ekologia – 
wspólna przyszłość? 

Od czasu publikacji raportu Klubu Rzymskiego „Granice 

wzrostu”1 minęło już 41 lat. Od tego momentu lawino-

wo zaczęła wzrastać liczba dyskusji, podejmowanych 

wątków i proponowanych rozwiązań związanych 

z szeroko pojętą ekologią. Mimo ogromu włożonej 

pracy wciąż więcej mamy znaków zapytania niż odpo-

wiedzi i ciągle nie mamy pewności, czy przyszłością 

ludzkości jest zrównoważony rozwój, czy raczej global-

na katastrofa ekologiczna. Pewne jest, że kwestie 

ekologii już dawno przestały być traktowane po ma-

coszemu – w końcu Al Gore dostał pokojową Nagrodę 

Nobla w 2007 r. właśnie za swoją aktywność na rzecz 

przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Krytyczne problemy, przed którymi stoi ludzkość, to 

m.in. zmiany klimatyczne, dostęp do wody, energii, 

żywności, surowców naturalnych i wtórnych, a także 

zagospodarowanie odpadów. Wszystkie one nabie-

rają szczególnego znaczenia w obliczu postępującej 

globalizacji, który to proces sprawia, że uwspólniają 

się w światowej skali nie tylko rynki zbytu i możliwości 

rozwoju biznesu, ale także wyzwania natury ekolo-

gicznej. I tak, mimo że nieuchronny wzrost poziomu 

mórz bezpośrednio dotknie jedynie kraje o określonej 

charakterystyce geograficznej, to jego konsekwencje 

(w postaci chociażby migracji ludności, czy turbulen-

cji gospodarczych) dotyczą całego świata. To samo 

powiedzieć można o każdym wymienionym powyżej 

wyzwaniu.

W opublikowanym 6 lat temu raporcie Human Devel-

opment Report 2007/20082  autorzy przewidują, 

że z powodu zmian klimatycznych 300 milionów 

mieszkańców Ziemi będzie musiało zmienić miejsce 

zamieszkania, dostęp do wody pitnej straci prawie 

2 miliardy ludzi, a o 600 milionów zwiększy się liczba 

osób cierpiących ubóstwo i głód. Co więcej, rozwią-

zaniem nie może być już choćby najdrastyczniejsza 

redukcja emisji CO
2
, niezbędne są działania na szerszą 

skalę.

Living Planet Report 20123 przygotowany 

przez WWF na podstawie danych, zbiera-

nych od 1970 roku, a dotyczących stanu 

zachowania ponad 9 tysięcy populacji 

2688 gatunków ssaków, ptaków, gadów, 

płazów i ryb, wskazuje, że ich liczebność 

zmniejszyła się w skali globalnej o 1/3. 

W przypadku strefy tropikalnej, Indeks 

Żyjącej Planety, czyli wskaźnik zachowa-

nia gatunków, ukazał dramatyczny 

spadek aż o 60 procent.

Marcin Grzybek, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Co do tego, że globalne ocieplenie jest efektem działań 

człowieka, coraz mniej osób ma jakiekolwiek wątpliwo-

ści. Ze wstępnej wersji najnowszego, piątego już raportu 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)4 

wynika, że naukowcy są na 95% pewni, że zmiany kli-

matu, jakie obserwujemy od 1950 r. następują w efekcie 

działań człowieka, a więc nie są zjawiskiem naturalnym 

i niezależnym, jak wciąż niektórzy utrzymują.

Dane te, dotyczące różnych obszarów związanych 

z ochroną środowiska – bioróżnorodności, zmian klima-

tycznych, czy też ich wpływu na ludzkość, są bardzo 

niepokojące, choć zarazem motywujące do podjęcia 

zdecydowanych działań. Szczególnie, że problemy 

te dotyczą wszystkich mieszkańców Ziemi (choć 

oczywiście nie wszystkich w jednakowym stopniu, na 

pewno w dużo gorszej sytuacji są osoby mieszkające 

w krajach rozwijających się, na terenach, na których 

wkrótce zabraknie wody, niż mieszkańcy krajów wysoko 

rozwiniętych). Ze względu na globalny charakter 

zagrożeń, również proponowane rozwiązania powinny 

przyjmować systemowy charakter. Sama administracja 

publiczna, która powinna być dedykowana rozwiązy-

waniu problemów ekologicznych, ale która kieruje się 

partykularnymi interesami reprezentowanych krajów, 

czy regionów oraz spętana jest krótkoterminową per-

spektywą najbliższych wyborów, nie ma szansy wypra-

cować rozwiązania umożliwiającego rozwój prawdziwie 

zrównoważony. Instytucje ponadnarodowe, z Organiza-

cją Narodów Zjednoczonych na czele, starają się podjąć 

działania w odpowiedzi na nasilające się problemy 

ekologiczne. Nie są one jednak na tyle silne, by zapro-

ponować rozwiązania adekwatne do stojących przed 

ludzkością wyzwań, nie wspominając już o egzekwo-

waniu wdrażania tych rozwiązań, co dobitnie pokazał 

zeszłoroczny szczyt Rio +20. Dlatego też potrzeba jest 

wspólnych działań i w tym kontekście nie ma wątpli-

wości, że rośnie rola biznesu oraz, że żadne skuteczne 

rozwiązanie nie będzie mogło być zaimplementowane 

bez współpracy ze strony przedsiębiorców. 

Sektor biznesu stara się na nowo zdefiniować swoją 

rolę w obliczu narastających wyzwań ekologicznych. 

Świadczą o tym coraz liczniejsze koncepcje 

podpowiadające w jaki sposób prowadzić przyjazną 

środowisku działalność gospodarczą, np. circular 

economy, ruch B Corporations5 czy Zeronauci6. 

Wiele przedsiębiorstw podejmuje działania w tym 

zakresie i choć ich skala na pewno nie jest jeszcze 

zadowalająca, to cieszy fakt, iż ochrona środowiska 

i przeciwdziałanie zmianom klimatu znajduje się 

wśród tematów istotnych dla biznesu. W końcu, jak 

czytamy w dokumencie „Wizja 2050”7, przygotowa-

nym przez World Business Council for Sustainable 

Development, jednym z większych wyzwań przed 

jakimi stoi ludzkość jest zapewnienie do połowy XXI 

wieku dobrostanu dla 9 miliardów ludzi w ramach 

granic naszej planety, a wszystko wskazuje na to, 

że to biznes jest obecnie jedyną siłą, która jest 

w stanie sprostać temu wyzwaniu.

Pomysłów na to, w jaki sposób odpowiedzieć na 

globalne problemy ekologiczne, przedsiębiorcom nie 

brakuje. Przede wszystkim biznes podejmuje działa-

nia nakierowane na poprawę ekoefektywności jego 

własnych procesów, czego przykładem mogą być 

starania na rzecz zminimalizowania ilości produko-

wanych odpadów. Są one na tyle skuteczne, że coraz 

więcej przedsiębiorstw (w tym globalnych korporacji) 

ogłasza, że udało im się ograniczyć wytwarzanie 

nierecyklingowanych odpadów do zera. I tak, firma 

Procter & Gamble ogłosiła, że 45 fabryk koncernu 

na świecie (w tym 3 zakłady w Polsce) nie wysy-

ła odpadów produkcyjnych na wysypiska – i co nie 

mniej istotne od argumentu ekologicznego, w ciągu 

ostatnich 5 lat, działania firmy związane z ponownym 

wykorzystaniem i przetwarzaniem odpadów 

przyniosły jej ponad miliard dolarów oszczędności8. 

Z kolei innemu gigantowi, firmie Sainsbury’s, udało 

się osiągnąć cel „zero odpadów” w ciągu zaledwie 

3 lat od postawienia go.

1 Książka „Granice wzrostu” to jedna z pierwszych publikacji kwestionujących możliwość nieustannego wzrostu gospodarczego. 

Poddała analizie przyszłość ludzkości w obliczu wzrostu liczby mieszkańców Ziemi oraz wyczerpujących się zasobów naturalnych.
2 Pełna wersja raportu dostępna na stronie: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf 
3 Pełna wersja raportu dostępna na stronie: http://awsassets.panda.org/downloads/1_lpr_2012_online_full_size_single_pages_fi -

nal_120516.pdf 

4 IPCC to organizacja założona w 1988 r. przez Światową Organizację Meteorologiczną oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych. Jej celem jest ocena ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmiany klimatu. Uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla 

w 2007 r.  
5 Więcej informacji na www.bcorporation.net.
6 Więcej o koncepcji „Zeronautów” przeczytać można na str. 8-10
7 Pełna wersja raportu dostępna na stronie: http://www.wbcsd.org/vision2050.aspx  
8 Więcej o tej praktyce przeczytać można na str. 36-37
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Innym sposobem wzięcia odpowiedzialności za swój 

wpływ na środowisko jest współpraca w tym zakresie 

z partnerami zewnętrznymi. Dla każdej większej firmy 

partnerami, na których może mieć ona największy 

wpływ, są dostawcy. Stawianie im wymagań nie tylko 

dotyczących jakości produktów i usług, ale także 

związanych z kwestiami ekologicznymi staje się stan-

dardem wśród firm posiadających strategię CSR. Robi 

tak np. Marks&Spencer, który wprowadził wytyczne 

dla swoich dostawców dotyczące włączenia zasad 

zrównoważonego rozwoju i rozlicza ich z efektów dzia-

łań. Głównym celem tego podejścia jest wprowadzenie 

modelu obiegu zamkniętego, zakładającego zminima-

lizowanie do zera odpadów poprzez ponowne użycie, 

recycling, kompostowanie materiałów. 

Partnerstwa na rzecz ochrony klimatu 

podejmowane między firmami na co dzień 

ze sobą nie współpracującymi są kolejnym 

ze sposobów odpowiadania na wyzwania 

związane z ochroną środowiska. Nieistot-

ne w tym kontekście jest to, czy firmy 

wywodzą się z różnych branż, czy też 

bezpośrednio ze sobą konkurują, w końcu 

cel jest wspólny dla wszystkich. Przykła-

dem takiego partnerstwa jest Climate 

Declaration (Deklaracja Klimatyczna), 

wzywająca do podjęcia zdecydowanych 

działań odpowiadających na zmiany 

klimatu. Do tej pory dokument ten podpi-

sało ponad 600 przedsiębiorstw, w tym 

największe korporacje, jak Nestlé, 

Unilever, Nike, czy Microsoft.

W obliczu globalnego problemu, nawet najbardziej 

spektakularne działania podejmowane przez sektor 

biznesu nie wystarczą. Niezbędne jest zaangażowanie 

organizacji pozarządowych, a także, przede wszyst-

kim, administracji publicznej. Organizacje III sektora 

często są w posiadaniu kluczowej wiedzy eksperckiej, 

niezbędnej do realizacji skutecznych działań, a także 

są inicjatorami partnerstw międzysektorowych, które 

mogą efektywnie łączyć potencjały różnego typu or-

ganizacji. Za instytucjami związanymi z administracją 

publiczną, czy to na szczeblu krajowym, czy między-

narodowym, stoi oczywiście władza polityczna, 

a decyzje zapadające w tym obszarze mają kluczowe 

znaczenie zarówno dla kwestii ochrony środowiska, jak 

i warunków w jakich działa biznes. Jak bardzo jest to 

istotne pokazują np. turbulencje związane z ratyfikacją 

(a raczej jej brakiem w krajach emitujących najwięcej 

zanieczyszczeń) protokołu z Kioto, czy chociażby kwe-

stia opłat za emisję dwutlenku węgla. Skuteczność 

działań związanych z ekologią realizowanych przez 

biznes obwarowana zatem jest porozumieniem, czy 

wręcz partnerstwem międzysektorowym – zarówno 

z instytucjami administracji publicznej, jak i organiza-

cjami pozarządowymi.

Bardzo ważnym trendem wśród proekologicznych firm 

jest ich zwrócenie się do konsumenta i namawianie 

go do przyłączenia się do działań na rzecz ochrony 

środowiska. Ma to ogromne znaczenie, bowiem to kon-

sumenci w dużej mierze odpowiedzialni są za wpływ, 

jaki na środowisko wywierają produkty wytwarzane 

przez firmy. Jak wyliczył Unilever, 68% emisji gazów 

cieplarnianych wynikających z działalności firmy gene-

rowanych jest w fazie użytkowania produktów, 

a jedynie 32% przypada na pozostałą część cyklu 

życia produktu, w tym: wytwarzanie, transport, czy 

utylizację. Korporacja ta nie pozostaje obojętna na te 

dane i za pomocą projektu gospodarni.pl podpowia-

da swoim klientom w jaki sposób mogą ograniczyć 

swój negatywny wpływ na środowisko. Analogicznie 

działania podjęły firmy Ford i Whirpool, które poprzez 

projekt MyEnergi Lifestyle wspomagają konsumentów 

w efektywniejszym energetycznie korzystaniu z urzą-

dzeń zasilanych energią elektryczną. Świadome działa-

nia użytkowników wspomagane są przez rozwój smart 

grid, a więc inteligentnych sieci elektroenergetycznych 

oraz przez coraz nowocześniejsze urządzenia, które 

np. same mogą regulować pobór mocy w zależności 

od obciążenia sieci. 

Jakie korzyści odnoszą przedsiębiorcy z realizacji 

wszystkich tych działań – od poprawy efektywności 

energetycznej wewnątrz firmy, poprzez partnerstwa 

z wszystkimi możliwymi typami organizacji, aż do 

angażowania konsumentów? Jest ich cały szereg, 

a najważniejsza z nich to możliwość ciągłego, zrówno-

ważonego rozwoju. Nie ma wątpliwości co do tego, 

że zasoby naturalne Ziemi nie są niewyczerpywalne, 

a niektórzy wieszczą globalną katastrofę w przypadku 

niepodjęcia przez ludzkość zdecydowanych działań na 

rzecz ochrony środowiska. Niezależnie od prawdopo-

dobieństwa spełnienia się tych przepowiedni, biznes 

jest jednym z podmiotów odpowiedzialnych za stan 

w jakim znajduje się Ziemia i jeśli chce w dłuższej 

perspektywie trwać i rozwijać się, musi przyłączyć 

się do ruchu działającego na rzecz ochrony środo-

wiska. Inna sprawa, że być może wkrótce nie będzie 

to kwestią wyboru, ale nakazem narzuconym przez 

polityków. Przyjmując taki punkt widzenia, odpowied-

nio wcześnie podjęte działania pro-ekologiczne mogą 

stanowić przewagę konkurencyjną. Perspektywicznie 

myślące przedsiębiorstwa będą bowiem zawczasu 

gotowe na spełnienie wyśrubowanych norm środowi-

skowych. Ostatnim, choć być może najistotniejszym, 

argumentem na rzecz poważnego podjęcia tematu 

ekologii w przedsiębiorstwach, jest presja ze strony 

konsumentów. Jednym z elementów „zielonego” stylu 

życia, coraz częściej wybieranego i realizowanego 

przez konsumentów, jest korzystanie z usług i produk-

tów firm zaangażowanych w kwestię ochrony środo-

wiska. Pomocne tutaj są liczne konkursy i rankingi (np. 

Best Global Green Brands), oceniające, czy za deklara-

cjami firm podążają działania faktycznie odpowiedzial-

ne wobec środowiska.

Jaka zatem będzie ekologia przyszłości? Czy czeka nas 

nieustanna walka z dramatycznymi konsekwencjami 

zaniedbań ekologicznych, czy też ludzkość będzie w 

stanie rozwijać się w sposób harmonijny i zrównowa-

żony? Odpowiedź, która w znacznej mierze zależy od 

tego, jak do określenia kierunku, w jakim podąży ludz-

kość przyczyni się biznes, poznamy już wkrótce i lepiej 

dla nas wszystkich, żeby bliższa ona była tej drugiej, 

pozytywnej wersji zdarzeń.
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| Zeronauci: pokonywa-
nie bariery zrównowa-
żonego rozwoju 

Zakup porsche przynosi niesamowity dreszcz emocji 

– twierdzi Peter Bakker, przewodniczący Światowej 

Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(World Business Council for Sustainable Development 

– WBCSD).  To jednak nic w porównaniu z sytuacją, 

gdy kupujesz swojego pierwszego boeinga 747 – coś, 

co Bakker zrobił, kiedy był dyrektorem generalnym 

firmy logistycznej TNT. Jest jednak pewien problem, 

bo jak przekonał się później, boeing 747 zostawia 

olbrzymi ślad węglowy. Peter Bakker opowiedział 

tę historię podczas wewnętrznych warsztatów, które 

firma Volans poprowadziła dla Nestlé w siedzibie firmy 

w Vevey (Szwajcaria), aby przemienić słuchaczy 

w, jak to określił, „rynkowych rewolucjonistów”.

Kilka lat wcześniej WBCSD opublikowała ambitny ra-

port Wizja 2050. Uznając istotną rolę tego perspekty-

wicznego dokumentu oraz mając świadomość trudno-

ści, jakie należy pokonać, aby dokument przebił się do 

opinii publicznej, jednym z pierwszych działań Bakkera 

po objęciu stanowiska przewodniczącego Rady było 

rozpoczęcie badania możliwości przygotowania zaktu-

alizowanej i rozszerzonej wersji dokumentu.

Cel jest jasny: do połowy wieku zapewnić dobrostan 

ponad 9 miliardom ludzi w ramach możliwości środo-

wiska naturalnego. Jednak skoncentrowanie na celach 

krótkoterminowych, wzmocnione jeszcze przez kryzys 

gospodarczy, wstrzymało postęp prac na każdym odcin-

ku. Tego rodzaju wyzwania zostały szczegółowo opisa-

ne w ostatnim raporcie Global Risks Światowego Forum 

Gospodarczego, dotyczącym globalnych zagrożeń.

Aby wzmocnić swój przekaz, Bakker podjął decyzję 

o przeanalizowaniu trajektorii programu Wizja 2050 

w stosunku do dziewięciu „ograniczeń środowiska 

naturalnego”, zidentyfikowanych przez Stockholm 

Resilience Centre.  Bakker ostrzega, że „świat stoi 

w ogniu” i że brak rzeczywistego postępu jest przera-

żający. Jak dotąd, twierdzi Bakker, więcej było miłych 

słów niż prawdziwych czynów. Podkreśla, że Mię-

dzynarodowa Agencja Energii (International Energy 

Agency – IEA) przewiduje, że dodatkowe elektrownie 

opalane węglem, które zostaną wybudowane do 2017 

roku, spowodują ocieplenie klimatu o pięć stopni.

Jak pokazuje doświadczenie, rządy poszczególnych 

krajów nie uporają się z tymi zagrożeniami w najbliż-

szej przyszłości, choć trzeba przyznać, że przynajmniej 

niektóre z nich zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. 

A przesłanie jest jasne: „Biznes to obecnie jedyna siła, 

która jest w stanie rozwiązać ten problem”. Musi on 

jednak znaleźć sposób na to, aby najistotniejszym wy-

zwaniom stawić czoło we współpracy z rządami i jest 

to kluczowy obszar, na którym koncentruje się obecnie 

WBCSD. Co więcej, biznes musi podjąć działania już te-

raz, opracowując rozwiązania na dużą skalę, a przede 

wszystkim pracować nad zmianą zasad rynkowej gry. 

Zamiast współpracować ze wszystkimi krajami jedno-

cześnie, WBCSD chce nadawać priorytet inicjatywom 

z wiodącymi krajami, a także miastami.

Peter Bakker określa siebie mianem „prostego holen-

derskiego kapitalisty” i twierdzi, że nie jest dobrym 

dyplomatą, ponieważ opisuje rzeczywistość taką, 

John Elkington, autor książki  „The Zeronauts: Breaking the Sustainability 
Barrier” („Zeronauci: pokonywanie bariery zrównoważonego rozwoju”).

jaką ją widzi, mając świadomość, że może się to nie 

spodobać jego kolegom – członkom zarządów global-

nych przedsiębiorstw. Jednym z powtarzanych przez 

niego stwierdzeń jest to, że „nie wierzy w rozwiązania 

korzystne dla wszystkich”, będące w zamierzeniu 

odpowiedzią na systemowe wyzwania, przed którymi 

obecnie stoimy. Nie wszyscy mogliby się z tym zgodzić; 

na przykład firma Nestlé była pionierem zdobywającej 

coraz większą popularność koncepcji shared value 

(wspólna wartość), propagowanej również przez 

Michaela Portera i Marka Kramera.

Tymczasem w prezentacji wideo przedstawionej 

w ramach warsztatów dla Nestlé Zero Workshop Mark 

Kramer przyznał, że chociaż koncepcja wspólnej war-

tości to wspaniały sposób na określenie skali wyzwań 

dla strategii biznesowej i choć pojawia się coraz więcej 

narzędzi pomagających przedsiębiorcom w znajdowa-

niu rozwiązań, które zadowolą wszystkich, nie jest to 

sposób na rozwiązywanie ogólnosystemowych pro-

blemów, takich jak zmiana klimatu, które, jak twierdzi 

Peter Bakker, nadciągają szybko i nieuchronnie.

Zamiast dzielić się na dwa przeciwne obozy – jeden 

popierający koncepcję shared value, drugi widzący 

szansę w zrównoważonym rozwoju – uczestnicy 

warsztatów uznali, że przyjęty sposób działania musi 

łączyć w sobie wszystko, co najlepsze z obu koncepcji. 

Rozpoczynając szkolenie, zaproponowałem własne 

podejście: ideę wspólnej wartości należy poszerzyć 

o problematykę związaną ze zrównoważonym rozwo-

jem. Z kolei w przypadku zrównoważonego rozwoju, 

tam gdzie istnieje ryzyko „rozmycia” definicji w miarę 

przyspieszania procesu wprowadzania pojęcia do 

głównego nurtu, należy zacząć stawiać cele o pozio-

mie zero (obejmujące m.in. ograniczenia odpadów do 

zera i stawianie na budynki o zerowym bilansie energe-

tycznym), które zostały przewidziane w ramach mapy 

drogowej dokumentu Wizja 2050.

Gdy na początku zasugerowałem zorganizowanie 

warsztatów Zero Workshop dla Nestlé, mniej więcej 

w czasie, kiedy wyszła moja najnowsza książka „The 

Zeronauts: Breaking the Sustainability Barrier” (polski 

tytuł: „Zeronauci: pokonywanie bariery zrównoważo-

nego rozwoju”), przyznam się, że miałem obawy, czy 

dla największej firmy z branży spożywczej na świecie 

nie będzie to o kilka kroków za daleko. Okazało się jed-

nak, że José Lopez, dyrektor operacyjny Grupy, spędził 

kilka lat w Japonii i był zafascynowany filozofią „potęgi 

zero”, która leży u podstaw japońskich koncepcji total 

quality oraz lean production. Nic więc dziwnego, że 

szybko wyraził zgodę na wspólną organizację pierw-

szych warsztatów Zero Workshop.

Najpierw wyjaśnię, jak rozumiem termin „zeronauta”. 

Pomysł, oczywiście, wywodzi się z greckiego mitu 

o Argonautach, 50 żeglarzach żyjących w czasach 

starożytnej Grecji, którzy pod wodzą Jazona wyruszyli 

na wyprawę okrętem nazwanym Argo w poszukiwaniu 

skarbów, bogactwa i sławy. Jak to zwykle bywa w ta-

kich przedsięwzięciach, wyszło niezupełnie tak, jak się 

spodziewano, czego pewnie doświadczy również wielu 

zeronautów. Proszę spojrzeć na proponowaną przeze 

mnie definicję zeronauty:

ZERONAUTA: 1. Wynalazca, innowator, przed-

siębiorca lub ktoś o osobowości przedsiębiorcy, 

inwestor, menedżer lub pedagog, który propaguje 

tworzenie dobrobytu przy jednoczesnym zmniej-

szaniu niekorzystnych skutków dla środowiska, 

społeczeństwa i gospodarki do zera. 2. Ktoś, kto 

poszukuje, bada i opracowuje przełomowe roz-

wiązania pozwalające na zredukowanie napięcia 

pomiędzy wzrostem populacji, konsumpcyjnym 

stylem życia i zrównoważonym rozwojem, minima-

lizujące jednocześnie ślad węglowy. 3. Polityczny 

przywódca lub decydent, który uczestniczy 

w tworzeniu regulacji, ram prawnych i instru-

mentów wspierających rozwiązania przyjazne dla 

planety na dużą skalę. 4. Współcześni zeronau-

ci – patrz pierwsza lista wybitnych zeronautów, 

Zeronaut 50 Roll of Honor.

Kontekst działań i przedsięwzięć podejmowanych 

przez te osoby jest następujący: do połowy wieku, kie-

dy na świecie będzie 9 miliardów ludzi, muszą nastąpić 

fundamentalne zmiany w naszych sposobach myślenia, 

zachowaniach, kulturze i nadrzędnych paradygma-

tach. Obecnie, tak jak w latach 40. i 50. XX wieku, gdy 

gatunek ludzki pokonał barierę dźwięku, obserwujemy 

narodziny nowego gatunku innowatora, przedsiębiorcy 

i inwestora, który pokona barierę zrównoważonego 

rozwoju.



Zeronauci wykazują się innowacyjnością w zadziwia-

jąco wielu różnych obszarach, podejmując ogromne 

i różnorodne wyzwania ekonomiczne, społeczne, 

związane z ochroną środowiska czy ładem korporacyj-

nym. Aby uzmysłowić czytelnikom skalę postępu, jaki 

się dokonał, książka koncentruje się na pięciu kluczo-

wych wyzwaniach (5P): wzrost populacji (population 

growth), pandemie (pandemics), ubóstwo (poverty), 

zanieczyszczenie (pollution) oraz rozprzestrzenianie 

się broni masowego rażenia (proliferation of weapons 

of mass destruction).

„Potęga zero” była niejednokrotnie podnoszona 

w przeszłości, zwłaszcza w kontekście „zero defek-

tów”. Książka „Zeronauci” koncentruje się na najważ-

niejszych przesłaniach płynących z obszaru zarzą-

dzania przez jakość (Total Quality Management), 

a dodatkowo wprowadza pięciostopniowy model 

„drogi do zero”, począwszy od momentu dokona-

nia odkrycia („Eureka!”) do punktu, w którym nowy 

sposób działania staje się integralnym elementem 

gospodarki.

Aby przejść od zmiany przyrostowej do przeobrażenio-

wej, musimy przyjąć szersze ramy działania, spojrzeć 

głębiej, wyznaczyć sobie ambitniejsze cele i działać 

w dłuższej perspektywie. Książka analizuje różne spo-

soby wprowadzania zmian w pożądanych kierunkach, 

przy czym analizowane przykłady dotyczą szerokiego 

spektrum ludzkiej działalności – od marnotrawstwa 

wody do problemu okaleczania narządów płciowych. 

Jeśli będziemy się uczyć od pionierów zeronautyki, 

XXI wiek może być najlepszym stuleciem w dziejach.

Marnotrawstwo wody to jeden z trzech głównych 

problemów, które zawsze były priorytetem dla Nestlé, 

oprócz rozwoju terenów wiejskich i zapewnienia od-

powiedniej ilości żywności. Peter Brabeck-Letmathe, 

prezes Grupy, od dawna otwarcie nawołuje do zwróce-

nia większej uwagi na kwestie bezpieczeństwa wody.

Szkolenie Nestlé w Vevey okazało się bardzo inspirują-

ce. Współpracownicy José Lopeza zaprezentowali sze-

reg projektów i programów z całej firmy, nakierowa-

nych na dążenie do osiągnięcia poziomu zero, poziomu 

poniżej zera bądź bilansu zerowego. Na przykład

w fabryce Nestlé w York, gdzie produkowany jest Kit-

Kat, już osiągnięto cel „zero odpadów”.

W niektórych obszarach działalności wykorzystywany 

jest z kolei tzw. Diament Doskonałości. Obejmuje pięć 

aspektów (np. wypadki, koszt, odpady), z których każ-

dy jest wyraźnie powiązany z „celem zero”. Co ciekawe, 

to podejście czerpie inspirację z linii lotniczych, które 

bardzo skutecznie wdrożyły cel „zero wypadków”. 

Po przeprowadzeniu programów pilotażowych w róż-

nych zakładach Grupa Nestlé obecnie wdraża filozofię 

Diamentu we wszystkich jednostkach Grupy, których 

jest ponad 400.

Kolejny interesujący raport z postępu prac dotyczy 

inicjatywy „Zereau”. Jej nazwa to zbitka słów zero i eau 

(„woda” w języku francuskim). Celem inicjatywy jest 

stopniowe zredukowanie zużycia wody w fabryce do 

zera poprzez wykorzystanie wody zawartej w suro-

wym mleku dostarczanym do zakładów Nestlé. Po co 

nam woda w fabryce mleka? – zastanawia się główny 

inżynier po dokonaniu odkrycia: 88% mleka to woda! 

Teraz celem jest uzyskanie pozytywnych efektów 

związanych z wodą, a nie tylko zredukowanie do zera 

zapotrzebowania na wodę.

Po warsztatach José Lopez mówił o potrzebie goto-

wości do ponoszenia „niezamierzonych konsekwencji” 

działalności przedsiębiorstwa. Kiedy firmy takie jak 

Nestlé będą wdrażać koncepcję shared value, niewąt-

pliwie będą musiały skoncentrować swoją wizję w dłu-

gim okresie na celach związanych ze zrównoważonym 

rozwojem. W mojej ocenie, firmy, które stworzą model 

łączący koncepcje wspólnej wartości, zrównoważone-

go rozwoju i „potęgi zero” we właściwych proporcjach, 

odczują różne pozytywne skutki, które teraz trudno 

sobie nawet wyobrazić. Kto wie, być może najlepszym 

rozwiązaniem byłoby zredukowanie do zera różnic 

i znalezienie wspólnych wartości pomiędzy pokoleniami?

Tekst artykułu Johna Elkingtona jest dostępny 

w portalu odpowiedzialnybiznes.pl
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| Sozologia przyszłości 

Niełatwo, o ile w ogóle to możliwe, przewidzieć 

przyszłość. Ale – i to przecież najważniejsze – moż-

na wpływać na jej kształt, bo przyszłość to również 

skutki podejmowanych teraz przez nas działań, a także 

obecnych zaniechań, planów, strategii i marzeń.

Widzimy zatem, że ekologia przyszłości będzie rezul-

tatem naszego postępowania w „ekologii dzisiejszej”. 

A jak to wygląda? Po pierwsze, czy wiemy, o czym 

mówimy? Używamy słowa „ekologia”, które oznacza 

naukę o zależnościach w ekosystemach, nadając mu 

różne znaczenia, głównie „przyjazny dla środowiska” 

i „wpływający na środowisko”. Niejednoznaczność uży-

wanego w różnorodnych kontekstach pojęcia pogłębia 

jeszcze niejasność sytuacji, bo zazwyczaj terminowi 

„ekologiczny” towarzyszy jeszcze jakiś komunikat 

naprowadzający odbiorcę na to, co chcemy mu powie-

dzieć. Mnożą się niuanse, definicje, pogłębia chaos. 

Mówiąc o relacjach w sprzężeniu zwrotnym: środowi-

sko <=> człowiek, używamy zatem niewłaściwego 

i niewystarczającego słowa „ekologia”. Często wy-

starczyłoby użycie pojęcia „sozologia”, które oznacza 

naukę o wpływie cywilizacji na środowisko – i warto tu 

przypomnieć, że nauka ta została sformułowana przez 

Polaka, krakowskiego geologa, prof. Walerego Goetla. 

Nieraz i to pojęcie uznajemy za niewystarczające i two-

rzymy nowe, lepiej według nas oddające istotę proce-

sów, które chcemy opisać i komunikować. Przykładem 

jest, całkiem zresztą zręczna, „ekonologia”, zwracająca 

uwagę na nierozerwalny związek ekonomii i poszano-

wania środowiska. Pojęcie to zostało sformułowane 

w przedsięwzięciu ProjektGospodarni.pl, którego 

inicjatorem i realizatorem jest Unilever.

Ekologiczny, przyjazny dla środowiska, sozologia, eko-

nologia, proekologiczny... Dużo określeń na to samo, 

choć o przeróżnych odcieniach i niuansach komunika-

cyjnych. W następstwie mamy do czynienia z niespój-

nymi, nieadekwatnymi definicjami i niejednoznacznymi 

pojęciami. To w sposób naturalny i nieunikniony skut-

kuje mnogością strategii i tworzeniem nienaturalnej 

rywalizacji między nimi, co z kolei wzmaga dezorienta-

cję odbiorców (konsumentów).

Wyzwaniem stojącym przed nami jest zatem dążenie 

do uzgodnienia i uspójnienia pojęć, być może za cenę 

rezygnacji z części ambicji kreowania własnych pojęć-

-neologizmów, dzięki czemu będzie można dokonać 

synergii działań, zoptymalizować procesy i zmaksy-

malizować efekty. Przyczyni się to także do większej 

integracji i lepszej współpracy międzysektorowej.

Ważne jest umiejscowienie „ekologii” na mapie idei 

i celów w działaniu biznesu. To niezwykle istotne za-

gadnienie z perspektywy odpowiedzialności społecz-

nej, a w efekcie ważny element strategii rozwojowych 

wielu firm; dla jeszcze większej liczby przedsiębiorstw 

i instytucji zaś – jedna z kluczowych metod i formuł 

komunikacji oraz budowania przewagi konkurencyjnej. 

W konsekwencji narzuca to pragmatyczne (nie oznacza 

to, że instrumentalne czy manipulatorskie) podejście 

biznesu do treści i znaczeń tego, co ta „ekologia” 

według filozofii firmy oznacza lub ma oznaczać.

Równie niezbędne jest wskazanie najważniejszych 

czynników wpływających w przyszłości na sozologię:

Sławek Brzózek, Fundacja Nasza Ziemia



‒ wyzwania, ryzyka i zagrożenia środowiskowe (zmia-

ny klimatyczne, zmiany demograficzne, dostęp do 

wody, energii, żywności, surowców naturalnych 

i wtórnych)

‒ ekonomia społeczna

‒ zwiększająca się partycypacja społeczeństwa

 i jednostek

‒ doskonalsze i bardziej dostępne technologie

‒ inna niż PKB miara dobrobytu

‒ filozofia niemarnowania i trendy ogólnoświatowe 

(np. muda, cradle-to-cradle, prosumenci, Circular 

Economy, Zeronauci).

Zatem „ekologia”, sozologia przyszłości – jaka powinna 

być? 

Oparta na wiedzy i racjonalna. Najczęściej nam się 

jedynie wydaje, że wiemy, co trzeba zrobić. Odwołując 

się do naszej wiedzy o wpływie na środowisko, zbyt 

często polegamy na obiegowych sądach czy niepeł-

nych badaniach. Minimalnym postulatem powinno 

być wysłuchanie ekspertów, czy to ze świata nauki, 

czy organizacji pozarządowych. Pozwoli to na unik-

nięcie podjęcia działań, które zamiast zaowocować 

korzyściami społecznymi, przynoszą rzecz najgorszą 

– dalsze pogłębianie niewiedzy i utrwalanie niepraw-

dziwych osądów i złych praktyk w przekonaniu, że to 

słuszne postępowania. Książkowym przykładem jest 

popularny mit o szkodliwości dla środowiska toreb 

z tworzyw sztucznych, podczas gdy istotą sprawy jest 

to, że takie torby wykorzystywane są tylko raz, 

a ich jakość z założenia jest zła; drugi popularny 

i mocny komunikacyjnie mit to: zbierając makulaturę, 

ratujemy drzewa. Otóż nikt nie wycina dorodnych 

drzew do produkcji papieru. Wykorzystuje się do tego 

tzw. papierówkę, czyli drewno pozyskiwane w trakcie 

hodowli lasu, i celulozę, jaką może dostarczyć  drewno 

będące odpadami z produkcji. Drewno z dorosłych 

drzew jest zbyt cenne, aby marnować je na pozyski-

wanie celulozy na papier. Ale – zwłaszcza gdy chcemy 

wzmocnić nasz przekaz – często i chętnie sięgamy po 

taki silnie perswazyjny, choć nieprawdziwy komunikat. 

Skutkiem tego jest z jednej strony ukierunkowywanie 

„edukowanych” odbiorców na emocjonalny odbiór pro-

cesów, które powinny być racjonalizowane, a z drugiej 

– tworzenie sytuacji konfliktowej z tymi grupami, które 

„wiedzą, jak jest naprawdę”. Proszę przypomnieć sobie, 

czym skończyła się dyskusja w mediach na temat 

zmian klimatycznych, która przetoczyła się przez świat 

i Polskę w latach 2008–2010. Praktycznie jedyne, co 

z niej zostało, to niepewność, czy będzie cieplej, czy 

zimniej, i wrażenie, że robi się nam wodę z mózgu, pod-

czas gdy powinniśmy mieć silne poczucie, że będzie 

inaczej i trzeba się na to przygotować (a więc – zdobyć, 

zweryfikować wiedzę i użyć jej...).

Dla sozologii przyszłości kolejnym wyzwaniem jest 

zatem pozyskiwanie, weryfikowanie i udostępnianie 

wiedzy na temat procesów i zagadnień, z którymi chce-

my się mocować, oraz budowanie zaufania do wiedzy 

i instytucji ją wykorzystujących.

Innowacyjna – czyli pobudzająca do nowych roz-

wiązań w naszej organizacji lub u naszych partnerów 

(interesariuszy), a tym samym sprzyjająca przekra-

czaniu schematów i wspierająca budowę kapitału 

społecznego. Największym wyzwaniem będzie tutaj 

przezwyciężenie pokusy uproszczonego podejścia: 

innowacyjne równa się nowe, inne, atrakcyjniejsze. 

Za ilustrację niech posłuży następująca anegdota: 

w 2012 roku jedna z firm zwróciła się do pewnej or-

ganizacji, proponując „innowacyjny program” sadzenia 

drzew w imieniu klientów firmy, w zamian za dekla-

rację zmiany ich zachowań. – To nie jest innowacyjne, 

ta formuła się wyczerpuje, wszyscy od kilku lat sadzą 

drzewa i w ten sposób próbują motywować swoich 

klientów – odpowiedziała owa organizacja. – Ale może 

warto waszych konsumentów zaangażować w formie 

atrakcyjnej aplikacji dostępnej przez telefony komór-

kowe? To byłoby bardzo innowacyjne. – Ależ to już jest 

ograne i nie robi wrażenia na klientach, wszyscy teraz 

robią aplikacje – odparła firma... Jak widać, obie strony 

zastosowały tu własną miarę innowacyjności. Żadna 

chyba też nie uwzględniła roli zwiększania innowacyj-

ności swojego partnera poprzez adaptację swoich do-

świadczeń do jego możliwości, co przecież może samo 

w sobie zwiększać innowacyjność. Słuchanie, co ma do 

powiedzenia partner, i wsłuchiwanie się w oczekiwania 

„rynku idei ekologicznych” siłą rzeczy prowadzi do in-

nowacyjności; nie tylko intuicyjnie rozumianej „innowa-

cyjności technicznej”, ale przede wszystkim budującej 

nowe relacje, nowe sposoby zarządzania, planowania 

i współpracy. Doskonałymi przykładami takich innowa-

cji, na miarę inicjatyw społecznych, są programy „Po 

stronie natury” (zainicjowany przez Żywiec Zdrój SA) 

czy „Zielona Stopa Filantropa”, przygotowany i prowa-

dzony przez Fundację Nasza Ziemia.

Adekwatna i skuteczna. Róbmy to, co potrzebne, 

niekoniecznie to, co „fajne”. Oznacza to potrzebę 

stawiania wyzwań, wyboru celów i doboru działań roz-

wiązujących prawdziwe problemy. Te ostatnie zabiegi 

mają być przede wszystkim efektywne, a nie efektow-

ne, nastawione na działania wizerunkowe, promocyjne 

czy reklamowe. Wiąże się to także z coraz większą 

świadomością konsumentów w Polsce, którzy oswoili 

się już z pojęciem „ekościemy”. To ważne ostrzeżenie 

dla firm, bo klient, który czuje się oszukany, zawsze 

„zagłosuje swoim portfelem”. Ale chciałbym zwrócić 

uwagę także na inne skutki: integralność i uczciwość 

w działaniach i komunikacji firm buduje nie tylko ich 

wizerunek, ale zwiększa także poziom zaufania konsu-

mentów do instytucji zaufania publicznego, wzmacnia 

postawy i zachowania obywatelskie i prospołeczne 

(mówiąc potocznie: da się w tym kraju zrobić coś poży-

tecznego.... Na szczęście takie działania – adekwatne 

i efektywne – stają się standardem. Do przywołanego 

już „Po stronie natury” Żywca Zdroju SA chciałbym tu 

dodać programy GAZ-SYSTEM S.A., CEMEX sp. z o.o., 

czy Unilever, poniżej wspomniane działania Coca-Coli, 

Henkel, Procter&Gamble i wiele innych.

Angażująca i wspólna. Sozologia oraz edukacja i pro-

mocja w tym zakresie to nie może być obszar wyłącz-

ności i prymatu ani organizacji pozarządowych, ani in-

stytucji naukowych czy państwowych, ani też biznesu. 

To musi być wspólne działanie całego społeczeństwa, 

wszystkich interesariuszy. Wspominane tu instytucje 

będą zapewne stronami aktywnymi: inicjatorami 

i rozwijającymi działania, angażującymi pozostałe 

grupy. Tak być musi, ale też warunkiem niezbędnym 

będzie angażowanie konsumentów. Jako przykłady 

dobrze dobranych form działania wskażę tu konkursy 

grantowe wspierane przez biznes (Henkel, Procter 

& Gamble, Coca-Cola, Żywiec Zdrój SA) czy akcję 

„Sprzątanie świata – Polska” jako przykład programu 

społecznego. 

Ten przegląd cech prowadzi do jednego z najważniej-

szych wniosków: poprzez sozologię będziemy mogli 

sprawniej i skuteczniej budować wysokiej jakości ka-

pitał społeczny. Wyzwaniem jest jednak uświadomie-

nie tej możliwości większości organizacji biznesowych 

i niebiznesowych, a także wypracowanie spójnego dla 

różnych interesariuszy systemu identyfikacji potrzeb 

i metod ich zaspokajania oraz sposobów oceny wagi 

i efektywności podejmowanych działań.

Ponadto w przyszłości na wszelkie działania 

w zakresie, wokół i z wykorzystanie idei poszanowania 

środowiska w narastającym stopniu będą miały wpływ 

świadome wybory grup (społeczeństw/społeczności/

interesów) i indywidualne. Działania te coraz mocniej 

będą także zintegrowane z zarządzaniem gospodar-

ką. Oznacza to szereg jeszcze niezidentyfikowanych 

wyzwań, możliwości i korzyści dla otwartego (odpo-

wiedzialnego społecznie) biznesu.

Na marginesie tych rozważań: nie sposób uciec od py-

tania „po co to wszystko?”. I tu powtórzę za Raportem 

„Vision 2050, World Business Council for Sustainable 

Development”1: „Wyzwanie – do połowy wieku XXI 

zapewnić dobrostan dla 9 miliardów ludzi w ramach 

granic planetarnych. Biznes to obecnie jedyna siła, 

która jest w stanie rozwiązać ten problem”. A wracając 

do bliższych, polskich realiów, chciałoby się jeszcze 

dopowiedzieć: nasza chata nie jest „z kraja” – w ogóle 

nie ma „naszej chaty”. Jest jedna niewielka Planeta, na 

której żyjemy. Wszyscy. Razem. I bardzo chcielibyśmy 

żyć długo i szczęśliwie...
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1 Vision 2050 – wizja zrównoważonego świata: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/vision-2050-%E2%80%93-

-wizja-zrownowazonego-swiata,3202.html.



| Tydzień inny niż 
wszystkie? 
Podsumowanie 
eksperymentu

Eksperyment „Tydzień inny niż wszystkie” to polska 

edycja „No impact project”, który od kilku lat prowadzi 

w Stanach Zjednoczonych dziennikarz i aktywista, 

Colin Beavan. On sam, wraz z całą rodziną, przez rok 

starał się ograniczyć negatywny wpływ na środowi-

sko naturalne. Swoje doświadczenia opisał w blogu 

i w książce1, na kanwie której powstał w 2009 roku 

film dokumentalny2 oraz przewodnik dla wszystkich 

zainteresowanych naśladowaniem Beavana. Fundacja 

Sendzimira postanowiła przystosować ten materiał do 

polskich warunków i zachęcić różne grupy osób (m.in. 

blogujących, przedstawicieli firm i instytucji, a także 

całe rodziny) do zrealizowania 7-dniowego „Tygodnia 

innego niż wszystkie”. Łącznie w pilotażowej turze 

eksperymentu w kwietniu 2013 roku wzięło udział po-

nad 60 osób, w tym z firm – partnerów strategicznych 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Antalis Poland, 

CEMEX Polska Sp. z o.o., Citi Handlowy, Fortum Power 

and Heat Polska Sp. z o.o., Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Grupa LOTOS S.A., 

GlaxoSmithKline, IKEA, Kompania Piwowarska SA, 

KPMG, Lyreco, Orange Polska, Prologis, Provident 

Polska S.A., PwC, Shell Polska Sp. z o.o., Skanska S.A., 

Tchibo Warszawa oraz T-Mobile Polska S.A. W majowej 

turze głównej było ok. 200 uczestników. 

Dla jednych projekt był ciekawą inspiracją, innym nie 

wystarczyło czasu na jego realizację, byli też tacy, dla 

których okazał się tygodniem podobnym do wszystkich 

dotychczasowych. O wrażenia, jakie wywołał ekspe-

ryment „Tydzień inny niż wszystkie”, i wyzwania, jakie 

niósł ze sobą, zapytaliśmy uczestniczące w nim osoby 

z firm – partnerów strategicznych FOB. 

Polska edycja eksperymentu rozpoczęła się od zmie-

rzenia swojego śladu węglowego w celu uświadomie-

nia sobie, jak bardzo nasze codzienne nawyki wpływają 

na środowisko. Następnie każdy kolejny dzień ekspe-

rymentu wiązał się z innym wyzwaniem (m.in. ograni-

czanie konsumpcji, zmniejszanie ilości generowanych 

odpadów, świadome używanie wody czy energii) oraz 

zawierał zestaw inspirujących przykładów i dodatko-

wych źródeł informacji w danym obszarze. 

ZNALEŹĆ SWOJĄ MOTYWACJĘ 
Mimo że eksperyment zakładał zmianę swoich nawy-

ków w ciągu standardowego tygodnia pracy i wiązał 

się z podjęciem dodatkowych działań – zainteresowa-

nie nim było duże. Dla Katarzyny Dulko-Gaszyny 

z IKEA to, co problematyczne okazało się najważniej-

sze: Współcześnie wiele osób żyje w pośpiechu 

i stresie, czując się z tym mało komfortowo. Działania 

zaproponowane podczas „Tygodnia...” są sposobem 

na spowolnienie, uspokojenie swojego życia. Wtóruje 

jej Ewa Szul-Skjoeldkrona współpracująca z Carrefour 

Polska i poleca eksperyment, ponieważ: zawsze można 

Renata Putkowska, Fundacja Sendzimira
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1 C. Beavan, No Impact Man: The Adventures of a Guilty Liberal Who Attempts to Save the Planet, and the Discoveries He Makes About 

Himself and Our Way of Life in the Process, Picador 2010
2 No Impact Man: The Documentary (2009) 3 Reduce, reuse, recycle

się nauczyć czegoś nowego. Warto podjąć wyzwanie 

„no impact”, którego pełna realizacja w obecnych 

warunkach jest właściwie niewykonalna, ale można 

wprowadzać pewne rozwiązania, które pomagają 

zmniejszyć nasz wpływ środowiskowy. Udziału nie 

żałuje też Daria Murawska z Tchibo Warszawa, która 

szukała w nim wskazówek: jak – w sposób praktyczny 

– powinien taki tydzień wyglądać i z czym powinno się 

wiązać codzienne zaangażowanie w bardziej zrówno-

ważony tryb życia. 

Dzień 
tygodnia

Wyzwanie Poziom 
dla początkujących

Poziom 
dla zaawansowanych

Poziom  
dla oddanych idei

Niedziela Konsumpcja Ogranicz zakupy – kupuj 

to, co niezbędne, kupuj 

w sposób odpowiedzialny

Zamiast kupować – zrób 

samodzielnie, pożycz, 

wymień się, kup używane

Samodzielnie wytwarzaj 

(środki czystości, 

kosmetyki, żywność) 

Poniedziałek Odpady Segreguj odpady Używaj wielorazowych 

opakowań, toreb, zbieraj 

rzeczy, które mogą być 

jeszcze użyteczne

Odpadki organiczne wy-

rzucaj na kompost, inne – 

redukuj, używaj, ponownie 

odzyskuj (3R3) 

Wtorek Transport Jeżeli musisz jeździć 

samochodem, zabieraj 

pasażerów (carpooling) 

Korzystaj z komunikacji 

miejskiej

Chodź pieszo, biegaj, jeździj 

na rowerze

Środa Jedzenie Kupuj lokalnie/sezonowo Zrezygnuj z żywności 

pakowanej i wysoko 

przetworzonej

Przejdź na dietę wegeta-

riańską/wegańską, załóż 

ogródek – uprawiaj rośliny

Czwartek Energia Redukuj zużycie energii 

(wyłączaj światło i opcję 

„stand by”, komputer, 

gdy nie używasz)

Przestaw się na zielone 

źródła energii

Nie korzystaj z energii – 

spróbuj korzystać 

z naturalnych źródeł energii 

(słońce, świece etc.)

Piątek Woda Redukuj zużycie wody 

(zakręcaj kran, włączaj 

pełną zmywarkę, pralkę)

Zmień nawyki  – zamiast 

kąpieli weź chłodny 

prysznic, zęby płucz wodą 

z kubka

Wybieraj do picia wodę 

zamiast soków i napojów, 

noś wodę we własnej 

butelce, nie zużywaj wody 

do podlewania trawnika

Sobota Zaangażuj się 

społecznie

Wesprzyj fi nansowo, 

wolontariacko wybraną 

organizację

Zorganizuj, zaangażuj się 

w lokalną inicjatywę 

(kilka godzin w tygodniu)

Pomyśl o zmianie zawodu 

– pracuj na rzecz pożytku 

społecznego

Tabela 1.: Działania w ramach eksperymentu „Tydzień inny niż wszystkie”. 

Opracowanie Marta Krawcewicz, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

TRUDNOŚCI DNIA CODZIENNEGO 
Tura pilotażowa pokazała, że świadomość ekologiczna 

w części obszarów (np. ograniczania zużycia energii 

elektrycznej czy potrzeba segregacji śmieci) jest już 

dość powszechna, ale nawet osoby „zaawansowane” 

w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko 

znalazły nowe wyzwania. Katarzyna Dulko-Gaszyna 

zwróciła uwagę na kwestię wszędobylskich opakowań. 

Wyjątkowo problematyczne okazały się ograniczenia 

zakupu produktów w opakowaniach. Niemal wszystkie 



dostępne na rynku produkty są pakowane – najczę-

ściej w opakowania jednorazowe. Przykładem mogą 

być jednodniowe soczewki kontaktowe, które z jednej 

strony są bardziej korzystne dla zdrowia niż soczewki 

wielorazowe, ale z drugiej – w skutek ich używania 

codziennie wyrzuca się wielomateriałowe opakowanie. 

Takie bariery zewnętrzne znacznie utrudniają realizo-

wanie zrównoważonego trybu życia na co dzień. Dla 

Ewy Szul-Skjoeldkrony nowym wyzwaniem okazało 

się wybieranie produktów lokalnych. Dla mnie, jako 

osoby, która jest już dość zaawansowana w obszarach, 

takich jak: zrównoważone wykorzystywanie energii czy 

transportu – sprawą, na którą nie zwracałam dotąd 

dostatecznej uwagi, okazał się mało lokalny charakter 

moich codziennych zakupów. Dla Magdaleny Sulieman 

z Citi Handlowego interesującym doświadczeniem było 

zaangażowanie w eksperyment całej rodziny: Najcie-

kawszym wyzwaniem okazało się zmobilizowanie mojej 

rodziny do udziału w eksperymencie. Pewne rzeczy 

i zachowania były dla niej już „naturalne”, ale część 

wymagała istotnej zmiany dotychczasowych nawyków. 

Nie wdrożyliśmy w życie wszystkich zaleceń z podręcz-

nika, ponieważ nie mogliśmy sobie pozwolić na zupełne 

wyłączenie się z codziennych zobowiązań, ale wyszli-

śmy z założenia, że szukamy sposobów na skorygo-

wanie/udoskonalenie naszej codzienności i osiągnięcie 

zdrowego kompromisu.  Nie zawsze było łatwo, ale 

cieszę się, że przynajmniej w pewnym stopniu się udało.

Uczestnicy codziennie wypełniali ankietę ewaluacyjną, 

w której wpisywali swoje wrażenia, opinie i komentarze 

na temat poszczególnych dni. Wszyscy zainteresowani 

mogli też podzielić się przemyśleniami o eksperymen-

cie z samym Colinem Beavanem, który w maju przyje-

chał do Polski na trzy gościnne wykłady. Organizatorzy 

projektu zakładają, że jego głównym efektem będzie 

wzrost zainteresowania bardziej zrównoważonym 

trybem życia oraz większa świadomość konsumpcji 

i korzystania z dóbr natury. Podręcznik zostanie udo-

stępniony na międzynarodowej stronie eksperymentu 

i będzie dostępny dla wszystkich osób, które poszuku-

ją inspiracji do zmiany swoich codziennych nawyków. 

W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ 
Eksperyment, poza rozwiązaniami, które nie były dla 

uczestników nowością, proponował też takie sposoby, 

które stały się inspiracją do zmiany zachowań. Daria 
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Murawska pod wpływem dnia związanego z ograni-

czeniem energii elektrycznej zaczęła się zastanawiać 

nad własną innowacją: postanowiłam znaleźć sposób 

na wykorzystanie czasu spędzanego w samochodzie. 

Teraz, jeśli mam taką możliwość, staram się ładować 

telefon komórkowy, jadąc samochodem. Wyszłam z za-

łożenia, że jeśli czeka mnie długa podróż, która spowo-

duje emisję CO
2
, to przynajmniej wykorzystam ten czas 

na doładowanie urządzeń elektrycznych. Dla Katarzyny 

Dulko-Gaszyny ważnym impulsem do przemyśleń był 

dzień związany z wodą: Kwestia oszczędzania wody 

jest w Polsce bagatelizowana, a przecież ten temat jest 

bardzo istotnym problemem zarówno w naszym kraju, 

jak i na świecie, więc nie powinien być spłycany jedynie 

do podstawowych zasad, takich jak zakręcania kranu, 

gdy nie potrzebujemy wody bieżącej. Eksperyment 

przypomina o takich możliwościach, jak korzystanie 

z wody z kranu w zastępstwie wody butelkowanej. 

Widzę tutaj duże możliwości podejmowania kolejnych 

działań. 

Robert Daniluk z Lyreco zwrócił uwagę szczególnie na 

dawanie rzeczom „drugiego życia”: Magazynowanie 

rzeczy w przysłowiowym garażu przez wiele polskich 

rodzin można potraktować jako wartość dodaną 

i wykorzystać po to, by przekazać nieużywane ubrania 

i sprzęty osobom potrzebującym albo wręcz do nich 

wrócić po uprzednim naprawieniu.  Sam miałem taką 

sytuację, ponieważ okazało się, że krój i styl marynarek 

sprzed kilku lat właśnie wrócił do łask i znów mogę je 

wyciągnąć z szafy i wykorzystywać.

ZRÓWNOWAŻONY STYL PRACY 
Jeśli chcemy efektywnie ograniczać swój negatywny 

wpływ na środowisko – nie możemy z tego rezygno-

wać na czas pracy, dlatego zapytaliśmy uczestników 

o to, czy udało się im pogodzić eksperyment z życiem 

zawodowym. Daria Murawska nie miała z tym więk-

szych trudności: Na co dzień w pracy wdrażamy takie 

działania w ramach programu „Zielone Biuro”, jak np. 

zmniejszanie zużycia wody, niekorzystanie z naczyń 

jednorazowego użytku czy plastikowych butelek, ogra-

niczanie korzystania ze sprzętów elektronicznych czy 

ilości zużywanego papieru. Firma zapewnia również re-

cyklingowaną papeterię biurową. Warto jednak pamię-

tać, że w domu mamy jeszcze większy wpływ na swoje 

zachowania niż w pracy. Także w Lyreco, zdaniem 

Roberta Daniluka, pracownicy mają sprzyjające wa-

runki do segregacji odpadów (wprowadzono centralny 

system segregacji i gospodarowania odpadami) czy 

oszczędzania energii (w wielu pomieszczeniach firmy 

zainstalowane są czujniki ruchu światła): Zachęcamy 

też samych pracowników, by wspierali działania Lyreco 

swoimi innowacjami – sukcesem zakończył się m.in. 

plan oszczędzania energii w magazynie centralnym 

przygotowany przez jednego z pracowników; dzięki 

jego wdrożeniu udało się oszczędzić ok. 15% rocznego 

zapotrzebowania tego pomieszczenia na energię. 

Mimo że do eksperymentu włączali  się indywidualni 

uczestnicy, to związane z nim działania i refleksje 

mogą okazać się ważną informacją zwrotną dla bizne-

su. Rosnąca świadomość różnych grup interesariuszy 

(m.in. osoby blogujące4, konsumenci, pracownicy, 

przedstawiciele sektora MŚP) daje nadzieję, że dzia-

łania proekologiczne podejmowane przez firmy trafią 

na podatny grunt i będą lepiej rozumiane. Jednocze-

śnie chęć bardziej zrównoważonego stylu życia wiąże 

się z takimi kwestiami, jak świadoma konsumpcja, 

ograniczanie produkcji śmieci czy zmniejszanie zużycia 

energii oraz wody. Firmy, które chcą być postrzegane 

jako społecznie odpowiedzialne, powinny umożliwiać 

swoim konsumentom, ale też innym grupom interesa-

riuszy (pracownikom, dostawcom) realizowanie tych 

działań. 

Także same procesy w firmie warto przemyśleć pod 

kątem wpływu na środowisko – trendem, który może 

w tym pomóc, jest koncepcja „zeronautów”, o której 

piszemy na str. 8.

4 Przegląd relacji blogerskich z eksperymentu można znaleźć na blogu eksperymentu: http://innytydzien.pl/blog/



| Zielone biuro 
w praktyce

Zielone biuro to zarządzanie pracą biurową minima-

lizujące negatywny wpływ na środowisko. To proste 

działania, skutkujące szybkimi, mierzalnymi oszczęd-

nościami, jak: dwustronne drukowanie, energoosz-

czędny sprzęt, wyłączanie sprzętu z prądu na noc, 

segregacja odpadów, naturalne oświetlenie, edukacja 

ekologiczna pracowników, stojaki na rowery, transport 

publiczny. Dobrą praktyką w tym zakresie jest akcja 

społeczna „No printing Day” firmy KPMG. Co roku, 

w pierwszy piątek października, pracownicy KPMG, 

wraz z innymi firmami i osobami, które chcą dołączyć 

do akcji (udział jest bezpłatny, KPMG zaprasza osoby 

prywatne, firmy i organizacje), powstrzymują się od 

drukowania, a dzięki ekologicznej edukacji, starają się 

zredukować ilość drukowanych materiałów także 

w pozostałe dni roku. Aby zwiększyć wpływ inicjaty-

wy No printing Day na środowisko, KPMG  w Polsce 

planuje także sadzić drzewa – będzie ich tym więcej, 

im więcej uczestników akcji.

Coraz więcej przedsiębiorstw zwraca również uwa-

gę na budynki, w których mieszczą się ich siedziby, 

dlatego chcą, aby spełniały one normy zrównoważo-

nego budownictwa (o czym świadczyć może uzyskanie 

certyfikatu LEED, BREEM, czy UE Green Building). To 

ważne, ponieważ to właśnie budynki, generują około 

30% światowej emisji gazów cieplarnianych5 i  mają 

znaczący wpływ na zmiany klimatyczne. Zielone bu-

dynki są nie tylko ekologiczne, ale również korzystne 

z ekonomicznego punktu widzenia. Dzięki odpo-

wiedniej izolacji i wentylacji, energii słonecznej czy 

lokalnym elektrociepłowniom, można w zależności od 

wieku i stanu budynku zaoszczędzić 40–70% energii. 

Tego typu działania nie tylko redukują koszty utrzy-

mania biura, ale, jak wskazują badania6, poprawiają 

również stan zdrowia i wydajność pracowników. Dzięki 

temu wygrywają wszyscy: środowisko – dzięki spadko-

wi ilości zanieczyszczeń, firma – osiągając wymierne 

oszczędności i pracownicy – przebywając w otoczeniu 

sprzyjającym zdrowiu. 
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5 „Tracking Clean Energy Progress”, International Energy Agency, 2012.
6  http://news.msu.edu/media/documents/2010/08/840514e8-0b32-4aa4-9fc8-276b688dfed4.pdf

| Ekoinnowacja może 
się opłacać!

Od kilku lat obserwujemy, iż nieodzownym ele-

mentem uwzględnianym w planowaniu rozwoju 

działalności coraz szerszej rzeszy firm w Polsce jest 

koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Przedsiębiorcy starają się wprowadzać w swojej 

działalności technologie spełniające w skuteczny 

sposób określony cel biznesowy z uwzględnieniem 

interesu społeczeństwa i ochrony środowiska. 

Kurczące się zasoby naturalne, zmieniający się klimat 

oraz zmniejszająca się bioróżnorodność środowiska 

spowodowały w ostatnich latach znaczące zwięk-

szenie zainteresowania nowoczesnymi technologiami 

mogącymi przeciwdziałać wspomnianym zagrożeniom. 

Promowanie wzrostu gospodarczego, opartego na 

przedsiębiorczości świadomej wyzwań związanych 

z ekologią, znajduje wyraz w strategiach wyznaczanych 

przez instytucje rządowe oraz organy międzynarodowe. 

Jednym z kluczowych obszarów działalności Unii 

Europejskiej jest dbałość o środowisko. W ramach 

ustalania kierunków wydatkowania funduszy 

wspólnotowych szczególny nacisk kładziony jest 

na finansowanie wdrażania ekoprocesów i ekotechno-

logii oraz innowacji społecznych (projektów rozwiązu-

jących problemy społeczeństwa). 

DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ EKOINWESTYCJE?
Możliwość uzyskania dofinansowania jest niewątpliwie 

czynnikiem stanowiącym o szczególnej atrakcyjności 

inwestycji środowiskowych, jednak należy być świado-

mym dodatkowych korzyści. 

Dbałość firm o środowisko wpływa na to, w jaki sposób 

przedsiębiorcy są postrzegani. Przemyślane inwestycje 

połączone z odpowiednimi działaniami promującymi 

trafiają do wiadomości konsumentów, kształtując 

lojalność i sympatię względem marki i oferowanych 

przez nią produktów, a niejednokrotnie umocnienie 

działalności prośrodowiskowej może spowodować 

zwiększenie zainteresowania klientów.

Przedsięwzięcia mające na celu wprowadzenie eko-

logicznych i innowacyjnych procesów czy produktów 

są jednak przez firmy często odkładane na później ze 

względu na konieczność zaangażowania dużej ilości 

zasobów, zwłaszcza na etapie badawczym, a dodatko-

wo obarczone są sporym ryzykiem niepowodzenia. 

I tu swoją znaczącą rolę spełniają właśnie środki 

publiczne, które mają zachęcać przedsiębiorców do 

proekologicznych inwestycji i minimalizować ryzyko, 

jakie niesie ze sobą niepowodzenie prac badawczych, 

przykładem czego mogą być takie schematy wsparcia, 

jak GEKON i działanie 1.4. Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, scharakteryzowane poniżej. 

Zgodnie z definicją, ekoinnowacja to innowacja 

poprawiająca efektywność wykorzystania zaso-

bów w gospodarce oraz zmniejszająca negatywny 

wpływ działalności człowieka na środowisko. 

Zatem wdrożenie ekoinnowacji powinno spowo-

dować obniżenie stopnia wykorzystania zasobów 

naturalnych, czyli surowców stosowanych 

w procesie produkcji. 

Magdalena Jabłońska – Deloitte Doradztwo Podatkowe
Monika Krześniak – Deloitte Doradztwo Podatkowe
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Oznacza to, iż rozwój technologiczny pozwala w coraz 

większym stopniu realizować podstawowe cele zwią-

zane z ochroną środowiska, bez potrzeby zmniejszania 

efektywności procesów produkcyjnych. Zwiększone 

wydatki inwestycyjne mogą zostać, przynajmniej 

w pewnym stopniu, zrównoważone obniżonymi kosz-

tami operacyjnymi. 

Świadomy przedsiębiorca, szukając możliwości rozwo-

jowych, będzie również analizował trendy panujące na 

jego rynkach zbytu, a obecnie stosunek do środowiska 

naturalnego często ma decydujące znaczenie przy wy-

borze kontrahentów. Ekologiczne innowacje pozwalają 

otwierać nowe rynki, trafiać do kolejnych segmentów 

odbiorców oraz zwiększać konkurencyjność firm.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA EKOINNOWACJI
W obecnej perspektywie finansowania z funduszy 

europejskich, tj. w latach 2007–2013, na dofinansowa-

nie projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska 

przeznaczone były znaczne środki z Programu Ope-

racyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także środki 

krajowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Obecnie większość środków z funduszy europejskich 

oferowanych przedsiębiorcom, ze względu na zbliżają-

cy się koniec perspektywy finansowej, jest już wyczer-

pana. Przedsiębiorcy mogą jednak przygotowywać 

się do nowego rozdania unijnych pieniędzy w latach 

2014–2020. Zgodnie z zapowiedziami, po 2014 roku 

wciąż będzie można liczyć na atrakcyjne zachęty do 

wdrażania ekoinnowacji. Przykładowo, nacisk kładziony 

będzie na transport przyjazny środowisku oraz zieloną 

energię przy horyzontalnym dążeniu do przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną.

Przedsiębiorcy mogą liczyć również na krajowe 

instrumenty pomocowe. Szukając możliwości dofinan-

sowania ekologicznych inwestycji w 2013 roku, należy 

zwrócić uwagę na programy finansowane ze środków 

krajowych, np. program GEKON. Niespodziewanie poja-

wiła się również okazja na skorzystanie ze środków 

na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, 

w tym tych, które dotyczyłyby rozwoju ekoinnowacji, 

w ramach działania 1.4. Programu Operacyjnego Inno-

wacyjna Gospodarka, gdzie dzięki powstałym oszczęd-

nościom w czwartym kwartale tego roku pojawią się 

dodatkowe nabory.

WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZO-
-ROZWOJOWYCH W WYBRANYCH OBSZARACH 
OCHRONY ŚRODOWISKA
Przedsiębiorcy planujący projekty badawczo-rozwojo-

we, w wyniku których powstaną procesy lub technolo-

gie przyjazne środowisku, mogą skorzystać z programu 

GEKON (Generator Koncepcji Ekologicznych). Wsparcie 

udzielane jest w formie bezzwrotnych dotacji na roz-

wój i komercjalizację technologii w obszarze ekoinno-

wacji. 

Program GEKON stanowi wzorcowy instrument dla 

promowania i rozwoju innowacji przy współpracy 

przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. 

Pomimo określenia obszarów podlegających dofi-

nansowaniu, nie ograniczono przedsiębiorców i pięć 

głównych obszarów tematycznych określonych jako: 

środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwen-

cjonalnego, efektywność energetyczna i magazynowa-

nie energii, ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, 

pozyskiwanie energii z czystych źródeł, nowatorskie 

metody otrzymywania paliw, energii i materiałów 

z odpadów oraz recyklingu odpadów; stanowi jedynie 

kierunek, w jakim powinni podążać potencjalni benefi-

cjenci. 

Konstruując projekt w ramach programu GEKON, 

warto pamiętać o kilku wyznacznikach stanowiących 

kluczowe czynniki sukcesu, m.in.: zdolność do ko-

mercjalizacji uzyskanych wyników, wartość naukowa 

projektu, posiadanie odpowiednich zasobów niezbęd-

nych do osiągnięcia celów (tj. osób z doświadczeniem, 

osób biorących udział w projekcie, infrastruktury etc.), 

wysoki stopień innowacyjności, wysoki potencjał 

ekologiczny projektu w porównaniu do już istniejących 

technologii. O wysokiej atrakcyjności programu świad-

czy również poziom dofinansowania. 

WSPARCIE NA DZIAŁALNOŚĆ B+R 
DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW 
Atrakcyjną możliwość uzyskania wsparcia na działal-

ność badawczo-rozwojową, której celem jest wdroże-

nie nowych rozwiązań technologicznych bądź nowych 

produktów czy usług, oferuje działanie 1.4. Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; jego wdroże-

niem zajmuje się Narodowe Centrum Badań i Rozwo-

ju. W ramach programu dofinansowane są projekty, 

których przedmiot stanowi rozwiązanie z obszaru 

wysokich i średniowysokich technologii, a rezultat prac 

będzie miał innowacyjny charakter. Lista takich obsza-

rów obejmuje wiele dziedzin (od produkcji nawozów 

i związków azotowych aż po wytwarzanie silników 

i turbin), w ramach których kwestie proekologiczne są 

priorytetem. 

Działanie cieszy się szerokim zainteresowaniem 

w związku z wysokim poziomem wsparcia, które sięgać 

może do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. 

Minusem programu w zakresie ekoinnowacji jest fakt, 

iż wszystkie projekty podlegają jednakowej kwalifika-

cji, co nie uprzywilejowuje rozwiązań prośrodowisko-

wych ponad innymi. 

Benefi cjenci Przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże

Koszty 

kwalifi kowane

• Wyposażenia B+R – urządzenia, aparatura (głównie amortyzacja)

• Wynagrodzenia pracowników B+R

• Amortyzacja budynków

• Wartości niematerialne i prawne

• Badania i usługi doradcze

• Zakup badań

• Zakup materiałów

• Koszty operacyjne

• Koszty ogólne (do wysokości 6% całkowitych pozostałych wydatków kwalifi kowanych)

Wysokość 

dofi nansowania

• Wartość projektu: min. 3 mln zł, nie może przekroczyć równowartości 50 mln euro;

• Maksymalna wartość dofi nansowania: 10 mln euro.

Przedsiębiorstwo Wysokość dofi nansowania*

Badania przemysłowe Małe i mikro 70%

Średnie 60%

Inne 50%

Prace rozwojowe Małe i mikro 45%

Średnie 35%

Inne 25%

*) Możliwość zwiększenia intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych 

(jednak nie więcej niż 80%) w przypadku spełnienia dodatkowych warunków:

• efektywnej współpracy z innymi niepowiązanymi przedsiębiorcami albo organizacją 

badawczą z wyłączeniem podwykonawstwa 

• lub rozpowszechniania wyników badań przemysłowych (na konferencjach naukowych 

i technicznych, publikacje w czasopismach, udostępnionych bazach danych 

za pośrednictwem bezpłatnego lub ogólnodostępnego oprogramowania).

Termin 

konkursu

Brak ofi cjalnych danych, jednak planowane jest ogłoszenie jeszcze 2–3 konkursów, 

z czego pierwszy ogłoszono już we wrześniu 2013 roku.

7 W związku z faktem, iż NCBiR nie opublikowało dotąd ogłoszenia o naborze wniosków, większość informacji w tabeli oparto na dokumen-

tacji obowiązującej w konkursie 1/2012. W ramach planowanego naboru nie przewiduje się większych zmian w stosunku do poprzedniej 

edycji konkursu

 Tabela 1. Zasady wsparcia w ramach działania 1.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka7  



PODSUMOWANIE 
Ci, którzy zdecydują się na aplikowanie w najbliż-

szych naborach, powinni liczyć się z tym, iż więk-

szość instytucji oferujących dofinansowania, w celu 

wyselekcjonowania najlepszych projektów, ocenia 

nie tylko potencjalnie osiągane efekty ekologiczne 

(te szczególnie w programach dofinansowanych ze 

środków NFOŚiGW), ale również potencjał innowacyjny 

i wdrożeniowy. Tylko dobrze przemyślane projekty 

uzasadnione potrzebą rynku oraz w pewnym stopniu 

gwarantujące osiągnięcie zamierzonych celów mogą 

liczyć na przychylność ekspertów z komisji oceniają-

cych. Silne ukierunkowanie na innowacje widoczne jest 

nawet w przypadku typowo proekologicznych progra-

mów, jak Generator Koncepcji Ekologicznych, który na 

etapie oceny merytorycznej złożonych wniosków 

o dofinansowanie priorytetowo traktuje innowacyjność 

w stosunku do potencjału ekologicznego. 

Przedsiębiorcy, którzy ze względów czasowych nie 

zdecydują się na aplikowanie w tym roku, mogą już 

myśleć o środkach dostępnych w kolejnych latach. 

Oczekuje się, że w ramach nowej perspektywy finan-

sowej kierunki wsparcia wyznaczać będzie Strategia 

Europa 2020. Priorytetem będzie m.in. wspieranie 

przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszyst-

kich sektorach, promowanie dostosowania do zmian 

klimatu oraz ochrona środowiska naturalnego. Należy 

spodziewać się, że ochrona środowiska, w tym opraco-

wywanie i wdrażanie ekoinnowacji, wspierana będzie 

również ze środków krajowych.

Podsumowując, przedsiębiorstwa rozważające przy-

stąpienie do realizacji przedsięwzięć prośrodowisko-

wych powinny brać pod uwagę złożoność oddziaływa-

nia, jakie wywiera taka inwestycja na ich działalność, 

a w szczególności na osiągane wyniki. Prawidłowe 

oszacowanie korzyści powinno obejmować również 

możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów 

wsparcia dostępnych w Polsce. Stanowią one nie tylko 

korzystne źródło finansowania, ale również pozwalają 

obniżyć ryzyko niepowodzenia i niejednokrotnie inicjują 

owocną współpracę przedsiębiorcy z jednostkami 

naukowymi. W świetle powyższego ekoprzedsiębiorcy 

osiągają wiele korzyści, co potwierdza, że ekoinnowa-

cja może się opłacać.
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| Ekologia przyszłości

Zapis debaty nt. ekologii przyszłości, która odbyła się 

25 czerwca 2013 w siedzibie Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu. Uczestnicy rozmowy, którzy brali także udział 

w spotkaniach Grupy Roboczej Programu Partnerstwa 

FOB poświęconej ekologii przyszłości, dyskutowali na 

temat konkretnych inicjatyw i motywacji do działań 

na rzecz zrównoważonego rozwoju w swoich firmach.

Marta Śmigrowska ‒ publicystka ekologiczna. 

Od wielu lat współpracuje z organizacjami poza-

rządowymi i biznesem w zakresie ochrony klimatu. 

Autorka i prezenterka reportaży telewizyjnych o te-

matyce ekologicznej. W chwili obecnej scenarzystka 

nowego programu dla Discovery Channel Polska. 

— Witam serdecznie na debacie, podczas której 

będziemy rozmawiać na temat ekologii przyszło-

ści. Zaprosiliśmy do rozmowy przedstawicieli 

i przedstawicielki firm, które kierują działania 

prośrodowiskowe do konsumentów, producentów 

oraz dokonują zmian wewnętrznych. Proszę Pań-

stwa o przedstawienie się.

Rober Daniluk – menedżer ds. jakości, bezpieczeń-

stwa i zrównoważonego rozwoju, Lyreco

— Reprezentuję firmę Lyreco Polska S.A., lidera 

w branży produktów dla biura i miejsc pracy. 

W firmie Lyreco  rozwijamy strategię zrównoważo-

nego rozwoju – EKO PRZYSZŁOŚĆ. Ta pięcioletnia 

strategia opisuje nasze aktywności w zakresie 

ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej 

i ekonomii. Staramy się aktywnie promować, między 

innymi kwestie zielonych produktów, analizować 

tematy związane ze śladem węglowym, tzw. carbon 

footprint, a także propagować te wszystkie działa-

nia zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz.

Jakub Zagórski – menedżer ds. komunikacji i marke-

tingu, Skanska

— Reprezentuję firmę Skanska Property Poland, 

dewelopera powierzchni biurowych, jedną ze spółek 

Grupy Skanska. Ponieważ zrównoważony rozwój jest 

wpisany w nasze DNA, zarówno firma, jak i pracow-

nicy podchodzą do tego tematu bardzo ambitnie. 

Stawiamy sobie nowe cele, wyzwania i staramy się 

być w awangardzie deweloperów, w czołówce firm 

wyznaczających nowe trendy na rynku.

Magdalena Sulieman – menedżer ds. zarządzania 

środowiskiem na Europę Środkową i Wschodnią 

oraz Izrael, Citi Handlowy

— W banku Citi Handlowy projekty środowiskowe, 

w tym kompleksowe inicjatywy w obszarze za-

rządzania nieruchomościami, są realizowane od 

około siedmiu lat. Obecnie bank wprowadza nową 

ofertę produktową – kredyty bankowe, które mogą 

wspomóc inwestycje proekologiczne. Zaczęliśmy od 

siebie, a teraz wychodzimy do klientów, promując 

rozwiązania wspierające efektywność energetyczną. 

Agnieszka Krejner-Pawełas– kierownik ds. uregulo-

wań i ochrony środowiska, Coca-Cola HBC Polska

— W Coca-Cola HBC Polska nadzoruję realizację 

strategii związanych z ochroną środowiska. Współ-

pracuję z Organizacją Odzysku Rekopol; jesteśmy 



2524

jej współzałożycielem i jednym z akcjonariuszy. Jako 

prezes Stowarzyszenia Polska Koalicja Przemysłowa 

na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku Eko-

-Pak reprezentuję firmy wprowadzające na rynek 

opakowane produkty, jak i producentów opakowań 

z różnych branż.

Michał Guttman ‒ specjalista ds. ochrony 

środowiska, Siemens

— Reprezentuję firmę Siemens, która dostarcza 

na rynek polski i zagraniczny sprzęt, rozwiązania 

i systemy o szerokim spektrum zastosowań. Kolej, 

energetyka, w tym elektrownie 

wiatrowe, elektrownie tradycyjne, 

turbiny pompujące gaz w rurocią-

gach czy sprzęt medyczny – to 

tylko niektóre z obszarów, gdzie 

wykorzystywane są rozwiązania 

firmy Siemens. Proponujemy 

szeroką paletę produktów i tech-

nologii wspomagających redukcję 

obciążeń dla środowiska i niwelu-

jących skutki eksploatacji zasobów 

naturalnych.

M. Śmigrowska: 

—  Są Państwo osobami zaanga-

żowanymi w kwestie środowi-

skowe. Nie muszę przekonywać, 

że jeżeli chcemy zdążyć z naszy-

mi działaniami, zanim dojdzie 

do nieodwracalnych szkód, problemy związane z 

ekologią powinniśmy zacząć rozwiązywać już dziś. 

Co oznacza dla Państwa sformułowanie „ekologia 

przyszłości”?

R. Daniluk (Lyreco): 

— „Ekologia przyszłości” to średniookresowa stra-

tegia zrównoważonego rozwoju, którą firma Lyreco 

przyjęła na lata 2012–2017.  Wyznacza ona elemen-

ty i działania, które chcemy realizować, jak również 

wskaźniki, które zamierzamy osiągnąć. Przykładem 

są założenia związane z ochroną środowiska, np. 

zwiększenie sprzedaży produktów ekologicznych tak 

aby, by jedna czwarta sprzedaży w ramach naszego 

katalogu była realizowana przez zielone produk-

ty. Dążymy też do tego, aby do roku 2017 obniżyć 

emisję CO
2
 o 20% w stosunku do roku 2011, a także 

by do 2015 roku we wszystkich oddziałach Lyreco 

na świecie segregowano powyżej 90% odpadów. 

Monitorujemy rezultaty i porównujemy, ile udało się 

nam już osiągnąć.

M. Śmigrowska: 

— Natomiast projekt w banku Citi Handlowy doty-

czy ekologicznego biura?

M. Sulieman (Citi Handlowy): 

— Skupiliśmy się na zarządzaniu 

utrzymaniem nieruchomości, czyli 

na tym, na co bezpośrednio mamy 

wpływ i co z perspektywy instytucji 

finansowej ma największe znaczenie 

dla środowiska. Portfolio banku 

w tym zakresie jest dość znaczne, 

bo obejmuje zarówno duże biurowce, 

jak i pojedyncze oddziały bankowe. 

W roku 2007 zaczęliśmy od wdroże-

nia dość unikalnego jak na ówcze-

sne warunki systemu segregacji 

odpadów. Zabraliśmy wszystkim 

pracownikom kosze spod biurek 

i zastąpiliśmy je stacjami do se-

gregacji. Choć na początku pomysł 

budził kontrowersje, wszyscy się 

szybko przyzwyczaili. W adaptacji nowego rozwiąza-

nia pomogły akcje informacyjne oraz współpraca 

z ekipą sprzątającą i firmą odbierającą śmieci. 

Pięć lat później poziom odzysku odpadów komu-

nalnych w banku Citi Handlowy szacujemy na 45%. 

System zyskał wielu entuzjastów. Pojawiły się głosy, 

żeby wstawić pojemniki na bioodpady i baterie. Akcja 

odniosła sukces ekologiczny i finansowy, zmniejsza-

jąc koszty utylizacji śmieci o połowę. Dzięki temu 

mieliśmy też dodatkowy atut przy rozmowach 

o kolejnych projektach, włączając do nich kwestie 

związane z oszczędnością energii i zmniejszeniem 

emisji CO
2
.

M. Śmigrowska: 

— Każda firma powinna być zadowolona z działań, 

które przynoszą oszczędności…

M. Sulieman (Citi Handlowy): 

— Myślę, że do ochrony środowiska należy pod-

chodzić pragmatycznie. Trzeba pokazać w firmie 

korzyści, jakie niesie za sobą projekt proekologiczny. 

A każdy taki projekt przynosi wymierne korzyści. 

Wystarczy je tylko znaleźć.

M. Śmigrowska: 

— Panie Jakubie, Skanska w tej 

chwili buduje Atrium 1 – budy-

nek, który będzie miał platyno-

wy certyfikat LEED1.

J. Zagórski (Skanska): 

— Już na etapie projektu pil-

nowaliśmy, by zachowane były 

najwyższe standardy ekologiczne 

– zarówno podczas budowy, jak 

i w gotowym budynku. Bo 

ukończony budynek oddany do 

użytku najemców to jedna rzecz, 

natomiast dla Skanska istotny 

jest już sam proces budowy, 

trwający przecież kilka lat. Zasady 

segregacji odpadów, których 

przestrzegamy wraz z generalnym 

wykonawcą, pozwalają na 80–90% efektywność. 

Standardy zrównoważonego rozwoju to nie dodat-

kowe koszty, tylko oszczędności, bo jeśli wprowadza 

się zasady na samym początku realizacji projektu, 

to z reguły nic nie kosztuje. Ważne jest zbudowanie 

świadomości, że tak trzeba i że to przynosi wymier-

ne rezultaty finansowe, bo przecież reprezentujemy 

firmy komercyjne i musimy pokazać wymierny zysk. 

M. Śmigrowska: 

— Jaki interes mają firmy, żeby wynająć po-

wierzchnię, właśnie w zielonym biurowcu?

J. Zagórski (Skanska): 

— Odpowiedź jest prosta: bo to się opłaca. Najemca, 

który wybiera nasz budynek, a później przez 

10–15 lat działa w tym miejscu, oczywiście myśli 

o kosztach, dla których trzeba znaleźć uzasadnienie 

biznesowe. Przebywanie w budynku z certyfikatem 

zielonym opłaca się zarówno z punktu widzenia 

kosztów operacyjnych (zużycia wody czy energii), 

jak i z punktu widzenia efektywności funkcjonowa-

nia w komfortowych warunkach. Zielony budynek 

ma pozytywny wpływ na atmosferę pracy i warunki 

panujące w biurze. Budynek Atrium 1 jest najbardziej 

zielonym budynkiem w Europie Centralnej, wycho-

dząc nawet ponad standard najwyższego poziomu 

certyfikacji LEED. Osiągniemy to dzięki takim nowo-

czesnym rozwiązaniom, jak geotermalne wymienniki 

ciepła, sięgające 200 m w głąb ziemi 

po to, aby pobrać ciepło lub chłód 

zależnie od pory roku. 

Daje to o 40% niższe zużycie energii 

w porównaniu do budynków refe-

rencyjnych. 

M. Śmigrowska: 

— Jak Coca-Cola definiuje ekologię 

przyszłości?

A. Krejner-Pawełas 

(Coca-Cola HBC Polska): 

— Ekologia przyszłości to strategia, 

w której ważne miejsce zajmuje 

innowacyjność, ale naszym zdaniem 

biznes, który chce mówić o ekolo-

gii przyszłości, powinien skupić się 

przede wszystkim na próbie zmiany świadomości 

i stylu życia społeczeństwa na bardziej ekologiczny. Ta-

kim przykładem jest kampania Kropli Beskidu, w której 

zachęcamy konsumentów do działań proekologicznych. 

Zmniejszamy wagę naszych butelek, np. Kropli Beskidu 

o 20%, innowacyjnie zmieniamy ich konstrukcję, tak że 

są one łatwe do zgniecenia, ale chcemy, żeby konsu-

menci też coś zrobili dla ochrony środowiska. Apelu-

jemy więc: po pierwsze zgnieć przed wyrzuceniem, po 

drugie segreguj. Chcemy być członkiem odpowiedzial-

nej społeczności, nawet jeśli oznacza to inwestowanie 

w projekty, w których na pierwszy rzut oka nie widać 

zysku. Przykładowo współpracujemy z gminą Niepo-

łomice, w której znajduje się nasz zakład produkcyjny, 

wspierając ją w budowie systemu selektywnej zbiórki 

śmieci poprzez organizację kampanii informacyjnej, 

dedykowaną stronę internetową, konkursy. Działania 8 LEED – Leadership in Energy and Environmental Design to amerykański system certyfi kacji budynków, jeden z najbardziej popularnych na 

świecie

Zabraliśmy wszystkim 

pracownikom

kosze spod biurek 

i zastąpiliśmy je stacjami 

do segregacji. Choć na 

początku pomysł budził 

kontrowersje, wszyscy się 

szybko przyzwyczaili. 

Pięć lat później poziom 

odzysku odpadow 

komunalnych w banku 

Citi Handlowy 

szacujemy na 45%.
M. Sulieman (Citi Handlowy)

Przebywanie w budynku 

z certyfi katem zielonym 

opłaca się zarówno 

z punktu widzenia koszttów 

operacyjnych (zużycia wody 

czy energii), jak i z punktu 

widzenia efektywności funk-

cjonowania w komfortowych 

warunkach. Zielony budynek 

ma pozytywny wpływ 

na atmosferę pracy 

i warunki panujące w biurze.
J. Zagorski (Skanska)
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edukacyjne są również częścią Coke Live Music Fe-

stival, podczas którego funkcjonują specjalne stoiska 

ekologiczne. W efekcie uczestnicy festiwalu zwracają 

ponad 80% kubków zużytych podczas imprezy. Naszą 

ideą jest stworzenie obiegu zamkniętego opakowań, 

tak by zebrane opakowania wróciły po przetworzeniu 

do produkcji. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce w branży 

napojowej i w branży spożywczej, która wykorzystuje 

do produkcji butelek granulat z recyklingu. Dążymy do 

tego, by butelki przerobione na granulat były zbierane 

od konsumentów w Polsce i powtórnie przerabiane.

R. Daniluk (Lyreco): 

— Można pokusić się o stwierdze-

nie, że skoro mamy lokalny odzysk 

i produkujemy z lokalnych mate-

riałów, oznacza to, że oszczędza-

my na kosztach transportu, co 

pewnie przekłada się na mniejsze 

zużycie paliwa, a więc mniejszą 

emisję CO
2
 do środowiska.

A. Krejner-Pawełas 

(Coca-Cola HBC Polska): 

— Przeważnie to duże oszczędno-

ści, uzależnione jednak są od ceny 

tworzywa sztucznego wytwa-

rzanego z ropy naftowej, która 

czasami jest niższa od ceny su-

rowca z recyklingu. Od 2009 roku 

konsekwentnie realizujemy swoje 

założenie, wykorzystując 20–25% PET z recyklingu 

w dwóch rodzajach opakowań. 

M. Sulieman (Citi Handlowy): 

— Wszystko kosztuje, chodzi o wybór, decyzję, 

która zostanie podjęta na poziomie firmy.

M. Śmigrowska: 

— Ale też pod wpływem presji społecznej, praw-

da? Niektórzy zastanawiają się, czy przypadkiem 

nie mamy do czynienia z greenwashingiem9.

 A. Krejner-Pawełas (Coca-Cola HBC Polska): 

— Akurat w Coca-Coli nie mieliśmy tego zarzutu. 

Myślę, że presja ze strony społeczeństwa i mediów 

jest istotna, ale jest to też wewnętrzna potrzeba 

wynikająca z dojrzałości organizacji, która w pew-

nym momencie swojego rozwoju zaczyna inaczej, 

szerzej patrzeć na to, jak działa.

M. Guttman (Siemens): 

— My na przykład tak bardzo postawiliśmy na zielo-

ne technologie, że gdyby to się nie opłacało, firma 

by pewnie nie przetrwała; 42% naszych obrotów 

to zielone produkty, rozwiązania 

i technologie. Dobór produktów do 

grupy „Zielonego Portfolio” jest 

dokonywany na podstawie rzetelnej 

oceny – nie mamy najmniejszych 

problemów z oskarżeniami 

o greenwashing, jesteśmy też bar-

dzo pozytywnie oceniani przez Dow 

Jones SI10 i kilka innych organizacji. 

Choć nasi klienci zazwyczaj nie 

są klientami indywidualnymi, my 

również mamy olbrzymi problem 

z brakiem świadomości dotyczącej 

wpływu na środowisko. Widząc to, 

czasami uciekamy się do radykal-

nych rozwiązań. Na przykład nasz 

serwis sprzętu medycznego usta-

nowił dwie ceny części: pierwsza to 

typowa cena części zamiennej; dru-

ga, niższa, to cena części dla tych, którzy zużytą czy 

zepsutą część nam oddadzą. Taki mechanizm wraz 

z procedurami serwisowymi skutecznie minimali-

zuje ilość wytwarzanych odpadów. Oczywiście, to 

też nam się opłaca, gdyż np. urządzenia w technice 

medycznej charakteryzują się bardzo dużą trwało-

ścią, a zatem wiele części da się regenerować. Nadal 

olbrzymim problemem jest tendencja do trwania 

przy dotychczasowych rozwiązaniach. Podjęcie de-

cyzji o modernizacji szpitala „podszytego wiatrem” 

wymaga odważnego zarządzania.

M. Śmigrowska: 

— I Wy możecie się włączyć?

M. Guttman (Siemens): 

— Tak, w partnerstwie prywatno-publicznym uno-

wocześnialiśmy budynki, gwarantując, że inwestycja 

spłaci się z oszczędności powstałych w wyniku 

modernizacji. Wynik szacujemy, uwzględniając nie-

unikniony wzrost cen energii w przyszłości. 

Po kilku latach, w których oszczędności służą spła-

cie inwestycji, klient zostaje ze zmodernizowanym 

budynkiem, który jeszcze przez kolejne kilka lat bę-

dzie funkcjonował oszczędniej, nie 

wymagając większych remontów 

czy napraw. Niektóre budynki, jak 

szpitale czy przedszkola, to miej-

sca, gdzie są strefy, które muszą 

być ogrzewane bardziej, podczas 

gdy w innych częściach budynku 

temperatura może być niższa. 

Tu rozwiązanie łączące izolację 

budynku z zarządzaniem energią, 

efektywnym przetwarzaniem 

i dystrybucją energii naprawdę 

się opłaca. Ale potrzeba odwa-

gi, aby zdecydować się na takie 

rozwiązanie wciąż brakuje decy-

dentów, którzy chcieliby podjąć 

ryzyko inwestycji. Siemens stara 

się dotrzeć z informacją o skali 

możliwych oszczędności do jak 

najszerszego grona klientów. W wielu branżach za-

interesowanie technologiami związanymi z redukcją 

emisji i zużycia zasobów wzbudziliśmy, używając 

argumentów związanych z oszczędnością. Dla przy-

kładu, w Poznaniu sprzedaliśmy tramwaje, w których 

konstrukcji wiele części wykonano z aluminium, 

a nie ze stali, dzięki temu nasze tramwaje są lżejsze 

i zużywają mniej prądu niż te produkowane przez 

konkurencję. Podobnie, projektując wagony metra, 

Siemens stara się zoptymalizować koszt całego 

cyklu życia produktu; generalnie, choć nasza oferta 

nie zawsze jest najtańsza, oszczędności widać, 

biorąc pod uwagę całkowite koszty utrzymania 

tych pojazdów.

M. Śmigrowska: 

— Czyli dobrze sprzedają się tramwaje i wagony 

metra, natomiast gorzej rozsądna modernizacja 

budynków? 

M. Guttman (Siemens): 

— Olbrzymim sukcesem było przekonanie naszych 

klientów do tego, że nie jednorazowa cena zakupu, 

ale całkowite koszty utrzymania powinny być decy-

dującym czynnikiem przy wyborze 

oferty. 

M. Śmigrowska: 

— Czy polskiego klienta łatwo 

przekonać do produktu ekologicz-

nego?

A. Krejner-Pawełas 

(Coca-Cola HBC Polska):

—  Wydaje mi się, że teoria nie 

idzie w parze z praktyką, bo jak po-

kazują badania Ministerstwa Środo-

wiska11, mimo że większość Polaków 

deklaruje, iż stara się żyć ekologicz-

nie, ponad 90% nie zwraca uwagi na 

cechy prośrodowiskowe przy zakupie 

produktów. Cena jest głównym czyn-

nikiem decydującym przy wyborze 

towaru, przynajmniej tak jest z produktami FMCG12. 

Przy produktach szybko zbywalnych najważniejsza 

jest cena, następnie jakość, a dopiero później inne 

atrybuty, np. ochrona środowiska. Oczywiście, 

w niektórych gałęziach przemysłu będzie to wyglą-

dało zupełnie inaczej. Jeżeli mówimy o zakupie lo-

dówki lub pralki, rzeczywiście kwestie środowiskowe 

brane są pod uwagę. Widzimy też zmiany na lepsze 

w przypadku chemii gospodarczej, gdyż konsumenci 

zwracają uwagę na skład płynów do mycia naczyń 

i proszków do prania. Natomiast jeśli chodzi o pro-

dukty spożywcze, konsumenci jeszcze nie przywią-

9 Inaczej: „ekościema” czy „zielone kłamstwo”. Greenwashing polega na wytworzeniu mylnego wrażenia, że produkt czy usługa wytworzone 

zostały jako ekologiczne i przyjazne środowisku
10 Dow Jones Sustainability Index – indeks fi rm odpowiedzialnych notowany na nowojorskiej giełdzie od 1999 roku, fi rma Siemens znajduje 

się w tym indeksie

11 Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska, http://www.mos.

gov.pl/g2/big/2012_11/037ac15934792054904ccafce588677c.pdf
12 Skrót od ang. Fast-Moving Consumer Goods, produkty szybko zbywalne

Niektóre budynki, jak 

szpitale czy przedszkola, 

to miejsca, gdzie są strefy, 

ktore muszą być ogrzewane 

bardziej, podczas gdy 

w innych częściach budynku 

temperatura może być 

niższa. Tu rozwiązanie 

łączące izolację budynku 

z zarządzaniem energią, 

efektywnym przetwarzaniem 

i dystrybucją energii 

naprawdę się opłaca.
M. Guttman (Siemens)

Zasoby wodne naszego kraju 

należą do najniższych 

w porownaniu z innymi 

państwami europejskimi. 

Przykładowe działania 

naszej fi rmy w tym zakresie 

to powtorne wykorzystanie 

wody myjącej na linii 

po uprzednim oczyszczeniu 

czy wykorzystanie ciepła 

z procesow produkcyjnych 

do ogrzewania hal.
A. Krejner-Pawełas 

(Coca-Cola HBC Polska)
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zują większej uwagi do ekologiczności opakowania 

czy procesu produkcyjnego.

M. Śmigrowska: 

— Co uważa Pani za najpoważniejszy problem 

ekologiczny?

A. Krejner-Pawełas (Coca-Cola HBC Polska):

—  W Polsce najważniejsze są energetyka i ochrona 

zasobów wodnych, w następnej kolejności zagospo-

darowanie odpadów. Dużo mówi się o dywersyfikacji 

źródeł energii jako alternatywie dla gospodarki 

węglowej oraz kontrowersyjnym śladzie węglowym. 

Zasoby wodne naszego kraju nale-

żą do najniższych w porównaniu 

z innymi państwami europejskimi. 

Dlatego zarówno państwo, jak 

i firmy powinny skupić się na racjo-

nalnym wykorzystaniu zasobów 

naturalnych i stosowaniu tzw. 

zamkniętych obiegów wodnych. 

Przykładowe działania naszej 

firmy w tym zakresie to powtórne 

wykorzystanie wody myjącej na 

linii po uprzednim oczyszczeniu czy 

wykorzystanie ciepła z procesów 

produkcyjnych do ogrzewania hal.

R. Daniluk (Lyreco): 

—  Całkowicie zgadzam się z tym, 

co Pani powiedziała o zielonych 

produktach, których sprzedaż się-

gnęła w Lyreco 21% w roku 2012. 

W pracach z klientem szukamy 

szeroko rozumianych oszczędno-

ści kosztowo-środowiskowych, 

proponując elektroniczne faktury czy jedną dosta-

wę wszystkich artykułów. Pokazujemy, że koszty 

całkowite również przy zakupie zielonych produktów 

we współpracy z nami „na koniec dnia” będą jeszcze 

niższe. Znowu wracamy do tego, że ekologia mocno 

łączy się w Polsce z ekonomią i wyzwaniem, jest, aby 

te elementy były spójnie połączone.

A. Krejner-Pawełas (Coca-Cola HBC Polska): 

— Dobrym rozwiązaniem z naszego punktu widzenia 

jest połączenie produktu z usługą: przy zakupie eko-

logicznych środków chemicznych razem z dostawcą 

szukamy potencjalnych oszczędności w dobraniu 

i eksploatacji produktu, który będzie spełniał nasze 

wymagania, ale równocześnie będzie sprzyjał śro-

dowisku. To też pomaga zdobyć i utrzymać klienta, 

co jest z punktu widzenia firmy bardzo ważne. Taka 

współpraca ma wartość dodaną.

M. Śmigrowska: 

— Panie Jakubie, jako przedstawiciel firmy budu-

jącej w miastach, jak Pan sobie wyobraża zielone 

miasto?

J. Zagórski (Skanska): 

— Zaobserwowałem taki trend, 

że wszystkie miasta chcą już być 

zielone, więc my jako deweloperzy 

możemy rozpocząć dialog z miastem 

i znaleźć wspólne elementy, które 

połączymy tak, by zbudować zieloną 

społeczność w zielonym mieście, 

stawiając zielone budynki. Na pewno 

nie wydarzy się to w ciągu roku, na 

pewno też nie w ciągu pięciu lat. 

Jednak taka wizja ma uzasadnienie 

kosztowe, choć, oczywiście, wiele 

rzeczy musi się zmienić, czy to ze 

względu na uwarunkowania eko-

nomiczne, czy uwarunkowania na 

poziomie przepisów. Natomiast 

z pewnością mogę powiedzieć, że 

miasta chcą być zielone i chociaż 

powoli, to jednak czynią pewne kroki 

w kierunku zrównoważonego roz-

woju.

M. Śmigrowska: 

— A czy Pan sam wierzy w to, co robi?

J. Zagórski (Skanska): 

— Naturalnie. Moglibyśmy przecież zbudować taki 

zielony, pięknie certyfikowany budynek i zostawić 

go, bo już spełnia swoją funkcję. Tymczasem my 

staramy się współpracować z firmami, które do-

starczają zielone rozwiązania, np. przy zarządzaniu 

budynkiem w sposób zgodny z certyfikacją, tak żeby 

był naprawdę energo- i wodooszczędny. Edukujemy 

najemców, aby te np. 4 tys. osób, które pracują tam 

na co dzień, wiedziały, jak należy korzystać 

z budynku, by był on efektywny. Bez budowania 

takiej świadomości się nie obejdzie.

M. Sulieman (Citi Handlowy): 

— Chciałabym nawiązać do tego, co Pan przed 

chwilą powiedział. Prawda jest taka, że żadna firma 

bez odpowiednich podwykonawców nie jest w stanie 

zrobić za dużo. Istotne jest zatem dobranie sobie 

takich partnerów, aby móc wykorzystać tzw. efekt 

skali. Na przykład jako przedstawicielka banku przy 

zakupach wyposażenia do współpracy zapraszam 

firmę Lyreco z zielonymi produktami. Szukając nowej 

lokalizacji dla naszych biur, pewnie zwrócę się do fir-

my Skanska. Do Coca-Coli pójdę, zmieniając asorty-

ment naszej części vendingowej. A jeśli będę chciała 

coś ulepszyć przy technice budynkowej, zwrócę się 

do Siemensa. Ponieważ w firmie usługowej nie zaj-

mujemy się produkcją, dobór partnerów jest kluczo-

wy, także by, poprzez efekt skali, rozprzestrzeniać 

pozytywne praktyki na zewnątrz naszej firmy. Jeśli 

jakiś podwykonawca zostanie odrzucony raz, drugi 

i trzeci w związku z tym, że nie oferuje konkretnej 

zielonej technologii, produktu czy usługi, to w pew-

nym momencie zacznie się zastanawiać, co jest nie 

tak z jego ofertą.

R. Daniluk (Lyreco):

— I to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o promowanie 

idei ekologicznej. Podobnie jak Państwo, my również 

regularnie wybieramy dostawców, którzy uzyskali 

określone certyfikaty: środowiskowe, jakościowe, 

dotyczące bezpieczeństwa. W naszym przypadku 

jest to wręcz nieodzowne, aby rozszerzyć wpływ 

na dostawców również poprzez edukację. Dzięki 

temu nasi dostawcy wiedzą, że powinni w określony 

sposób się przygotować do podjęcia współpracy – 

zdobyć odpowiednie certyfikaty, zmniejszyć swój 

wpływ na środowisko, obliczać ślad węglowy itd. 

M. Śmigrowska: 

— A czy to działa? 

M. Sulieman (Citi Handlowy): 

— Działa. Często zdarza się, że gdy Citi Handlowy 

staje do przetargu na usługi finansowe, jesteśmy 

pytani o to, jak wygląda nasza działalność środowi-

skowa, czy mamy certyfikaty, co zrobiliśmy w ciągu 

ostatnich kilku lat. Pytania są różne, ale coraz bar-

dziej konkretne i szczegółowe. Z perspektywy czasu 

mam wrażenie, że druga strona zaczyna doceniać 

ten obszar i dobrze wie, o co pyta.

M. Guttman (Siemens): 

— To jest też pole do popisu dla drugiej strony, 

czyli dla dostawcy. Wyposażając testowe osiedla 

i budynki, Siemens pokazuje, co jest możliwe oraz 

kiedy i w jakim stopniu jest to opłacalne. Nasza rola 

polega na tym, żeby przekonać klienta, ale także aby 

uświadomić mu, na ile może sobie pozwolić, by było 

to sensowne i opłacalne.

J. Zagórski (Skanska): 

— W naszym wypadku certyfikat środowiskowy 

to także certyfikat jakości, o czym wie zarówno 

najemca, jak i fundusz inwestycyjny, a zatem ten 

wymiar jakości jest bardzo ważny. Świadomy klient 

nie mówi: „proszę mi powiedzieć coś na temat tego 

budynku”, tylko pyta o konkretne aspekty: „proszę 

mi pokazać oszczędności, proszę mi pokazać, co ja 

zyskam…”. Nie wystarczy uzasadnienie: „bo amery-

kańscy naukowcy wymyślili…”. By wykazać efektyw-

ność, potrzebujemy konkretnych liczb i mierzalnych 

rezultatów. 

A. Krejner-Pawełas (Coca-Cola HBC Polska): 

— Pamiętajmy jednak, że reprezentujemy duże mię-

dzynarodowe firmy, a nasza świadomość ekologicz-

na jest na poziomie wyższym niż przeciętny, więc 

to my powinniśmy być tymi, którzy napędzają tę 

kulę śnieżną. Jak się spojrzy na polskie firmy, ponad 

90% to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Kiedy 

Ministerstwo Środowiska zapytało przedsiębiorców, 

jak oceniają swój wpływ na środowisko, ok. 80% od-

powiedziało, że jest on bardzo mały, że w ogóle nie 

szkodzą środowisku. Dzięki temu, że do współpracy 

wybieramy te firmy, które posiadają certyfikaty, 

wykazują dbałość o ochronę środowiska, poniekąd 

zmuszamy małych przedsiębiorców do bycia bardziej 

ekologicznymi. Jako firmy dbające o środowisko 

powinniśmy stawiać naszym kontrahentom wysokie 

wymagania w zakresie ochrony środowiska, które, 

oczywiście, sami też spełniamy, bo na razie więk-

Regularnie wybieramy 

dostawców, którzy 

uzyskali określone certyfi ka-

ty: środowiskowe, jakościo-

we, dotyczące bezpieczeń-
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wpływ na dostawóow row-
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wać do podjęcia wspołpra-
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wpływ na środowisko, 

obliczać ślad węglowy itd.
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szość małych i średnich przedsiębiorstw nie tylko 

mało robi w zakresie ochrony środowiska, ale także 

nie uświadamia sobie swojego wpływu na otoczenie.

M. Śmigrowska: 

— Cały czas mam wrażenie, ze rozmawiamy 

o działaniach, które i tak się opłacają…

R. Daniluk (Lyreco): 

— Wizerunek firmy to przecież także zysk i koszty. 

Również odnoszę wrażenie, że poruszamy się 

między tym, co jest łatwe do liczenia, a tym, co 

policzyć trudniej, ale także jest policzalne. Myślę, 

że w większości przypadków da się policzyć. Dotyczy 

to np. osób , które są naszymi interesariuszami, 

a które będą dalej przekazywać pozytywną informa-

cję o naszej firmie, co być może wróci do nas 

w postaci większej sprzedaży. Stosuje się coraz 

więcej modeli oceny np. LBG, który pokazują, że 

nie tylko zyski sensu stricte, ale również korzyści 

społeczne są możliwe do przeliczenia. Żyjemy 

w świecie kosztów i korzyści, nie tylko ekonomicz-

nych – i dlatego tak ważne jest ich pokazanie, bo 

przecież każdy z Nas chce poznać efekty swojej 

pracy.

M. Guttman (Siemens): 

— W niektórych krajach, np. w Niemczech, przyjęto 

bardzo ambitne programy transformacji energetycz-

nej oraz postawiono na decentralizację produkcji 

energii elektrycznej, bo dostępność źródeł energii 

odnawialnej powoduje, że inaczej się nie da. Urzą-

dzenia wykorzystywane do produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych, np. turbiny wiatrowe, osiągają 

kilkadziesiąt razy mniejszą moc niż duże turbiny do 

elektrowni tradycyjnych (także dostarczane m.in. 

przez firmę Siemens). Odnoszę wrażenie, że biznes 

razem z politykami już stara się nakreślić pragma-

tyczną wersję przyszłości na najbliższe 20–30 lat, 

w której da się pogodzić znaczną redukcję emisji

z przetrwaniem biznesu, bo żeby przetrwać, produ-

cenci energii muszą prowadzić opłacalną działal-

ność. 

M. Śmigrowska: 

— W Polsce często słyszy się, że nas na to nie 

stać.

M. Guttman (Siemens): 

— A mimo to marnujemy energię w szparach, 

nieszczelnych oknach, ścianach czy dachach, więc 

jednak mamy za dużo pieniędzy. Płacimy wysokie 

rachunki za prąd, który za chwilę stanie się jeszcze 

droższy, ponieważ starzejąca się infrastruktura albo 

będzie się psuć, albo będzie wymagała modernizacji. 

I to będzie kosztować, nawet jeżeli UE nie nałoży 

na nas obciążeń związanych z emisją CO
2
. Jeśli stać 

nas na te rachunki, zacznijmy wydawać pieniądze 

racjonalnie.

A. Krejner-Pawełas (Coca-Cola HBC Polska): 

— Według mnie to kwestia nowego trendu – wszyst-

kie firmy dążą do celu: „zero emisji”. W naszych 

fabrykach 96–98% odpadów poddawanych jest 

recyklingowi – wiadomo, że chcielibyśmy, aby to było 

100%, lecz czasami z punktu widzenia ekologiczne-

go i ekonomicznego nie jest to możliwe. Idea „zero 

emisji” staje się popularna, modna jak np. offset 

środowiskowy.

M. Śmigrowska: 

— Posadzę drzewo w Malezji.

A. Krejner-Pawełas (Coca-Cola HBC Polska): 

— Na przykład. Bo summa summarum ten efekt 

ekologiczny dla całości globalnie będzie dodatni, na-

wet jeśli drzewo posadzi się w Malezji, a emisja CO
2
 

będzie bliżej nas. Dążąc do zeroemisyjności, wpro-

wadzamy szereg działań proekologicznych zarówno 

w firmie, jak też lokalnie na terenach, gdzie zlokali-

zowane są nasze zakłady produkcyjne. Przykładowo 

oczyszczone ścieki z zakładowej oczyszczalni 

w Radzyminie są pod niektórymi parametrami lepsze 

od wody w zbiorniku, do którego je odprowadzamy. 

Z drugiej strony poprzez Fundusz Kropli Beskidu – 

konkurs grantowy – chronimy zasoby wodne 

w Beskidzie Sądeckim, ale też aktywizujemy lokalną 

społeczność, szkolimy na temat możliwości pozyski-

wania dodatkowych funduszy, uczymy przedsiębior-

czości. Taki sposób łączenia biznesu i offsetowania 

to jest coś, o czym wszyscy powinniśmy myśleć.

R. Daniluk (Lyreco):

— Idea zeroemisyjności wyszła z idei kaizen, zwią-

zanej z ciągłym doskonaleniem, nieustanną popra-

wą – czyli znowu mówimy o jakości. Moim zdaniem 

najlepszym sposobem jest właśnie ciągłe znajdo-

wanie nowych wyzwań prowadzących do ideału. 

Dlatego zeroemisyjność bardziej kojarzę z procesem 

niż z osiągnięciem jakiegoś pułapu i stwierdzeniem: 

„napracowaliśmy się, a teraz będziemy zbierać 

benefity”.

J. Zagórski (Skanska): 

— Zachowujmy też zdrowy rozsądek, żeby z kaizen 

nie zrobić harakiri. Bo cel może być zbyt ambitny…

M. Śmigrowska: 

— Bardzo dziękuję za dyskusję.

Redakcja: Magdalena Andrejczuk, FOB

Relację spisała: Aleksandra Nowak
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| Czystsza przyszłość 
dzięki zastosowaniu 
biomasy

Elektrociepłownia w Częstochowie zwiększyła wyko-

rzystanie biomasy w procesie współspalania, czyniąc 

pierwszy krok na drodze do przekształcenia w jednost-

kę wykorzystującą wyłącznie paliwo odnawialne i wpi-

sując się tym samym w ideę wizji gospodarki solarnej 

promowanej przez Fortum.

Fortum uważa, że przyszły system 

energetyczny będzie się opierać na 

wolnej od emisji CO
2
 produkcji energii 

i efektywności energetycznej. Przejście 

w kierunku gospodarki solarnej zmienia 

sposób, w jaki energia jest produko-

wana i konsumowana,  jak również 

cały system energetyczny po to, aby 

umożliwić realizację tej wizji. Według 

Fortum, podążanie w kierunku gospo-

darki solarnej odbywać się będzie krok 

po kroku, wraz z rozwojem technologii 

i społeczeństwa.

Otwarta w 2010 roku elektrociepłow-

nia w Częstochowie – pierwszy zakład 

wybudowany przez Fortum w Polsce 

– jest jedną z najbardziej nowoczesnych 

tego typu jednostek w regionie Europy Środkowej 

i Wschodniej. W elektrociepłowni pracuje wysoko 

wydajny, automatyczny kocioł fluidalny, spełniający 

rygorystyczne normy ochrony środowiska. Zakład już 

w tej chwili spełnia wymagania unijne dotyczące pozio-

mu emisji pyłów i tlenków azotu, które wejdą w życie

w 2016 roku, zapewniając bezpieczeństwo energe-

tyczne, lepszą jakość powietrza i warunki sprzyjające 

dla rozwoju miasta i całego regionu. Jednym z głów-

nych priorytetów zakładu jest wydajne wykorzystywa-

nie paliwa oraz minimalizacja szkodliwego wpływu na 

środowisko. Poprawa wydajności energetycznej paliwa 

podstawowego wpływa bezpośrednio 

na zmniejszenie poziomu emisji CO
2
 

i innych szkodliwych zanieczyszczeń. 

Dlatego też cały proces produkcji 

ciepła i energii elektrycznej oparty 

jest na nowoczesnym kotle fluidalnym 

przeznaczonym do współspalania bio-

masy i węgla. Przed poddaniem paliwa 

procesowi spalania należy je odpowied-

nio przygotować, a transport biomasy 

pomiędzy kotłem i punktem zrzutu 

odbywa się z zastosowaniem zoptyma-

lizowanej technologii. 

Projekt zakończył się sukcesem, 

zwiększając wykorzystanie biomasy 

z 16 do 25%, a to nie jedyna pionierska 

innowacja wdrożona w jego ramach. 

Specyfikacja techniczna kotła została 

zmodyfikowana, tak aby umożliwić 

dalsze zwiększenie udziału biomasy z 25 do 35%.

– Oczekujemy, że zwiększenie wydajności przyniesie 

wymierne efekty. Czas zwrotu z inwestycji wynosi 

1,5 roku, wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to 178%, 

rentowność aktywów netto (RONA) wynosi 21,6%, 

a zysk ekonomiczny (EVA) w okresie pięciu lat osiągnie 

FORTUM

298 900 

EURO
– planowany 

zysk 
ekonomiczny 

dzięki 
innowacji 

Fortum 
w Częstochowie

kwotę 298 900 euro  – wyjaśnia Kierownik Elektrocie-

płowni Jari Rahtu.

Zarząd elektrociepłowni w Częstochowie nie 

poprzestaje na zwiększeniu udziału biomasy o 10%. 

W planach są jeszcze kolejne projekty: w sierpniu 2012 

roku zakład podjął pierwszą próbę spalania wyłącznie 

paliw odnawialnych, testując zastosowanie 100% 

biomasy jako paliwa podstawowego. 

Zmniejszając nakłady mocy znamionowej o 40%, 

zespół doprowadził do spalenia 100% biomasy w kotle 

pierwotnie zaprojektowanym do spalania paliwa mie-

szanego przy udziale biomasy wynoszącym do 25%. 

Kolejnym krokiem będzie przekształcenie częstochow-

skiej elektrociepłowni w zakład pracujący w 100% na 

paliwie odnawialnym.

Zespół elektrociepłowni Fortum w Częstochowie otrzy-

mał za te innowacje nagrodę w konkursie korporacyj-

nym Fortum Innovation Award w kategorii „Gospodarka 

Solarna”: Zwiększenie udziału biomasy w produkcji 

energii w elektrociepłowni w Częstochowie.
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| Płyn do spryskiwaczy 
w kapsułkach zamiast 
setek plastikowych 
pojemników

British American Tobacco stara się wprowadzać dzia-

łania na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej 

w wielu obszarach swojej działalności – mówi Gabriela 

Bar z BAT – Dobrym przykładem są innowacje w naszej 

flocie samochodowej, gdzie w ciągu ostatnich miesięcy 

firma zmieniła sposób zaopatrywania w płyn do spry-

skiwaczy. Zrezygnowaliśmy z plastikowych pojemników 

wypełnionych płynem na rzecz rozpuszczalnych 

w wodzie kapsułek, z których otrzymuje się 5 litrów 

płynu do spryskiwaczy. 

Wprowadzenie kapsułek przyniosło wymierne efekty. 

W każdym z 353 pojazdów floty samochodowej BAT 

co miesiąc wykorzystywano półtora pojemnika płynu 

o pojemności 4 l,  co po podsumowaniu daje liczbę 

529,5 miesięcznie, a w skali roku ponad 6300 pojem-

ników. Po wprowadzeniu kapsułek z płynem liczba ta 

spadła do zera, a wydajność systemu zaopatrywania 

floty samochodowej BAT w płyny do spryskiwaczy 

znacznie wzrosła.

W ramach poprawiania świadomości ekologicznej pra-

cowników korzystających ze służbowych samochodów, 

zostały przeprowadzone także akcje promujące tzw. 

eco-driving, podczas których do wszystkich kierowców 

został wysłany email z informacjami o ekologicznym 

sposobie jazdy i ekonomicznym użytkowaniu klimaty-

zacji. Dzięki tej inicjatywie, posiadacze samochodów 

w firmie stali się bardziej świadomymi ekologicznie 

użytkownikami samochodów i uczestnikami ruchu 

drogowego, co w dłuższej perspektywie może mieć 

wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji CO
2
.

British American Tobacco

6300 
– liczba 

plastikowych 
pojemników, 

które udało się 
wyeliminować 

dzięki 
zastąpieniu 

tradycyjnego 
płynu do 

spryskiwaczy 
kapsułkami 

we fl ocie 
samochodowej 

BAT

| Eko-modernizacja 
budynków

Siemens stara się postępować zgodnie z zasadami 

odpowiedzialności społecznej w każdym kraju, w którym 

prowadzi działalność, promując zrównoważony rozwój. 

Jesteśmy firmą aktywną globalnie, mamy wpływ na 

naszych klientów, pracowników, udziałowców, współ-

pracowników, środowisko i społeczeństwo jako całość. 

Odpowiedzialne działanie jest warunkiem 

uzyskania i utrzymania społecznej ak-

ceptacji, a poprzez nią trwałego sukcesu, 

mówi Michał Guttman z Siemens. Odpo-

wiedzialność korporacyjna oznacza dla 

firmy Siemens postępowanie zgodnie 

z przejrzystymi zasadami oraz uwzględ-

nieniem ekonomicznych, społecznych 

i środowiskowych aspektów funkcjono-

wania. Cztery główne obszary: prze-

strzeganie reguł, korporacyjny nadzór, 

zrównoważony rozwój, obywatelskie 

zaangażowanie przedsiębiorstwa, skła-

dają się na odpowiedzialność społeczną 

Siemens – uzupełnia Michał Guttman. 

Siemens oferuje modernizację budynków według formu-

ły Performance Contracting, czyli inwestycji samo-

spłacającej się, co zapewnia znaczącą redukcję kosztów.

W mieście i gminie Radzionków, w ramach partnerstwa 

prywatno-publicznego, Siemens zmodernizował cztery 

szkoły i przedszkole. Wprowadzono kompleksowe zmia-

ny: od typowej izolacji ścian i stropów, poprzez wymianę 

okien, modernizację oświetlenia, węzłów cieplnych, ko-

tłowni i instalacji, aż po montaż systemu monitorowania 

zarządzania energią i systemu komfortu pomieszczenio-

wego. Projekt obejmuje także dziesięcioletni monitoring 

funkcjonowania zainstalowanych rozwiązań, eliminujący 

ryzyko strat spowodowanych niewłaściwą eksploatacją 

lub wadliwym funkcjonowaniem urządzeń.

Biorąc udział w przetargu na wykonanie 

zamówienia, Siemens sformułował 

ofertę gwarantującą klientowi zarówno 

podniesienie wartości budynków, jak 

i redukcję kosztów ich utrzymania. Firma 

przejęła ryzyko związane z pozyskaniem 

finansowania i realizacją kontraktu, 

a także zagwarantowała minimalny 

poziom oszczędności energii cieplnej 

w wysokości 54% (wartość średnia dla 

pięciu budynków). Już w pierwszym roku 

eksploatacji zmodernizowanych budyn-

ków średni poziom redukcji emisji CO
2
 

wynosił 34 kg na każdy m2 budynku 

(przy sumarycznej powierzchni obiektów przekraczają-

cej 14 tysięcy m2) to wynik lepszy od zakładanego.

Oferta Siemensa obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań 

z dziedziny energetyki i automatyki budynków oraz po-

zwala zapewniać klientom maksymalne, ekonomicznie 

uzasadnione poziomy oszczędności energii. Korzystając 

z doświadczenia, Siemens może formułować gwarancje 

wyników oszczędności obwarowane dotkliwymi karami 

finansowymi w przypadku, gdyby nie były one dotrzyma-

ne. W konsekwencji, klienci zlecający inwestycję ponoszą 

najmniejsze możliwie ryzyko.

Siemens

34 KG 
– tyle mniej CO

2 

na każdy metr 
kwadratowy 

emitują budynki                                       
zmodernizo-

wane przez 
Siemens
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| Centrum 
Ultralogistik

Strategia firmy Unilever, opisana w Planie „Życie 

w sposób zrównoważony”, zakłada realizację trzech 

kluczowych celów do 2020 roku. Firma zamierza 

podwoić wielkość biznesu, przy jednoczesnym obni-

żeniu negatywnego oddziaływania firmy na środo-

wisko naturalne i zwiększeniu pozytywnego wpływu 

społecznego. Jednym z obszarów jest zobowiązanie 

do obniżenia emisji CO
2
 generowanego 

przez łańcuch dostaw firmy.

Na mocy umowy podpisanej z Komisją 

Europejską, Centrum Usług Logistycz-

nych „Ultralogistik” w Katowicach 

będzie zarządzać nową siecią węzłów 

transportowych w Europie, korzystając 

z najnowocześniejszej technologii 

w celu maksymalizacji wydajności 

ładunkowej ciężarówek. Każdy węzeł 

będzie odpowiadał za ograniczenie licz-

by kilometrów przejechanych przez po-

jazdy, gwarantując, że ciężarówki będą 

opuszczały centra dystrybucji pełne 

towaru, inaczej mówiąc maksymal-

nie załadowane. Te same ciężarówki 

w drodze powrotnej będą transporto-

wały surowce i materiały do produkcji opakowań.

Celem działania jest uzyskanie fundamentalnej zmiany 

w procedurach zarządzania transportem, jego struktu-

rą organizacyjną i systemami, co umożliwi firmie opty-

malizację wypełnienia ciężarówek, a co za tym idzie, 

zmniejszenie liczby kursów pojazdów i związanych 

z nimi kosztów. Dotychczasowa działalność centrum 

Ultralogistik pozwoliła zaoszczędzić ponad 50 milio-

nów euro w skali europejskiej w latach 2008-2012.

Opisywany projekt, współfinansowany ze środków UE, 

pozwoli zredukować dystans przemierzany przez cię-

żarówki Unilevera na drogach Europy o około 175 mln 

kilometrów do końca 2014 r.  z czego 20 mln kilome-

trów to oszczędności w Polsce. Szacuje 

się, że dzięki działalności centrum Ultra-

logistik do 2014 r. w skali roku zostaną 

osiągnięte ograniczenia o równowarto-

ści 150 tys. kursów ciężarówek między 

Brukselą a Warszawą (1159 km), albo 

też ponad 260 tys. kursów między Ber-

linem a Brukselą (porównując do 2010 

roku). Ograniczenie liczby przejazdów 

powinno nastąpić w niemal wszystkich 

państwach UE, w szczególności na 

obszarach dużego natężenia ruchu, 

wyjaśnia Paweł Jezierski z Unilever.

Ponadto, mniejsza liczba ciężarówek 

z produktami Unilevera na drogach ozna-

cza obniżenie emisji dwutlenku węgla; 

według szacunków, do końca 2014 r. 

będzie to o 15 tys. ton rocznie mniej niż w 2010 r.  

W ramach Planu „Życie w sposób zrównoważony” Unile-

ver zobowiązał się, by do 2020 r. emisja CO
2
 z globalnej 

sieci logistycznej firmy osiągnęła poziom równy lub niższy 

od poziomu z 2010 r. pomimo wzrostu wolumenu sprze-

daży związanego z rozwojem spółki. Będzie to stanowić 

poprawę wydajności i zmniejszenie emisji CO
2
 o 40%.

Unilever Polska

175 MLN KM 
– tyle mniej 

przejadą po europej-
skich drogach 

ciężarówki Unilever
do końca 2014r. 

dzięki działaniu cen-
trum Ultralogistik 

w Katowicach

| Misja „Zero Odpadów”

Poprawa jakości życia ludzi, dziś i w przyszłości, jest 

misją Procter & Gamble. Ściśle powiązana z celami 

biznesowymi firmy, misja ta wpływa na strategiczne 

wybory P&G, skutkując wprowadzaniem przełomo-

wych innowacji i inspirując do osiągania 

coraz lepszych wyników w zakresie 

zrównoważonego rozwoju. Długo-

terminowa Wizja Zrównoważonego 

Rozwoju P&G w obszarze opracowania 

produktów, produkcji i logistyki oraz 

zaangażowania społecznego, powstała 

w wyniku zrewidowania i rozszerzenia 

celów zawartych w strategii zrównowa-

żonego rozwoju wdrażanej przez firmę 

od 2007r.

Realizację Wizji Zrównoważonego 

Rozwoju wspierają następujące cele, 

których realizacja nastąpi do 2020 r: 

• zasilanie zakładów energią pozyski-

waną w 100% ze źródeł odnawialnych;

• stosowanie wyłącznie odnawialnych lub poddanych 

recyklingowi materiałów do wszystkich produktów 

i opakowań;

• redukcja do zera poziomu odpadów produkcyjnych 

i konsumenckich wywożonych  na wysypiska śmieci;

• tworzenie i dostarczanie produktów poprawiających 

życie konsumentów, jednocześnie zapewniających 

maksymalną ochronę zasobów naturalnych.

45 fabryk Procter & Gamble na świecie realizuje misję 

„Zero Odpadów”, czyli nie wysyła żadnych odpadów 

produkcyjnych na wysypiska. W tym gronie znajdują 

się trzy zakłady P&G w Polsce – fabryka Gillette 

w Łodzi, fabryka kosmetyków do pielęgnacji skóry 

w Aleksandrowie Łódzkim oraz centrum dystrybucyjne 

w Sochaczewie.  

W celu realizacji misji „Zero odpadów” 

we wszystkich swoich fabrykach, firma 

szuka innowacyjnych metod, dzięki 

którym nawet odpady mogą przynosić 

korzyści. 

Przykładowo, w łódzkiej fabryce 

Gillette aż 90% odpadów przemysło-

wych poddawanych jest procesowi 

recyklingu materiałowego. Odpady 

z tworzyw sztucznych przetwarzane 

są na plastikowe pojemniki, doniczki, 

elementy wieszaków na ubrania. Z kolei 

odpady metalowe trafiają do huty 

w celu przetopienia i ponownego użycia w przemyśle 

metalurgicznym. Odpadów na wysypiska nie wysyła 

także należąca do Procter & Gamble fabryka kosme-

tyków do pielęgnacji skóry w Aleksandrowie Łódzkim, 

gdzie recyklingowi poddawane są m.in. odpady plasti-

kowe, szklane czy metalowe. Nawet palety służące do 

składowania produktów przetwarzane są na drewniane 

panele podłogowe. Równie ciekawe rozwiązania stoso-

wane są w innych zakładach P&G na świecie: w fabryce 

kobiecych produktów higienicznych w Indiach odpady 

przetwarzane są na plastikowe podeszwy niedrogich 

butów, odpady z produkcji pieluszek Pampers w USA 

Procter & Gamble Polska

90% 
– odsetek odpadów 

poddawanych 
recyklingowi 

w łódzkiej fabryce 
Gilette fi rmy 

Procter&Gamble
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wykorzystywane są do wypełniania mebli tapicero-

wanych, zaś odpady z produkcji papieru toaletowego 

w Meksyku stają się składnikiem ekonomicznych 

dachówek.

Wizja przyszłości P&G zakłada zasilanie fabryk firmy 

z odnawialnych  źródeł energii, wytwarzanie pro-

duktów z materiałów z recyclingu, gdzie fabryki P&G 

oszczędnie gospodarują zasobami i nie wysyłają odpa-

dów produkcyjnych na wysypiska. 

Konsekwentna realizacja wizji Procter & Gamble 

przekłada się na wymierne korzyści dla środowiska 

naturalnego. Znacząca redukcja zużycia energii, wody, 

emisji CO
2
 oraz ilości produkowanych odpadów, pozwa-

la firmie skutecznie łączyć dostarczanie konsumentom 

innowacyjnych produktów z wydajnym wykorzysty-

waniem zasobów i surowców. Realizacja misji „Zero 

odpadów” oznacza, że zasoby naturalne chronione są 

w maksymalnym stopniu, bowiem nic nie trafia na wy-

sypiska – wszystkie trafiające do fabryk P&G surowce 

i materiały opuszczają je w formie produktu gotowego 

lub zostają poddane procesowi recyklingu, powtórnie 

użyte, lub zamienione w energię.

Zaangażowanie Procter & Gamble w zrównoważo-

ny rozwój wynika z filozofii firmy wyrażonej w Wizji 

Zrównoważonego Rozwoju, a innowacyjne rozwiąza-

nia, pozwalające osiągnąć ambitne cele są zarazem 

przyjazne dla środowiska, jak i racjonalne ekonomicz-

nie. Realizacja misji „Zero odpadów” wymaga opra-

cowywania i stosowania innowacyjnych metod, dzięki 

którym nawet odpady mogą przynosić korzyści. Tylko 

w ciągu ostatnich 5 lat, działania P&G związane z po-

nownym wykorzystaniem i przetwarzaniem odpadów 

przyniosły firmie ponad miliard dolarów oszczędno-

ści. Zrównoważony rozwój, polegający na efektywnym 

wykorzystywaniu zasobów jest więc korzystny dla 

wszystkich – środowiska naturalnego, społeczeństwa 

oraz firmy.

| Certyfi kat 
Zielony Sklep

Tchibo jest świadome swojej odpowiedzialności wobec 

społeczeństwa i środowiska naturalnego, a zrówno-

ważony rozwój to integralna część naszej strategii 

biznesowej. Naszym celem jest redukcja śladu węglo-

wego dzięki monitoringowi, minimalizacji i wprowadza-

niu usprawnień, zgodnych z korzyściami biznesowymi 

i efektywnością kosztową zarazem. Program można 

podsumować hasłem 3E dla środowiska naturalnego: 

edukowanie, eko-angażowanie i eko-usprawnienia, 

wyjaśnia Ewelina Wasilewska, kierownik 

ds. odpowiedzialności biznesu i komuni-

kacji korporacyjnej.

Certyfikat Zielony Sklep to pierwszy 

w Polsce standard ekologiczny dedy-

kowany podmiotom branży handlo-

wo-usługowej posiadającym punkty 

sprzedaży detalicznej. Powstał w wyni-

ku współpracy firmy Tchibo Warszawa 

i organizacji pozarządowej Fundacja 

Partnerstwo dla Środowiska. 

Cele inicjatywy to propagowanie zasad 

zrównoważonego rozwoju i społecz-

nej odpowiedzialności wśród polskich 

przedsiębiorców z branży handlowo-

-usługowej i wśród konsumentów, oraz wypracowanie 

wartości dla handlu detalicznego w ramach dobrego 

przykładu partnerstwa firmy i NGO. Dzięki zewnętrznej 

weryfikacji podejmowanych działań, poprzez certyfi-

kujący audyt środowiskowy, firma może w niezależny 

sposób potwierdzić swoje osiągnięcia, a po otrzymaniu 

certyfikatu pozyskać nowych, bardziej świadomych 

i wymagających klientów. Standard koncentruje się na 

prostych i praktycznych rozwiązaniach możliwych do 

wdrożenia w typowym miejscu pracy.

System certyfikacji jest trójstopniowy; w zależności 

od poziomu spełnienia kryteriów fakultatywnych, 

firma może otrzymać trzeci, drugi lub pierwszy (naj-

wyższy) stopień certyfikatu. Certyfikat przyznawany 

jest na okres dwóch lat,  po którym to 

okresie konieczne jest ponowne podda-

nie się procesowi weryfikacji.

Kluczowym obszarem certyfikatu 

jest środowisko naturalne. Kryteria 

certyfikatu dotyczą takich zagadnień 

jak zapobieganie zanieczyszczeniom, 

zrównoważone wykorzystanie zasobów, 

przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

ochrona środowiska, bioróżnorodności 

i naturalnych siedlisk. Sklepy obiegające 

się o certyfikat muszą zweryfikować 

swoje praktyki biznesowe w tych obsza-

rach, co może zredukować negatywny 

wpływu firmy na środowisko naturalne. 

Od czasu ogłoszenia inicjatywy w styczniu 2013 roku 

kolejne firmy handlowe planują wdrożenie standardu.

Korzyści biznesowe, które osiągnęła firma Tchibo War-

szawa to m.in. ekspercka, niezależna oraz  wiarygodna 

weryfikacja praktyk Tchibo z obszaru CSR. Dzięki temu, 

że wszystkie 52 sklepy Tchibo przeszły pozytywną we-

Tchibo Warszawa

52 
– liczba sklepów 
Tchibo w Polsce 

posiadających 
Certyfi kat 

Zielony Sklep 
pierwszego 

stopnia
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ryfikację i otrzymało, jako pierwsze w Polsce, Certyfi-

kat Zielony Sklep – pierwszego (najwyższego) stopnia,  

potwierdzono, że działają one w sposób przyjazny dla 

środowiska i uwzględniają zasady społecznej odpowie-

dzialności;

Firma miała też możliwość uporządkowania procesów 

biznesowych związanych z prawnym aspektem ochro-

ny środowiska oraz usprawnić procesy i plany działań 

w krótkiej i długiej perspektywie, w tym procesy 

związane z gospodarką surowcami, energią, wodą 

i odpadami. Wzrosła świadomość ekologiczna pracow-

ników firmy i ich zaangażowania w inicjatywy ekolo-

giczne firmy. Wymierne rezultaty to 40-procentowy 

wzrost poziomu zaangażowania pracowników w pro-

-ekologiczne inicjatywy oraz przeprowadzenie szkoleń 

z zakresu ekologii dla ponad 45% pracowników. Firma 

zyskała również przewagę konkurencyjną, a także 

w wyniku partnerskiej współpracy otrzymała dostęp 

do eksperckiego know-how. 

Tchibo Warszawa za inicjatywę Certyfikat Zielony 

Sklep zostało nagrodzone tytułem Lidera Zrównowa-

żonego Rozwoju 2013 (w obszarze „efektywność ope-

racyjna”) w ogólnopolskim konkursie organizowanym 

przez miesięcznik Forbes i firmę doradczą PwC.
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| Słownik
B Corporations – rozwijający się w Stanach 

Zjednoczonych ruch, który skupia firmy 

przestrzegające rygorystycznych zasad 

odpowiedzialności społecznej i środowiskowej

Circular economy (ang. gospodarka okrężna) 

to koncepcja zakładająca minimalizację wpływu 

na środowisko tworzonych produktów poprzez 

taki wybór składników i projektowanie, który 

umożliwi powtórne ich wykorzystanie

Cradle-to-cradle sposób projektowania i produkcji 

przedmiotów zgodnie z koncepcją zrównoważonego 

rozwoju tak, by po zakończeniu ich użytkowania, 

można je było włączyć do ponownego obiegu

Lean production – „uszczuplenie” produkcji 

poprzez eliminację zbędnych procesów

Muda ( jap. zbędny) każda czynność przy produkcji, 

która zużywając zasoby, nie dodaje wartości 

dla klienta

Prosumenci – konsumenci produkujący dobra i usługi, 

z których korzystają

Total quality – projakościowe podejście do każdego 

aspektu działalności firmy
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113 kg 

mniej odpadów

Broszura powstała jako rezultat prac grupy roboczej 

nt. ekologii przyszłości, których spotkania odbywały 

się w okresie luty-czerwiec 2013 w ramach Programu 

Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

oraz na bazie materiałów przesłanych przez Partnerów 

Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Redakcja: Agnieszka Abec, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Korekta: Beata Saracyn

Współpraca: Agnieszka Gajek

Grafika i skład: Olga Figurska

Druk: Libra-Print

Program Partnerstwa to kompleksowy program 

współpracy FOB z firmami ‒ liderami odpowiedzialne-

go biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie 

i działania przyczyniają się do szerzenia idei 

odpowiedzialnego biznesu w Polsce. 

Więcej informacji w portalu 

www.odpowiedzialnybiznes.pl

 

Dzięki wykorzystaniu produkowanych 

w 100% z makulatury papierów CyclusOff set 

zamiast papierów niemakulaturowych 

negatywny wpływ na środowisko został 

zmniejszony o:

Dane dotyczące śladu węglowego (carbon footprint) oszacowane 

przez FactorX w zgodzie z metodologią BilanCarbone®. 

Szacunki oparte są o porównanie użycia papieru  recyklingowego 

w stosunku do pochodzącego z włókien pierwotnych, 

zgodnie z najaktualniejszymi dostępnymi danymi BREF.

2577 litrów 

mniej zużytej wody

45 kg 

mniej gazów 

cieplarnianych

473 kWh 

mniej zużytej energii

449 km

krótsza podróż samochodem

średniej klasy europejskiej

184 kg 

mniej zużytego drewna
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