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Wprowadzenie

„Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi jest złym interesem”
Henry Ford

Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów zaprezentowanych podczas 
I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. 
Konferencja była inicjatywą członków studenckiego koła naukowego SKN 
Ekobiznes oraz studentów Uniwersytetu Łódzkiego, zaś jej celem była wymia-
na wiedzy i  doświadczeń w  obszarze Społeczeństwo. Środowisko. Innowacje 
w gospodarce. Problematyka szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego 
rozwoju wywołuje częste dyskusje zarówno wśród krajowych jak i międzyna-
rodowych gremiów naukowo-badawczych.

Tematyka niniejszej publikacji wpisuje się w  aktualny dyskurs do-
tyczący zmian klimatycznych, w  kontekście problemów społeczno-go-
spodarczych ekonomii międzynarodowej. Problemy poruszane przez 
autorów artykułów mogą stać się okazją do wymiany doświadczeń oraz 
inspiracją do dalszych prac badawczych w zakresie ekonomii zrównowa-
żonego rozwoju.

Poruszana w publikacji tematyka skupia się wokół problemów doty-
czących odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, 
która ma ogromne znaczenie z punktu widzenia polityki energetyczno-
-klimatycznej Unii Europejskiej. W niniejszej publikacji omówiona zo-
stała również istota gospodarki cyrkularnej, a także problemy dotyczące 
społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wagi we współczesnej gospo-
darce. Autorzy artykułów koncentrują się także na problematyce zielo-
nych miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju miast, oraz szeroko rozu-
mianego rozwoju społeczno-gospodarczego.

http://dx.doi.org/10.18778/8088-490-8.01
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6 Wprowadzenie

Jako organizatorzy konferencji i  redaktorzy tej publikacji żywimy 
ogromną nadzieję, iż tematyka zrównoważonego wzrostu w gospodarce 
będzie stale poruszana na forum ogólnopolskim, jak i światowym. Tym 
samym zachęcamy do zapoznania się z publikacją oraz do dalszego po-
szukiwania obszarów badań związanych z  ekonomią zrównoważonego 
rozwoju.

Studenckie Koło Naukowe Ekobiznes tworzy grupa osób, których 
wspólną pasją jest realizacja projektów popularyzujących ochronę śro-
dowiska w gospodarce, w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak 
i w codziennym życiu każdego człowieka. Koło powstało w 2009 roku 
z  inicjatywy grupy studentów kierunku Ekonomia spec. Ekobiznes. 
Organizacja działa przy Katedrze Gospodarki Światowej i  Integracji 
Europejskiej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Opiekę nad kołem sprawuje dr Radosław Dziuba, będą-
cy pracownikiem tejże Katedry.

Redaktorzy
Radosław Dziuba
Monika Szewczyk

Ewelina Okraszewska



Idea gospodarki okrężnej 
w aspekcie odpadów z branż 
TSL i Automotive

Wstęp
Społeczna odpowiedzialność biznesu (z  języka angielskiego: cor-

porate social responsibility) to idea, zgodnie, z którą przedsiębiorstwa 
w swojej działalności powinny kierować się nie tylko dążeniem do mak-
symalizacji zysku i  własnym interesem, ale powinny wspierać rozwój 
społeczno-gospodarczy, a  także przeciwdziałać swojemu negatywnemu 
wpływowi na środowisko, czy też społeczeństwo. Jedną z definicji zapisa-
no w normie ISO 26000, charakterystycznym jej elementem jest wyróż-
nienie siedmiu obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu1.

W  literaturze przedmiotu odnaleźć można bardzo wiele różnorod-
nych definicji społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedną z nich inte-
resujących koncepcji CSR jest ta, którą zaproponował J. Elkington, tzw. 
triplebottomline, czyli zasada potrójnego fundamentu2. Zakłada ona, że 
cele rozwojowe przedsiębiorstwa, jako systemu społeczno-ekonomiczne-
go, powinny łączyć aspekty związane z zyskiem ekonomicznym, ludźmi 
tworzącymi organizacje oraz troskę o środowisko3. Definicja ta nawiązuje 

1 ISO 26000, www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 [dostęp online: 15.04.2016].
2 J. Elkington, Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Capstone Pu-

blishing Limited, Oxford 1997.
3  A. Witek-Crabb, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej, [w:] R. Pajda 

(red.), Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii. Materiały Konferencyjne AGH w Krakowie, 
Kraków 2001, s. 152–159.

Katarzyna Turoń
Studentka, Politechnika Śląska, Wydział Transportu,  

Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
Dagmara Golba

Doktorantka, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania 
i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych

http://dx.doi.org/10.18778/8088-490-8.02
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8 Katarzyna Turoń, Dagmara Golba

do powiązania społecznej odpowiedzialności biznesu i koncepcji zrów-
noważonego rozwoju, który to przecież oparty jest na trzech filarach: 
społeczeństwie, gospodarce i środowisku.

Zastosowanie się firm do wytycznych zrównoważonego rozwoju sta-
nowi obecnie duże wyzwanie. Podstawowym problemem, z jakim spoty-
kają się przedsiębiorstwa to kwestie związane z niszczeniem środowiska 
naturalnego. W  związku z  tym firmy, starają się znaleźć coraz nowsze 
rozwiązania technologiczne czy konstrukcyjne, modyfikują swoje pro-
cesy, stawiają na zrównoważone łańcuchy dostaw. Wszystkie te aspekty 
są istotne, jednak zwykle wiążą się z  koniecznością posiadania dużych 
nakładów finansowych. Co w  przypadku, kiedy firma, nie może sobie 
na takie wydatki pozwolić? Z pomocą przychodzi gospodarka okrężna 
o obiegu zamkniętym, która jest „odpowiedzią na globalny kryzys eko-
nomiczny i środowiskowy”4.

Gospodarka okrężna
Podstawowa zasada funkcjonowania gospodarki okrężnej bazuje na 

koncepcji „od kołyski do kołyski” (ang. creadle to creadle). Oznacza to, że 
dany produkt po zakończonym procesie eksploatacji zostaje wykorzystany 
ponownie w innej formie. Jest to swego rodzaju „wskrzeszenie” produktu.

Jednym z najważniejszych założeń koncepcji minimalizacja wpływu 
na środowisko produktów, przede wszystkim poprzez odpowiedni wybór 
składników i sposób projektowania. Wszystko w taki sposób, aby dany 
przedmiot mógł być ponownie wykorzystany5.

Koncepcja „od kołyski do kołyski” wiąże się z zamkniętym obiegiem 
surowców. Charakterystycznym elementem jest tu ostatni etap cyklu ży-
cia produktu, który powinien być jednocześnie pierwszym etapem cyklu 
życia innego produktu. Producent powinien także potwierdzić, że użyte 
surowce i materiały pochodzą z poprzedniego użycia lub zostały odzy-
skane. Bardzo ważny jest także odpowiedni sposób transportu produk-
tów, cechujący się efektywnością6.

4  A. Abec, Ekonomia od kołyski do kołyski, Wspólna Odpowiedzialność. Biznes w mieście, Maga-
zyn Miasta nr 2(8)/2014, Warszawa, 2014.

5 www.odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/gospodarka-okrezna-circular-economy 
[dostęp online: 1.06.2016].

6 P. Hąbek, Zrównoważone wytwarzanie egzemplifikacją koncepcji CSR w  obszarze produkcji, 
www.delibra.bg.polsl.pl/Content/27315/BCPS_31049_-_Zrownowazone-wytwarz_0000.pdf. 
[dostęp online: 1.06.2016].

https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/gospodarka-okrezna-circular-economy/
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/27315/BCPS_31049_-_Zrownowazone-wytwarz_0000.pdf
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Metodę „od kołyski do kołyski” można zastosować także w sposobie 
pakowania produktów. Wówczas szczególną uwagę należy zwrócić na 
następujące elementy:7

• stosowanie opakowań biodegradowalnych, które po wyrzuceniu 
wbudowują się w składniki glebowe, co będzie miało pozytywny, 
a nie negatywny skutek,

• stosowanie odpowiedniej ilości opakowań,
• opakowanie ma stać się technicznym lub biologicznym składni-

kiem po pierwszym wykorzystaniu, wpływa to także na pozytywny 
odbiór produktu przez klienta,

• dobór właściwych dodatków i barwników, opakowanie może być 
tańsze podczas prowadzenia recyclingu.

Jak można zauważyć koncepcja „od kołyski do kołyski”, z którą wiąże 
się ekonomia okrężna, może być realizowana w wielu aspektach działal-
ności przedsiębiorstwa, m.in. w procesie projektowania i produkcji, ale 
także w logistyce i transporcie wyrobów danego przedsiębiorstwa.

Recycling a upcycling w TSL
Branża TSL to sektor, który nieustannie kojarzony jest z  negatyw-

nym wpływem na środowisko. Dzieje się tak z uwagi na znaczną ilość 
odpadów, jakie produkowane są podczas łańcuchów dostaw czy samej 
eksploatacji pojazdów. Zainteresowanie ochroną środowiska w  logisty-
ce pozwoliło w pełni rozwinąć się jej dziedzinie, jaką stanowi logistyka 
odzysku. Działanie logistyki odzysku opiera się na zasadzie PDCA (ang. 
plan-do-check-act), czyli idei planowania działań środowiskowych, wdra-
żania, sprawdzania ich wpływu na środowisko, społeczeństwo i gospo-
darkę oraz poprawa aktywności w celu nieustannego dążenia do ulep-
szeń8. W myśl tej zasady powszechnym stało się stosowanie recyclingu, 
któremu poddawane są głównie materiały używane do produkcji opako-
wań9. Pomimo, że proces ten przynosi wiele zalet, wraz ze wzrostem za-
interesowania społeczeństwa aspektami ekologicznymi przedsiębiorstwa 
zaczęły stosować także wyższą formę recyclingu, którą jest upcycling. 
W jaki sposób można jednak połączyć proces tworzenia produktu o wyż-

7 B. Ziółkowski, Ekoefektywność w kontekście zarządzania strategicznego, [w:] A. Kaleta (red.), 
K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Prace 
Naukowe UE w Wrocławiu nr 20, Wrocław 2008, s. 490–497, za: por. M. Braungart, W. Mc-
Donough, A. Bollinger, Cra-dle-to-cradle design: creating healthy emissions – a strategy for 
eco-effective product and system design, Journal of Cleaner Production 15(13–14), 2007, 
1337–1348.

8 K. Michniewska, Nowe trendy w logistyce: logistyka odzysku a ekologistyka, Czasopismo Logi-
styka nr 1/2006, Instytut Logistyki I Magazynowania, Poznań, 2006.

9 P.R. Murphy, D.F. Wood, Nowoczesna logistyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2011.
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szej wartości z  tzw. „logistycznych śmieci”? Pomimo pozornego braku 
odpowiedzi na to pytanie, z dobrych praktyk firm wynika, że zastosowa-
nie upcyclingu do produktów pochodzących z  logistyki i  branży auto-
motive staje się coraz bardziej popularne. Przykłady jego wykorzystania 
zostały zaprezentowane w kolejnym podrozdziale.

Odpowiedzialne odpady logistyczne, jako nowe 
produkty o wyższej wartości – przykłady

Aby dobrze zrozumieć ideę stosowania upcyclingu w praktyce należy sku-
pić się na jego podstawowej zasadzie, która zakłada, że zużyta rzecz, może być 
nowym produktem o wyższej wartości. Wyższa wartość polega w tym przy-
padku na dwóch aspektach. Pierwszy z nich wiąże się z jakością produktów.

Przedmioty pochodzące z upcyclingu często traktowane są z o wiele 
większym kunsztem i artyzmem10. Ponadto produkowane są w małych, 
zwykle limitowanych – z przyczyn technicznych – seriach. Są także uni-
katowe, ponieważ stopień zużycia danego produktu w jego poprzednim 
cyklu życia będzie zróżnicowany dla każdego ze stosowanych do upcyc-
lingu przedmiotach. Drugi z aspektów to historia związana z pochodze-
niem danego przedmiotu. Jego wartość wzrasta wraz ze świadomością, 
że jest to produkt z interesującym zastosowaniem w przeszłości, ale także 
z wiedzą, że powstał on w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, 
które to stają się dla społeczeństwa coraz ważniejsze.

Produkty upcykling-owe to głównie przedmioty użytkowe, bazujące 
na naturalnych, ekologicznych materiałach. Do przedmiotów najbardziej 
znanych zaliczyć można wszystkie te, które są obiektami pochodzącymi 
z przekształcenia palet stosowanych w logistyce w nowe wyroby. Obecnie, 
dużym zainteresowaniem cieszą się meble wykonywane z palet. W ofer-
cie znaleźć można zarówno meble domowe jak i ogrodowe. Ponadto z pa-
let wykonywane są także kwietniki, skrzynie na narzędzia czy artykuły 
dla dzieci takie jak huśtawki. Należy wspomnieć o  tym, że palety dają 
wiele możliwości zastosowań. Ich deski mogą posłużyć także jako panele 
podłogowe, boazeria czy ogrodzenia.

Drugą z możliwości zastosowania materiału pochodzącego z logistyki do 
upcyclingu są plandeki pochodzące z naczep pojazdów ciężarowych. Plan-
deki to produkt, który podczas transportu łatwo ulega uszkodzeniom, często 
bywa rozrywany czy poprzecinany. Możliwa jest jego naprawa i regeneracja 
wówczas, gdy uszkodzenie obejmuje niewielkie partie materiałów, w przy-

10 www.dailykos.com/story/2014/1/12/1269173/-Can-Upcycling-lead-to-real-change-
-or-do-we-need-an-Economy-for-the-Common-Good [dostęp online: 1.06.2016].
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padku większych zwykle pojawia się konieczność zakupu nowej plandeki. 
Dlatego też istotnym było znalezienie sposobu na wykorzystanie go w al-
ternatywny sposób. Sposobem tym jest produkowanie toreb i kosmetyczek, 
które wytworzone są ze zużytych plandek. Artykuły te cechuje nieprzecięty 
design – zwykle nie jest możliwe znalezienie dwóch takich samych rzeczy. 
Ponadto torby mogą być także wyposażone w trzeci przykład materiałów, 
jakim są pasy bezpieczeństwa. Zużyte, często pochodzące z pojazdów powy-
padkowych pasy używane są jako wytrzymałe uchwyty do toreb.

Innym materiałem do produkcji palet, może być kolejny element po-
chodzący z logistyki, którym są worki na listy. Każdy z nich posiada po-
nadto swój indywidualny numer, co z pewnością stanowi o unikatowej 
wartości produktu.

Przykładami z branży automotive może być zastosowanie podzespo-
łów pojazdów do produkcji mebli i prezentowanie ich w formie muzeum. 
Najczęściej wykorzystywane są bloki silników, skrzynie biegów wraz 
z pozostałymi elementami układu przeniesienia napędu, elementy zawie-
szeń czy fragmenty karoserii.

Równie popularne jest także wykorzystywanie opon samochodowych 
jako mebli, akcesoriów ogrodowych, akcesoriów dla zwierząt (legowi-
ska), parkingowych (stojaki na rowery), oświetlenia (lampy). Opony ro-
werowe służą zwykle jako materiał na torebki lub donice.

Powyższe przykłady stanowią jedynie kilka możliwości zastosowania 
upcyclingu w  branżach TSL czy automotive. W  obu sektorach istnieje 
jeszcze wiele odpadów, które zasługują na nadanie im nowej formy, w za-
leżności od kreatywności autorów projektów i wzrostu zainteresowania 
ideą upcyclingu wśród społeczeństwa.

Podsumowanie
Ekonomia okrężna znajduje swoje zastosowanie w  wielu aspektach 

życia, często, jako uczestnicy społeczeństwa spotykamy produkty, które 
powstały zgodnie z koncepcją „od kołyski do kołyski”. Wiele z założeń 
wspomnianej idei znajduje swoje zastosowanie nie tylko w  produkcji 
i projektowaniu różnego rodzaju przedmiotów, ale także w transporcie, 
logistyce, czy też zarządzaniu.

Postępujące zanieczyszczenie środowiska i jego degradacja, coraz bar-
dziej zachęcają do podejmowania działań mających na celu przeciwdzia-
łanie tym zjawiskom i  promocję postaw proekologicznych. Ważna jest 
tutaj rola przedsiębiorstw, które również w swojej działalności powinny 
szczególną uwagę przywiązywać do kwestii środowiska naturalnego, jest 
to bowiem nie tylko jeden z filarów zrównoważonego rozwoju, ale także 
dziedzictwo, które przekazujemy kolejnym pokoleniom.
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Organizacje mogą realizować koncepcje społecznej odpowiedzial-
ności biznesu i koncepcję zrównoważonego rozwoju na kilka różnych 
sposobów, jednym z nich jest właśnie dostosowanie produkcji do zało-
żeń filozofii „od kołyski do kołyski”, a więc wykorzystywanie materia-
łów odzyskanych, produkcja wyrobów, które będą mogły być później 
poddawane np. recyclingowi, czy też stosowanie efektywnego transpor-
tu i  odpowiednie kształtowanie łańcuchów dostaw. Jest to coraz bar-
dziej popularna postawa wpisująca się w dążenie do zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego.
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Efektywne wykorzystanie 
surowców energetycznych 
w Polsce na tle krajów Unii 
Europejskiej

Wstęp
W pracy podjęto próbę zaprezentowania efektywnego wykorzystania 

zasobów energetycznych. Szczegółowo wyjaśniono pojęcia istotne do 
zrozumienia zakresu pracy oraz przedstawiono dokumenty w  zakresie 
energetyki i  jej efektywności. Skupiono się na przedstawieniu sytuacji 
zużycia surowców energetycznych w Polsce i porównaniu z Unią Euro-
pejską. Opisane zostały również działania w kierunku poprawy efektyw-
ności energetycznej. Wspomniano także o  zrównoważonej energetyce 
i istocie bezpieczeństwa energetycznego.

Polityka efektywności energetycznej
Na całym świecie energia jest istotną częścią naszego życia, która 

w dużej mierze ułatwia nam funkcjonowanie każdego dnia, poprzez wy-
korzystywanie urządzeń opartych na elektryczności. Niestety znaczna 
część wytwarzanej energii jest marnotrawiona, a jej wytwarzanie z nie-
których źródeł w dużej mierze przyczynia się do zanieczyszczenia śro-
dowiska. Ze względu na ilość wytwarzanych zanieczyszczeń wymagania 
środowiskowe rosną. Dlatego też coraz większy nacisk kładzie się na po-
prawę efektywności energetycznej. Wykorzystanie surowców energetycz-
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nych i ich efektywność jest działem, które należy do szeroko rozumianej 
gospodarki paliwowo-energetycznej. Gospodarka ta obejmuje zjawiska 
i procesy związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem nośników ener-
gii, a także procesy przetwarzania nośników energii na inne nośniki oraz 
procesy końcowego zużycia paliw i energii1.

Gospodarka energetyczna zapewnia towary i usługi poprzez produk-
cję i handel, obejmuje budowę i eksploatację infrastruktury technicznej 
dla pozyskiwania, przewozu, składowania, i użytkowania różnych form 
energii. Celem gospodarki energetycznej jest zapewnienie ciągłości do-
staw energii oraz minimalizacja kosztów energii2.

Gospodarowanie zasobami od zawsze było ważnym tematem z działu 
sektora energetycznego ze względu na dostępność energii i  jej kosztów. 
W ostatniej dekadzie w skali globalnej istotne znaczenie ma problem wy-
czerpywania się zasobów dostępnych przy umiarkowanych kosztach, jak 
również importowanie surowców gazu i ropy z innych krajów3.

Efektywność energetyczna jest jednym z  najważniejszych obsza-
rów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Pakiet kli-
matyczno-energetyczny do 2020 roku określa trzy najważniejsze cele, 
które to państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do 
ich zrealizowania. Pierwszym celem jest zwiększenie efektywności 
energetycznej w roku 2020 o 20% w porównaniu do roku 2005. Drugi 
cel zakłada wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych do 20%, dla 
Polski do 15%. Trzecim zadaniem pakietu jest skupienie się na redukcji 
emisji dwutlenku węgla o 20% do roku 2020, w porównaniu z rokiem 
1990. Przedstawione cele są jednocześnie głównymi założeniami strate-
gii „Europa 2020”4.

Polityka efektywności energetycznej w Polsce jest regulowana poprzez 
dokumenty, do najważniejszych z nich należą:

• Ustawa o efektywności energetycznej5,
• Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku6,
• Krajowe Plany Działań (KPD) dotyczący efektywności energetycznej7.

1 Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2013/2014.
2 B. Gerhard, M. Tomaszewski, Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne, Wydawnic-

two Nowa, Opole, 2009, s. 35–36.
3 Ibidem, s. 21.
4 Pakiet klimatyczno-energetyczny do 2020 roku, ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/ 

index_pl.htm [dostęp online: 15.05.2016].
5 Ministerstwo Gospodarki, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej.
6 Ministerstwo Gospodarki, Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Warszawa, 10 listo-

pada 2009.
7 Ministerstwo Gospodarki, Krajowy Plan Działań (KPD) dotyczący efektywności energetycznej 

dla Polski, Warszawa, 20 października 2014.
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Ustawa o efektywności energetycznej definiuje efektywność energetycz-
ną jako stosunek wielkości otrzymanego efektu danego obiektu, urządze-
nia technicznego lub instalacji do ilości energii zużytej przez ten obiekt, 
instalację lub obiekt techniczny niezbędny do otrzymania tego efektu8.

W Krajowym Planie Działań został zamieszczony opis środków mają-
cych na celu poprawę efektywności energetycznej. Przykłady takich środ-
ków zostały opisane poniżej w dziale Działania mające na celu poprawę 
efektywności energetycznej.

Polityka energetyczna UE nie dotyczy wyłącznie sektora energii, ale rów-
nież ochrony środowiska, podatków, handlu i konkurencji. Ma na celu bu-
dowę wspólnego rynku energii, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii 
oraz ochronę środowiska. W wyniku wdrożenia Polityki Energetycznej Pol-
ski do roku 2030 głównym celem jest utrzymanie zerowego zapotrzebowania 
na energię pierwotną oraz zmniejszenie energochłonności polskiej gospo-
darki. W dużej mierze przyczyni się to do bezpieczeństwa energetycznego, 
redukcji emisji zanieczyszczeń do wzrostu innowacyjności, a  w  końcu do 
oszczędności energii co poprawi efektywność ekonomiczną i energetyczną9.

Surowce energetyczne i ich zużycie w Polsce  
na tle krajów Unii Europejskiej

Istotny wpływ na załamanie gospodarki światowej miał rynek surow-
ców energetycznych. Chodzi głównie o rynek ropy naftowej, gazu ziem-
nego, węgla brunatnego i kamiennego. Każdy kraj korzysta z dostępnych 
źródeł energii w zależności od zapotrzebowania na nią i rozwoju gospo-
darczego. Polska jest krajem bogatym w zasoby węgla brunatnego i węgla 
kamiennego, natomiast ropa naftowa i gaz ziemny są importowane w du-
żej mierze z Rosji w celu zaspokojenia potrzeb krajowych10.

Istotne w kwestii efektywności energetycznej jest wyjaśnienie, że pojęcie 
energii kryje w sobie sumę energii pierwotnej i finalnej. Dla jasnego zrozu-
mienia różnic pomiędzy tymi pojęciami zostały one dokładniej wyjaśnione.

Energia pierwotna jest energią czerpaną bezpośrednio z przyrody, za-
równo z  zasobów odnawialnych, jak i  nieodnawialnych, która nie była 
jeszcze przetworzona. Przykłady energii pierwotnej zostały zaprezento-
wane w poniższej Tabeli 111.

8  Ministerstwo Gospodarki, Ustawa z dnia 15 kwietnia....
9  Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna....

10 M. Brzóska, Gospodarka surowcami energetycznymi na świecie i w Polsce w kontekście dyrektyw 
unijnych, [w] P. Kwiatkiewicz (red), Bezpieczeństwo energetyczne-surowce kopalne vs alternatyw-
ne źródła energii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, 2013, s. 291–293.

11 Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka paliwowo....
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Natomiast energia finalna jest energią będącą przedmiotem zakupu 
w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Inaczej mówiąc jest to energia 
zużyta przez końcowego odbiorcę12. Jest to źródło energii przetworzo-
nej, uzyskanej podczas procesu technologicznego w wyniku wykorzy-
stania węgla, ropy, gazu, wiatru, wody i innych. Ilość energii elektrycz-
nej, energii cieplnej i paliw płynnych daje możliwości dalszego rozwoju 
gospodarczego kraju oraz jest miarą już osiągniętego rozwoju13.

W latach 2003–2013 odnotowano wzrost całkowitego zużycia energii 
pierwotnej, który z 91 Mtoe (milion ton oleju ekwiwalentnego) wzrósł 
do 98 Mtoe w przeliczeniu na procenty jest to 0,7 % w skali roku. Nato-
miast spadek zużycia energii w tym okresie odnotowano w latach 2009 
i  2012–2013. Średnioroczne tempo wzrostu zużycia energii finalnej wy-
nosiło 1,4% w latach 2003–2013. Przeliczając to na jednostki bezwzględne 
przyrost wyniósł 8 Mtoe. W tym przypadku również odnotowano spadek 
zużycia energii, który był w latach 2009, 2011–201314.

Polska energetyka jest skoncentrowana na wykorzystywanie zasobów 
naturalnych, gdzie źródłem energii pierwotnej jest węgiel kamienny 
i brunatny. Na poniższym wykresie 1. zostało przedstawione zużycie fi-

12 H. Charun, Podstawy gospodarki energetycznej w zarysie, Tom 1, Wydawnictwo Uczelniane Po-
litechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2014, s. 56.

13 D. Niedziółka, Rynek energii w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2010, s. 7.
14 Główny Urząd Statystyczny, Efektywność wykorzystania energii w latach 2003–2013.

Energia pierwotna

Zasoby odnawialne Zasoby nieodnawialne

Energia fal morskich i pływów

Paliwa organiczne: węgiel kamienny i brunatny, ropa 
i gaz ziemny

Energia promieniowania słonecznego

Energia wiatru

Energia wody

Paliwa jądrowe: uran, tor, lit, helEnergia geotermalna

Energia biomasy

Tabela 1. Podział energii pierwotnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Gerhard, M. Tomaszewski, 

Polityka energetyczna..., s. 44.
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nalne surowców energetycznych w roku 2003 i 2013. W dużej mierze do-
minuje zużycie paliw ciekłych, które w  obu latach miały 30% udział. 
Energia z węgla również nie uległa zmianie, a jej udział wynosił 19%. Po-
dobnie było z udziałem gazu, który w obu latach odnotował 15% udział. 
Największy wzrost udziału zużycia finalnego odnotowały pozostałe no-
śniki energii zyskując 10% udział. Natomiast znaczny spadek odnotowa-
ło ciepło schodząc do 10%. Energia elektryczna uzyskała przyrost udziału 
o 1 p.p. osiągając tym 17% zużycia energii finalnej.

Wykres 1. Struktura finalnego zużycia energii w Polsce wg nośników
Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, Efektywność wykorzystania... 

Na tle Unii Europejskiej Polska reprezentuje się bardzo dobrze, gdyż 
jest jednym z największych producentów energii pierwotnej w całej Unii 
Europejskiej (8,9% w  2013 r.). Wśród państw członkowskich UE wyż-
sze pozyskanie energii miały Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Udział 
Polski w zużyciu energii jest niższy i wyniósł 5,9% w 2013 roku. Według 
danych z 2014 roku 81% energii elektrycznej pochodziło z węgla, a udział 
pozostałych nośników był niewielki. W innych państwach członkowskich 
produkcja energii elektrycznej jest bardziej zróżnicowana w stosowaniu 
nośników energii. Wyjątkiem jest Francja, w  której dominuje energia 
z elektrowni atomowych15.

Istotne dla efektywności energetycznej jest też sprawdzenie poziomu 
energochłonności. Energochłonność pierwotna oznacza relacje całkowi-
tego zużycia energii pierwotnej do PKB. W roku 2012 energochłonność 
pierwotna wynosiła 0,166 kgoe/euro05ppp i przewyższyła średnią euro-
pejską o 15%. W latach 2000–2012 nastąpiła poprawa energochłonności 
w Polsce, była ponad dwa razy wyższa niż w UE. Natomiast energochłon-

15 Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka paliwowo... 
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ność finalna PKB oznacza relację zużycia energii finalnej do PKB. W tym 
przypadku różnica pomiędzy Polską, a średnią UE jest mniejsza i wynosi-
ła 13%. Tempo poprawy efektywności energetycznej w latach 2000–2012 
w Polsce było niższe (2,7%,) a średnia europejska wynosiła 1,6%/rok16.

Działania mające na celu poprawę efektywności 
energetycznej

Efektywność energetyczną można poprawić poprzez zastosowanie 
odpowiednich działań, do których można by zaliczyć przebudowę i re-
mont budynków, izolację instalacji, ograniczenie przepływów mocy bier-
nej, strat sieciowych w  ciągach liniowych oraz modernizację urządzeń 
domowych, oświetlenia, sieci ciepłowniczych17. Natomiast Krajowy Plan 
Działań przewiduje inne środki, służące poprawie efektywności energe-
tycznej. Są to środki horyzontalne, do których zalicza się między innym 
białe certyfikaty, kampanie informacyjno-edukacyjne oraz audyt efek-
tywności energetycznej18.

Formalna nazwa białych certyfikatów to świadectwa efektywności 
energetycznej. Certyfikaty te przyczyniają się do zwiększenia oszczędno-
ści energii przez odbiorców końcowych i urządzenia potrzeb własnych 
oraz zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego 
w przesyle lub dystrybucji. Białe certyfikaty są przyznawane przez Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki przedsięwzięciom, które poprawiły 
efektywność energetyczną19. Jak wynika z  ustawy, świadectwa efektyw-
ności energetycznej są prawami majątkowymi, które można zbyć. Moż-
na je uzyskać za przedsięwzięcia, które osiągnęły najwyższą efektywność 
ekonomiczną. Na podstawie przeprowadzonego przetargu wygrywa pod-
miot, który zaoferował największą oszczędność energii w relacji do uzy-
skanej wartości białego certyfikatu20.

Znacznie lepszym sposobem na zwrócenie uwagi społeczeństwa i po-
budzenie ich świadomości jest stworzenie reklamy. Dlatego też wśród 
działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej zostały zrealizowa-
ne kampanie informacyjno-edukacyjne. Najbardziej rozpowszechniona 
była kampania pod tytułem: „Wyłączamy prąd, włączamy oszczędzanie”. 
Akcję zainicjowało Ministerstwo Gospodarki koncentrując się na oszczę-

16 Główny Urząd Statystyczny, Efektywność wykorzystania...
17 Pakiet klimatyczno-energetyczny do 2020 roku, ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/

index_pl.htm [dostęp online: 15.05.2016].
18  Ministerstwo Gospodarki, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej.
19 www.bialecertyfikaty.com.pl/bialecertyfikaty [dostęp online: 17.05.2016].
20 Główny Urząd Statystyczny, Efektywność wykorzystania...
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dzaniu energii w gospodarstwach domowych. Aby jeszcze bardziej zwró-
cić uwagę widza w reklamie wzięły udział znane osoby, które zachęcały 
do oszczędzania energii poprzez proste codzienne czynności21.

Kolejnym istotnym działaniem dla systemu energetycznego ze wzglę-
du na ponoszone koszty i osiągane korzyści jest przeprowadzanie audytu 
efektywności energetycznej. Jak definiuje Ustawa o  efektywności ener-
getycznej audyt efektywności energetycznej jest to zbiór dokumentów, 
w którym znajdują się:

• analizy zużycia energii,
• stan obiektu, urządzeń technicznych, instalacji,
• wykaz przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności 

energetycznej,
• informacje na temat opłacalności ekonomicznej,
• oraz możliwych oszczędnościach energii.

Jest przygotowywany na potrzebę uzyskania wsparcia w postaci białych 
certyfikatów22. Natomiast sam audyt energetyczny umożliwia rzeczywiste 
rozpoznanie zasobów pod względem działań proefektywnościowych oraz 
przyczynia się do ustalenia priorytetów w tym zakresie. Potwierdza uzyskane 
efekty energetyczne i ekologiczne zrealizowane przez działania służące efek-
tywności. Jest działaniem, które obniża koszty funkcjonowania przedsiębior-
stwa. Aby uzyskać świadectwo efektywności energetycznej konieczne jest 
przeprowadzenie audytu23.

Mogłoby się wydawać, że działania naszego kraju w  kierunku lepszej 
efektywności są realizowane na szeroką skale. Niestety mając na uwadze po-
równanie do działań podejmowanych przez kraje Unii Europejskiej wypa-
damy pod tym względem bardzo słabo, co zostało pokazane na wykresie 2.

Na poniższym wykresie zostały porównane planowane i realizowane 
działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej w Polsce i w kra-
jach UE. Można stwierdzić, że Polska ma stosunkowo niewiele środków 
finansowych na tle Unii Europejskiej. W  Polsce największy nacisk jest 
kładziony na sektor transportu ze względu na wykorzystywanie ropy, 
jako paliwa samochodowego, jak również na działania zmierzające ku 
zrównoważonemu transportowi.

21 Ibidem.
22 Ministerstwo Gospodarki, Ustawa z dnia...
23 www.bialecertyfikaty.com.pl/audyt-efektywnosci-energetycznej [dostęp online: 17.05.2016].
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Działania skupiające się na poprawie efektywności energetycznej 
w dużej mierze promują wykorzystywanie ciepła pochodzącego z koge-
neracji i odnawialnych źródeł energii, jak również wykorzystanie syste-
mów zarządzania energią i audytów energetycznych24.

Warto zauważyć, że przyjmowane działania nie są jedynymi, które moż-
na podjąć na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Ważną rolę w po-
prawie oszczędności energii odgrywają właściciele gospodarstw domowych, 
którzy mają możliwość oszczędzania energii w godzinach szczytu, zakupu 
mniej energochłonnych urządzeń, czy też zastosowania takiego rodzaju tech-
nologii, które stanowić będą niezwykłą oszczędność energii cieplnej.

Zrównoważona energetyka i bezpieczeństwo 
energetyczne

Zaspokojenie potrzeb energetycznych społeczeństwa wpływa nega-
tywnie na stan środowiska przyrodniczego. Ze względu na duże zanie-
czyszczenie środowiska zaczęto zwracać coraz większą uwagę na zużycie 
energii oraz na jej efektywność wykorzystania. W tym celu opracowano 
ideę zrównoważonego rozwoju energetycznego, która polega na gospo-

24 www.bialecertyfikaty.com.pl/efektywnosc-energetyczna [dostęp online: 17.05.2016].
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darowaniu energią w taki sposób, by zapewnić dostęp do wystarczającej 
ilości energii nam i przyszłym pokoleniom oraz by nie wpływała nega-
tywnie na środowisko. Zanieczyszczenia powstają przy produkcji energii 
oraz podczas zużywania tradycyjnych surowców energetycznych25.

Istotnym działaniem w obrębie gospodarki energetycznej jest zapew-
nienie jej bezpieczeństwa energetycznego. Podstawowe znaczenie dla bez-
pieczeństwa ma struktura zaopatrzenia gospodarki w energię pierwotną, 
zapotrzebowanie na energie, efektywność ekonomiczna i  energetyczna 
gospodarki, świadomość społeczna, innowacyjność technologiczna26. 
Bezpieczeństwo energetyczne oznacza taki stan gospodarki, w  którym 
zapotrzebowanie na paliwa i energię nie będzie zakłócone. W 65% Pol-
ski bilans energetyczny stanowi ropa i gaz. Aby osiągnąć bezpieczeństwo 
energetyczne Polska musi być niezależna pod względem energetycznym 
i szukać nowych alternatywnych źródeł energii27.

Powyższe aspekty w pewnym sensie mają wpływ na efektywność wy-
korzystania surowców energetycznych. Istotne jest zrównoważone wyko-
rzystywanie surowców ze względu na przyszłe pokolenia, jak i ich dostęp-
ność pozwalająca na wolność energetyczną.

Podsumowanie
Prognoza zasobów energetycznych szczególnie węgla kamiennego 

i brunatnego w Polsce wskazuje, że przy racjonalnym ich wykorzystaniu 
starczą one na ponad 150 lat. Natomiast pozostałe surowce, takie jak ropa 
naftowa czy gaz ziemny są już w  dużej mierze importowane, na przy-
kład z Rosji. Polityka energetyczna Unii Europejskiej nie reguluje kwestii 
związanych z uwarunkowaniem przestrzennym zasobów i zaopatrzenia 
w  nośniki energii. Dlatego też Polska powinna jak najszybciej znaleźć 
optymalne rozwiązania dla połączenia gazu i  energii elektrycznej z  in-
nymi krajami w  ramach solidarności energetycznej krajów Unii Euro-
pejskiej. Zgodnie z polityką energetyczną, a także efektywnością energe-
tyczną, w Polsce są realizowane działania, które uwzględniają posiadane 
zasoby energetyczne, a także technologie wytwarzania i przesyłu energii. 
Na tle Unii Europejskiej można zauważyć, że efektywność energetyczna 
Polski znacznie się poprawiła, jak również odnotowano wzrost energo-
chłonności powyżej średniej europejskiej.

25 Instytut na rzecz zrównoważonego rozwoju, Zrównoważona energetyka, Warszawa, 2011, 
s. 12.

26 B. Gerhard, M. Tomaszewski, Polityka energetyczna...,s. 43.
27 P. Kwiatkiewicz, Bezpieczeństwo energetyczne-surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, 

s. 293.
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Źródła i droga ewolucji 
koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu

Wstęp
Genezy społecznej odpowiedzialności biznesu można doszukiwać się 

w czasach powstania pierwszych podmiotów oferujących dobra lub usłu-
gi. Zbyt na nie zapewniony był przez to, że odpowiadały one na potrzeby 
ówczesnych społeczeństw. Wraz z dynamizmem ich powstawania zapo-
mniano o tym, jaki jest główny cel funkcjonowania przedsiębiorstw. Skut-
kiem tego stały się zachwiania gospodarcze. Odpowiedzią na nieodpo-
wiedzialne, a nawet i nieetyczne zachowania głównie ponadnarodowych 
korporacji jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Wzrost 
popularności tej idei datowany jest na lata dziewięćdziesiąte dwudzie-
stego wieku. Rozwój ten miał miejsce w USA, Europie Zachodniej oraz 
Japonii1. Jednak pierwsze definicje CSR możemy już odnaleźć w latach 
pięćdziesiątych. To wtedy autorzy podejmowali próbę definiowania CSR, 
który wcześniej był określany mianem SR – odpowiedzialność społecz-
na2. Natomiast samych przykładów dobrych praktyk wśród przedsiębior-
ców możemy się doszukiwać jeszcze we wcześniejszych latach.

1 M. Krukowska, Historia CSR czyli jak to się zaczęło, www.forbes.pl/artykuly/sekcje/baza-wie-
dzy-csr/historia-csr-czyli-jak-to-sie-zaczelo,3880,2 [dostęp online: 1.05.2016].

2 J. Stecko, Krótka historia pojęcia CSR, [w:] Zaufanie a  społeczna odpowiedzialność biznesu, 
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing 2012/2.
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Współcześnie idea społecznej odpowiedzialności biznesu zyskuje co-
raz większe rzesze zwolenników. Znaczna część organizacji wdraża za-
sady wspomnianej koncepcji, wydaje raporty społeczne i coraz chętniej 
mówi o podejmowanych przez siebie w tym obszarze działaniach. Warto 
więc zapoznać się ze źródłami społecznej odpowiedzialności biznesu, 
sposobem jej definiowania i ewolucją rozumienia omawianego pojęcia.

Artykuł prezentuje źródła społecznej odpowiedzialności biznesu, opi-
suje pierwsze próby jej definiowania, a  także współcześnie najczęściej 
wymieniane definicje. Opisuje także przebieg procesu wdrażania CSR 
w ujęciu teoretycznym.

Pierwsze próby definiowania koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu

W dwudziestym wieku powstało wiele definicji społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Za twórcę pierwszej definicji CSR uznaje się Andrew 
Carnegiego, który w  swoim opracowaniu powoływał się na bliblijne 
źródła i prawidłowości związane z religią chrześcijańską. Zgodnie z nią 
osoba posiadająca bogactwo powinna nim tak rozporządzać, aby przy-
czyniać się do dobra całego ludu. Wskazywał tutaj na dobroczynność, 
zgodnie, z którą osoby zamożne powinny wspierać społeczeństwo, ponie-
waż to właśnie ono powierzyło im majątek3.

Podobnie podkreślana jest postawa Leopolda Kronenberga, jako 
przedsiębiorcy społecznego, który swoją działalność prowadził w czasach 
Królestwa Polskiego. Przedsiębiorca i filantrop, mecenas sztuki, wspierał 
literatów, wdowy i sieroty. Przyczynił się do powstania Muzeum Przemy-
słu i Rolnictwa, a także ufundował prywatną Szkołę Handlową w War-
szawie, której absolwenci utworzyli dzisiejszą Szkołę Główną Handlową4. 
W kategorii przedsiębiorców odpowiedzialnych społecznie wymieniany 
jest także cukiernik Jan Wedel, który dbał zarówno o swoich pracowni-
ków jak i o  ich rodziny. Tak samo jest w przypadku Scheiblerów – ro-
dziny z Łodzi, która swój majątek przeznaczyła na budowę potrzebnych 
obiektów dla miasta, takich jak szpitale, szkoły czy kościoły5. Przykłady 
te udowadniają, że sama koncepcja równowagi rozwoju przedsiębiorstwa 
z uwzględnieniem interesariuszy sięga w daleką przeszłość, kiedy termin 
CSR nie był jeszcze powszechny.

Pierwsze opracowanie naukowe o CSR powstało w 1953 roku – So-
cial Responsibilities of the Businessman. Autor – Howard Bowen podjął się 

3 www.csr.szczecin.pl/baza-wiedzy/czym-jest-csr, [dostęp online: 1.05.2016].
4 www.pulshistorii.pb.pl/3953394,72295,leopold-kronenberg, [dostęp online: 1.05.2016].
5 M. Panek-Owsiańska, Odpowiedzialność dała więcej, [w:] CSR Biznes, Społeczeństwo, Środo-

wisko, CSR&rozwój, 2014/1.
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zdefiniowania społecznej odpowiedzialności biznesu, jako realizowania 
działań, podejmowania polityki i wyznaczania działań zgodnie z potrze-
bami społecznymi6.

Kolejna definicja została przedstawiona 10 lat później przez D. Mc-
Guire. Ten autor podkreślał obowiązek działań pozagospodarczych 
związanych ze zobowiązaniami przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa. 
Podobnie CSR określił w 1973 roku K. Davis, która mówiła o osiąganiu 
zysków społecznych poza ekonomicznymi. W kolejnych latach powstają-
ce definicje były coraz bardziej wymagające w odniesieniu do przedsię-
biorców. W 1975 roku S. Sethi podał definicje, w której mówi o zachowa-
niach korporacyjnych, które mają być odpowiedzią na społeczne normy 
i wartości. W tym samym roku ponownie K. Davis we współautorstwie 
z R. Blomstromem mówią już o  synergii działań skierowanych na cele 
biznesowe i społeczne. Takie ujęcie jest bardzo bliskie postrzegania zrów-
noważonego rozwoju. Autorzy wymienili tutaj dwa aspekty związane ze 
społeczną odpowiedzialnością biznesu. Pierwszy z  nich związany jest 
z  ochroną dobrobytu społecznego. Przedsiębiorstwa swoim działaniem 
nie mogą wywierać negatywnego wpływu na społeczeństwo nawet, jeśli 
dla samej firmy takie działania przyniosłyby zysk. Drugi aspekt dotyczy 
pomnażania, podmioty mają przyczyniać się do pomnażania dobrobytu 
społecznego7.

Kolejna próba definiowania cofnęła postrzeganie o krok w tył. W 1978 
roku W. Frederick określił koncepcję mianem postawy reaktywnej. W ta-
kim rozumowaniu społeczną odpowiedzialność zamyka się w odpowie-
dzi na sprzeciwy społeczeństwa. Przedsiębiorca takim pojęciem został 
odsunięty od postawy proaktywnej, gdzie sam podejmuje działania na 
rzecz równowagi realizacji celów gospodarczych i społecznych. Dopiero 
w 1997 roku T. Brown i P. Dacin powracają do terminologii gdzie w CSR 
jest wymieniany jako obowiązek firmy wobec społeczeństwa. Po umniej-
szeniu koncepcji CSR przez Fredericka, swoją koncepcje przedstawił 
w 1979 roku A. Carroll mówiąc, że przedsiębiorstwo powinno spełniać 
oczekiwania społeczeństwa, jakie ma w danym momencie. Autor dokonał 
ciekawej klasyfikacji rodzajów odpowiedzialności przedsiębiorstwa, któ-
re może uwzględniać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Natomiast definicja z 1991 roku autorstwa D. Wooda podkreśla 
konieczność tworzenia zasad odpowiedzialności w  różnych obszarach. 
Jednak definicja ta nie jest tak mocno usystematyzowana jak klasyfikacja 
A. Carolla przedstawiona w Tabeli 1.

6 M. Sobczyk, Koncepcja społecznej odpowiedzialności a  praktyka polskich przedsiębiorstw, 
Społeczna Akademia Nauk, Warszawa, 2013, s. 350.

7 M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, wyd. PWN, War-
szawa, 2004, s. 28.
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Obszerniej i w sposób bardziej kompleksowy została opisana spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu w 1998 roku przez M. McIntosha. 
Społecznie odpowiedzialny biznes dotyczy relacji między spółkami i społe-
czeństwem - zarówno społecznością lokalną, która otacza biznes oraz któ-
rej członkowie wchodzą w interakcje z pracownikami firmy, jak również 
szerszą społecznością obejmującą cały świat, która dotyka firm za pośrednic-
twem ich produktów, łańcucha dostaw, sieci dystrybutorów, reklam itd8. Na-
stępnie M. McIntosh we współautorstwie z Mohanem w 1999 roku stwo-
rzyli zwięzłą definicję CSR. Komunikują w niej, że podmioty gospodarcze 
w  swojej działalności podstawowej mają uwzględniać kwestie społeczne 
i środowiskowe. Takie podejście jest już zgodne z równowagą w rozwo-
ju przedsiębiorstwa, w zgodzie z otoczeniem. Ostatnia definicja, która 
powstała w dwudziestym wieku jest autorstwa I. Maginana, O. Ferella 
i G. Hulta. Autorzy wymieniają tutaj zobowiązania przedsiębiorstwa: 

8  J. Stecko, CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki 
Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, z. 19, 3/2012, s. 120-121.

Odpowiedzialność Oczekiwania społeczne Przykłady dobrych praktyk

Filantropijna Pożądana przez społe-
czeństwo

 – programy wspierające społeczeństwo, 
np. edukacyjne,
 – zaangażowanie na rzecz społeczeństwa,
 – wolontariat pracowniczy.

Etyczna Oczekiwana przez społe-
czeństwo

 – unikanie niepożądanych zachowań,
 – działania zgodnie z prawem,
 – postrzeganie prawa, jako standardu 
minimum i podejmowanie działań ponad 
ten poziom,
 – zapewnianie etycznego przywództwa.

Prawna Wymagana przez społe-
czeństwo

 – przestrzeganie prawa,
 – ochrona środowiska naturalnego,
 – ochrona praw konsumenta,
 – przestrzeganie praw pracowniczych,
 – przestrzeganie prawa antykorupcyj-
nego,
 – dotrzymywanie zobowiązań kontrak-
towych.

Ekonomiczna Wymagana przez społe-
czeństwo

 – optymalizacja – minimalizacja kosztów 
i maksymalizacja,
 – podejmowanie rozważnych decyzji 
strategicznych,
 – racjonalna polityka redystrybucji.

Tabela 1. Rodzaje społecznej odpowiedzialności według A. Carolla
Źródło: M. Rybak, Etyka menedżera-społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, 

wyd. PWN, Warszawa, 2004, s. 29–30.
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korzyści ekonomiczne, regulacje prawne, aspekty etyczne i elementy 
uznaniowe, wobec których jednostki lub grupy zaangażowane w dzia-
łalność przedsiębiorstwa mogą przedstawiać swoje roszczenia9.

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu zostało również podjęte 
przez inicjatywy mające na celu samoregulację biznesu. W roku 1994 zostały 
opublikowane zasady prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały 
przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux. Stanowi on międzynarodo-
wą sieć liderów biznesu zarówno z Europy, Japonii jak i Stanów Zjednoczo-
nych. Funkcjonuje od 1986 roku a głównym celem jego jest łagodzenie na-
pięć w obszarze działalności gospodarczej. Jego założycielami byli: Frederick 
Philips będący byłym prezesem Philips Electronics oraz Olivier Giscard, któ-
ry pełnij wcześniej funkcję wiceprzewodniczącego INSEAD 10. Realizuje to 
poprzez dwa podstawowe zadania, które podejmuje. Pierwsze z nich dotyczy 
stworzenia konstruktywnych relacji ekonomicznych oraz społecznych z ob-
rębie krajów, które uczestniczą w Okrągłym Stole w Caux. Drugie zadanie to 
wspólne zobowiązania wobec pozostałych krajów. Zasady prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej wpisują się w realizację drugiego zadania11.

Skupienie Okrągłego Stołu z Caux na znaczeniu globalnej odpowiedzial-
ności nastąpiło za sprawą Ryuzaburu Kaku ówczesnego prezesa Canona. 
Formułując zasady prowadzenia biznesu sformułowano 8 zasad generalnych.

Pierwsza zasada to uczciwość. Wartość biznesu określa to, jakie pro-
dukty lub usługi dostarcza na rynek, postrzegając je przez pryzmat ceny 
i jakości. Spełniając takie oczekiwania przedsiębiorstwo dba o swoją kon-
dycję ekonomiczną jednak nie jest to cel ostateczny. Zadaniem przed-
siębiorstwa powinno być przyczynianie się do poprawy warunków ży-
cia dla swoich klientów, pracowników a także akcjonariuszy. Kryterium 
uczciwości dotyczy również dostawców i kontrahentów, których interesy 
powinny być szanowane. Przy tej zasadzie biznesowi przypisywana jest 
ogromna rola i  został on nazwany obywatelem społeczności, który ma 
istotną rolę w kreowaniu przyszłości.

Swoją działalnością przedsiębiorstwa powinny nie tylko generować 
korzyści ekonomiczne, ale również przyczyniać się do poprawy warun-
ków społecznych.

Druga ustalona zasada mówi o powinności przyczyniania się do roz-
woju społecznego. Działalność przedsiębiorstwa ma narzędzia, aby przy-

9 V. Swaen, Corporate social responsibility: do managers and consumers have the same concep-
tion of ‘doing good’?, Szwecja, 2002, s. 6-7.

10 Materiały dla uczestników spotkania informacyjnego na temat społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu organizowanego w  ramach projektu: Zwiększenie konkurencyjności regionów 
poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), parp.org.pl, [dostęp online: 3.04.2016].

11 www.odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/okragly-stol-w-caux[dostęponline: 
3.04.2016].
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czyniać się do rozwoju całej społeczności światowej. Ponadto może to 
robić z korzyścią dla osiąganych przez siebie efektów poprzez wprowa-
dzanie nowych rozwiązań technologicznych, innowacji a także doskona-
lenie metod produkcji, marketingu czy komunikacji.

Trzecią zasadą, którą określili członkowie Stołu z Caux jest transparent-
ność. Podkreśla zachowania istotne z  punktu widzenia współpracy biz-
nesowej. Istotę stanowi tutaj poszanowanie tajemnicy handlowej, zwykła 
szczerość i  otwartość w  relacjach między firmami. Działania takie mają 
przyczyniać się do łagodzenia konfliktów interesów pomiędzy podmiotami 
i ułatwiać zawieranie transakcji na szerszą międzynarodową skalę.

We wszystkich działaniach podmiotów gospodarczych istotne jest 
przestrzeganie prawa, dotyczy to prawa międzynarodowego oraz lokal-
nego. Zasada ta zakłada również racjonalne korzystanie z prawa, które 
może czasem dopuszczać działania przynoszące niekorzystne rezultaty. 
Ważne tutaj jest również promowanie swobody handlu i równych warun-
ków konkurencji. Podobnie jak w przypadku regulacji prawnych przyczy-
niających się do swobody handlu tak w zasadzie partycypacyjnego zarzą-
dzania mowa o zmniejszaniu barier wewnętrznych i liberalizacji handlu. 
Nacisk położony jest na poszanowanie wcześniej wypracowanych zasad 
przez Światową Organizację Handlu.

Szósta zasada mówi o  trosce wobec środowiska naturalnego. Biznes 
powinien starać się o  poprawę obecnego stanu środowiska i  rozsądnie 
korzystać ze środków naturalnych.

Natomiast siódma zasada dotyczy niezależności. Rozumiana jest tutaj 
swoboda od wszelkich działań związanych z nielegalnymi grupami prze-
stępczymi i poza granicami prawa.

Inicjatywą wobec systematyzacji zasad odpowiedzialności społecznej 
są również Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych opracowane 
w 1976 roku przez OECD. Stanowią one zalecenia rządów, mają charak-
ter niezobowiązujący i odnoszą się do budowania odpowiedzialnej po-
stawy przedsiębiorstw. Autorzy dokumentu postawili sobie za cel promo-
wanie działań mających pozytywny wkład w rozwój gospodarczy, a także 
środowiskowy i społeczny12. Systematyzacja zagadnień miała pozwolić na 
rzetelniejsze i pełniejsze wdrażanie ustalonych zasad. Wytyczne OECD 
przedstawiają szereg obszarów, w których istotna jest odpowiedzialność 
społeczna. W odniesieniu do CSR istotne znaczenie odgrywają: stosunki 
pracy, ochrona środowiska, zwalczanie korupcji i ochrona konsumenta13.

12 OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing, 2011, www.dx.doi.
org/10.1787/9789264115415-en [dostęp online: 15.04.2016].

13 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii 
w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2004, s. 12–13.
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Z punktu widzenia samoregulacji przedsiębiorstw ważne są również 
Globalne Zasady Sullivana. Wyłoniły się z kodeksu dla przedsiębiorstw 
Południowej Afryki powstałego w  1977 roku. Inicjatorem ich był Pa-
stor Leon H. Sullivana. Następnie przybrały formę bardziej uniwersalną 
przyjmując również nową nazwę.

Współczesne sposoby definiowania społecznej 
odpowiedzialności biznesu

Dwudziesty pierwszy wiek to czas, kiedy CSR zaczął być podejmowa-
ny przez wielu autorów, którzy precyzują sposoby postrzegania idei CSR. 
Nowa perspektywa dostosowała pojmowanie CSR do zmieniających się 
warunków gospodarczych.

Coraz szerszy wydźwięk strategii CSR spowodował, że w 2006 roku 
próba definiowania społecznej odpowiedzialności biznesu została podjęta 
przez Komisję Europejską. Brzmiała ona następująco: społeczna odpowie-
dzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to 
dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnia-
nie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swo-
jej działalności komercyjnej i  stosunkach z  zainteresowanymi stronami. 
Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie 
biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie naj-
większym poszanowaniem środowiska przyrodniczego14. Definicja ta była 
poddana krytyce ze względu na podkreślenie charakteru dobrowolności. 
Interpretacja jej dawała do zrozumienia, że CSR jest czymś dodatkowym, 
niekoniecznie pożądanym w ramach organizacji.

Komisja Europejska formułując strategię dotyczącą społecznej od-
powiedzialności biznesu na lata 2011–2014 zmieniła sposób definio-
wania CSR. Dokument ten zawiera kierunki polityki Unii Europejskiej 
w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności biznesu. Komisja w tym 
dokumencie nie wyznacza mechanizmów regulacji a tylko systematyzu-
je wymagania w odniesieniu do przedsiębiorstw oraz podaje swoje po-
strzeganie CSR. Za sprawą tego dokumentu 25 października 2011 roku 
pojawiła się nowa definicja CSR brzmiąca następująco: odpowiedzial-
ność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Poszanowanie dla 
mającego zastosowanie prawodawstwa, a  także dla układów zbiorowych 
pomiędzy partnerami społecznym, jest warunkiem wstępnym wypełniania 
zobowiązań wynikających z tej odpowiedzialności. Aby w pełni wypełniać 
te zobowiązania, przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem  

14 Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl/node/10892 [dostęp online: 1.03.2015].
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integracji kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i  tych związa-
nych z prawami człowieka, jak i problemów konsumentów ze swoją działal-
nością oraz podstawową strategią w ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami, w celu15:

• maksymalizacji tworzenia wspólnych wartości dla ich właścicieli/
udziałowców i innych zainteresowanych stron i społeczeństwa, jako 
całości;

• rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków.

Cała strategia została sformułowana, jako uzupełnienie do strate-
gii Europa 2020. Jej celem jest pomoc w  tworzeniu strategii CSR oraz 
w  odbudowaniu nadszarpniętego wizerunku przedsiębiorcom po kry-
zysie. Stanowi swego rodzaju apel do przedsiębiorców, aby ci wzięli od-
powiedzialność za swój wpływ na otoczenie zewnętrzne i  środowisko 
wewnętrzne. W  strategii jasno zostały sprecyzowane podmioty, wobec 
których stawiane są sprecyzowane wymagania. Nastawienie jest na pod-
mioty, w których zatrudnienie oscyluje w granicach minimum 1000 osób. 
Duże zrozumienie zostało pokazane wobec sektora małych i  średnich 
przedsiębiorstw. Komisja Europejska podkreśla, że w  tym sektorze pa-
nują inne metody działania, dlatego CSR również może byś mniej skon-
kretyzowany oparty na intuicjach i mający charakter nieformalny16. Ta-
kie rozdzielenie w odniesieniu do możliwości podmiotów gospodarczych 
zostało potwierdzone dyrektywą Komisji Europejskiej z dnia 29 września 
2014 roku. Wprowadza ona obowiązek raportowania pozafinansowego 
dla podmiotów będących jednostkami interesu publicznego, które speł-
niają kryterium zatrudnienia powyżej 500 pracowników w  minionym 
roku obrotowym. Natomiast sektor MŚP zwolniony jest z ujawniania do-
datkowym informacji pozafinansowych17.

Definicja CSR przedstawiona prze Komisję Europejską w 2011 roku 
precyzuje podejście do CSR. Mówi o maksymalizacji pozytywnego wpły-
wu oraz zminimalizowaniu negatywnego wpływu na otoczenie. W po-
dobnym czasie powstawały także inne definicje o podobnym wydźwięku. 
Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju podkreśli-
ła, że CSR stanowi ciągłe zobowiązanie biznesu do zachowania etycznego 
oraz przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego po-
przez poprawę jakości życia pracowników i ich rodzin, jak również lokalnej 

15 Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw, Komisja Europejska, Bruksela, 2011, s. 7.

16 Biuletyn Europejski, Biuro ds. Unii Europejskiej KIG, marzec, 2012, s. 5.
17 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/

UE z dnia 22 października 2014, Strasburg 2014, s. 3.
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społeczności i społeczeństwa jako całości18. W tej definicji mocno zaakcen-
towane jest, że działania CSR maja być ciągłe. Odpowiedzialność ma być 
czymś więcej niż chwilą dobroci a stałym działaniem z poszanowaniem 
wszystkich interesariuszy, czyli osób na które organizacja ma wpływ po-
przez swoje działanie.

W sposób kompleksowy do działania przedsiębiorstw podszedł Glo-
bal Compact ONZ. Sformułował dziesięć kluczowych zasad działania 
przedsiębiorstw, które przyczyniają się do tworzenia pozytywnych zmian 
w obszarze działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Zostały podzielo-
ne na cztery obszary: prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środo-
wiska i przeciwdziałanie korupcji19.

Zgodnie z definicją znajdującą się w normie ISO 26000 społeczna od-
powiedzialność biznesu to „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej de-
cyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne 
zachowanie, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, włączając 
zdrowie i dobrobyt społeczeństwa, uwzględnia oczekiwania interesariuszy 
(osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organi-
zacji), jest zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne z międzynaro-
dowymi normami zachowania oraz jest wprowadzone w całej organizacji 
i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływów”20.

Norma ISO 26000 wymienia siedem obszarów, których dotyczy kon-
cepcja społecznej odpowiedzialności biznesu są to21:

• ład korporacyjny – obszar ten odnosi się do zasad i  norm doty-
czących zarządzania przedsiębiorstwem, a jego celem jest podnie-
sienie efektywności zarządzania organizacją, przy jednoczesnym 
poszanowaniu kodeksu etycznego, norm, kwestii społecznych, śro-
dowiskowych i potrzeb interesariuszy,

• prawa człowieka – wszystkie organizacje powinny szanować i prze-
strzegać praw i  godności człowieka, a  zwłaszcza praw obywatel-
skich, socjalnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych,

• stosunki pracy – obszar ten odnosi się zarówno do relacji z pra-
cownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie, jak i podmiotów 
świadczących usługi i pracę na rzecz organizacji, np. dostawców. 
Dobre praktyki dotyczące obszaru stosunków pracy to nie tylko 
przestrzeganie przepisów prawa pracy, ale także działania na rzecz 

18 Cytat za: M. Krukowska, Definicje i standardy CSR, Forbes, www.forbes.pl/artykuly/sekcje/ba-
za-wiedzy-csr/definicje-i-standardy-csr,3879,1 [dostęp online: 14.04.2016].

19 The Global Compact Network Poland, www.ungc.org.pl/o-un-global-compact/obszary-dzia-
lan/ [dostep online: 10.04.2015].

20 www.grupazywiec.pl/csr/definicje-csr.html [dostępu online: 6.03.2016].
21 www.odpowiedzialnafirma.pl/ocsr/iso26000 [dostęp online: 10.05.2016].

http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000
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rozwoju pracowników, zapewnianie odpowiednich warunków 
pracy, programy dla osób, które z  różnych względów nie mogą 
pracować w pełnym wymiarze czasu pracy lub też mają przerwę 
w pracy, np. programy dla młodych rodziców, opieka społeczna, 
bezpieczeństwo i higiena pracy. Jest to również prowadzenie dia-
logu społecznego i budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych, 
otwartych, etycznych, uczciwych, opartych na zaufaniu relacji ze 
wszystkimi podmiotami, z którymi organizacja współpracuje,

• ochrona środowiska naturalnego – obszar odnosi się przede 
wszystkim do przeciwdziałaniu degradacji środowiska, promowa-
nia proekologicznych postaw wśród klientów i partnerów, budowa-
nia świadomości ekologicznej, a przede wszystkim uwzględniania 
kwestii środowiskowych w prowadzonej działalności gospodarczej 
i  racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych i  redukcji 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery,

• uczciwe praktyki rynkowe – dotyczą przede wszystkim uczciwego 
i etycznego kształtowania relacji z innymi podmiotami funkcjonu-
jącymi na rynku, przede wszystkim z konkurencją, dostawcami, or-
ganizacjami rządowymi, partnerami, organizacjami pracowniczy-
mi, zrzeszeniami. Dobre praktyki realizowane w ramach omawia-
nego obszaru, to przede wszystkim przeciwdziałanie nieuczciwej 
konkurencji, poszanowanie praw własności i ustalanie uczciwych, 
a przede wszystkim przejrzystych zasad współpracy oraz promo-
wania społecznej odpowiedzialności biznesu,

• relacje z konsumentami – obszar obejmuje przede wszystkim pro-
wadzenie otwartego dialogu społecznego, uczciwe, przejrzyste 
działania marketingowe i komunikacja z konsumentami, rzetel-
na informacja i dbanie o jakość usług, produktów i ich zgodność 
z  umową. W  ramach relacji z  konsumentami ważne jest także 
zaangażowanie organizacji w  programy edukacyjne dotyczące 
ochrony zdrowia i życia konsumentów, wzrostu ich świadomości 
i ustalania transparentnych zasad reklamacji, a także obsługi po-
sprzedażowej,

• zaangażowanie społeczne – omawiany obszar odnosi się do zaan-
gażowania organizacji w  rozwiązywanie problemów społecznych, 
a  szczególnie tych, które dotykają jej pracowników, konsumentów, 
kontrahentów i innych interesariuszy. Działania w ramach zaangażo-
wania społecznego powinny dotyczyć przede wszystkim aktywnego 
uczestniczenia w dialogu społecznym, współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w planowaniu i realizacji programów społecznych 
oraz prowadzenia inwestycji społecznych, w  takich obszarach jak 
edukacja, zdrowie, cyfryzacja, kultura, czy też bezpieczeństwo.
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Podsumowując, podkreślić należy, że większość definicji społecznej od-
powiedzialności biznesu odnosi się do następujących aspektów22:

• społeczna odpowiedzialność biznesu to element strategii przedsię-
biorstwa, który ma ułatwiać jego zrównoważony rozwój poprzez 
optymalne wykorzystywanie zasobów,

• nowy typ konkurencji, wzrastająca świadomość konsumentów, 
a  także konieczność funkcjonowania w  warunkach konkurencji 
globalnej sprawia, że przewaga cenowa już nie wystarcza, dlatego 
przedsiębiorstwa powinny skoncentrować się na budowaniu prze-
wagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu czynników pozaekono-
micznych. Dzięki realizowaniu koncepcji społecznej odpowiedzial-
ności biznesu nie tylko budują swój wizerunek jako odpowiedzial-
nej, uczciwej i transparentnej firmy, ale także stają się długotrwałym 
partnerem i zyskują zaufanie klientów oraz lojalnych pracowników,

• poszanowanie i dbałość o grupy interesariuszy, w sferach, które być 
może bezpośrednio nie są związane z profilem działalności organi-
zacji, ale przy wykorzystaniu jej zasobów, przyczynia się do wzro-
stu zaufania i lojalności wśród klientów oraz przychylności poten-
cjalnych konsumentów.

Proces wdrażania CSR w organizacji
Mimo iż koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest stosun-

kowo młodą ideą, proces jej wdrażania oprzeć można na uniwersalnych 
prawach zarządzania i  znanym modelu Deming’a  Plan-Do-Check-Act, 
czyli Zaplanuj-Działaj-Sprawdź-Popraw23.

Proces tworzenia i wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności 
biznesu w organizacji, w zależności od wielu czynników (takich jak: kul-
tura organizacyjna, wielkość organizacji, struktura hierarchiczna itp.), 
może przebiegać mniej lub bardziej formalnie, ważne jest żeby był on 
decyzją świadomą oraz dobrze zaplanowaną.

W ramach procesu wdrażania społecznej odpowiedzialności w orga-
nizacji, wyróżnić można następujące etapy24:

Etap I: Określenie, czym dla organizacji jest społeczna odpowiedzial-
ność biznesu

Etap ten wymaga od organizacji znajomości podstaw teoretycznych idei 
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wybranych definicji, stworzo-

22 J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, War-
szawa, 2008, s. 20.

23 Wdrażanie CSR, www.csr.szczecin.pl/bazawiedzy/wdraanie-csr [dostęp online: 28.05.2016].
24 Ibidem.

http://www.csr.szczecin.pl/baza-wiedzy/wdraanie-csr
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nych przez organizacje międzynarodowe. Ponadto, decydenci muszą usta-
lić, jakie obszary społecznej odpowiedzialności biznesu są najważniejsze 
z punktu widzenia profilu działalności organizacji i potrzebami jej interesa-
riuszy. Określenie kontekstu działań przedsiębiorstwa w ramach realizacji 
idei społecznej odpowiedzialności daje także możliwość analizy stanu wyj-
ściowego, czyli tego co organizacja już do tej pory robiła i w jaki sposób25.

Etap II: Zainicjowanie dialogu z interesariuszami
Organizacja powinna zaprosić swoich interesariuszy do prowadze-

nia aktywnego dialogu, a także włączyć ich w proces tworzenia własnej 
strategii społecznej odpowiedzialności, przedstawiając im misję, wizję 
i wyznaczone cele, wybrane obszary i propozycję praktyk, które chce zre-
alizować. Powinna ponadto poprosić interesariuszy o  opinię dotyczącą 
poszczególnych elementów strategii, a szczególnie wybranych przez or-
ganizację obszarów. Ważne jest także określenie potrzeb i problemów in-
teresariuszy, tak, aby właściwie adresować programy i wybierać ich formę 
oraz treść. Kolejnym istotnym elementem w tym etapie jest jasne określe-
nie oczekiwań wobec interesariuszy, ale także oczekiwań interesariuszy 
wobec organizacji i zaplanowanie kolejnych kroków dialogu26.
Etap III: Analiza wyników i wybór obszarów do pogłębionej analizy

Przede wszystkim organizacja powinna wytypować obszary prioryte-
towe zarówno dla siebie, jak i dla swoich interesariuszy oraz obszary, które 
tylko zdaniem organizacji wymagają szczególnej uwagi. W kolejnym kroku, 
w wyniku dalszego dialogu prowadzonego z organizacjami, wybierane zostają 
kluczowe obszary. Organizacja natomiast planując swoje działania i progra-
my powinna konsultować je z  interesariuszami i  uwzględniać ich sugestie, 
podobnie podczas tworzenia kodeksu etycznego i wyznaczania kluczowych 
elementów strategii społecznej odpowiedzialności biznesu27.

Etap IV: Ocena ryzyka oraz szans wynikających z wdrożenia strategii 
społecznej odpowiedzialności

Na tym etapie bardzo istotne jest przeprowadzenie analizy szans oraz 
zagrożeń, jakie niesie ze sobą realizacja strategii społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, a w szczególności wdrażanie programów dedykowanym po-
szczególnym grupom interesariuszy. Dzięki takiej analizie wzrasta świado-
mość organizacji, może ona przygotować się na ewentualne problemy oraz 
wie, jak w razie problemów modyfikować przyjęte założenia. Organizacja, 
dzięki wynikom analizy, szybciej reagować będzie na zachodzące zmiany 
i łatwiej odnajdzie się w warunkach turbulentnego otoczenia28.

25  Ibidem.
26  Ibidem.
27  Ibidem.
28  Ibidem.
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Etap V: Ustalenie niezbędnych celów, działań i procedur
Organizacja na tym etapie powinna określić i  spisać główne zasady 

i normy, którymi się kieruje, kodeks etyczny, a  także przyjętą definicję 
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wyznaczone cele, które chce 
zrealizować. Opracowanie wszystkich tych elementów poprzedzone być 
musi konsultacjami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi przed 
ich ostatecznym potwierdzeniem i spisaniem. Na podstawie wybranych 
wcześniej kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, 
organizacja powinna określić politykę CSR, która może być bardziej lub 
mniej sformalizowana. W  kolejnych krokach organizacja musi sprecy-
zować oraz wyznaczyć szczegółowe działania, które muszą być podjęte, 
aby zrealizować wyznaczone cele. Ważne jest także, aby wybrać osoby 
odpowiedzialne za wypełnienie poszczególne zadania i elementy strate-
gii społecznej odpowiedzialności, wówczas ich realizacja będzie bardziej 
efektywna. Istotne jest także wytypowanie narzędzi, zasobów, procedur, 
celów, definicji oraz sposobów monitorowania29.

Etap VI: Zakomunikowanie wyników analizy i celów społecznej odpo-
wiedzialności biznesu

Po ostatecznym wyborze kluczowych obszarów i wyznaczeniu celów 
oraz elementów strategii należy ją zaprezentować i zakomunikować za-
równo wewnątrz organizacji, jak interesariuszom i  innym podmiotom 
z otoczenia organizacji. Najważniejszą grupę interesariuszy stanowią pra-
cownicy i właściciele, dlatego organizacja powinna szczególną wagę przy-
wiązywać, do właściwego ich informowania i prawidłowego zrozumienia 
obowiązków, wynikających z przyjętej strategii i definicji w niej zawar-
tych, a  także jej kolejnych etapów. Do komunikacji strategii społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać różnego ro-
dzaju środki przekazu, do których zaliczyć można: strony internetowe, 
mailing, raporty społeczne, konferencje i spotkania z interesariuszami30.

Etap VII: Wdrożenie systemu
Wdrożenie systemu, rozumiane tutaj jako jego zakorzenienie, jest naj-

trudniejszym etapem całego procesu tworzenia i wprowadzania strategii 
społecznej odpowiedzialności, obejmuje w szczególności takie działania 
jak monitorowanie osiąganych wyników i stosowanych praktyk, podej-
mowanie działań zapobiegawczych i  korygujących, audyt wewnętrzny 
i  ciągłe prowadzenie dialogu z  interesariuszami. Poziom zakorzeniania 
strategii społecznej odpowiedzialności w  organizacji zależy od bardzo 
wielu czynników, wśród których kluczowe znaczenie ma świadomość 

29  Ibidem.
30  Ibidem.
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i postawa właścicieli oraz osób zarządzających, to oni bowiem stanowią 
przykład dla wszystkich zatrudnionych i są najlepszymi ambasadorami 
organizacji poza jej granicami31.

Etap VIII: Zarządzanie zgodnie z modelem Plan-Do-Check-Act
Moment przejścia z  etapu wdrożenia do etapu zarządzania nie jest 

jednoznaczny, bowiem nie ma ściśle określonej granicy, a  oba te etapy 
przenikają się. Na tym etapie organizacja powinna przede wszystkim mo-
nitorować realizację celów, analizować zagrożenia i szanse, a także pod-
dawać ocenie skuteczność wybranego systemu i  przyjętej polityki spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu32.

Podczas tworzenia, a przede wszystkim wdrażania i realizacji strate-
gii społecznej odpowiedzialności biznesu bardzo ważna jest świadomość 
ewolucji celów i warunków otoczenia oraz zdolność do szybkiego reago-
wania i dostosowywania do zmian na zewnątrz i wewnątrz organizacji. 
Istotna jest także umiejętność dostrzegania szans i ich wykorzystywania 
oraz przewidywania ryzyk, ochrony organizacji przed ich ewentualną re-
alizacją i negatywnymi skutkami. Dlatego tak ważne jest sformułowanie 
strategii społecznej odpowiedzialności i  postępowanie zgodnie z  przy-
jętym planem, nie zaś realizacja doraźnych działań, które nie mają od-
niesienia do prowadzonej przez organizację działalności gospodarczej 
i posiadanych zasobów, a są jedynie próbami poprawy wizerunku, takie 
bowiem działania nie przynoszą długotrwałych korzyści i nie przyczynia-
ją się do wzrostu zaufania klientów i lojalności pracowników.

31  Ibidem.
32  Ibidem.
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Perspektywy rozwoju energii 
odnawialnej w Polsce

Wstęp
W niniejszej pracy podjęto próbę zaprezentowania w  sposób teore-

tyczny i praktyczny odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ukazane zo-
stały instrumenty wsparcia zielonej energii oraz stan już zainstalowanych 
sieci energii odnawialnej. Praca przedstawia korzyści i koszty wynikające 
z  energii odnawialnej. Jej istotą jest pokazanie dalszych szans rozwoju 
energii odnawialnej w perspektywie 2030.

Teoretyczne ujęcie odnawialnych źródeł energii
Większość technologii wykorzystywanych do przetwarzania energii 

powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska, które objawia się w po-
staci kwaśnych deszczy czy efektu cieplarnianego. Najbardziej szkodli-
we skutki dla środowiska wywołuje energia pozyskiwana z konwencjo-
nalnych źródeł, wytwarzana z ropy naftowej i węgla. Wraz ze wzrostem 
świadomości ekologicznej podjęto działania mające na celu ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla oraz eliminowanie start energii1.

W Polsce energia elektryczna wytwarzana jest głównie z paliw ko-
palnianych, do których zalicza się węgiel kamienny i węgiel brunatny. 
Niestety wykorzystywanie tych paliw wiąże się ze szkodliwym wpły-
wem na środowisko oraz wzrostem cen, które są spowodowane ograni-
czeniem zapasów surowców energetycznych2.

1 G. Jastrzębska, Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwo Naukowo-
-Techniczne, Warszawa, 2007,s. 23–27.

2 Ibidem. 
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Szybki postęp technologiczny i rozwój cywilizacji przyczyniły się do 
transformacji energetycznej, która umożliwia produkcję energii z ogólnie 
dostępnych, niekończących się i w pełni darmowych źródeł, takich jak: 
promieniowanie słoneczne, wiatr czy przepływ wody3.

Energię pochodzenia naturalnego nazywamy energią ze źródeł odna-
wialnych (OZE). Aby energię można było nazywać odnawialną musi po-
chodzić ona z  naturalnych regularnych procesów przyrodniczych i  nie-
kopalnych źródeł energii, które są bardziej przyjazne dla środowiska4. 
Ulokowana w odnawialnych źródłach energii moc pozwala na dostarcze-
nie większej ilości zasobów energii niż są one wykorzystywane. Energia 
z promieniowania słonecznego dostarcza 15 tysięcy razy więcej energii, niż 
ta, która jest pozyskiwana ze źródeł konwencjonalnych (węgiel, ropa)5.

W 2015 roku została przyjęta Ustawa o Odnawialnych Źródłach Ener-
gii, która określa zakres prowadzenia działalności w tym obszarze. We-
dług ustawy do odnawialnych źródeł energii zalicza się6:

• energię wiatru,
• energię promieniowania słonecznego,
• energię geotermalną,
• energię hydrotermalną,
• hydroenergię,
• energię fal, prądów i pływów morskich,
• energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz 

z biopłynów.
Polska, jako członek Unii Europejskiej zobowiązała się do przestrze-

gania norm środowiskowym i  tym samym do restrukturyzacji sektora 
energetycznego. W tym celu została przyjęta Polityka Energetyczna Pol-
ski do roku 2030, która została zatwierdzona w 2009 roku przez Radę Mi-
nistrów. Skupia się ona na poprawie efektywności energetycznej, rozwoju 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie biopaliw oraz 
ograniczeniu oddziaływania energetyki na środowisko7.

Polityka ta zakłada rozwiązania, które wyjdą naprzeciw polskiej ener-
getyce i  zachęcą do dynamicznego rozwoju zielonej energii. Mechani-
zmami pobudzającymi rozwój odnawialnych źródeł są:

• mechanizmy podatkowe,
• wspieranie projektów OZE z funduszy ochrony środowiska i UE,

3 B. Maciejewska, D. Szwed, Demokracja energetyczna, Zielony Instytut, Warszawa, 2013, s. 5.
4 GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r., Warszawa, 2015.
5 G. Jastrzębska, Odnawialne źródła energii..., s. 18–20.
6 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, s. 3.
7 Ministerstwo Gospodarki, Prognoza i  zapotrzebowanie na paliwa i  energię do roku 2030, 

www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Prognoza%20zapotrzebowania%20na%20paliwa%20
i%20energie-ost.pdf. [dostęp online: 18.05.2016].
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• zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej z OZE,
• świadectwa pochodzenia oraz inne systemy wsparcia przedsiębior-

stwa przy produkcji OZE8.
Energia wytwarzana z OZE daje różne możliwości energetyczne, ze 

względu na technologie można wyodrębnić cztery nośniki energii, co 
przedstawia poniższa tabela 1.

Mechanizmy i instrumenty wspierające 
inwestycję w energię odnawialną

Kluczową rolę w rozwoju odnawialnych źródeł energii przypisuje się in-
stytucjom i programom finansowania zielonych przedsięwzięć (Tabela 2.). 
Są one motorem napędzającym produkcję czystej energii. Instrumenty 
polityki strukturalnej i dotacje z budżetu ogólnego UE charakteryzują się 
tym, że są bezzwrotne. W zależności od poziomu projektu lub technolo-
gii dopasowywany jest mechanizm finansowania. W ramach programów 
ramowych realizowane będą na przykład działania badawczo-rozwojowe. 
Natomiast wsparcie poprzez instrumenty polityki regionalnej i programy 
specjalne będą miały projekty pilotażowe, technologie komercjalizacji 
i projekty wdrażania9.

8 Ramy prawne projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii w Polsce, www.paiz.
gov.pl/prawo/odnawialne_zrodla_energii [dostęp online: 18.05.2016].

9 K. Pająk, J. Mazurkiewicz, Mechanizmy wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, www.ue.
katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/ 23_K.Pajak__J.Mazurkiewicz__Mecha-
nizmy_wspierania_rozwoju...pdf [dostęp online: 19.05.2016].

Rodzaj wytwarzanej energii Źródło energii

Energia elektryczna
• Elektrownie wiatrowe,
• Elektrownie wodne,
• Ogniwa fotowoltaiczne

Energia ciepła i energia elektryczna

• Instalacje do wykorzystywania biogazu z organicznych 
odpadów rolniczych i przemysłowych, odpadów 
komunalnych i osadów oczyszczalni ścieków, biopaliw 
stałych

Energia ciepła • Ciepłownie geotermalne,
• Kolektory słoneczne

Energia napędzająca pojazdy mechaniczne
• Biopaliwa płynne,
• Biopaliwa ciekłe,
• Biogaz

Tabela 1. Rodzaje energii wytwarzanej i jej źródła.
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Ligus, Efektywność inwestycji 

w odnawialne źródła energii, CeDeWu.PL, Warszawa, 2010, s. 118–119.
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Do pierwszej grupy instrumentów należy Ramowy Program na 
Rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności, którego środki są przezna-
czane na pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom poprzez dofinan-
sowanie kapitału i  system poręczeń w  początkowych fazach rozwoju. 
W drugiej grupie instrumentów jest Program Inteligentna Energia dla 
Europy, który wspiera działania edukacyjne i promocyjne. Instrumen-
tami są także ELENA i  ALTENER, które dostarczają środki na opra-
cowanie programów inwestycyjnych w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej i budowaniu OZE. Najważniejszym źródłem finansowa-
nia są środki przeznaczane na inwestycje energetyczne z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego (EBI). Oferuje on pożyczki dla banków, publicz-
nych instytucji i prywatnych przedsiębiorców oraz linie kredytowe skie-
rowane do instytucji finansowych10.

Za podstawę funkcjonowania zróżnicowanych systemów wsparcia 
energii z odnawialnych źródeł wyróżnia się dwa mechanizmy (Tabela 3.). 
Pierwszym mechanizmem jest system kształtowania cen, który odgór-
nie ustala ceny energii z OZE. Drugim jest system kształtowania ilości 
wytworzonej energii, który zapewnia zakup danej ilości energii z OZE 
i  ukształtowanie ceny energii według mechanizmu rynkowego. Gwa-
rancja zakupu jest potwierdzona poprzez system certyfikatów lub sys-
tem przetargowy11.

10 K. Pająk, J. Mazurkiewicz, Mechanizmy wspierania rozwoju... 
11 Ibidem.

Instytucja Rodzaj finansowania

Komisja Europejska

Programy ramowe
Program na Rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności: 
Wsparcie dla MiŚP, Program Inteligent Energy – Europe
Polityka regionalna: EFRR, FS

Europejski Bank Inwestycyjny Pożyczki
Linie kredytowe

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju SIĘ

Tabela 2. Instytucje i instrumenty wsparcia OZE.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ecofys, Financing Renewable Energy in the  

European Energy Market, raport przygotowany dla Komisji Europejskiej,  
styczeń, 2011, s. 57. 
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Z  dniem 1 lipca 2016 roku planowane jest wprowadzenie systemu 
aukcyjnego, regulującego zakup energii elektrycznej z  instalacji OZE 
oraz mechanizmy wspierające energie elektryczną w  mikroinstalacjach 
o  mocy nie większej niż 10kW. System aukcyjny ma zastąpić obecny 
system certyfikatów (zielone certyfikaty) i  będzie polegał na zamówie-
niu przez rząd ilości energii odnawialnej, a  wytwórcy poprzez aukcję 
będą mieli możliwość złożenia oferty o najkorzystniejszych warunkach. 
System certyfikatów w przeciwieństwie do systemu aukcyjnego nie ma 
ustalonego poziomu przychodów ze sprzedaży certyfikatów, co ogranicza 
ryzyko inwestycyjne12. Mechanizm aukcyjny wyklucza wsparcie dla in-
stalacji hydroenergetycznych powyżej 5MW, instalacji OZE o mocy elek-
trycznej powyżej 50MW oraz instalacji współspalania13.

Powyższe instrumenty wsparcia dotyczyły energii wytwarzanej przez 
makroinstalacje i nie tylko, które są przeznaczone na sprzedaż. W 2015 
roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) stworzył program Prosument, który wspiera odnawialną 
energię wytwarzaną na własne potrzeby oraz sprzedaż nadwyżek ener-
gii do sieci elektroenergetycznej. Dofinansowanie jest przeznaczone na 
kupno i montaż mikroinstalacji OZE. Program ma na celu ograniczenie 
emisji CO2, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wykorzy-
stywanych do energii cieplnej i  elektrycznej, wzrost zatrudnienia oraz 
wzrost świadomości ekologicznej14.

12 System aukcyjny od 1 lipca 2016 roku, www.magazynbiomasa.pl/uruchomienie-systemu-
-aukcyjnego-prawdopodobnie-odroczone/ [dostęp online: 19.05.2016].

13 Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, www.codozasady.pl/projekt-ustawy-o-od-
nawialnych-zrodlach-energii-oze/ [dostęp online: 19.05.2016].

14 Program priorytetowy, Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

Tabela 3. Mechanizmy wsparcia OZE.
Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Pająk, J. Mazurkiewicz, Mechanizmy wspierania rozwoju  

energetyki odnawialnej, www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/23 
_K.Pajak__J.Mazurkiewicz__Mechanizmy_wspierania_rozwoju...pdf [dostęp online: 19.05.2016].

Instrumenty wsparcia OZE

System kształtowania cen System kształtowania wytwo-
rzonej energii

Ceny gwaran-
towane

Dopłaty gwa-
rantowane

Ulgi podat-
kowe

Subwencje 
inwestycyjne Przetargi Zielone certy-

fikaty
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Odnawialne źródła energii w Polsce
Największy potencjał Polskiej gospodarki jest w sektorach energii wia-

trowej i energii z biomasy. Najczęściej wykorzystywanym źródłem ener-
gii elektrycznej do tej pory był wiatr. Energia z wiatru jest produkowana 
w ilościach masowych jak również na małą skalę przy wykorzystaniu ma-
łych wiatraków przydomowych. Obecnie Polska zajmuje drugie miejsce 
w Europie pod względem nowych instalacji elektrowni wiatrowych15.

Nadchodzące zmiany przepisów w  roku 2016 dotyczące wsparcia 
farm wiatrowych spowodowały uruchomienie dużej ilości wiatraków do 
końca roku 2015. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w 2015 
roku zainstalowano famy wiatrowe o łącznej mocy 4582,036 MV (wy-
kres 1.). Obawy inwestorów spowodowały szybki przyrost elektrowni 
wiatrowych, które pobiły rekord mocy i przyczynił się do wyprzedzenia 
założeń rządowych, co najmniej na trzy lata16.

Jak wynika z Wykresu 1. w roku 2015 odnotowano przyrost o wysoko-
ści 1280 MV. Widać także, że z roku na rok wzrost mocy farm wiatrowych 
był większy. Istotny wpływ na tak duży wzrost elektrowni wiatrowych mia-
ły przepisy prawne oraz instrumenty wsparcia. W tym roku z dniem 1 lipca 
przepisy dotyczące finansowania elektrowni wiatrowych mają ulec zmianie 
na ich niekorzyść, co spowoduje stagnację ich rozwoju. Dotyczyć one będą 
w dużej mierze lokalizacji farm od miejsc zabudowy17.

15 Odnawialne źródła energii, www.oze.pl/animacja-oze [dostęp online: 19.05.2016].
16 B. Derski, W Polsce... 
17 G. Barzyk, Zmiany dotkną również mniejszych wiatraków, „Czysta energia”, nr 4, 2016, s. 29.
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Wykres 1. Moc Elektrowni wiatrowych w Polsce w latach 2006–2015
Źródło: B. Derski, W Polsce już 5005 MV w farmach wiatrowych, www.wysokienapiecie.pl/oze/

1214-w-polsce-juz-5000-mw-w-farmach-wiatrowych [dostęp online: 19.05.2016].
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Następnym źródłem energii pod względem ilości zainstalowanych 
mocy w Polsce jest biomasa (Tabela 4.). Na biomasę składają się wszyst-
kie substancje pochodzenia roślinnego i  zwierzęcego, które uległy bio-
degradacji, jak również produkty i odpady. Wycenia się, że zasoby bio-
masy, jako surowca energetycznego jest 25–30 mln ton rocznie, co jest 
równoważne 15–20 mln ton węgla kamiennego. Największym dostawcą 
biomasy w Polsce jest rolnictwo. Coraz częściej wykorzystuje się biomasę 
w energetyce cieplnej, jako paliwa ekologiczne18.

Przykładem inwestycji na skalę krajową jest projekt firmy Envirotech 
z Poznania, która ma na celu modernizację dostarczania ciepła dla miasta 
Złoczew w województwie łódzkim. Celem tego przedsięwzięcia jest ogra-
niczenie substancji szkodliwych poprzez wykorzystanie energii z OZE. 
Starą ciepłownie węgla zastąpiono ekologiczną, wykorzystując biomasę 
i energie słoneczną19.

Innym przykładem inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce 
był Podlasie Solar Park, realizowany w 2013–2015 roku. W ramach pro-
jektu powstały cztery elektrownie słoneczne o  łącznej mocy 3,82 MV 
w  województwie podlaskim. Dzięki temu projektowi powstały nowe 
miejsca pracy, zaangażowano lokalne przedsiębiorstwa w realizację pro-
jektu, jak i mieszkańców20.

Ilość zainstalowanych mocy i poszczególnych rodzajów odnawialnych 
źródeł energii w  roku 2015 przedstawia tabela Można zauważyć, że na 
pierwszym miejscu są farmy wiatrowe, następnie energia pozyskiwana 
z biomasy. Kolejnym źródłem energii są elektrownie wodne. Do najwięk-

18 D. Suszanowicz, Energia ze źródeł odnawialnych, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 
w Opolu, 2015, s. 156–159.

19 T. Skibiński, OZE w systemie zaopatrzenia w ciepło, „Czysta energia”, nr 2, 2015, s. 34–37.
20 T. Sęk, Cztery w jednym = Podlasie Solar Park, „ Czysta energia”, nr 4, 2016, s. 37–39.

Rodzaj energii Ilość Moc MV

Biogaz    278   212.497

PV    268     71.030

Woda    752   981.799

Biomasa     38 1122.670

Wiatr 1039 4582.036

Tabela 4. Stan instalacji OZE w Polsce i ich moc w roku 2015.
Źrodło: opracowanie własne na podstawie: www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html  

[dostęp online: 19.05.2016].
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szych hydroelektrowni w Polsce zalicza się elektrownie w Żarnowcu, Po-
rąbka Żar, Solina, Włocławek i Żydowo. Coraz więcej inwestycji będzie 
kierowane na rozwój biogazowni, jak również kolektorów słonecznych.

Korzyści i koszty energii odnawialnej
Odnawialne źródła energii przyczyniają się do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych oraz współtowarzyszących im zanieczyszczeń, do 
których należą: dwutlenek siarki, pyły i tlenek azotu. Do przyjaznych dla 
środowiska źródeł energii zaliczana jest fotowoltaika, energia wiatrowa 
i wodna. Natomiast spalanie biomasy jest mniej korzystne, ze względu 
na emitowanie zanieczyszczeń. Oprócz pozytywnych aspektów środowi-
skowych odnawialne źródła energii mają korzystny wpływ na całą gospo-
darkę, a szczególnie na obszarach wiejskich. Pozwala to na generowanie 
oszczędności w gospodarstwach rolnych. Korzyścią z instalacji OZE po-
zwoli na zmniejszenie uzależnienia od dostaw energii z Rosji21.

Istnieje wiele powodów, dla których odnawialne źródłach energii sta-
nowią kluczową rolę w rozwoju gospodarczym kraju. Pierwszym z nich 
jest ogólna dostępność do zasobu i  jego bezgraniczność. Drugim waż-
nym argumentem szczególnie dla środowiska jest mniejsze ingerowanie 
w przyrodę niż tradycyjne źródła energii. Trzecim czynnikiem przema-
wiającym za odnawialnymi źródłami energii jest ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Czwartym powodem wdrażania OZE jest 
niezależność energetyczna państw22.

Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz korzystanie z wytworzo-
nej energii niesie wiele korzyści dla społeczności lokalnych, jak i  osób 
indywidualnych. Do zalet zalicza się uaktywnienie przedsiębiorczości 
i aktywizacja terenów wiejskich, między innymi wykorzystanie terenów, 
które leżą odłogiem lub są wyłączone z produkcji rolniczej. Poprzez re-
alizację projektów OZE powstają nowe miejsca pracy, poprawia się ko-
niunktura gospodarcza, jak również poprawia się bilans handlowy gminy 
wykorzystującej OZE. Instalacja energii odnawialnej pozwala na obniże-
nie kosztów ogrzewania budynków, dodatkowo jest możliwość uzyskania 
na nią wsparcia finansowego poprzez środki z UE. Kluczowe jest dzia-
łanie proekologiczne, które wpływa na ochronę i poprawę środowiska23.

21 J. Golonko, Energia odnawialna: korzyść z OZE nie tylko dla środowiska, ale i naszych portfeli, 
www.polskieradio.pl/42/3167/Artykul/1119367,Energia-odnawialna-korzysci-z-OZE-nie-tyl-
ko-dla-srodowiska-ale-i-naszych-portfeli [dostęp online: 19.05.2016].

22 K. Łapiński, Odnawialne źródła energii, www.praze.pl/UserFiles/File/Pakiety/7.6/Prezenta-
cja%20dla%20szkol.pdf [dostęp online: 19.05.2016].

23 Odnawialne źródła energii, www.zielonetechnologie.pl/html/pubonline/downloads/BIO-WAT.pdf 
[dostęp online: 20.05.2016].
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Oprócz korzyści odnawialne źródła wiążą się z kosztami, które można 
podzielić na finansowe i  środowiskowe. Do kosztów finansowych zali-
cza się nakłady związane z finansowaniem zielonych inwestycji. Niestety 
technologie wykorzystywane do pozyskiwania energii odnawialnych są 
o wiele droższe niż technologie konwencjonalne.

Szanse rozwoju odnawialnych źródeł energii 
w Polsce

Odnawialne źródła energii miały zapewnić większą efektywność wy-
korzystania energii, miały być tańsze i  stabilniejsze. Sądząc po doświad-
czeniach takich krajów jak Holandia, Wielka Brytania, czy Włochy system 
aukcyjny nie zdał egzaminu. Celem było zwiększenie produkcji czystej 
energii, zmniejszając tym koszty wsparcia. Pierwsze aukcje we Włoszech 
i  Holandii wygrały projekty farm wiatrowych. Przykładowo aukcję we 
Włoszech wygrał projekt farmy wiatrowej o łącznej mocy 1300MV, nato-
miast w ciągu roku powstało ich tylko 400MV nowych farm. Realizacja 
tego projektu nie osiągnęła nawet 40%. Dlatego też podobnych skutków 
systemu aukcyjnego możemy się spodziewać w Polsce. Jedynym plusem 
jest to, że nie będzie można złożyć oferty z ceną, która nie zrealizuje projek-
tu. Zabezpieczenie projektu polegać będzie na gwarancji bankowej w wy-
sokości 30 tys. zł za 1 MV instalacji. Niestety system aukcyjny nie zakłada 
minimalnej stawki oferowanej ceny. Może to skutkować wycofaniem się 
inwestorów z realizacji projektu kilka tygodni tuż po wygranej aukcji, tak 
jak to było w Wielkiej Brytanii. Prognoza skutków zmian w ustawie OZE 
zakłada, że projekty wygrane będą zrealizowane w ciągu dwóch lat, mimo 
czteroletniego terminu budowy instalacji. Patrząc na doświadczenia kra-
jów, w których system aukcyjny istnieje już kilka lat widać, że projekty nie 
są realizowane w krótkim czasie, wręcz powstaje ich rynek wtórny24.

Uwzględniając zagrożenia wynikające z systemu aukcyjnego, można 
wnioskować, że będzie to duże wyzwanie dla Polski. Wytwarzanie energii 
ze źródeł odnawialnych ma ogromny potencjał, ale czy zostanie on w peł-
ni wykorzystany? Wizja stabilnych dochodów może budzić zachętę dla 
inwestorów, jak również ogromne ryzyko popełnienia tych samych błę-
dów, których powinniśmy unikać ucząc się na błędach innych krajów25.

Według Bloomberga w 2040 roku rynek energetyczny będzie w 56% 
miał udział z  zero emisyjnych źródeł energii. Twierdzi on również, że 

24 A. Sekściński, Aukcje OZE – wyciągnąć wnioski z  doświadczeń Europy, „Czysta energia”, nr 1, 
2016, s. 23.

25 A. Sekściński, Aukcje OZE – wyciągnąć wnioski..., s. 23.
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w ciągu 25 lat 66% funduszy przeznaczone będzie na instalacje OZE oraz 
zakłada przyrost mocy o 9786 GW, co będzie stanowiło prawie 60% ener-
gii z OZE. Koszty instalacji farm wiatrowych spadną o 32%, a instalacja 
ogniw fotowoltaicznych o 48%. Nastąpi gwałtowny rozwój małych i śred-
nich instalacji pochodzących od prosumenta. Największym konkuren-
tem dla pozostałych źródeł energii odnawialnej będzie energia słoneczna, 
która przekroczy 3400GW. Należy też brać pod uwagę, że wszystkie pro-
gnozy, mogą ulec zmianie ze względu na postęp nauki i techniki26.

Dalsze losy rozwoju OZE w Polsce w dużej mierze są zależne od rzą-
du i podejmowanych przez niego decyzji. Odnawialne źródła energii są 
traktowane przez rządzących, jako coś zupełnie niepotrzebnego, co może 
zaszkodzić obecnemu systemowi energetycznemu i co wymaga dodatko-
wego wsparcia finansowego. Przygotowanie ustawy o OZE trwało niemal 
cztery, została ona podpisana 20 lutego 2015, natomiast jej nowelizacja 
została zatwierdzona 30 grudnia 2015 roku i  jest odroczona do 1 lipca 
2016 roku. Jest to spowodowane zmianami w czwartym rozdziale, któ-
re dotyczą mechanizmów i instrumentów wsparcia. Z projektu wynika, 
że zmiany nie będą korzystne i nie będzie on skierowany na wspieranie 
energetyki wiatrowej. Zmienione zostaną zasady dotyczące biogazowni, 
między innymi przywrócenie współspalania27.

Podsumowanie
Polityka klimatyczno-energetyczna jest dużym wyzwaniem dla kra-

jów członkowskich Unii Europejskiej i stawia w dużej mierze na wymogi 
dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla. Dla Polski są to duże koszty 
obciążające gospodarkę, a z drugiej strony ma to negatywny wpływ na 
grupy energetyczne opierające się na węglu. Marnotrawstwo i zmniejsza-
nie się zasobów surowców kopalnianych przyczyniły się do zmian w sys-
temach energetycznych. Energia ze źródeł odnawialnych ma za zadanie 
zapewnić efektywność energetyczną, przyczynić się do udziału klientów 
w  oszczędzaniu poprzez budowanie małych przydomowych instalacji 
oraz pomóc w zmniejszeniu nadmiernych emisji gazów cieplarnianych. 
Odnawialne źródła energii są wykorzystywane na szeroką skalę a wraz 
z nimi systemy technologii informacyjnej (IT). Obok elektrowni syste-
mowych funkcjonują wielkoskalowe odnawialne źródła energii, takie jak 
farmy wiatrowe i słoneczne, źródła konwencjonalne i energia rozproszo-
na. Istnieją także prosumenci, którzy produkują energię na własne po-
trzeby, a jej nadmiar odsprzedają do sieci elektroenergetycznej.

26  „Czysta energia”, nr 9, 2015.
27  J. Starościk, Dlaczego o rozwój OZE ciągle trzeba walczyć?, „Czysta energia”, nr 3, 2016, s. 48.
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„Zielone” miejsca pracy 
w ujęciu sektorowym 
gospodarki

Streszczenie
W  artykule zidentyfikowano szczególnie istotne sektory gospodarki 

dla tworzenia „zielonych” miejsc pracy. Są to takie miejsca pracy, któ-
re przenoszą na grunt praktyki gospodarczej teoretyczne założenia idei 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyczyniają się, 
więc do przekształcania brązowej gospodarki (obecny stan) w zieloną go-
spodarkę (docelowa przyszłość). Zidentyfikowane sektory, jako kluczowe 
dla tworzenia „zielonych” miejsc pracy porównano z obecnie obowiązu-
jącą klasyfikacją działalności w Polsce (PKD 2007). W wyniku zestawie-
nia uzyskano sekcje i  działy gospodarki, w  których należy spodziewać 
się intensywnego tworzenia „zielonych” na obecnym poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Ponadto na podstawie dotychczas przepro-
wadzanych badań zielonej gospodarki w Polsce zostały zdiagnozowane 
kluczowe wady oraz zalety ujęcia sektorowego w badaniach ilościowych 
oraz jakościowych „zielonych” miejsc pracy.

Wstęp
Współcześnie liczne państwa oraz ich związki (np. Unia Europej-

ska) za priorytetowy punkt swojego dalszego rozwoju uznały dążenie 
do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Definiowany 
jest on, jako rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez 
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Doktorant, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,  
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umniejszania szans na ich realizację przez przyszłe pokolenia1. Idea ta 
ma nie tylko na celu zapewnienie dalszego rozwoju gospodarczego, ale 
przede wszystkim wypracowanie jego odpowiedniej, jakości2. Chodzi 
przede wszystkim o  minimalizację negatywnego wpływu działalności 
człowieka na środowisko naturalne poprzez odpowiednie stymulowanie 
do zmian wzorców konsumpcji i produkcji3.

Dla zachowania trwałości zachodzących zmian w pierwszej kolejności 
musi dojść do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Istotny 
wpływ na kształtowanie takiej świadomości ma państwo rozumiane po-
przez organy jego władzy. Odpowiednio ukształtowany system edukacji 
oraz ustawodawstwo wywierające nacisk na wzrost ochrony środowiska 
i kształtowanie się zachowań konsumentów w sposób istotny stymulują 
zmiany w zachowaniu się społeczeństw w zakresie środowiskowym.

Świadomość społeczeństwa w  zakresie ekologicznym jest bardzo 
istotna dla trwałej implementacji założeń koncepcji zrównoważonego 
rozwoju w  praktykę życia społeczno-gospodarczego. Aspekty związane 
z kształtowaniem świadomości społeczeństwa, pomimo dużej roli, jaką 
odgrywają w zachodzących przemianach społeczno-gospodarczych, jak 
wykazują badania, są bardzo często pomijane w  analizach4. Przyczynę 
tego należy dopatrywać w  tym, iż ekonomiści rzadko odnoszą się do 
kwestii etycznych, gdyż nie sposób ich uniwersalnie wartościować (są 
w większości przypadków niemiarodajne)5.

Filozoficzno-teoretyczne cele idei zrównoważonego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego na gruncie praktyki gospodarczej realizowane są 
poprzez wspieranie rozwoju modelu gospodarczego charakteryzującego 
się lepszą, jakością niż dotychczasowy, czyli poprzez stopniowe budowa-
nie tzw. zielonej gospodarki6. Osiągnięcie takiego stanu ze względu na 
wielość oraz złożoność zmian, do jakich musi dojść w sposobie gospo-
darowania trudno określić w perspektywie czasowej. Niemniej jednak na 

1 ONZ, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common  
Future, www.un-documents.net/our-common-future.pdf [dostęp online: 10.04.2016].

2 P. Trzepacz, Geneza i istota koncepcja rozwoju zrównoważonego, [w:] P. Trzepacz (red.), Zrów-
noważony rozwój – wyzwania globalne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kra-
ków, 2012, s. 18–27.

3 L. Gawor, Wizja nowej wspólnoty ludzkiej w idei zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekoroz-
woju”, 2006, vol. 1 no 2, s. 61.

4 A. Skowroński, Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego rozwoju cywilizacyjnego, „Proble-
my Ekorozwoju”, 2006, vol. 1 no 2, s. 52–53.

5 G.J. Stigler, The Economist as Preacher, [w:] The Economist as Preacher and Other Essays, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1982, s. 3.

6 M. Burchard-Dziubińska., Rozwój „zielonej” gospodarki, [w:] M. Burchard-Dziubińska (red.),  
A. Rzeńca (red.), D. Drzazga (red.), Zrównoważony rozwój-naturalny wybór, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 148–151.
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obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego można stwierdzić, 
iż najważniejszym elementem, który przyczynia się do tworzenia zielonej 
gospodarki są tzw. „zielone” miejsca pracy (zwane dalej w skrócie ZMP). 
Tak specyficzne miejsca pracy charakteryzują się lepszą, jakością niż do-
tychczasowe tradycyjne miejsca pracy. Przyczyniają się przede wszystkim 
do wzrostu zasobooszczędności produkcji oraz do zmniejszania negatyw-
nego wpływu podmiotów gospodarki narodowej na środowisko naturalne, 
czyli do stopniowego „zazieleniania” się gospodarki. Przez zasobooszczęd-
ność należy rozumieć minimalizację zużycia zasobów w  produkcji nie-
zmniejszającą trwałości oraz jakości wyprodukowanych dóbr.

Dokładne oszacowanie liczby „zielonych” miejsc pracy, pomimo podej-
mowanych licznie prób, pozostaje wciąż kluczowym wyzwaniem badaw-
czym7. Dzieje się tak, ponieważ dotychczas prowadzone analizy różnie inter-
pretują samo pojęcie ZMP oraz wskazują na odmienne, często wzajemnie się 
wykluczające powiązane z nimi obszary badawcze. Celem niniejszego arty-
kułu jest wskazanie sektorów oraz działów gospodarki, do których w pierw-
szej kolejności należy kierować badania w  zakresie poznania ilościowych 
i jakościowych aspektów „zielonych” miejsc pracy. Obszary te są uznawane 
w niniejszym opracowaniu, jako te, na których na obecnym poziomie roz-
woju społeczno-gospodarczego zachodzą najintensywniejsze przeobraże-
nia podejmowanej działalności gospodarczej w  kierunku zrównoważone-
go rozwoju. Zostaną także wskazane kluczowe wady oraz zalety podejścia 
sektorowego w  badaniach ukierunkowanych na oszacowanie liczby ZMP 
w gospodarce. Aspekt ten zostanie przedstawiony na podstawie wybranych, 
dotychczas przeprowadzonych badań zielonej gospodarki w Polsce.

Rola „zielonych” miejsc pracy w przemianach 
gospodarczych

„Zielone” miejsca pracy stanowią nierozerwalną część zielonej gospo-
darki, czyli takiej, którą według Komisji Europejskiej należy utożsamiać 
z niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarką, która zapewnia wzrost, 
tworzy miejsca pracy i likwiduje ubóstwo poprzez inwestowanie i ochro-
nę kapitału naturalnego, od którego zależy w długim okresie przetrwa-
nie planety8. Definicja ta nawiązuje do objaśnienia zielonej gospodarki 
sformułowanego przez Program Środowiskowy ONZ (UNEP). W myśl 
wspomnianej agendy ONZ zieloną gospodarkę należy rozumieć, jako 

7 A. Kassenberg, A. Śniegocki, W kierunku niskoemisyjnej transformacji rynku pracy, Instytut na 
Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2014, s. 3–4.

8  Komisja Europejska, Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, Bruksela, 2011, 
www.eur-lex.europa.eu [dostęp online: 10.04.2016].
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taką, która wpływa na wzrost dobrobytu ludzi i równość społeczną, jed-
nocześnie zmniejsza ryzyko środowiskowe i  zużycie zasobów natural-
nych9. Stąd też zielona gospodarka z  jej kluczowym elementem, jakim 
są „zielone” miejsca pracy stanowi podstawowy instrument dla realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

W  literaturze przedmiotu wciąż nierozwiązaną kwestię jest opraco-
wanie uniwersalnej definicji „zielonych” miejsc pracy. Dotychczasowe, 
w głównej mierze teoretyczne wywody nad tym pojęciem doprowadziły, 
jak zostało to już wcześniej wskazane, do sformułowania licznych, często 
wzajemnie się wykluczających definicji. Cechą wspólną konstruowanych 
koncepcji jest uwzględnianie w nich w sposób bezpośredni, bądź też po-
średni wpływu takich miejsc pracy na środowisko naturalne. Ocena taka 
dokonywana jest w odniesieniu do lokalnego środowiska naturalnego.

Wspomniane różnice między objaśnieniami, czym są „zielone” miejsca 
pracy wynikają z uwzględniania różnych sektorów gospodarki, jako obsza-
rów dla tworzenia tak specyficznych miejsc pracy. Brak konsensusu w tym 
zakresie znacząco wpływa na możliwość porównywania danych dotyczą-
cych liczby miejsc pracy związanych z zieloną gospodarką (w szczególności 
ZMP) otrzymywanych przez różnorodne ośrodki badawcze10. Stąd też co-
raz częściej podejmowane są przez liczne organizacje próby mające na celu 
wypracowanie uniwersalnej badawczej definicji ZMP.

Istotną próbę ujednolicenia pojęciowego koncepcji „zielonych” miejsc 
pracy, a  tym samym wyjaśnienia ich roli w zachodzących przemianach 
gospodarczych, podjęła się amerykańska rządowa agencja statystycz-
na The Bureau of Labor Statistics (BLS)11. Na podstawie przeprowadzo-
nych przez nią analiz należy stwierdzić, iż są to miejsca pracy związane 
z  działalnością gospodarczą, która pomaga chronić środowisko, przy-
czynia się do jego odnowy (przywrócenia do stanu sprzed degradacji) 
lub ma na celu zachowanie zasobów naturalnych12. Przy czym „zielone” 
miejsca pracy w omawianym przypadku będą swoim zakresem obejmo-
wać w szczególności działalność gospodarczą związaną z recyklingiem, 
redukcją zanieczyszczeń środowiska i  rolnictwem ekologicznym. Kon-
cepcja ta wyklucza sektor energetyczny, jako miejsce dla tworzenia ZMP. 
W omawianym przypadku takie postępowanie uzasadnione jest uwzględ-

9  UNEP, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradi-
cation, UNEP, St-Martin-Bellevue, 2011, s. 2.

10  V. Stoevska, D. Hunter, Proposals for the statistical definition and measurement of green jobs, 
International Labour Office, Genewa, 2012, s. 17.

11  G. Gülen, Defining, Measuring and Predicting Green Jobs, Copenhagen Consensus Center 
2011, s. 10–12.

12  www.bls.gov/[dostęp online: 11.04.2016].



57„Zielone” miejsca pracy w ujęciu sektorowym gospodarki

nieniem w badaniach wpływu pozyskiwania energii na środowisko natu-
ralne. Nawet w przypadku sektora odnawialnych źródeł energii (zwanego 
dalej w skrócie sektorem OZE) wpływ taki na podstawie przyjętych przez 
BLS analiz został określony, jako negatywny, co wynikało między innymi 
z zauważenia dużego zużycia przez ten sektor wody13.

Komisja Europejska zauważyła, iż „zielone” miejsca pracy obejmują 
wszystkie zawody, które zależą od środowiska naturalnego lub zostały 
stworzone, zastąpione bądź też przedefiniowane (np. w  oparciu o  wy-
magane umiejętności, w zakresie stosowanych metod pracy) w procesie 
transformacji w kierunku zielonej gospodarki14. Tak skonstruowana defi-
nicja wraz z jej szerszym opisem nie wykluczają żadnego sektora gospo-
darki dla tworzenia „zielonych” miejsc pracy. Stąd też w przeciwieństwie 
do definicji prezentowanej przez BLS według Komisji Europejskiej po-
wstają ZMP także w sektorze OZE.

Głos w dyskusji zmierzającej do określenia zarówno roli ZMP w go-
spodarce jak i  zdefiniowania obszarów, na jakich na obecnym pozio-
mie rozwoju społeczno-gospodarczego należy się ich doszukiwać zajęła 
również Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). Tak specyficzne 
miejsca pracy według tej organizacji nie kwalifikują się do bezpośredniej 
definicji. Badacze interpretujący stanowisko MOP w omawianej kwestii 
źródła takiego osądu nad omawianą kwestią dopatrują się w tym, iż or-
ganizacja ta zwraca uwagę na interdyscyplinarność zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego i  kwestii z  nim związanych15. Stąd 
też próby konstruowania zwięzłej definicji nieposiadającej charakteru 
pogłębionego opisu uwzględniającego aspekty społeczne, gospodarcze 
i środowiskowe są bezzasadne. MOP podkreśla jednak, iż „zielone” miej-
sca pracy przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu dzia-
łalności gospodarczych na środowisko naturalne, przez co prowadzą do 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Tego typu miejsca 
pracy w  omawianym przypadku związane są w  szczególności, ale nie 
wyłącznie z działalnościami ukierunkowanymi na zmniejszanie zużycia 
energii oraz surowców (zwłaszcza minimalizację znaczenia węgla w go-
spodarce), ochronę i przywracanie różnorodność biologicznej, a także na 
redukcję produkcji odpadów i zanieczyszczeń16.

13 G. Gülen, Defining,Measuring, and Predicting..., s. 10–12.
14 Komisja Europejska, Towards a job-rich recovery, SWD (2012) 92 final, Strasbourg, 2012, s. 4.
15 J.D. Sachs, W. V. Reid, Investments toward sustainable development, „Science”, 2006, vol 312, 

no. 5776, s. 1002.
16 ILO, Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs, ILO Backgro-

und Note G8 Labour and Employment Ministers Conference, Niigata, 2008, s. 8.
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UNEP to kolejna organizacja, która także przysporzyła się do rozpo-
wszechnienia znaczenia „zielonych” miejsc pracy w zachodzących obecnie 
przemianach społeczno-gospodarczych ukierunkowanych na zrównowa-
żony rozwój. Według tej agendy ONZ omawiane miejsca pracy przyczynia-
ją się do ochrony ekosystemów i bioróżnorodności, zmniejszania zużycia 
energii, materiałów oraz wody poprzez zastosowanie strategii wysokiej wy-
dajności, tzw. „odwęglenia” gospodarki (zmniejszenia zapotrzebowania na 
węgiel w procesie produkcyjnym, a tym samym ograniczenia emisji CO2), 
a  także do zminimalizowania lub całkowitego uniknięcia generowania 
wszystkich rodzajów odpadów i zanieczyszczeń17. Pomimo niedoskonało-
ści tej koncepcji wynikającej z braku możliwości przełożenia jej na grunt 
badań właściwych (brak dookreślenia na podstawie, jakich wskaźników 
interpretować zachodzące zmiany prośrodowiskowe) UNEP wskazuje ob-
szary badawcze, do których powinno kierować się badania dotyczące ZMP. 
Jest to przede wszystkim sektor rolnictwa, rybactwa, leśnictwa, turystyki, 
energetyki, transportu oraz budownictwa. Ponadto na podstawie przepro-
wadzanych przez UNEP analiz należy zauważyć, iż „zielone” miejsca pracy 
będą tworzone w sektorach związanych z gospodarowaniem odpadami, za-
sobami wodnymi oraz działaniami ukierunkowanymi na wspieranie efek-
tywności energetycznej w przemyśle18.

Analiza wybranych kluczowych i wyżej przytoczonych definicji ZMP 
pozwala na stwierdzenie, iż są to miejsca pracy w sposób szczególny przy-
jazne środowisku naturalnemu, które mogą powstawać w każdym, bądź też 
w ściśle określonych sektorach gospodarki (w zależności od przyjętej defi-
nicji). Kluczowym warunkiem jednakże dla zdefiniowania, czy dane miej-
sce pracy jest „zielone”, czy też, nie stanowi ocena ich pod względem re-
alizacji zasad zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Zasady 
te podkreślają przede wszystkim konieczność zmiany systemu gospodaro-
wania zasobami, jaki dominuje dotychczas na bardziej zasobooszczędny 
i w mniejszy sposób negatywnie oddziaływujący na środowisko naturalne. 
Stąd też do powstania „zielonych” miejsc pracy możne dojść w podmio-
tach gospodarki narodowej, które będą zaangażowane w poprawę, jako-
ści środowiska naturalnego, racjonalizację zużycia energii, zmniejszanie 
uzależnienia od paliw kopalnych oraz innych zasobów nieodnawialnych. 
Wśród ogółu licznych objaśnień, czym są ZMP ze względu na szczegółowe 
wskazanie obszaru badawczego, uwzględniającego obecny poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego najwartościowszą przytoczoną koncepcją jest ta, 
którą proponuje UNEP. Na jej podstawie zostaną wyodrębnione i przed-

17 M. Renner, S. Sweeney, J. Kubit, Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon 
World, UNEP, Nairobi, 2008, s. 25, www.ilo.org [dostęp online: 11.04.2016].

18 Ibidem, s. 42.
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stawione w  niniejszym artykule sekcje oraz działy gospodarki w  Polsce, 
w których na obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego moż-
na upatrywać tworzenia „zielonych” miejsc pracy.

Sekcje i działy gospodarki istotne dla tworzenia 
„zielonych” miejsc pracy w Polsce

Pomimo licznych badań przeprowadzanych w ostatnich latach ukierun-
kowanych na oszacowanie liczby „zielonych” miejsc pracy w  gospodarce 
wciąż trudno wprost podać dokładną liczbę takich miejsc pracy. W przypad-
ku Polski trudność ta dodatkowo wynika stąd, iż Główny Urząd Statystyczny 
nie podejmuje prób statystycznego wyodrębnienia tak specyficznych miejsc 
pracy w porównaniu do innych krajów na świecie. Stąd też obecnie przepro-
wadzane badania z zakresu „zielonych” miejsc pracy w Polsce dotyczą przede 
wszystkim sytuacji na regionalnych, bądź też lokalnych rynkach pracy.

W celu określenia liczby ZMP w gospodarce stosuje się trzy zasadniczo 
różniące się od siebie podejścia badawcze. Pierwsze z nich odwołuje się do 
nakładów finansowych na cele środowiskowe. Podejście to jest krytyko-
wane ze względu na dużą uznaniowość zarówno do kosztów, jakie należy 
ponieść na utworzenie „zielonego” miejsca pracy (błąd uniwersalnego po-
dejścia do kosztów tworzenia miejsc pracy w gospodarce) jak i samych na-
kładów ponoszonych na cele środowiskowe (brak kompleksowych danych 
mówiących o wydatkach środowiskowych oraz sposobu zakwalifikowania 
danych wydatków, jako środowiskowych). Drugie podejście w badaniach 
ZMP związane jest z ich utożsamieniem z zielonymi zawodami19. Stano-
wisko takie jest krytykowane ze względu na to, iż nie uwzględnia faktu, że 
osoba wykształcona w zakresie zielonego zawodu może nie pracować na 
„zielonym” miejscu pracy. Trzecie podejście badawcze wskazuje z kolei na 
sektory gospodarki, w których należałoby dokonać badań szczegółowych 
pozwalających na wyodrębnienie ZMP. Ze względu na wskazane wady 
dwóch pierwszych wymienionych powyżej podejść do szacowania liczby 
ZMP w gospodarce najczęściej wykorzystywane jest ujęcie sektorowe.

Podejście sektorowe brane pod uwagę do oszacowania liczby ZMP 
również nie jest pozbawione błędów. Jak wynika z wcześniej przytoczo-
nych definicji, istnieje znacząca rozbieżność między sektorami, które są 
istotne dla tworzenia ZMP na obecnym poziomie implementacji idei 
zrównoważonego rozwoju w  procesy społeczno-gospodarcze. Od po-
prawności weryfikacji sektorów w dużej mierze będą więc zależeć wyniki 

19 K. Rogalińska, T. Rogaliński, Biały i zielony sektor w województwie małopolskim. Ekspertyza wykona-
na na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, Kielce, 2012, s. 42–47.
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uzyskane w  badaniach właściwych (błąd uznaniowości bądź braku za-
kwalifikowania danego sektora do badań). Sektory takie należy traktować 
w  kategorii obszarów, na których w  największym stopniu dochodzi do 
zmian jakościowych miejsc pracy.

W  Polsce w  dotychczas przeprowadzanych badaniach najczęściej 
przyjmowane jest stanowisko UNEP w kwestii wyznaczania obszarów 
dla oszacowania liczby „zielonych” miejsc pracy20. Jednak liczba tych 
sektorów jest często w sposób niewłaściwy i nieuzasadniony rozszerza-
na. W ten sposób dochodzi między innymi do identyfikacji ZMP w gór-
nictwie i kopalnictwie. Takie rozszerzenia z punktu widzenia literatury 
przedmiotu często są kontrowersyjne. Zwłaszcza dotyczy to przytoczo-
nego sektora górnictwa i kopalnictwa21.

Powiększanie liczby sektorów wytypowanych przez UNEP, jako klu-
czowych dla tworzenia „zielonych” miejsc pracy powinno opierać się na 
dogłębnej analizie problematyki związanej z  zieloną gospodarką. Tym-
czasem, jak wykazują dotychczas przeprowadzone badania, o kwalifikacji 
sektora, jako korzystnego dla tworzenia ZMP decyduje w głównej mie-
rze zdiagnozowanie w określonym sektorze przez dany zespół badawczy 
znaczącej liczby osób wykonujących zielone zawody. Podejście takie jest 
niewłaściwe, gdyż nie jest ukierunkowane na jakościowe przebadanie, 
czy dane miejsca pracy można uznać za „zielone”. Tym samym przepro-
wadzane badania nie wskazują, czy dane miejsca pracy przyczyniają się 
do „zazieleniania” się gospodarki.

Na podstawie kierunku „zazieleniania” się procesów społeczno-gospo-
darczych, które są ściśle uzależnione od wzrostu świadomości ekologicznej 
społeczeństw można wysunąć postulat, aby wykaz zaproponowany przez 
agendę ONZ uzupełnić sektorami gospodarki, które ukierunkowane są na:

• badania naukowe mające na celu wypracowywanie innowacji tech-
nicznych i technologicznych zmniejszających presję dotychczas pro-
wadzonych działalności gospodarczych na środowisko naturalne,

• budowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników i całych 
społeczności,

• naprawę i konserwację maszyn i urządzeń zarówno przemysłowych 
jak i użytku osobistego.

Zakwalifikowanie powyżej wymienionych obszarów działalności pod-
miotów gospodarki narodowej do zakresu zielonej gospodarki w sposób 
istotny uzupełnia stanowisko UNEP. Przede wszystkim wymienione ob-
szary zwracają uwagę na budowanie świadomości ekologicznej i koniecz-

20 WUP w Łodzi, Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej i srebrnej 
gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź, 2015, s. 40–42.

21 V. Stoevska, D. Hunter, Proposals for the..., s. 18.
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ność inwestycji w obszary ukierunkowane na badania i rozwój. Ponadto 
wskazują na konieczność zasobooszczędności i minimalizację negatyw-
nego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne poprzez 
możliwość wydłużenia użyteczności danych dóbr.

Sektory zaproponowane przez UNEP i obszary wytypowane przez autora 
(związane z naprawą, badaniami naukowymi i budowaniem świadomości 
ekologicznej) mają swoje odzwierciedlenie w postaci odpowiednich sekcji 
i działów w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Tym samym w działach gospo-
darki wymienionych w Tabeli1 można spodziewać się, iż na obecnym pozio-
mie rozwoju społeczno-gospodarczego będą w  sposób najintensywniejszy 
zachodzić przeobrażenia gospodarcze w kierunku zielonej gospodarki. Na-
leży przypuszczać, że będzie dochodzić tam do zmian jakościowych miejsc 
pracy i tworzenia „zielonych” miejsc pracy. Wymienione w Tabeli 1 sekcje 
i działy gospodarki należy rozumieć, jako te, w których w najbliższym czasie 
powinno dojść do „zazielenienia” gospodarki z uwagi na ukierunkowane na 
nie działania poruszane w licznych strategiach krótko i długookresowych za-
równo na szczeblu Unii Europejskiej jak i krajowym.

Wytypowane w Tabeli 1 sekcje i działy stanowią zawężony obszar ba-
dawczy, do którego obecnie można kierować badania mające na calu ana-
lizę ZMP. Wyróżnione obszary konkretyzują teoretyczne definicje zielo-
nej gospodarki wskazując wprost, do jakich aspektów odwołują się one 
na obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Przytoczone podejście sektorowe w  badaniach właściwych, pomimo 
swoich walorów poznawczych (zawężanie pola badawczego), jest bardzo 
często nieodpowiednio stosowane przez badaczy w  kontekście badania 
„zielonych” miejsc pracy. Najczęściej dochodzi do błędu utożsamienia 
wszystkich miejsc pracy w danym sektorze z „zielonymi” miejscami pracy. 
Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych badań, w niektórych przypad-
kach dochodzi do utożsamienia nawet ponad 60% miejsc pracy w podmio-
tach gospodarki narodowej z „zielonymi” miejscami pracy w danym regio-
nie. Błąd taki podyktowany jest brakiem zrozumienia, czym są ZMP oraz 
brakiem operacjonalizacji definicji do badań właściwych. Operacjonali-
zacja taka zdaniem autora pozwoliłaby na wyodrębnienie z ogółu liczby 
miejsc pracy w zidentyfikowanych sektorach tych, którym można przypi-
sać miano „zielonych”. Opracowanie odpowiednich wskaźników pozwoli-
łoby uniknąć błędu przeszacowania bądź też niedoszacowania liczby ZMP 
w gospodarce. Wskaźniki takie powinny nawiązywać do wpływu miejsca 
pracy na środowisko naturalne. Stąd też obecnie konstruowane badania, 
a zwłaszcza otrzymywane w nich wyniki należy bardziej postrzegać w cha-
rakterze poznawczym obszaru badawczego, niż jako wprost informujące 
o liczbie tego rodzaju miejsc pracy w gospodarce. Brak jakościowej defini-
cji „zielonych” miejsc pracy przyczynia się również do mylących wniosków 
w zakresie roli i znaczenia tak specyficznych miejsc pracy dla rozwoju da-
nego lokalnego bądź też regionalnego rynku pracy
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.Nazwa sekcji Nr działu Polska klasyfikacja działalności (PKD)

Sekcja A

01 uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność 
usługową

02 leśnictwo i pozyskiwanie drewna

03 rybactwo

Sekcja C 33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

Sekcja D 35 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E

36 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

39 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 
związana z gospodarką odpadami

Sekcja F

41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej 
i wodne

43 roboty budowlane specjalistyczne

Sekcja H

49 transport lądowy oraz transport rurociągowy

50 transport wodny

51 transport lotniczy

52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53 działalność pocztowa i kurierska

Sekcja I 55 zakwaterowanie

Sekcja M

70 działalność firm centralnych (headoffices); doradztwo związane  
z zarządzaniem

71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

72 badania naukowe i prace rozwojowe

74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N

79
działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych 
oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności 
z nią związane

81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach 
i zagospodarowaniem terenów zieleni

Sekcja P 85 edukacja

Sekcja S 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego  
i domowego

Tabela 1. Sekcje i działy PKD 2007 ukierunkowane na rozwój 
zielonej gospodarki

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKD 2007, www.stat.gov.pl/bdl/app/slow_inne.klas_pkd2007 
[dostęp online: 18.04.2016].



63„Zielone” miejsca pracy w ujęciu sektorowym gospodarki

Podsumowanie
„Zielone” miejsca pracy, jak obrazują przytoczone w powyższym ar-

tykule koncepcje, przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia presji go-
spodarki na środowisko naturalne, ale i do wzrostu gospodarczego oraz 
zapewnienia obecnym i przyszłym pokoleniom szans na zaspokojenie ich 
potrzeb rozwojowych. Wspieranie rozwoju zielonej gospodarki, a przez 
to tworzenia ZMP jest, więc ważnym długofalowym wyzwaniem. Wynika 
to przede wszystkim z  faktu, iż proces zmian gospodarczych ukierun-
kowany na wzrost zasobooszczędności, efektywności oraz minimalizację 
negatywnego wpływu działalności gospodarczych na środowisko natu-
ralne wymaga podjęcia licznych inicjatyw. Działania takie wymagają cza-
su zarówno z punktu widzenia wypracowania odpowiednich technologii 
jak i akceptacji ze strony społeczeństwa.

Na obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego można 
wskazać sektory gospodarki, w których należy się spodziewać intensyw-
nego tworzenia „zielonych” miejsc pracy. Ujęcie sektorowe, pomimo swo-
ich zalet badawczych, do jakich należy przede wszystkim konkretyzacja 
obszaru badawczego jest w sposób niewłaściwy wykorzystywane, o czym 
przekonują wyniki dotychczas przeprowadzanych badań w Polsce. W ten 
sposób dochodzi do błędów poznawczych, w tym do znacznego przesza-
cowania liczby ZMP. Stąd też koniecznością staje się wypracowanie takiej 
definicji badawczej „zielonych” miejsc pracy, która pozwalałaby na wyod-
rębnienie ich w danym sektorze. Nie powinno natomiast utożsamiać się 
wszystkich miejsc pracy w wybranych sektorach z ZMP. Dotychczasowe 
wyniki badań nad „zielnymi” miejscami pracy w Polsce należy, więc trak-
tować w sposób bardziej poglądowy (przybliżającym istotę omawianego 
zagadnienia), niż informacyjny o wielkości i strukturze tak specyficznych 
miejsc pracy w gospodarce.
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Zrównoważony rozwój miast 
odpowiedzią na postępujące 
procesy urbanizacyjne

Streszczenie
W  związku z  rozwojem gospodarczym wielu krajów i  stale rosnącą 

liczbą ludności na świecie mają miejsce intensywne procesy urbanizacyj-
ne, które powodują przekształcenie i degradację środowiska naturalnego, 
wzrost emisji zanieczyszczeń, zanik bioróżnorodności, a  także zmiany 
w cyklach: biogeochemicznym i hydrologicznym. Odpowiedzią na te ne-
gatywne procesy powinien być zrównoważony rozwój, który związany jest 
z: dbaniem o zieloną infrastrukturę, wdrażaniem koncepcji ekohydrologii, 
promowaniem ekologicznego transportu i budownictwa, a  także ograni-
czaniem zużycia energii elektrycznej na terenach zurbanizowanych.

Cel pracy
Praca ma na celu wskazanie głównych czynników, które są odpowie-

dzialne za intensywny rozwój miast, a co za tym idzie, wiążą się również 
z degradacją środowiska naturalnego i ekosystemów, a także z utratą bio-
różnorodności na terenach zurbanizowanych. W  pracy przedstawiono 
również możliwe zagrożenia środowiskowe, które są spowodowane wzro-
stem liczby ludności, wzmożoną antropopresją oraz zmianami klimatu.

Artykuł ma także na celu wskazanie możliwych rozwiązań, na gruncie 
idei zrównoważonego rozwoju, które wpływają na wzrost jakości życia 
mieszkańców miasta oraz polepszanie się ich stanu zdrowia i  kondycji 
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fizycznej, a także umożliwiają zapewnienie równości społecznej. Co wię-
cej, w artykule podjęto próbę przedstawienia poszczególnych usług eko-
systemowych i koncepcji ekohydrologii, a także starano się ukazać naj-
ważniejsze aspekty związane ze zrównoważonym transportem.

Wstęp
Obecnie żyjemy w  epoce zwanej Antropocenem, gdzie ludzie decyduj 

o kształtowaniu się ekosystemów i wywierają bardzo duży i negatywny wpływ 
na środowisko naturalne1. Co więcej, liczba ludności stale wzrasta i szacuje 
się, że pod koniec XXI wieku na świecie będzie żyło ok. 10 mld ludzi2. Wraz 
z  gospodarczym rozwojem krajów i  wzrostem liczby ludności wiele osób 
postanawia przenieść się do dużego miasta w poszukiwaniu lepszego życia. 
Zjawisko to niesie ze sobą liczne zagrożenia i wymaga podejmowania kom-
pleksowych działań, które umożliwią dalszy rozwój miast, a  jednocześnie 
pozwolą zapobiec: degradacji środowiska, tworzeniu się tzw. slumsów oraz 
pogłębianiu się nierówności społecznych. Ponadto priorytetowym wyzwa-
niem dla decydentów w miastach staje się zapewnienie wszystkim mieszkań-
com równego dostępu do: edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, transportu, 
a także usług ekosystemowych (np.: dostarczanie czystej wody i żywności)3.

Czynniki prowadzące do intensywnego  
rozwoju miast

Początki procesów urbanizacyjnych sięgają ok. 10 tys. lat p.n.e. 
i miały miejsce w Mezopotamii, na terenie obecnego Egiptu, Chin oraz 
północnych Indii. Rozwój tamtejszych miast był nieodłącznie związany 
z dostępem do słodkiej wody i żywności oraz korzystnym ukształtowa-
niem terenu (większość terenów zurbanizowanych znajdowała się na ob-
szarach równinnych w pobliżu dużych rzek)4.

Kolejne wieki wiązały się z  dalszą urbanizacją, lecz postępowała ona 
w sposób wolny i  stopniowy. Jeszcze w XVIII wieku większość ludzi za-
mieszkiwała wsie i małe miasteczka. Natomiast przełom i eskalacja proce-

1 M. Zalewski, Ekohydrologia – regulacja procesów ekologicznych dla osiągnięcia trwałego roz-
woju, Panorama Polskiej Akademii Nauk, nr 2 (2), 2013, s. 2.

2 www.zmianynaziemi.pl/wiadomosc/specjalisci-twierdza-ze-wzrost-liczby-ludnosci-swie-
cie-wymknal-sie-spod-kontroli [dostęp online: 08.05.2016].

3 H. Ernstson, The social production of ecosystem services: A framework for studying environmen-
tal justice and ecological complexity in urbanized landscapes, Landscape and Urban Planning, 
109, 2013, s. 7–17.

4 A. Jewtuchowicz, M. Sokołowicz, J. Zasina, Zrozumieć fenomen miasta, [w:] pod. red. A. Nowa-
kowskiej, Ekomiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentni partycypacyjny rozwój miasta, 
Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2016, s. 20.
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sów urbanizacyjnych nastąpił w II poł. XVIII wieku, kiedy to miała miejsce 
rewolucja przemysłowa. Zjawisko to wiązało się z wynalezieniem i rozpo-
wszechnieniem maszyny parowej, intensywnym rozwojem włókiennictwa 
oraz kolei, a także budową licznych fabryk i zmianą całego sposobu pro-
dukcji. Przekładało się to na dynamiczny rozwój miast i wzrost wydajności 
pracy, ale niosło ze sobą również wiele negatywnych zjawisk5.

Z kolei XIX wiek przyniósł dalsze zmiany związane z  intensyfikacją 
produkcji stali, wzmożonym transportem (zastosowanie silnika parowe-
go), przetwórstwem ropy naftowej, a także rozwojem komunikacji, dzięki 
wynalezieniu telegrafu i  nadajników radiowych. Zjawiska związane ze 
zmianą sposobu zarządzania i nowymi wynalazki, które wpłynęły na roz-
wój wielu krajów, są nazywane drugą rewolucją przemysłową. W owym 
czasie znacznie wzrosła eksploatacja wielu zasobów naturalnych (m.in.: 
rud metali, złota i ropy naftowej), co niewątpliwie przyczyniło się do de-
gradacji środowiska naturalnego, zwłaszcza w regionach wydobywczych 
i silnie zurbanizowanych6.

Natomiast lata 70. i 80. XX wieku wiązały się z intensywnym rozwo-
jem przemysłu chemicznego i elektronicznego, a także wykorzystaniem 
energii jądrowej, a okres ten jest nazywany trzecią rewolucją przemysło-
wą. W tym czasie zaczęto intensywnie badać kosmos, wykorzystywano 
wynalazki z zakresu elektroniki i biotechnologii. Dzięki zdobytemu ka-
pitałowi, wykształconym zasobom ludzkim, rozwojowi technologii oraz 
synergii pomiędzy różnymi przemysłami, mogły pojawić się i rozrastać 
olbrzymie metropolie7.

Do najważniejszych czynników miastotwórczych, które zmieniały się 
na przestrzeni wieków, można zaliczyć8:

• Czynniki ekonomiczne – w  czasach przedindustrialnych wiązały 
się z  tworzeniem warunków do wymiany dóbr i usług, w okresie 
uprzemysłowienia związane były z dostępem do zasobów i mini-
malizacją kosztów produkcji, zaś w okresie postindustrialnym li-
czył się dostęp do usług publicznych i prywatnych,

5 J. Kaliński, Globalizacja w perspektywie historycznej, [w:] E. Czarny (red.), Globalizacja od A do 
Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2004, s. 13.

6  Ibidem, s. 14–16.
7  A. Jewtuchowicz, M. Sokołowicz, J. Zasina, Zrozumieć fenomen miasta, [w:] pod. red. A. Nowa-

kowskiej, Ekomiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, 
Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2016, s. 23.

8  Ibidem, s. 25.
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• Czynniki polityczne i  militarne – w  miastach znajdowały się sie-
dziby władz, ponadto na terenach zurbanizowanych łatwiej było 
uchronić się przed różnorodnymi zagrożeniami zewnętrznymi,

• Czynniki społeczne i kulturowe – związane są z łatwym dostępem 
do różnorodnych ośrodków kulturalnych i naukowych w dużych 
miastach,

• Czynniki technologiczne – rozwój nowoczesnych technologii, które 
umożliwiają sprawny i  szybki transport oraz zapewnienie zaopa-
trzenia mieszkańców w żywność, wodę i energię na terenach zur-
banizowanych.

Zagrożenia środowiskowe i antropogeniczne 
występujące na terenach zurbanizowanych

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta jest niezwykle waż-
ne i stanowi jedno z priorytetowych działań władz. Jest to bardzo szerokie 
i  trudne do zdefiniowania pojęcie, ponieważ obejmuje wiele różnorod-
nych aspektów (m.in.: gospodarczych, ekologicznych, społecznych, praw-
nych, militarnych, politycznych oraz kulturowych). W obecnych czasach, 
oprócz bezpieczeństwa gospodarczego, politycznego i  przeciwdziałaniu 
terroryzmowi, coraz większe znaczenie ma bezpieczeństwo ekologiczne, 
zwłaszcza w  państwach należących do Unii Europejskiej. Wiąże się ono 
m.in. z: ochroną środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, minimalizo-
waniem skutków klęsk żywiołowych, ograniczaniem antropopresji, a także 
z zapewnieniem dostępu do czystego powietrza, wody oraz gleby9.

Do zagrożeń środowiskowych i antropogenicznych występujących na 
terenach zurbanizowanych, które wiążą się z  utratą ludzkiego zdrowia 
i mienia, można zaliczyć10:

• Zagrożenia hydrologiczne, meteorologiczne i geologiczne, np.: po-
wodzie, susze, miejskie wyspy ciepła, huragany, burze, trzęsienia 
ziemi, osuwiska oraz erupcje wulkanów,

• Emisje zanieczyszczeń do środowiska, w tym zagrożenia chemicz-
ne i radiologiczne, a także skażenia środowiska,

• Zagrożenia pożarowe, budowlane i  te dotyczące infrastruktury 
technicznej, np.: energetycznej czy kanalizacyjnej,

• Zagrożenia związane z  transportem, np.: drogowym, lotniczym, 
kolejowym.

9 B. Wieteska-Rosiak, Bezpieczeństwo ekologiczne miasta, [w:] pod. red. A. Rzeńcy, Ekomia-
sto#Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i  partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo 
UŁ, Łódź, 2016, s. 118–119.

10 Ibidem, s. 119–131.
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Ekstremalne zjawiska pogodowe związane z intensywnymi opadami 
lub długotrwałymi upałami są szczególnie niebezpieczne dla mieszkań-
ców wielu europejskich miast. Zarówno powodzie, jak i lokalne podto-
pienia wiążą się z: utratą mienia, uszkodzeniem budynków mieszkalnych 
i przedsiębiorstw, znacznymi utrudnieniami w przemieszczaniu się i za-
opatrzeniu w wodę i żywność gospodarstw domowych, a także mogą po-
wodować bezpośrednie zagrożenie życia. Również susze i bardzo wyso-
kie temperatury stanowią dość poważne zagrożenie w mieście. Wpływają 
one negatywnie na zdrowie, szczególnie osób starszych i małych dzieci 
(udary cieplne, zaburzenia układu krążenia), a także oddziałują negatyw-
nie na środowisko, przemysł oraz rolnictwo. Długotrwałe susze mogą do-
prowadzi do przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, co miało miej-
sce, np.: w Polsce w 2015 r. podczas fali upałów w okresie letnim11.

Zmiany klimatyczne i niekorzystne warunki pogodowe wpływają nie 
tylko na społeczeństwo i środowisko, ale również oddziałują negatywnie 
na przemysł (m. in.: energetyczny, budowlany i spożywczy), a  także na 
usługi transportowe i  turystyczne. Badania naukowe dowodzą, że 20% 
światowego rynku zależy od warunków atmosferycznych, zaś Departa-
ment Handlu USA obliczył, że pogoda ma wpływ na wyniki ekonomicz-
ne ok. 75% amerykańskich przedsiębiorstw12.

Zrównoważony transport, czyli wysoka jakość 
życia mieszkańców miasta

W dokumencie utworzonym przez Komisję UE, czyli wBiałej Księdze 
Transportu, położono szczególny nacisk na: zrównoważony rozwój trans-
portu, zachowanie bezpieczeństwa oraz redukcję emisji zanieczyszczeń. 
Do inicjatyw postulowanych w owym dokumencie należy: wprowadzenie 
pojazdów elektrycznych, rozwój transportu miejskiego, promocja ekolo-
gicznego stylu jazdy, a także tworzenie innowacyjnej i szeroko dostępnej 
infrastruktury drogowej13.

11 Ibidem, s. 122–125.
12 D. Michalak, Wpływ ryzyka pogodowego na wartość usług ekosystemowych, [w:] Gospodarka 

w Praktyce i Teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, nr 4(37), 2014, s. 40.
13 Biała Księga Komisji Europejskiej, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru trans-

portu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 
COM 144, 2011, s. 4–28.
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W dużych miastach priorytetem w ruchu powinno być poruszanie się 
pieszo, ponieważ jest to najtańszy środek lokomocji, który nie niesie ze 
sobą żadnych negatywnych efektów zewnętrznych. Na drugim miejscu, 
pod względem niskiej emisyjności i minimalizacji kosztów, znajduje się 
jazda na rowerze, a następnie komunikacja miejska. Natomiast transport 
samochodowy generuje największe koszty zewnętrzne i  jest najmniej 
przyjazny dla środowiska. Wiąże się z emisją zanieczyszczeń, nadmier-
nym hałasem, zatorami drogowymi, niszczeniem infrastruktury trans-
portowej, otyłością oraz znaczną wypadkowością (Ryc. 1).

Do priorytetowych działań, związanych z wdrażaniem zrównoważo-
nego transportu na terenach zurbanizowanych, należy14:

• Tworzenie infrastruktury drogowej przystosowanej do transportu 
miejskiego, rowerzystów i ruchu pieszych,

• Ograniczanie ruchu samochodowego,
• Budowanie wygodnych węzłów przesiadkowych i obwodnic miast,
• Zazielenianie poboczy ulic i skwerów,
• Pobieranie opłat za wjazd do centrum miasta i parkowanie.

14 P. Filar, Zrównoważony transport, [w:] P. Filar, P. Kubicki, Miasto w  działaniu. Zrównoważony 
rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa, 2012, s. 128–132.

 

Rysunek 1. Priorytetowe działania i koszty zewnętrzne związane z transportem miejskim
Źródło: T. Bużałek, Transport miejski, [w:] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, 

Fundacja Sendzimira, Centrum Rozwiązań Systemowych, Kraków, 2010, s. 272
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Ekohydrologia i usługi ekosystemowe, 
czyli dobra kondycja psychofizyczna ludzi

Woda w mieście, usługi ekosystemowe i zielona infrastruktura (np.: par-
ki, lasy, ogrody działkowe, cmentarze czy zielone dachy) są niezbędne, by 
zapewnić ludziom zdrowie i dobrą kondycję psychofizyczną. Zwłaszcza, że 
błękitno-zielone kliny wpływają na dobry mikroklimat w mieście, obniżają 
temperaturę, wychwytują zanieczyszczenia, a także zapewniają miejsce, gdzie 
ludzie mogą wypocząć, zregenerować się i budować więzi międzyludzkie15.

W związku z tym trzeba zwiększać potencjał wszystkich ekosystemów 
poprzez regulowanie procesów biologicznych, co możemy osiągnąć dzię-
ki regulacji procesów ekohydrologicznych. Właśnie takie interdyscypli-
narne podejście zostało zaproponowane w koncepcji ekohydrologii, któ-
ra łączy wiedzę ekologiczną i  hydrologiczną. Według owej koncepcji 
działania związane z retencją wody i rekultywacją ekosystemów przyczy-
niają się do poprawy jakości życia w mieście16.

15 I. Kupryś-Lipińska, P. Kuna, I. Wagner, Woda w przestrzeni miejskiej a zdrowie mieszkańców, [w:] 
Pod red. T. Bergier, J. Kronenberg, I. Wagner, Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 5, Fun-
dacja Sendzimira, Kraków, 2014, s. 54–56.

16 M. Zalewski, Ekohydrologia – regulacja procesów ekologicznych dla osiągnięcia trwałego roz-
woju, Panorama Polskiej Akademii Nauk, nr 2 (2), 2013, s. 2–3.

Usługi podstawowe Usługi regulacyjne Usługi zaopatrujące Usługi kulturowe

Produkcja gleby Regulacja klimatu Woda i żywność Turystyka

Fotosynteza Zapylanie roślin Drewno i włókna Rekreacja i wypoczynek

Cykl biogeochemiczny Ochrona przed promie-
niowaniem UV Zasoby ozdobne Budowanie więzi  

międzyludzkich

Produkcja pierwotna Neutralizacja i rozkład 
odpadów Zasoby genetyczne Inspiracja kulturowa

Cykl hydrologiczny

Oczyszczanie powietrza, 
wody i gleb Produkty przemysłowe Relacje społeczne

Kontrola erozji Paliwa i leki Edukacja

Tabela. 1. Podział usług ekosystemowych
Źródło: uslugiekosystemow.pl/?q=baza-wiedzy/uslugi-ekosystemow/co-to-sa-uslugi 

-ekosystemow [dostęp online: 09.05.2016].
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Usługi ekosystemowe można podzielić na 4 główne grupy, czyli na 
usługi: podstawowe, regulacyjne, zaopatrujące i  kulturowe. Pierwsza 
grupa odnosi się do najważniejszych cykli i  przemian, które zachodzą 
w środowisku. Są one bezpośrednio powiązane z usługami regulacyjny-
mi, te zaś odpowiadają m. in. za: kształtowanie się klimatu, oczyszcza-
nie środowiska, ochronę przed szkodliwymi czynnikami oraz kontrolę 
różnorodnych procesów. W wyniku działalności środowiska wytwarzane 
są produkty i substancje, z których może korzystać człowiek, jest to nie 
tylko woda i żywność, ale również drewno, paliwa czy produkty przemy-
słowe. Środowisko pełni również usługi kulturowe, do których zaliczamy, 
np.: rekreację, turystykę, relacje społeczne oraz edukację (Tab. 1.).

Ekosystemy wodne pełnią wiele istotnych funkcji na terenach zurba-
nizowanych i priorytetowym działaniem, w świetle zasad zrównoważo-
nego rozwoju, jest właściwe zarządzanie nimi, a także ich ochrona i re-
kultywacja. Woda w mieście ma bardzo duże znaczenie dla środowiska 
naturalnego, wpływa na jego stan i zachowanie bioróżnorodności, a także 
kształtuje mikroklimat na terenach zurbanizowanych (Rys. 2.).

Jeśli chodzi o  kwestie społeczne, to ekosystemy wodne polepsza-
ją jakość życia mieszkańców, wpływają na spójność przestrzenną oraz 
poprawę ludzkiego zdrowia. Natomiast w kontekście działań gospodar-
czych woda pełni funkcję użytkową, ponieważ jest potrzebna praktycznie 

Rysunek 2. Oddziaływanie ekosystemów wodnych na środowisko,gospodarkę i społeczeństwo
Źródło: A. Januchta-Szostak, Usługi ekosystemów wodnych w miastach, 

[w:] Pod red. T. Bergier, J. Kronenberg, Zrównoważony rozwój, 
Zastosowania nr 3, Fundacja Sendzimira, Kraków, 2012, s. 96.
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w każdej gałęzi przemysłu. Właściwe i zrównoważone kształtowanie eko-
systemów wodnych pozwala zachować bezpieczeństwo powodziowe oraz 
zapewnia dostęp do transportu wodnego i rekreacji (Rys. 2.).

Podsumowanie i wnioski
Postęp technologiczny i nowe wynalazki niewątpliwie przyczyniły się 

do dynamicznego rozwoju gospodarczego wielu krajów, ale wiązało się to 
również z powstaniem olbrzymich aglomeracji, które obecnie zamiesz-
kują miliony ludzi (np.: Tokio, Deli, Meksyk, Nowy Jork czy Szanghaj17).

Mieszkańcy miast zazwyczaj mają zapewniony lepszy dostęp do edu-
kacji, kultury czy służby zdrowia. Duże miasta, to możliwość otrzyma-
nia lepszej pracy, a co za tym idzie poprawa warunków życia. Jednak na 
terenach zurbanizowanych występuje również wiele zagrożeń zarówno 
środowiskowych, jak i  antropogenicznych. Przebywając w  środowisku 
miejskim ludzie są narażeni na oddychanie zanieczyszczonym powie-
trzem, nadmierny hałas, fale upałów lub miejscowe podtopienia, a także 
wszelkie zagrożenia dotyczące ruchu drogowego, czy te związane z infra-
strukturą techniczną.

Chcąc zapewnić ludziom wysoką jakość życia, zdrowie i dobrą kon-
dycję fizyczną należy zarządzać miastem w sposób zrównoważony, po-
przez stosowanie odpowiednich instrumentów i wdrażanie polityk, które 
wspierają zrównoważony transport, budownictwo i  energetykę. Należy 
promować jazdę na rowerze i komunikację miejską, a ograniczać ruch sa-
mochodowy. Również bardzo ważna jest ochrona i rekultywacja wszyst-
kich ekosystemów oraz zapewnienie dużej bioróżnorodności, dzięki cze-
mu ludzie będą mogli korzystać z usług, które dostarcza środowisko.

Planiści, decydenci i urzędnicy muszą zrozumieć, że ekosystemy wod-
ne i tereny zielone, które są dodatkowo połączone, to najlepsza inwesty-
cja dla miasta. Dzięki nim zostaje uregulowana temperatura i wilgotność 
powietrza, to czystsze środowisko i zadowoleni mieszkańcy. Zielono-błę-
kitne sieci stanowią miejsca rekreacji, wypoczynku i budowania relacji 
międzyludzkich, które są ludziom bardzo potrzebne, a do których każdy 
powinien mieć równy dostęp.

17 www.miastamaniak.pl/2013/01/20/15-najwiekszych-miast-swiata/ [dostęp online: 11.05.2016].
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Rozwój społeczno- 
-gospodarczy na przykładzie 
gmin miejskich województwa 
łódzkiego

Wstęp
Rozwój jednostek samorządu terytorialnego (rozwój lokalny), to dłu-

gi proces zmian o charakterze celowym, zmierzającym do poprawy stanu 
faktycznego obszaru. Funkcjonowanie i rozwój samorządu terytorialnego 
zależy od wielu czynników – społecznych, ekonomicznych i środowisko-
wych, które określają perspektywy rozwojowe wspólnot terytorialnych. Na 
rozwój społeczno-gospodarczy wpływa bezpośrednio działalność władz 
lokalnych, której obowiązkiem jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb 
społecznych (np. w zakresie usług komunalnych, oświaty, ochrony zdro-
wia, ochrony środowiska). Biorąc pod uwagę zakres tych działań władze 
lokalne powinny dążyć do aktywności mieszkańców w ich realizacji.

Przedmiotem opracowania są gminy miejskie (autorka pominęła mia-
sta na prawach powiatu) w województwie łódzkim. Artykuł opiera się na 
przeglądzie wybranej literatury związanej z rozwojem lokalnym. Celem 
badania w artykule jest próba oceny rozwoju społeczno-gospodarczego 
gmin miejskich województwa łódzkiego w  2014 r. z  punktu widzenia 
jego poziomu. Do analizy czynników rozwoju badanych gmin autorka 
wybrała 6 zmiennych, które w sposób ogólny przestawiają sytuację gmin 
miejskich województwa łódzkiego. Wykorzystane w  pracy dane staty-
styczne w postaci zmiennych charakteryzujących (2014 r.) badane jed-

Ewelina Stasiak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny,  

Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego

http://dx.doi.org/10.18778/8088-490-8.08
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nostki przedstawiają sytuację demograficzną (przyrost naturalny i saldo 
migracji), poziom życia mieszkańców (przeciętna powierzchnia użytko-
wa mieszkania na 1 osobę i liczba mieszkańców na 1 przychodnie), po-
ziom rozwoju ekonomicznego (liczba podmiotów gospodarki narodowej 
i  stopa bezrobocia rejestrowanego) zostały zgromadzone na podstawie 
danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych. Dokonana charakte-
rystyka gmin w artykule stanowi podstawę do podjęcia próby klasyfika-
cji gmin miejskich w województwie łódzkim w 2014 r. Warto zaznaczyć, 
że uzyskane wyniki należy traktować z pewną przezornością, wyłącznie 
w charakterze hipotetycznym, który może wskazać na silne i słabe stro-
ny badanych jednostek. Przeprowadzone badanie ma charakter wstęp-
ny, a kolejnym krokiem może być wskazanie dalszych kierunków badań 
z uwzględnieniem większej liczby wskaźników.

Rozwój lokalny
Założeniem funkcjonującego w Polsce modelu samorządu terytorial-

nego jest wiodąca rola samorządu gminnego, którego działania mają być 
ukierunkowane na pobudzanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodar-
czego i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców danego obszaru1.

Rozwój lokalny, jako charakterystyczna kategoria rozwoju społeczno- 
-gospodarczego, rozumiany jest i określany na różne sposoby. Treść tego 
pojęcia mieści się w przedziale wyznaczonym z jednej strony przez poj-
mowanie rozwoju, jako tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców 
danego terytorium, a  mianowicie dla roczników wchodzących w  wiek 
produkcyjny i bezrobotnych. Jednak z drugiej strony przez pojmowanie 
tego rozwoju, jako całościowego kształtowania możliwie jak najlepszych 
warunków życia w najbliższym otoczeniu, względnie doskonalenie orga-
nizacji, struktury i funkcjonowania terytorialnego systemu społecznego 
(wykorzystanie lokalnych zasobów rozwoju)2.

Rozwój lokalny dotyczy mniejszych jednostek terytorialnych (gminy 
i  powiaty). Regiony, jako przestrzenne systemy społeczno-gospodarcze 
charakteryzują się zróżnicowanym poziomem i  tempem rozwoju. Zatem 
można wyróżnić regiony słabo rozwinięte, średnio i wysoko rozwinięte. In-
nymi słowy w rozwoju lokalnym fundamentem są endogeniczne czynniki 
rozwoju, wśród których wyróżnić możemy najbliższe terytorialnie: lokal-
ne potrzeby, lokalne zasoby, lokalne organizacje i podmioty gospodarcze, 

1 U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska, Samorząd terytorialny a  rozwój nowoczesnego handlu, 
Difin, Warszawa, 2001, s. 22.

2 J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza, Poznań, 2001, s. 46.
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a przede wszystkim miejscowi ludzie, jako wiodąca siła rozwoju3. Do pra-
widłowego rozwoju lokalnego potrzebny jest proces pozytywnych zmian 
z uwzględnieniem właściwych potrzeb, preferencji i harmonogramu war-
tości charakterystycznych dla danego obszaru. Zatem termin ten występuje 
najczęściej w  powiązaniu z  takimi pojęciami jak: lokalność, społeczność 
lokalna, władza lokalna, jak również działania lokalne.

Determinanty rozwoju lokalnego można podzielić na: wewnętrzne 
(miejscowe) oraz zewnętrzne (pozamiejscowe). Czynniki miejscowe są 
to w szczególności wszystkie miejscowe możliwości, jak również cały wa-
chlarz miejscowych potrzeb rozwoju. Bardzo istotne są posiadane przez 
daną jednostkę zasoby, między innymi surowce, zasoby majątkowe, bądź 
zasoby ludzkie. Analizując najbliższe zasoby bardzo istotny jest tu ich 
rozmiar, jakość, dostępność, jak również efektywność wykorzystania, ale 
kluczowym czynnikiem prowadzącym do sukcesu jest adekwatność do 
ogólnej strategii rozwoju. Na możliwości rozwoju składają się takie atu-
ty gminy, jak między innymi specjalizacje, tradycje wytwórcze, ukształ-
towana wymiana międzyregionalna, położenie itp. Potrzeby rozwoju 
z kolei, to z reguły dążenie do zapewnienia określonego poziomu życia 
ludności lub odpowiedniego tempa jego wzrostu. Nie należy pomijać po-
trzeby, a w zasadzie konieczności likwidacji zaniedbań i niedociągnięć, 
które niekorzystanie wyróżniają gminę w świetle przyjętych standardów 
lub stanowią wyjątkową uciążliwość w  odczuciach miejscowego społe-
czeństwa. Czynniki pozamiejscowe najogólniej mówiąc zawierają w so-
bie politykę gospodarczą państwa wraz z jej całym otoczeniem, czyli sys-
tem zarządzany oraz obowiązujące rozwiązania prawne wraz z polityką 
przestrzenną4.

Jednostki samorządu oddziaływają na rozwój lokalny za pomocą in-
strumentów planowania rozwoju. Bardzo czytelnym podziałem instru-
mentów jest podział na instrumenty: prawno-administracyjne, insty-
tucjonalno-organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, planistyczne, jak 
również infrastrukturalne. Pakiet instrumentów organizacyjno-praw-
nych obejmuje: normy prawne uchwalone przez władze, decyzje admi-
nistracyjne (zawierające nakazy, zakazy oraz ograniczenia). Instrumenty 
instytucjonalno-organizacyjne zawierają przedsięwzięcia, które z reguły 
wymagają dużego wysiłku finansowego z silnym zaangażowaniem kapi-
tału publicznego. Ich celem jest generowanie rozwiązań na rzecz szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości, kształtowanie jej klimatu oraz budowanie 

3 J. Parysek, Podstawy..., s. 46.
4 J. Tarajkowski, Polityka gospodarcza, studia i  przyczynki, Oficyna Wydawnicza Garmond,  

Poznań, 2005, s. 318–319.
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urządzeń, które składają się na infrastrukturę biznesu5. Instrumenty eko-
nomiczno-finansowe polegają na skłonieniu podmiotów gospodarczych, 
które funkcjonują w  obrębie gminy do zachowań oczekiwanych przez 
władze gminy. Do najczęściej stosowanych narzędzi z tego zakresu zali-
czyć możemy: podatki oraz opłaty wraz z ulgami, opłaty za korzystanie 
z usług komunalnych, różnego rodzaju dotacje oraz czynsze i ceny6. Waż-
nym aspektem dla lokalizacji inwestycji przez inwestorów i mieszkańców 
jest wyposażenie terenu w podstawowe urządzenia infrastruktury tech-
nicznej oraz społecznej. Teren, który będzie bardziej wyposażony w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej i społecznej jest automatycznie terenem 
bardziej atrakcyjnym dla jego potencjalnych użytkowników7. Narzędzia 
zaliczane do grupy instrumentów planistycznych są bardzo ważnymi do-
kumentami, ponieważ duża część z  nich kreuje w  sposób bezpośredni 
strukturę przestrzenną i  gospodarczą gminy (plany przestrzenne oraz 
plany gospodarcze). Wśród zadań własnych gminy wyróżnić możemy 
sprawy ładu przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami. Na 
szczególną uwagę zasługują dwa bardzo ważne dokumenty na poziomie 
gminy, jakimi są: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego8.

Mając ogólny obraz rozwoju lokalnego należy podkreślić, że polityka 
lokalna jest zobowiązana wspierać działania danego obszaru, aby podno-
sić jego rozwój, a tym samym poprawić jego poziom konkurencyjności 
na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego.

Znaczenie władz lokalnych dla rozwoju 
lokalnego

Należy zgodzić się, że władze lokalne są odpowiedzialne za rozwój 
lokalny podporządkowanego im terenu, dlatego ważne jest, aby organy 
samorządu terytorialnego działały umiejętnie. Punktem wyjścia do pra-
widłowego rozwoju obszaru jest zapewnienie sprawnej administracji.

Podmioty rozwoju lokalnego, to te, które są bądź powinny być zaan-
gażowane w  proces rozwoju danego obszaru. Do podmiotów rozwoju 
lokalnego zaliczyć można, między innymi: jednostki samorządu teryto-
rialnego, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje i  inne organizacje 
pożytku publicznego. Zatem istotna rola lokalnych samorządów teryto-

5 E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa, 2003, s. 194.
6 Tamże, s. 197.
7 Tamże, s. 200.
8 Tamże, s. 205.
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rialnych wynika z faktu, że stanowi kluczową rolę w kreowaniu rozwoju 
lokalnego. Na poziomie lokalnym funkcjonuje samorząd gminny i  sa-
morząd powiatu, ponadto niektóre miasta działają na prawach powiatu. 
Jednostki samorządu gminnego i samorządu powiatowego są względem 
siebie w pełni autonomiczne, a ich oddziaływanie na rozwój lokalny jest 
zdeterminowane przez ustawowo nałożone zadania9. W gminie organami 
samorządu terytorialnego są: organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezy-
dent miasta) oraz organ stanowiący (rada gminy). Warto zwrócić uwagę, 
że barierą, która można znacząco wpłynąć na brak efektów w rozwoju 
społeczno-gospodarczym jest zbyt duża zmienność władz lokalnych. 
Wiele przedsięwzięć inwestycyjnych jest rozciągniętych w  czasie, więc 
czas jednej kadencji może okazać się niewystarczający do pełnego zaan-
gażowania, czy zakończenia podjętych działań. Natomiast przy zmianie 
władzy zauważyć można brak zaufania mieszkańców do organów samo-
rządowych. Powinien nastąpić większy udział społeczności lokalnej w za-
rządzaniu sprawami gminy oraz świadomość egzekwowania od władzy 
efektów ich działań i obietnic. Zatem budowanie partnerstwa wewnątrz 
społeczności lokalnych prowadzi do zaangażowania się wokół podejmo-
wanych celów. Lokalny rozwój jest bowiem procesem społecznym, który 
wymaga czynnej postawy mieszkańców10.

Gospodarka lokalna jest zbiorem współzależnych podmiotów, któ-
re działają na terenie gminy, z których każdy spełnia konkretne funkcje 
i dąży do osiągnięcia celów. Podmioty te mają różny zasięg oddziaływa-
nia, ponieważ działalność jednych zamyka się w granicach administracyj-
nych gminy (np. władz lokalnych), a inne mają zasięg regionalny, krajo-
wy, a nawet międzynarodowy (np. przedsiębiorstwa)11. Fundamentalnym 
celem rozwoju lokalnego jest podejmowanie przez podmioty (głównie 
władze lokalne) za niego odpowiedzialne zaprojektowanych czynności 
prowadzących w  określonej perspektywie do polepszenia sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej danego terytorium12.

Reasumując, władze lokalne są realnymi gospodarzami terenu i  są 
odpowiedzialni za prawidłowe koordynowanie i  nadzorowanie planów 
na rzecz rozwoju. Władze mają za zadanie podejmować odpowiednie 
decyzję, tak aby dbać o  rozwój lokalnych społeczności. Tak więc pod-

9 T. Famulska, K. Znaniecka, Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice, 2004, s. 24–27.

10 U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska, Samorząd..., s. 23.
11 E. Dżbik, Gospodarka miejska. Wybrane zagadnienia gospodarki samorządu terytorialnego, Ofi-

cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 1995, s. 8.
12 J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, 

Wydawnictwo fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2007, s. 82.
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stawową funkcją jednostek samorządu terytorialnego jest tworzenie od-
powiednich warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego. Władze 
muszą również wspierać mieszkańców i podejmować z nimi współpracę, 
aby stale pobudzać ich aktywność, co jest istotną determinantą rozwo-
ju. Prawidłowa atmosfera pomiędzy nimi jest w stanie dostarczyć mak-
symalne efekty. Jednak współpraca zależy przede wszystkim od rodzaju 
gminy i charakterystyki społeczności lokalnej, a przede wszystkim liczby 
mieszkańców i stopnia zżycia się danej społeczności z organami władzy 
samorządowej, co w dłuższym czasie przynosi korzystne następstwa na 
danym terenie.

Ogólna charakterystyka województwa 
łódzkiego i gmin miejskich

Województwo łódzkie (18 219 km2) to obszar położony w środkowej 
Polsce. Graniczy z  województwami: kujawsko-pomorskim, mazowiec-
kim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim. Administracyj-
nie województwo łódzkie podzielone jest na 177 gmin (z czego 18 z nich 
to gminy miejskie, 26 miejsko-wiejskie i 133 wiejskie), które tworzą 21 
powiatów (bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, 
łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, pod-
dębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, 
wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i  zgierski) oraz trzy miasta na 
prawach powiatu: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice.

Wyszczególnienie Województwo

powierzchnia w km2 18 219

liczba ludności 2 504 136

ludność na km2 137

przyrost naturalny -7 023

saldo migracji -2 045

Tabela. 1. Profil województwa łódzkiego w 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego  

województwa łódzkiego 2015.



81Rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie gmin miejskich...

Obszar objęty badaniem zamieszkiwało w 2014 r. łącznie 2 504 136 
osób, z  czego najwięcej w gminach: Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, 
Bełchatów, Zgierz. Najmniej mieszkańców liczyły gminy: Brzeziny, Łę-
czyca, Głowno. Średnia gęstość zaludnienia kształtowała się na poziomie 
137 os/km2. Najgęściej zaludnione gminy to: Pabianice, Zduńska Wola, 
Bełchatów. Stosunkowo niewielką gęstością zaludnienia odznaczały się 
gminy: Brzeziny, Konstantynów Łódzki, Głowno. Przyrost naturalny 
w województwie łódzkim w 2014 r. wykazywał trend malejący, a saldo 
migracji było ujemne.

Efektem relacji między liczbą urodzeń, a liczbą zgonów jest przyrost na-
turalny. Dodatni przyrost naturalny w 2014 r. odnotowano tylko w jednej 
gminie, mianowicie w Bełchatowie (+238). We wszystkich pozostałych gmi-
nach przyrost naturalny był ujemny. Najgorsza sytuacja była w Pabianicach 
(-318), następnie w Tomaszowie Mazowieckim (-229) oraz Zgierzu (-162).
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Konstantynów Łódzki 4 1 1 1 11 5 23 1

Pabianice 15 10 6 4 1 10 46 6

Głowno 7 4 5 6 14 13 49 7

Ozorków 6 6 15 3 12 11 53 8

Zgierz 13 2 8 2 2 7 34 2

Brzeziny 3 3 4 15 15 9 49 7

Bełchatów 1 15 7 12 3 2 40 3

Radomsko 12 8 2 7 5 8 42 4

Tomaszów Mazowiecki 14 9 10 14 4 10 61 12

Sieradz 8 14 9 9 7 6 53 8

Zduńska Wola 11 13 11 5 8 9 57 10

Kutno 10 11 12 13 6 4 56 9

Łęczyca 5 5 14 10 13 12 59 11

Łowicz 9 12 3 8 9 3 44 5

Rawa Mazowiecka 2 7 13 11 10 1 44 5

Tabela. 2. Profil gmin miejskich województwa łódzkiego w 2014 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.
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Różnicą między napływem, a odpływem ludności jest saldo migracji. 
W badanych gminach dominowało ujemne saldo migracji. Dotyczyło to 
12 gmin, w których to najsłabszym wynikiem charakteryzuje się Bełcha-
tów (-517) oraz Sieradz (-244). Największe dodatnie saldo migracji odno-
towano w Konstantynowie Łódzkim (+110).

W  2014 r. największą przeciętną powierzchnią użytkową przypadającą 
na 1 osobę dysponowali mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego (28,2 m2 na  
1 osobę), Radomska (26,5 m2), Łowicza (26,4 m2) oraz Brzezin (26,3 m2), 
a najmniejszą mieszkańcy Łęczycy (21,7 m2) oraz Ozorkowa (22 m2).

Najlepsza sytuacja pod względem opieki zdrowotnej była w Konstan-
tynowie Łódzkim, gdzie na 1 przychodnie przypada 5 952 mieszkańców, 
Zgierzu (6 376) i Ozorkowie (6 689). Natomiast najsłabiej rozbudowana 
sieć placówek opieki zdrowotnej wystąpiła w Tomaszowie Mazowieckim 
(64 513), Kutnie (45 371) i Brzezinach (brak przychodni).

Na aktywność gospodarczą regionu wpływa liczba podmiotów gospo-
darczych, czyli im wyższa wartość wskaźnika, tym większa liczba firm 
działających na danym obszarze. Wśród badanych gmin w 2014 r. działa-
ło łącznie 53 675 podmiotów gospodarki narodowej. W 2014 r. najwięcej 
podmiotów gospodarki narodowej było w Pabianicach (6 865), Zgierzu 
(5 669) oraz Bełchatowie (5 455), a najmniej przedsiębiorczą gminą były 
Brzeziny (1 345).

W poszczególnych gminach miejskich stopa bezrobocia rejestrowanego 
w 2014 r. wahała się od 9,1 % do 18,5 %. Największe problemy ze znalezie-
niem pracy mieli mieszkańcy Głowna, Łęczycy i Ozorkowa, gdzie stopa bez-
robocia kształtowała się odpowiednio na poziomie 18,5 %, 18,3 % i 17,3 %. 
Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w Rawie Mazowieckiej (9,1 %).

Klasyfikacja gmin miejskich województwa 
łódzkiego

Uwzględniając charakterystykę gmin miejskich można podjąć próbę 
zarysowania i oceny rozwoju społeczno-gospodarczego badanych jedno-
stek samorządu terytorialnego w 2014 r. Przedstawione wartości wskaź-
ników uporządkowano od najlepszego (najbardziej sprzyjającego wyniku 
w danym wskaźniku) przydzielając mu wartość 1, do najsłabszego przypi-
sując mu wartość 15. Natomiast na koniec punkty poszczególnych gmin 
zostały podliczone, co pozwoliło ocenić ich pozycję (im mniej punktów, 
tym gmina ma lepszą pozycje na tle pozostałych).
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W pierwszej trójce najlepszych gmin znalazł się Konstantynów Łódz-
ki (23 pkt.), Zgierz (34 pkt.) i Bełchatów (40 pkt.). Natomiast najsłabsze 
wyniki w omawianych gminach uzyskał Tomaszów Mazowiecki (61 pkt.), 
Łęczyca (59 pkt.) i Zduńska Wola (57 pkt.). Gminy miejskie wojewódz-
twa łódzkiego dysponuję zróżnicowanymi predyspozycjami do rozwoju 
obszaru. Różnorako kształtują się możliwości zastosowania lokalnych za-
sobów, bowiem każda gmina zmaga się z różnymi trudnościami natury 
przestrzennej, społecznej, czy ekonomicznej. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że wartości wskaźników uzyskanych w  analizie trudno jest zmie-
nić w krótkim okresie czasu. Większość przedsięwzięć jest realizowanych 
w pewnych etapach, co znacząco wpływa na ich długą realizacje, a więc 
rozciągniecie w  czasie. Mimo wszystko władze lokalne i  mieszkańcy 
mogą zabiegać o zapewnienie rozwoju i dobrych warunków życia.

Wyszczegól-
nienie

Przyrost 
naturalny

Saldo mi-
gracji

Przeciętna 
powierzch-
nia użytko-
wa miesz-
kania na 1 
osobę

Liczba 
mieszkań-
ców na 1 
przychdnie

Liczba 
podmiotów 
gospodarki 
narodowej

Stopa bezro-
bocia reje-
strowanego

Konstanty-
nów Łódzki -27  110 28,2  5 952 1 918 13,1

Pabianice -318 -170 25,6  6 720 6 865 15,0

Głowno -63   -21 26,1  7 379 1 376 18,5

Ozorków -60   -54    22  6 689 1 444 17,3

Zgierz -162    69 25,3  6 376 5 669 13,7

Brzeziny -26    14 26,3 - 1 345 14,8

Bełchatów 238 -517 25,4 29 652 5 455 9,8

Radomsko -145   -76 26,5  9 479 4 554 14,3

Tomaszów 
Mazowiecki -229 -164 24,5 64 513 5 436 15,0

Sieradz -64 -244 24,6 14 357 4 341 13,3

Zduńska 
Wola -96 -203 24,3  7 218 4 309 14,8

Kutno   -86 -182 23,8 45 371 4 352 12,9

Łęczyca   -57   -45 21,7 14 660 1 407 18,3

Łowicz   -68 -202 26,4  9 723 2 950 11,0

Rawa Mazo-
wiecka     -7   -60 23,6 17 737 2 254   9,1

Tabela. 3. Klasyfikacja gmin miejskich województwa łódzkiego w 2014 r.
Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowując można stwierdzić, że do tworzenia odpowiedniego 
planu działania dla rozwoju społeczno-gospodarczego gmin miejskich 
województwa łódzkiego konieczne są pogłębione badania, które powin-
ny zważać na uwarunkowania otoczenia zewnętrznego oraz specyfikę 
wewnętrzną. Co może w  dłużej perspektywie czasu wprowadzić pozy-
tywne aspekty, które będą miały istotny wpływ na lepsze warunki ży-
cia dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wobec tego ich rozwój musi iść 
w  kierunku przemian bardziej złożonych i  ulepszonych, a  priorytetem 
dla władz lokalnych powinna być odpowiednia kontrola nad procedurą 
rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zakończenie
Rozwój lokalny musi być traktowany, jako kształtowanie korzystnej 

strefy życia społeczności lokalnych w  systemie społeczno-gospodar-
czym, co niejednokrotnie już akcentowano. Zatem rozwój charaktery-
zuje się odpowiednim gospodarowaniem zasobami i  wprowadzaniem 
odpowiednich kierunków działania, aby zostały zaspokojone potrzeby 
mieszkańców. Omawiając miejsce i rolę samorządu w zarządzaniu gminą 
należy pamiętać, że władze lokalne bez względu na wielkość jednostki 
administracyjnej powinny zadbać o praktyczną aktywność mieszkańców 
w rozwoju lokalnym, jak również zwiększenie aktywności oraz chęci do 
współpracy. Mimo że inaczej swoją politykę rozwoju będzie kształtować 
duża jednostka samorządu terytorialnego, inaczej zaś mała. Zatem wła-
dze lokalne w małych gminach odgrywają w procesach rozwoju stosun-
kowo dużą role, ponieważ są głównym podmiotem procesów rozwojo-
wych, a ich wpływ na rozwój lokalny jest znaczący. Warto podkreślić, że 
władze lokalne cieszą się znacznie większym zaufaniem, niż władze wyż-
szych szczebli, ponieważ są najlepiej zorientowani w rzeczywistym stanie 
swojego obszaru.
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