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Abstrakt

Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie rozwoju idei zarz¹dzania œrodowiskowego oraz zmian w podejœciu do tego
problemu w kontekœcie ró¿nych systemów zarz¹dzania przedsiêbiorstwem produkcyjnym sektora maszyn rolniczych. W szcze-
gólnoœci ostatnie zawirowania rynkowe doprowadzi³y do powi¹zania nowych metod zarz¹dzania z ochron¹ œrodowiska
w przedsiêbiorstwie wytwórczym. Artyku³ rozpoczyna geneza systemu zarz¹dzania œrodowiskowego, nastêpnie przedstawione
zosta³y kierunki rozwoju zarz¹dzania œrodowiskowego w przedsiêbiorstwie budowy maszyn rolniczych wraz z rozgraniczeniem
pojêæ zwi¹zanych z proekologicznym zarz¹dzaniem organizacj¹ a¿ do idei zrównowa¿onego rozwoju.

DZIA£ANIA W KIERUNKU ZARZ¥DZANIA
ŒRODOWISKOWEGO W PRZEDSIÊBIORSTWIE

BUDOWY MASZYN ROLNICZYCH. Czêœæ 1.

Systemy zarz¹dzania œrodowiskowego s¹ jednymi z czêœ-
ciej wystêpuj¹cych systemów zarz¹dzania w przedsiêbior-
stwach przemys³owych, równie¿ z sektora maszyn rolniczych.
Systemy te wi¹¿¹ ze sob¹ racjonalne u¿ycie dostêpnych
zasobów œrodowiska naturalnego z wymiernymi korzyœciami
finansowymi. Funkcjonuj¹ce systemy zarz¹dzania œrodowi-
skowego, bazuj¹ce g³ównie na normie ISO 14 001, pomagaj¹
w wymierny sposób ograniczyæ zu¿ycie surowców. Rola ich
polega jednak na eliminowaniu i/lub neutralizowaniu ju¿ pow-
sta³ych odpadów. Ostatnie zawirowania w gospodarce œwia-
towej wymusi³y zmianê podejœcia do tej tematyki. Na bazie
tych doœwiadczeñ zaczêto szukaæ nowych koncepcji i metod
zarz¹dzania, których celem nadrzêdnym jest eliminowanie
strat, zanim pojawi¹ siê one w procesie produkcji. Tym samym
przyczyniaj¹c siê do zmniejszenia kosztów funkcjonowania
przedsiêbiorstwa. Dziêki nim firmy produkcyjne zyskuj¹ sku-
teczne narzêdzie pozwalaj¹ce na budowanie trwa³ej przewagi
konkurencyjnej, polegaj¹cej g³ównie na redukcji kosztów
zwi¹zanych z utylizacj¹ powsta³ych odpadów na koñcu proce-
su produkcji.

Istnieje wiele przes³anek, które przemawiaj¹ za wdra¿a-
niem systemów zarz¹dzania œrodowiskowego w przedsiê-
biorstwach produkcyjnych. Mo¿na wyró¿niæ w tym miejscu
przes³anki o charakterze normatywnym, strategicznym lub
operacyjnym. Zaostrzaj¹ce siê pod koniec lat 70. XX wieku
œrodowiskowe przepisy prawne zmusi³y przedsiêbiorstwa do
podejmowania pojedynczych, adekwatnych do zaistnia³ej sy-
tuacji dzia³añ na szczeblu organizacyjnym. Negatywny wp³yw
na œrodowisko redukowano przede wszystkim wprowadzaj¹c
instalacje filtruj¹ce i sedymentacyjne oraz recykling
zewnêtrzny. Dzia³ania te mia³y na celu ograniczenie iloœci
odpadów i emisji szkodliwych substancji. W latach 80. XX
wieku na gruncie ogólnoœwiatowych problemów ekologi-
cznych zainteresowanie ze strony polityki ochrony œrodowiska
i konsumentów zosta³o zwrócone na pocz¹tek procesu techno-
logicznego (parametry wejœciowe produkcji). Proces ten za-
owocowa³ wprowadzeniem proekologicznych technologii i za-
mykaniem cykli obiegów materia³ów i surowców.

W dalszej kolejnoœci zwrócono uwagê na proekologiczne
wymogi w ramach zarz¹dzania kadrami, przedsiêbiorstwem
i . Dzia³ania te mo¿na okreœliæ jako komple-
ksowe, maj¹ce na celu ochronê zasobów naturalnych oraz
zamykanie obiegów. Na szczeblu operacyjnym obserwuje siê
rozwój od addytywnego do zintegrowanego podejœcia w zakre-
sie ochrony œrodowiska [1].

controllingiem

Wprowadzenie proekologicznego zarz¹dzania przedsiê-
biorstwem na szczeblu strategicznym wymaga rozwoju
œrednio- i d³ugoterminowych wytycznych, które dotycz¹ uzy-
skiwania korzyœci, wynikaj¹cych z proekologicznego zarz¹-
dzania. Zalicza siê tutaj identyfikacjê szans i zagro¿eñ w obsza-
rze ochrony œrodowiska danego przedsiêbiorstwa, jak równie¿
opracowanie, realizowanie i ocenê utworzonego programu
ochrony œrodowiska. Od koñca lat 70. XX wieku strategie
zarz¹dzania w obszarze ochrony œrodowiska bazowa³y na
analizie empirycznej, jak i koncepcyjnej. Przyk³adowo mo¿na
tutaj wymieniæ strategie ryzyka, szans, innowacji oraz
neutralnego zachowania siê, które zosta³y koncepcyjnie
opracowane przez Stegera na podstawie portfolio szans
rynkowych i potencja³u ryzyka. Dziêki temu podejœciu nast¹pi³
rozwój polegaj¹cy na przejœciu od defensywnej do ofensywnej
strategii zarz¹dzania œrodowiskiem.

W latach 90. XX wieku ochrona œrodowiska odgrywa³a
wa¿n¹ rolê na szczeblu normatywnym poprzez uwzglêdnienie
ekonomicznej i spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiê-
biorstwa. Przes³ank¹ tego procesu by³a integracja ochrony
œrodowiska z ogólnym systemem wartoœci przedsiêbiorstwa
filozofi¹, zasadami lub misj¹. Celem nadrzêdnym na szczeblu
normatywnym stawa³ siê w coraz wiêkszym stopniu wymóg
stosowania zasad rozwoju zrównowa¿onego. Kwestia ta
zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, a zainicjowana zosta³a na
ogólnoœwiatowej konferencji dotycz¹cej ochrony œrodowiska
w Rio de Janeiro w 1992 roku [3].

Pocz¹tkowe zmiany w przedsiêbiorstwach produkcyjnych
ograniczy³y siê tylko do wybranych elementów zwi¹zanych
z ochron¹ œrodowiska. Na decyzje o wprowadzeniu innowacji
wp³yw czêsto mia³y uwarunkowania lokalne oraz w³adze
pañstwowe wymuszaj¹ce pewne rozwi¹zania poprzez wpro-
wadzanie odpowiednich aktów prawnych. Z czasem przedsiê-
biorstwa zaczê³y zauwa¿aæ w ochronie œrodowiska szansê na
osi¹gniêcie lepszych wyników. Zmiana w podejœciu do
zagadnieñ ochrony œrodowiska mia³a charakter ewolucyjny.
Pocz¹tkowo przedsiêbiorstwa skupia³y siê na odpowiednim
zagospodarowaniu odpadów produkcyjnych. Nastêpnym
etapem by³o eliminowanie iloœci powstaj¹cych podczas
procesu produkcji odpadów. Dziêki czemu z tej samej iloœci
surowca mo¿na by³o wyprodukowaæ wiêcej produktu goto-
wego. Skutkowa³o to w oczywisty sposób podniesieniem rento-
wnoœci produkcji oraz wskaŸników zwi¹zanych z wydajnoœci¹
procesów produkcyjnych przedsiêbiorstwa. Dodatkowym
efektem wprowadzanych zmian by³a zmiana warunków œrodo-

[2]
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wiska pracy ludzi. Ergonomia stanowiska pracy sta³a siê
sposobem na budowanie korzystnego wizerunku przedsiê-
biorstwa dbaj¹cego o ka¿dy aspekt swej dzia³alnoœci.
Poœrednio oba procesy, zwiêkszenie troski o ochronê
œrodowiska oraz ergonomiczne podejœcie do projektowania
stanowisk pracy, spowodowa³y polepszenie wyników
finansowych. Procesy, które wyst¹pi³y w tym czasie stanowi¹
dopiero pocz¹tek zmian w funkcjonowaniu i podejœciu
przedsiêbiorstw do otaczaj¹cego je œrodowiska.

Z doœwiadczeñ przedsiêbiorstw wynika, ¿e na szczeblu
operacyjnym, strategicznym i normatywnym istniej¹ zró¿ni-
cowane wymogi, dotycz¹ce wdra¿ania proekologicznego
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. W celu u³atwienia spe³nienia
tych kompleksowych wymogów od po³owy lat 90. XX wieku
zaczêto coraz powszechniej stosowaæ systemy zarz¹dzania
œrodowiskowego oparte na miêdzynarodowych standardach.
Obecnie istniej¹ ró¿ne mechanizmy wspomagaj¹ce wdra¿anie
takich systemów. Ju¿ w 1992 r. opracowano w Wielkiej Bry-
tanii normê BS 7750. By³a to pierwsza norma o œwiatowym za-
siêgu, dotycz¹ca systemów zarz¹dzania œrodowiskowego i sta-
³a siê podstaw¹ utworzonego póŸniej systemu Eko-zarz¹dzania
i Audytowania w 1993 roku (EMAS

) i normy ISO 14001 w 1996 r. W kwietniu
2001 r. wesz³a w ¿ycie znowelizowana wersja EMAS, tzw.
EMAS II [4].

W wyniku wdro¿enia systemu wiêkszoœæ przedsiêbiorstw
oczekuje uzyskania okreœlonych celów ekonomicznych, m.in.:
zmniejszenie kosztów zwi¹zanych z wdro¿eniem efekty-
wniejszej (zintegrowanej z produkcj¹) technologii, która jest
przeciwieñstwem technologii „koñca rury”; minimalizacja ry-
zyka odpowiedzialnoœci; wykorzystanie wzmo¿onego zainte-
resowania produktami przyjaznymi dla œrodowiska, jak
równie¿ minimalizacja kosztów zakupu surowców, utylizacji
odpadów i zu¿ycia energii. Wiele przedsiêbiorstw liczy
równie¿ na zwolnienia b¹dŸ ulgi w p³atnoœciach z tytu³u
gospodarczego korzystania ze œrodowiska (op³at i podatków
ekologicznych) oraz na z³agodzenie wymogów sprawozdaw-
czych. Poni¿szy przyk³ad pokazuje stopniowy rozwój w kie-
runku ochrony œrodowiska i zarz¹dzania œrodowiskiem

Eco-management and
Auditing Scheme

w przedsiêbiorstwie produkuj¹cym czêœci zamienne i maszyny
rolnicze.

Proces standaryzacji norm œrodowiskowych zagwa-
rantowa³ powstanie tych samych zasad postêpowania w sto-
sunku do ochrony œrodowiska we wszystkich przedsiê-
biorstwach, w których wdro¿ono te normy. Sam proces
standaryzacji przebiega³ podobnie jak w przypadku norm
jakoœci ISO serii 9001. Powy¿szy przyk³ad pokazuje jednak, i¿
firmy nie czeka³y na pojawienie siê gotowych standardów.
Przedsiêbiorstwa stara³y siê znaleŸæ w³asne rozwi¹zania
adekwatne do sytuacji ka¿dego z nich. Z czasem czêœæ
rozwi¹zañ zosta³a ustandaryzowana w formie normy
œrodowiskowej i znalaz³a zastosowanie w wielu
przedsiêbiorstwach z ró¿nych bran¿. Aktywnoœæ
przedsiêbiorstw na tym polu by³a dodatkowo stymulowana
poprzez rosn¹ce ceny surowców i nowe wymagania prawne. W
tym miejscu warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ o ile norma ISO
serii 9001 jest wdra¿ana w wiêkszoœci du¿ych przedsiêbiorstw
produkcyjnych, norma ISO serii 14001 nie jest ju¿ tak
popularna. Skuteczna implementacja normy jakoœci
gwarantuje wprowadzenie do systemu zarz¹dzania pewnych
elementów gwarantuj¹cych oszczêdnoœæ surowców. W
praktyce normy œrodowiskowe wprowadzaj¹ przedsiêbiorstwa,
które w szczególny sposób chc¹ podkreœliæ swoje
zaanga¿owanie i troskê w stosunku do ochrony
zmniejszaj¹cych siê zasobów œrodowiska. Bez wzglêdu jednak
na motywacje, jakimi kierowa³y i kieruj¹ siê przedsiêbiorstwa
wdra¿aj¹ce normy œrodowiskowe, nale¿y zauwa¿yæ fakt, i¿
dzia³ania te koncentruj¹ siê na likwidacji zaistnia³ych skutków
produkcji (odpady poprodukcyjne, wadliwe wyroby itp.).

Aby osi¹gn¹æ ten cel, kadra zarz¹dzaj¹ca podjê³a równie¿
inne dzia³ania. Dziêki wdra¿aniu norm, w przedsiêbiorstwach
zaczê³o funkcjonowaæ podejœcie do ci¹g³ego polepszenia
procesu produkcyjnego. Ró¿nego rodzaju ulepszenia polega³y
w g³ównej mierze na poprawieniu warunków pracy praco-
wników, poprzez zmniejszenie negatywnego oddzia³ywania
procesu produkcji na œrodowisko. Pomimo znacz¹cych nak³a-
dów finansowych zwi¹zanych z wdra¿aniem norm przedsiê-
biorstwa, które zdecydowa³y siê na te innowacje, szybko sta³y

Utworzenie stanowiska pe³nomocnika ds. ochrony œrodowiska

Minimalizacja zu¿ycia energii elektrycznej poprzez m.in. wy³¹czanie urz¹dzeñ elektrycznych podczas przerw technologicznych
oraz rezygnacji z ogrzewania budynków magazynowych
Rozpoczêcie procedury formalnej certyfikacji systemu zarz¹dzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 14 001
Wybór jednostki certyfikuj¹cej i przejœcie auditu wstêpnego oceniaj¹cego stopieñ spe³nienia wymagañ normy

Formalne wpisanie wymagañ œrodowiskowych w politykê i misjê zak³adu produkcyjnego

Szkolenia pracowników pog³êbiaj¹ce ich wiedzê z zakresu ochrony œrodowiska i wp³ywu prowadzonej dzia³alnoœci na otoczenie

Formalne wdro¿enie okresowych auditów wewnêtrznych sprawdzaj¹cych stopieñ spe³nienia wymagañ
systemu zarz¹dzania œrodowiskowego we wszystkich dzia³ach zak³adu
Unifikacja wzorców i wytycznych postêpowania w celu odpowiedniej organizacji ochrony œrodowiska w procesie produkcji,
logistyce i obs³udze klienta

Formalne zatwierdzenie ksiêgi zarz¹dzania œrodowiskiem

Nowo zatrudniony pracownik przechodzi dodatkowe szkolenie œrodowiskowe (poza szkoleniami wymaganymi przepisami
prawa pracy)
Modernizacja hali produkcyjnej pod k¹tem zmniejszenia oddzia³ywania na œrodowisko naturalne.
Zakup mniej energoch³onnych urz¹dzeñ wytwórczych

Uwzglêdnienie aspektów œrodowiskowych podczas oceny i wyboru dostawców

Ponowna analiza aspektów œrodowiskowych i eliminacja ich negatywnego wp³ywu
Zwiêkszenie zastosowania iloœci opakowañ wielokrotnego u¿ytku
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Tab. 1. Rozwój idei ochrony œrodowiska w ZPCZ Zak³adzie Produkcji Czêœci Zamiennych i Maszyn Rolniczych
Table 1. Development of the idea of environmental protection in Production Plant of Agricultural Spare Parts and Machines
- Wrzeœnia, Poland

�ród³o: Materia³y wewnêtrzne firmy ZPCZ - Wrzeœnia
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siê bardziej rentowne. Spowodowa³o to znacz¹cy wzrost popu-
larnoœci tego typu rozwi¹zañ. Przedsiêbiorstwa wdra¿aj¹ce te
koncepcje zaczê³y dodatkowo szukaæ nowych pomys³ów na
ulepszenie stosowanych przez konkurencjê rozwi¹zañ.

Wiele przedsiêbiorstw produkuj¹cych maszyny rolnicze
„szczyci siê” prowadzeniem dzia³alnoœci zgodnie z zasadami
zrównowa¿onego rozwoju i w zwi¹zku z tym stara siê rozwijaæ
dotychczasowy system zarz¹dzania œrodowiskowego w kie-
runku systemu zarz¹dzania zrównowa¿onego. Uwidacznia siê
to we wzrastaj¹cej liczbie raportów dotycz¹cych rozwoju
zrównowa¿onego.

Norma ISO 14001 i rozporz¹dzenie EMAS zawieraj¹
jednakowe kryteria wymogów jakoœciowych odnoœnie formy
sprawozdawczoœci œrodowiskowej, natomiast raporty
dotycz¹ce rozwoju zrównowa¿onego nie posiadaj¹ jeszcze
ujednoliconych standardów.

Pierwszego kroku w kierunku standaryzacji raportów
dotycz¹cych zrównowa¿onego rozwoju dokonano w ramach
inicjatywy (GRI). GRI jest miêdzynarodow¹
inicjatyw¹, która zosta³a za³o¿ona w 1997 roku przez CERES
( ) oraz
przez ULEP( ). Celem
GRI jest opracowanie oraz rozpowszechnianie ogólno-
œwiatowych przewodników do sporz¹dzania raportów na temat
rozwoju zrównowa¿onego. Standaryzacja wymagañ w zakre-
sie sporz¹dzania raportów zrównowa¿onego rozwoju powinna
umo¿liwiæ porównywalnoœæ publikowanych przez przedsiê-
biorstwa wskaŸników. Oprócz informacji ogólnych o przedsiê-
biorstwie, jego wizji i strategii, jak równie¿ o polityce, orga-
nizacji i zarz¹dzaniu, opublikowanych powinno byæ w sumie
135 wskaŸników efektywnoœci, dotycz¹cych aspektów
œrodowiskowych, spo³ecznych i ekonomicznych oraz
„zintegrowanych wskaŸników efektywnoœci”, ³¹cz¹cych
wszystkie trzy wymiary. Aktualnie zalecenia GRI przewiduj¹
wyraŸn¹ redukcjê wymaganej iloœci raportowanych
wskaŸników. W ramach finansowanego przez

(DBU) projektu badawczego
opublikowany zosta³ przewodnik dla przedsiêbiorstw,
zawieraj¹cy praktyczne wskazówki sporz¹dzania raportu
dotycz¹cego rozwoju zrównowa¿onego [4].

Precyzyjne i mierzalne ustalenie zrównowa¿onego rozwoju
w przedsiêbiorstwie opiera siê na istniej¹cej, uzupe³nionej
o aspekty spo³eczne i ekonomiczne strukturze SZŒ. Potwie-
rdzeniem tego jest fakt czêstego wzorowania raportów
dotycz¹cych zrównowa¿onego rozwoju na raporcie œrodo-
wiskowym. Obecnie funkcjonuj¹ce znormalizowane systemy
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zarz¹dzania œrodowiskowego w znacznym stopniu pomijaj¹
strategiczny wymiar ochrony œrodowiska. W zwi¹zku z tym
wykszta³ci³o siê z czasem pojêcie tzw. „operacyjnego obci¹¿e-
nia” powsta³ego przez stosowanie standardów ISO 14001
i EMAS. Zgodnie z tym podejœciem obie normy nak³adaj¹ na
przedsiêbiorstwa ogromn¹ iloœæ szczegó³owych wymogów,
dotycz¹cych dzia³alnoœci operacyjnej, zamiast dostarczyæ
przes³anek w zakresie minimalizacji negatywnego
oddzia³ywania na œrodowisko i zwiêkszenia efektywnoœci
w obszarze ochrony œrodowiska. W wyniku tego udzia³
przedsiêbiorstw w realizacji rozwoju zrównowa¿onego nie jest
w pe³ni wykorzystywany [4].

Przedsiêbiorstwa przesz³y d³ug¹ drogê od czasów, w któ-
rych ochrona œrodowiska praktycznie nie istnia³a, do momentu,
w którym zrównowa¿ony rozwój sta³ siê jednym z istotnych
elementów zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Idea zrównowa-
¿onego rozwoju pozwala na wyjœcie przedsiêbiorstwa poza
sferê w³asnych zainteresowañ zwi¹zanych z podstawowym
celem, jakim jest przynoszenie zysków. Dziêki tej idei
przedsiêbiorstwo wp³ywa aktywnie na otoczenie, w którym
przysz³o mu funkcjonowaæ. Zyskownoœæ tej idei polega przede
wszystkim na budowaniu d³ugookresowej przewagi
konkurencyjnej, wynikaj¹cej z dba³oœci o ka¿dy aspekt
zwi¹zany z wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz
ludzkich. Dobrze zaprojektowane stanowisko pracy generuje
mniejsze odpady produkcyjne. Zmniejszenie tych odpadów
prowadzi do mniejszego zapotrzebowania na surowce
naturalne, co z kolei podnosi wskaŸniki efektywnoœci
produkcji. Dodatkowym aspektem jest œwiadomoœæ tego, i¿
przedsiêbiorstwo poprzez mniejsze wykorzystanie surowców
w dniu dzisiejszym gwarantuje sobie i innym zyskownoœæ
w przysz³oœci. Bez wdro¿enia idei zrównowa¿onego rozwoju
przedsiêbiorstw mo¿emy dojœæ do sytuacji, w której sprawnie
dzia³aj¹ce i zyskowne przedsiêbiorstwo nie stanie przed
problemem braku surowców do produkcji.
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ACTIONS TOWARDS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN A COMPANY
MANUFACTURING AGRICULTURAL MACHINERY. Part 1.

Abstract

This article aims to present the development of the idea of environmental management and changes in the approach to this problem
in terms of various manufacturing company management systems and the agricultural machines' sector. In particular, the recent
market turmoil led to the embedding of new methods of environmental management in a manufacturing company. The article starts
with the genesis of the environmental management system, then the development of the environmental management in
manufacturing companies is presented, along with the demarcation of ecological concepts related to business management to
sustainable development.
Key words: agricultural machines; manufacturing company; environmental management; trends

A DICTIONARY OF AGRICULTURAL ENGINEERING IN SIX LANGUAGES
Jest pierwszym tego typu s³ownikiem wydanym w Polsce.
Zawiera on ponad 13.350 wiod¹cych angielskich terminów podanych w uk³adzie
alfabetycznym
z odpowiednikami w jêzyku polskim, niemieckim, francuskim, w³oskim i rosyjskim.
Wydawca: PIMR Poznañ.

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 2/2012


