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Szanowni Państwo, 
 

Mam przyjemność oddać w Państwa ręce 
przygotowany przez Małopolskie Obserwatorium 
Gospodarki unikatowy raport z badań poziomu 
świadomości ekologicznej przedsiębiorców 
w Małopolsce. 

Publikacja odpowiada na kilka bardzo ważnych 
pytań. Odpowiedzi te mogą mieć duże znaczenie dla 
tych przedsiębiorców, którzy chcą iść z duchem 
czasów. Faktem jest, że świadomość ekologiczna 
jest obecnie jednym z ważniejszych elementów 

sukcesu w biznesie. Ogólnoświatowy trend jest taki, że nie można ignorować kwestii 
ekologii. Wręcz przeciwnie, można je przekuć w atut swojego przedsiębiorstwa. Oparty na 
wiarygodnych badaniach i wnikliwej analizie raport Małopolskiego Obserwatorium 
Gospodarki pokazuje obecnie stosowane i preferowane przez innych narzędzia i sposoby, by 
właśnie proekologiczna postawa wyróżniała daną firmę. 

Jak promować ekologiczny sposób zarządzania firmą? Czy warto zwiększyć aktywność na 
rynku  technologii i produktów środowiskowych? W jakim stopniu inni starają się budować 
przewagę konkurencyjną swojego przedsiębiorstwa opartą na ekologii i czy warto 
wykorzystywać energię odnawialną? To pytania, które mogą nurtować małopolskich 
przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju swoich firm. Raport dostarcza im informacji w tym 
zakresie i daje możliwość oceny sytuacji. To niezwykle cenna, bo kompleksowa wiedza. 

Część przedsiębiorców zorientowała się już, że dynamiczny rozwój firmy może nieść ze sobą 
ryzyko zagrożenia dla równowagi ekologicznej. Zależności społeczno-ekonomiczne 
w połączeniu z ekologią mogą być bardzo złożone. Dlatego bardzo ważne jest budowanie 
wśród przedsiębiorców i właścicieli firm postaw proekologicznych. To jedno z zadań 
samorządu województwa. 

Mnie osobiście niezwykle cieszy fakt, że małopolscy przedsiębiorcy coraz częściej interesują 
się ekologią i prowadząc swoją działalność mają na względzie ochronę środowiska. 
Świadczy to o ogólnym trendzie zauważalnym w całej społeczności. To naprawdę budujące, 
że kwestie środowiskowe, które jeszcze kilkanaście lat temu były uznawane za drugorzędne, 
teraz są niemal wymogiem przy prowadzeniu innowacyjnej firmy. 

Mam nadzieję, że lektura tego raportu pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie wpływu, jaki 
działalność gospodarcza może mieć na środowisko naturalne oraz da Państwu wskazówki, 
które pozwolą na harmonijne łączenie biznesu z dbałością o naturę. 
 
 

 
 
 

     
 

           Marek Sowa 
  Marszałek Województwa Małopolskiego 
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Wykaz skrótów 

 CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing 

 EMAS – Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (Eco‐Management and Audit Scheme) 

 GUS – Główny Urząd Statystyczny 

 IEA – International Energy Agency 

 ISO – Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (International Organization for Standardization) 

 MOG – Małopolskie Obserwatorium Gospodarki 

 MŚP – Małe i średnie przedsiębiorstwa 

 OECD  –  Organizacja  Współpracy  Gospodarczej  i  Rozwoju  (Organisation  for  Economic  Co‐

operation and Development) 

 OZE – Odnawialne Źródła Energii 

 PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. 

 SZŚ – System Zarządzania Środowiskowego 

 UE – Unia Europejska 

 WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
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1. Metodologia badania 

Badanie  „Proekologiczne  zachowania  małopolskich  przedsiębiorstw”,  zrealizowane  dla 
Małopolskiego  Obserwatorium  Gospodarki,  działającego  w  ramach  Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa  Małopolskiego,  przeprowadzone  zostało  metodą  sondażu  telefonicznego  CATI 
(Computer  Assisted  Telephone  Interviewing)  na  reprezentatywnej  próbie  małopolskich 
przedsiębiorstw  w  okresie  od  listopada  do  grudnia  2010  roku.  Spośród  314  0171  podmiotów 
gospodarczych,  funkcjonujących  (według  stanu  na  koniec  2009  roku)  na  terenie  województwa 
małopolskiego,  drogą  doboru  losowego  do  badania  wybrano  470  małopolskich  firm.  Badanie 
współfinansowane było przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem  projektu  badawczego  „Proekologiczne  zachowania  małopolskich  przedsiębiorstw”  było 
zdiagnozowanie  poziomu  świadomości  ekologicznej  małopolskich  przedsiębiorców,  a  także 
określenie poziomu wiedzy z zakresu  istnienia proekologicznych programów  i rozwiązań. Określono 
stopień  zainteresowania  rozwiązaniami,  jakie  oferują  proekologiczne  programy,  oraz 
przeanalizowano  nastawienie  małopolskich  przedsiębiorców  wobec  inwestycji  w  (innowacyjne) 
programy  /  rozwiązania  proekologiczne,  przyczyniające  się  do  zmniejszenia  kosztów  prowadzenia 
działalności oraz podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. W odniesieniu do głównego celu 
badania  określono  cele  pośrednie,  które  –  w  założeniu  –  miały  pozwolić  na  zbadanie  i  ocenę 
aktualnych  działań  proekologicznych  małopolskich  przedsiębiorstw  oraz  czynników,  które  mają 
największy wpływ na decyzje o wprowadzeniu technologii środowiskowych. 

Cele szczegółowe badania: 

1. Określenie  poziomu  świadomości  małopolskich  przedsiębiorców  w  zakresie  wpływu  ich 
przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. 

2. Analiza  podjętych  oraz  planowanych  przez  przedsiębiorstwo  działań,  mających  na  celu 
zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

3. Analiza możliwości  zwiększenia  aktywności małopolskich  przedsiębiorstw  na  rynku  technologii 
i produktów środowiskowych. 

4. Określenie  stopnia  zainteresowania  małopolskich  przedsiębiorców  budową  długookresowej 
przewagi  konkurencyjnej,  opartej  na  działalności  proekologicznej,  w  tym  na  wykorzystaniu 
energii odnawialnej oraz ekoinnowacji. 

5. Wyodrębnienie  bodźców  mających  istotne  znaczenie  dla  wprowadzania  ekologicznych 
produktów i rozwiązań w małopolskich firmach. 

Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie 470 małopolskich przedsiębiorstw. Dla 
uzyskania wypowiedzi, prezentujących  zróżnicowane  spojrzenie na badane  zjawiska,  zdecydowano 
o nadreprezentacji  średnich  i dużych przedsiębiorstw,  co ma uzasadnienie w  faktycznej  strukturze 
małopolskich  firm  (większość  stanowią mikroprzedsiębiorstwa  i  firmy małe). Udział poszczególnych 
klas wielkości firm w próbie przedstawia tabela 1: 

 
Tabela 1. Wielkość przedsiębiorstwa według zatrudnienia 

Klasa wielkości przedsiębiorstwa  Liczebność próby  Procent próby 

mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników)  N=200  42,6% 

małe przedsiębiorstwa (zatrudniające 10‐49 pracowników)  N=190  40,4% 

średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające 50‐249 pracowników)  N=60  12,8% 

duże przedsiębiorstwa (zatrudniające 250+ pracowników)  N=20  4,3% 

Źródło danych: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

                                                 
1 Urząd Statystyczny w Krakowie; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/krak/ASSETS_2010_01_inf_syg.pdf 
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Podział małopolskich przedsiębiorstw  na  cztery  kategorie  został dokonany według  zaleceń  Komisji 
Europejskiej2: 

1) mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które: 
- zatrudnia mniej niż 10 pracowników, oraz  
- jego  roczny  obrót  nie  przekracza  2 milionów  euro  lub  całkowity  bilans  roczny  nie 

przekracza 2 milionów euro. 
2) małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które:  

- zatrudnia mniej niż 50 pracowników, oraz 
- jego  roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro  lub  całkowity bilans  roczny nie 

przekracza 10 milionów euro; 
3) średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które: 

- zatrudnia mniej niż 250 pracowników, oraz 
- jego  roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro  lub  całkowity bilans  roczny nie 

przekracza 43 milionów euro; 
4) duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które: 

- zatrudnia 250 pracowników i więcej, oraz 
- jego  roczny  obrót  przekracza  50  milionów  euro  lub  całkowity  bilans  roczny 

przekracza 43 miliony euro. 
Dobrana  próba  (dobór  losowo‐warstwowy)  odzwierciedlała  także  udział  poszczególnych  branż 
działalności w województwie małopolskim, zgodnie z podziałem na główne sekcje PKD 2007. Udział 
poszczególnych branż został przedstawiony w tabeli 2. 
 

Tabela 2. Branża firmy według PKD 

Sekcja PKD  Branża 
Liczebność 
próby 

Procent 
próby 

C. Przetwórstwo przemysłowe  PRZEMYSŁ  N=54  11,5% 

F. Budownictwo  BUDOWNICTWO  N=62  13,2% 

G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

HANDEL I NAPRAWY  N=133  28,3% 

I. Transport i gospodarka magazynowa 
TRANSPORT I 
GOSPODARKA 

N=38  8,1% 

J. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
K. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

DZIAŁALNOŚĆ 
FINANSOWA 

N=83  17,7% 

H. Hotele i restauracje  HOTELE I RESTAURACJE  N=19  4,0% 

L. Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

USŁUGI RYNKOWE I 
NIERYNKOWE 

N=81  17,2% 

M. Edukacja 

N. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

O. Pozostała działalność usługowa 

P. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne potrzeby 

Źródło danych: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

W  wylosowanej  próbie  przedsiębiorstw  należących  do  wymienionych  sektorów  gospodarki 
zachowana została również struktura procentowa między podmiotami prywatnymi a państwowymi. 
Podział przedstawia tabela 3: 

 
Tabela 3. Typ własności firmy 

Kategoria własności firmy  Liczebność próby  Procent próby 

podmioty prywatne  N=458  97,4% 

podmioty państwowe  N=12  2,6% 

Źródło danych: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

                                                 
2 Ustawa z 2 lipca 2004 o swobodzie gospodarczej, definicja mikro‐, małych i średnich przedsiębiorstw 
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Podczas  realizacji wywiadów  zebrano  także  informacje  dotyczące  zasięgu  terytorialnego  działania  firmy 
(tabela 4) oraz okresu jej funkcjonowania na rynku (tabela 5). Wymiary te nie stanowiły kryteriów doboru 
próby. 

 
Tabela 4. Zasięg terytorialny działania firmy 

Zasięg terytorialny działania firmy  Liczebność próby  Procent próby 

lokalny (gminny)  N=160  34,3% 

regionalny (w skali województwa) / ponadregionalny  N=137  29,3% 

ogólnopolski  N=100  21,4% 

europejski / światowy  N =70  15,0% 

Źródło danych: Opracowane własne na potrzeby badania. 

 
 

Tabela 5. Okres funkcjonowania firmy na rynku 
Okres funkcjonowania firmy na rynku  Liczebność próby  Procent próby 

krótki (do 10 lat)  N=202  43,2% 

średni (11‐20 lat)  N=177  37,8% 

długi (powyżej 20 lat)  N=89  19,0% 

Źródło danych: Opracowanie własne na potrzeby badania. 

Ze względu na długość funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, zostały one podzielone na trzy kategorie: 
a. firmy funkcjonujące krótko (do 10 lat); 
b. firmy funkcjonujące średni okres (od 11 do 20 lat); 
c. firmy funkcjonujące długo (powyżej 20 lat). 

Powyższy  podział  został  dokonany w  oparciu  o  dwa  kryteria,  pierwszy  to  rozkład  częstości  odpowiedzi 
udzielonych przez respondentów w trakcie badania, w drugim został uwzględniony okres funkcjonowania 
firm w odniesieniu do zmian ustrojowych w Polsce: firmy funkcjonujące długo działały na rynku w okresie 
przed  transformacją,  firmy  działające  przez  średni  okres  rozpoczęły  działalność  w  pierwszej  dekadzie 
wolnego rynku w Polsce, firmy funkcjonujące krótko  – w drugiej dekadzie. 
W odniesieniu do zasięgu  terytorialnego działania  firm, zostały one podzielone na cztery kategorie, przez 
zagregowanie firm o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym oraz firm o zasięgu europejskim i światowym. 
Było to podyktowane względami analitycznymi, by dysponować wystarczająco liczną próbą odpowiadającą 
tym  kategoriom,  wystarczającą  do  zaobserwowania  ewentualnych  istotnych  statystycznie  różnic, 
charakterystycznych dla takich rodzajów przedsiębiorstw: 

a. lokalny (gminny), 
b. regionalny (w skali województwa) / ponadregionalny (kilka województw), 
c. ogólnopolski, 
d. europejski / światowy. 

Próba do badania została wylosowana z odzwierciedleniem: 
a. branży działalności według PKD 2007; 
b. klas wielkości firm: mikro, małych, średnich i dużych; 
c. zarejestrowanego typu własności firmy. 

Liczba wylosowanych rekordów w danej kategorii została zwielokrotniona. Dodatkowe rekordy pełniły rolę 
próby  rezerwowej  (o  tych  samych  parametrach  wielkości  firmy,  branży  i  typu  własności,  co  rekord 
zasadniczy). Wykorzystanie  próby  rezerwowej  było  dopuszczalne w momencie  błędu  próby  zasadniczej. 
Baza  została  dostarczona  przez  zleceniodawcę,  operatem  losowania  był  REGON.  Badanie  zostało 
zrealizowane  metodą  CATI  (Computer  Assisted  Telephone  Interviewing),  polegającą  na  telefonicznej 
rozmowie  ankietera  z  respondentem  w  oparciu  o  wystandaryzowany  kwestionariusz  i wykorzystanie 
pomocy  komputera  wyposażonego  w  specjalistyczne  oprogramowanie.  Wybór  tej  metody  badawczej 
podyktowany był potrzebą uzyskania wiarygodnych danych w możliwie najkrótszym czasie oraz specyfiką 
respondentów.  Metoda  wywiadu  telefonicznego  pozwala  na  stosunkowo  szybką  realizację  procesu 
badawczego oraz pełną kontrolę i ocenę jakości zbieranych danych w trakcie prowadzenia badań. Jej zaletą 
jest także łatwiejszy dostęp do aktywnych zawodowo respondentów. 
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2. Poziom świadomości ekologicznej małopolskich przedsiębiorstw 

Analizę działań w zakresie ochrony środowiska bądź zmniejszania oddziaływania na środowisko, podjętych 
przez  małopolskie  przedsiębiorstwa,  należało  rozpocząć  od  zdiagnozowania  poziomu  świadomości 
ekologicznej małopolskich przedsiębiorców oraz  świadomości w  zakresie  rodzaju  i intensywności wpływu 
działalności  przedsiębiorstwa  na  środowisko  naturalne.  Świadomość  ekologiczna  nie  jest  pojęciem 
jednoznacznym, więc na potrzeby  tego badania  została ona  zdefiniowana  jako poziom wiedzy na  temat 
środowiska  naturalnego  oraz  dostrzeganie  związków  i  interakcji  między  środowiskiem  naturalnym 
a warunkami  i  jakością życia. Przy  inicjowaniu  jakichkolwiek działań środowiskowych  istotnym elementem 
jest  uświadomienie  sobie  przez  przedsiębiorców  rodzaju  i  zakresu  wpływu  związanego  z  prowadzoną 
działalnością na środowisko3. 

Dotychczasowe badania wskazują,  że  świadomość wpływu na  środowisko wśród reprezentantów sektora 
MŚP  pozostaje  na  relatywnie  niskim  poziomie.  Badanie  „Potencjał  małych  i  średnich  przedsiębiorstw 
w dziedzinie  kreowania  nowych  produktów  innowacyjnych  –  rozwiązania  proekologiczne”4, 
przeprowadzone na zlecenie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP), pokazuje,  że wśród 
objętych  badaniem  firm  63%  nie  zidentyfikowało  wpływu  prowadzonej  działalności  na  środowisko 
naturalne. Wyniki tego badania są zbieżne z wynikami przedstawionymi w raporcie Fundacji Partnerstwo dla 
Środowiska „Problemy oddziaływania małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko”, opracowanymi na 
podstawie badania z 2009 roku. Wynika z niego, że aż 68% badanych firm uważa, że prowadzona przez nie 
działalność ma  niewielki  wpływ  na  środowisko,  a  7% przedsiębiorców  deklaruje,  że  przez  prowadzoną 
działalność wcale nie oddziałuje na otoczenie5. Wśród przedsiębiorców uczestniczących w tym badaniu tylko 
25% oceniło wpływ firmy na środowisko jako duży i bardzo duży. W porównaniu z wynikami uzyskanymi we 
wcześniejszych edycjach  tego badania zauważyć można wzrost  (o 11%)  ilości  firm, których  reprezentanci 
dostrzegają i potrafią ocenić wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie naturalne. 
Świadomość  oddziaływania  na  biosferę  należy  zestawić  z  możliwościami  wpływu  przedsiębiorstwa  na 
środowisko. W zrealizowanym przez Fundację w 2008  roku badaniu małopolskich przedsiębiorstw wśród 
czynników działalności, przez które oddziaływały one na środowisko, najczęściej były wskazywane: zużycie 
energii  elektrycznej  (42%),  emisja  gazów  (35%),  ścieków  (35%),  powstawanie  odpadów  wymagających 
składowania (34%) oraz zużycie wody (30%). 
 

Wykres 1. Czynniki działalności firm wywierające, zdaniem przedsiębiorców, największy wpływ na 
środowisko 

 

Źródło danych: Wykres  z  raportu Problemy oddziaływania małych  i  średnich przedsiębiorstw na  środowisko, 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008 

                                                 
3 Przeprowadzenie badań rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacji w Polsce – 
ochrona środowiska i ekoinnowacje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010 

4  Potencjał małych  i  średnich  przedsiębiorstw  w  dziedzinie  kreowania  nowych  produktów  innowacyjnych  – 
rozwiązania proekologiczne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008 

5  Problemy  oddziaływania  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  na  środowisko,  Fundacja  Partnerstwo  dla 
Środowiska, Kraków 2008 
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Przeważająca większość  respondentów badania  zrealizowanego dla Małopolskiego Obserwatorium 
Gospodarki  uważa,  że  działalność  ich  firmy  nie ma wpływu  na  środowisko  naturalne:  blisko  65% 
respondentów  zadeklarowało  brak  wpływu  przez  emisję  pyłów,  gazów,  zapachów  czy  produkcję 
odpadów wymagających składowania. Niewielki odsetek małopolskich przedsiębiorstw przyznaje, że 
ich działalność ma znaczący wpływ na środowisko naturalne. Najwięcej firm uważa, że w dużym  lub 
bardzo dużym stopniu wpływa na środowisko przez zużycie energii (10,4%), zużycie wody (7,6%) lub 
emisję hałasu (7,4%). W przypadku zużycia energii 65,6% badanych wskazało średni lub mały wpływ 
na otoczenie; 23%  respondentów  stwierdziło,  że  ich przedsiębiorstwo nie oddziałuje na otoczenie 
przez zużycie energii. 

 
Wykres 2. Deklarowana ocena wpływu działalności firmy na środowisko przez różne czynniki. 

Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z badania. 

Na podstawie pytania o deklarowaną ocenę wpływu działalności  firmy na  środowisko przez  różne 
czynniki obliczony  został wskaźnik, będący wartością  średnią uzyskaną  z ocen na  skali od 1 – brak 
wpływu do 5 – bardzo duży wpływ. Bardzo duży wpływ należy utożsamiać z postrzeganym wpływem 
negatywnym,  dlatego  też  niskie  oceny  na  skali  oznaczają  przekonanie  o  małej  „szkodliwości” 
działalności firmy względem środowiska naturalnego. 
Analiza uzyskanych wyników pod kątem branż, w  jakich działały objęte badaniem przedsiębiorstwa, 
wskazuje, że firmy z branży przemysłowej oceniają swój wpływ na środowisko głównie przez zużycie 
energii  (2,17),  emisję  pyłów  (1,79)  i  hałasu  (1,68).  Przedsiębiorstwa  budowlane  wskazały,  że 
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w najwyższym  stopniu oddziałują na  środowisko emisją hałasu  (2,35)  i pyłów  (2,13) oraz  zużyciem 
energii  (2,27).  Firmy  działające w  sektorze  transport  i  gospodarka magazynowa  zdefiniowały  swój 
wpływ na  środowisko m.in. przez  emisję hałasu  (2,68),  gazów  (2,47)  i  zapachów  (2,32) oraz przez 
zużycie energii (2,35). Co interesujące, firmy z sektora hotele i restauracje wskazały, że oddziałują na 
środowisko przez zużycie wody (3,61) i energii (3,42) oraz emisję ścieków (3,0) i produkcję odpadów 
wymagających  składowania  (2,32).  Średnie  wynikające  z  uzyskanych  odpowiedzi  wskazują,  że 
przedsiębiorcy działający w tym sektorze charakteryzują się wyższą świadomością oddziaływania na 
środowisko niż przedsiębiorcy z innych branż. 
 

Tabela 6. Wskaźnik wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. 
Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 
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Ogółem  Średnia  2,28  1,93  1,73  1,73  1,63  1,55  1,54  1,52 

Wielkość zatrudnienia 

Mikroprzedsiębiorstwa   Średnia  2,16‐  1,79‐  1,56‐  1,62‐  1,59  1,38‐  1,53  1,40‐ 

Małe przedsiębiorstwa   Średnia  2,31  2,03  1,83+  1,86+  1,61  1,66  1,59  1,59 

Średnie przedsiębiorstwa   Średnia  2,44  2,05  1,88  1,64  1,73  1,64  1,39  1,66 

Duże przedsiębiorstwa   Średnia  2,60  2,05  1,90  1,85  2,00  2,00  1,75  1,58 

Branża 

Przemysł   Średnia  2,17  1,78  1,44‐  1,68  1,57  1,46  1,37‐  1,79+ 

Budownictwo    Średnia  2,27  1,98  1,36‐  2,35+  1,60  1,61  1,62  2,13+ 

Handel i naprawy    Średnia  2,31  1,91  1,76  1,41‐  1,67  1,47  1,44  1,38‐ 

Transport i gospodarka 
magazynowa 

Średnia  2,35  1,62‐  1,59  2,68+  1,76  2,47+  2,32+  1,59 

Działalność finansowa  Średnia  2,21  1,90  1,84  1,33‐  1,54  1,41  1,39  1,27‐ 

Hotele i restauracje    Średnia  3,61+  3,42+  3,00+  2,05  2,32+  1,84  1,89  1,89 

Usługi rynkowe i nierynkowe  Średnia  2,03  1,85  1,79  1,69  1,51  1,35‐  1,49  1,22‐ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Trzeba  odnotować,  że  uzyskane  wartości  wskaźników  są  raczej  niskie,  co  oznacza,  że  w  firmach 
panuje przekonanie o słabym wpływie ich działalności na środowisko naturalne. Jednakże, zaznaczają 
się  różnice  w  zależności  od  typów  przedsiębiorstw,  co  jest  zrozumiałe  z  uwagi  na  inne  warunki 
prowadzenia  działalności.  Wyniki  dotyczące  świadomego  postrzeganego  wpływu  działań 
przedsiębiorstw na środowisko są podobne do wyników otrzymanych z badania przeprowadzonego 
przez  Fundację  Partnerstwo  dla  Środowiska  w  2008  roku.  W  obu  badaniach  ponad  60% 
respondentów  deklarowało,  że  przez  prowadzoną  działalność w  znikomym  stopniu  oddziałuje  na 
środowisko.  Oznacza  to,  że  mimo  upływu  czasu  poziom  świadomości  ekologicznej  małopolskich 
przedsiębiorców nie uległ znaczącemu wzrostowi. Z uzyskanych w niniejszym badaniu danych wynika, 
że  najwyższy wpływ,  jaki małopolscy  przedsiębiorcy  dostrzegają,  to  oddziaływanie  na  środowisko 
przez takie czynniki jak zużycie energii, w dalszej kolejności wody i emisję ścieków oraz hałasu. Wyniki 
badania  zarysowują  różnice  w  poziomie  świadomości  małopolskich  przedsiębiorców;  pierwszym 
czynnikiem  różnicującym  jest wielkość przedsiębiorstwa – wraz  ze wzrostem poziomu  zatrudnienia 
wzrasta poziom  świadomości ekologicznej; drugim czynnikiem  jest specyfika branży, w której  firmy 
działają. Wyniki wskazują,  że  istnieją  grupy małopolskich  przedsiębiorstw, w  których  świadomość 
ekologiczna  jest  wyższa  od  przeciętnej.  Do  takich  należą  sektory:  hotele  i  restauracje  oraz 
budownictwo. 
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Zakłada  się  korelację  między  poziomem  świadomości  ekologicznej  przedsiębiorstw  w  zakresie 
wpływu  na  środowisko  naturalne  a  spełnianiem  wymogów  określonych  w  prawie  ochrony 
środowiska:  funkcjonowanie  przedsiębiorstwa  zgodnie  z  prawem  ochrony  środowiska  oraz  spełnianie 
wymogów  tam  stawianych  świadczy  o  poziomie  świadomości  ekologicznej  przedsiębiorstwa. 
Z przeprowadzonego  dla  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości  badania6  wynika,  że  polscy 
przedsiębiorcy  charakteryzują  się  niskim  poziomem  wiedzy  w  zakresie  prawnych  wymagań 
środowiskowych. Wyniki badania wskazują, że 22% polskich przedsiębiorców nie zna wymogów prawnych 
z  zakresu  ochrony  środowiska  dotyczących  prowadzonej  przez  siebie  działalności,  z  tego  aż  w  75% 
mikroprzedsiębiorstw  zadeklarowano  brak  znajomości  przepisów  prawnych  z  tego  zakresu. W analizie 
zostały  przedstawione  także  bariery,  z  jakimi  polscy  przedsiębiorcy  stykają  się  w kontekście  prawa 
środowiskowego.  Do  największych  barier,  utrudniających  podejmowanie  działań  na  rzecz  ochrony 
środowiska, przedsiębiorcy zaliczyli częste nowelizacje prawa  (30% wskazań) oraz niezrozumiałe normy 
prawne  (23% wskazań). Problemy wynikające  z nieprzestrzegania prawa ochrony  środowiska wynikają 
w głównej mierze  ze  słabej orientacji przedsiębiorców w  jego zapisach, a  to z kolei  spowodowane  jest 
słabym poziomem świadomości oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. Jednocześnie, jak wynika 
z  badania  przeprowadzonego  dla  PARP,  to  właśnie  konieczność  dostosowania  się  do  istniejących 
wymagań  prawnych  wymusza  na  przedsiębiorcach  aktywność  w obszarze  technologii  i  usług 
środowiskowych  –  zdecydowana  większość  polskich  firm,  które  zadeklarowały  znajomość  przepisów 
prawnych, podejmuje działania w celu dostosowania się do ich przestrzegania. 

Standardy  ochrony  środowiska  wzrastają,  a  z  nimi  wzrasta  liczba  aktów  prawnych  na  szczeblu 
europejskim  i krajowym, nakładających na przedsiębiorców obowiązki. Egzekwowanie tych obowiązków 
należy  do  kompetencji  administracji  publicznej  i  samorządowej.  Działalność  przedsiębiorstw,  zgodnie 
z prawem ochrony  środowiska,  jest przedmiotem kontroli m.in. Wojewódzkich  Inspektoratów Ochrony 
Środowiska (WIOŚ). W wyniku przeprowadzonych przez WIOŚ kontroli w przedsiębiorstwach w 2009 roku 
pod kątem zaniedbań i nadużyć stwierdzono, że najczęstszymi nieprawidłowościami są braki decyzji oraz 
pozwoleń  na  gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska7.  Najczęstsze  przykłady  naruszenia  prawa  przez 
przedsiębiorców  to  niewniesienie  opłat  za  korzystanie  ze  środowiska  czy  niezłożenie  sprawozdań 
o korzystaniu ze środowiska. 

Wykres 3. Wyniki kontroli Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska  
w województwach w 2009 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 2011 

                                                 
6  Potencjał małych  i  średnich  przedsiębiorstw  w  dziedzinie  kreowania  nowych  produktów  innowacyjnych  – 
rozwiązania proekologiczne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010 

7  Informacja  o  realizacji  zadań  Inspekcji  Ochrony  Środowiska  w  2009  roku,  Główny  Inspektor  Ochrony 
Środowiska, 2010 
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Na  podstawie  wyników  z  kontroli  WIOŚ  stwierdzono,  że  w  województwach:  świętokrzyskim, 
podkarpackim,  lubelskim, podlaskim  i pomorskim występowało znacznie mniej naruszeń przepisów 
prawa  niż  w  śląskim,  lubuskim  czy  opolskim.  W  województwie  małopolskim  w  przypadku  40% 
skontrolowanych przedsiębiorstw  stwierdzono  zaniedbania  i naruszenie przepisów. Analiza danych 
pokontrolnych wskazuje na silne zróżnicowanie regionalne. Przeświadczenie przedsiębiorców, że  ich 
działalność  nie  wpływa  na  środowisko,  powoduje  brak  zainteresowania  regulacjami  prawnymi 
z zakresu  ochrony  środowiska.  Niestety,  kontrole  wskazujące  naruszenie  przepisów  prawnych 
i w konsekwencji  nakładające  kary  finansowe,  bywają  pierwszym  zetknięciem  przedsiębiorców 
z prawem ochrony  środowiska. Z przeprowadzonego przez Organisation  for Economic Co‐operation 
and Development (OECD) w 2007 roku badania wynika, że jednym z czynników motywujących firmy 
do zainteresowania czystszą produkcją oraz badaniami nad nowymi technologiami jest coraz bardziej 
restrykcyjna polityka ekologiczna państwa, w tym przede wszystkim rozwiązania prawne8. Ostrzejsze 
wymogi prawne, wynikające z polityki ekologicznej, sprzyjają zmianom w funkcjonowaniu i wdrażaniu 
proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach. 

Z  racji  tego,  że  małopolscy  przedsiębiorcy  odznaczają  się  niskim  poziomem  znajomości  prawa 
ochrony  środowiska  oraz  niską  świadomością  ekologiczną,  rekomenduje  się  podjęcie  działań, 
mających na celu podwyższenie poziomu świadomości  i wiedzy ekologicznej przedsiębiorców. Takie 
narzędzia stymulujące  jak szkolenia  informacyjne, seminaria czy kampanie  informacyjne w mediach 
uświadamiające  rzeczywisty  wpływ  i  związek  przedsiębiorców  ze  środowiskiem  naturalnym, 
przyczynią  się  do  wzrostu  wiedzy  i  świadomości  ekologicznej  oraz  znajomości  przepisów  prawa 
z zakresu ochrony środowiska i obowiązków, jakie nakłada ono na przedsiębiorców. Ponadto, zaleca 
się monitorowanie poziomu wiedzy  i świadomości ekologicznej małopolskich przedsiębiorców przez 
realizację  systematycznych  badań  panelowych, w  których  zostanie  uwzględniona  także  społeczna 
odpowiedzialność biznesu małopolskich przedsiębiorstw. 

                                                 
8 Business and the Environment: Policy Incentives and Corporate Responses, OECD, 2007, [za:] Potencjał małych 
i  średnich  przedsiębiorstw  w  dziedzinie  kreowania  nowych  produktów  innowacyjnych  –  rozwiązania 
proekologiczne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008 
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3. Działania proekologiczne małopolskich przedsiębiorstw 

Konkurencyjność współczesnej gospodarki  jest  związana  z nieustanną aktywnością przedsiębiorstw 
w zakresie  śledzenia  rynkowych  trendów  i  wdrażania  nowoczesnych  rozwiązań,  które  mają 
przekładać  się na wymierne efekty, przede wszystkim ekonomiczne.  Jeśli efekt ekologiczny ma być 
przekonywujący dla przedsiębiorcy, to przede wszystkim musi być „policzalny”; kalkulacja wdrożenia 
konkretnej  technologii musi pokazać,  jaki dzięki niej  firma osiągnie  zysk. W przypadku  technologii 
środowiskowych  jest podobnie, tzn. wdrożenie rozwiązania prośrodowiskowego, oprócz osiągnięcia 
efektu ekologicznego, powinno przełożyć się na efekt ekonomiczny. Z badań przeprowadzonych przez 
OECD  oraz  PARP  wynika,  że  efekt  ekologiczny  sam  w  sobie  nie  jest  traktowany  przez  polskich 
przedsiębiorców  jako  wymierny.  „Czynnik  środowiskowy  stanowi  jedynie  dodatkowy  aspekt 
przedsięwzięć  podejmowanych  najczęściej  w  celu  minimalizacji  kosztów  lub  zwiększenia 
przychodów”9.  Zatem  podstawą  motywacji  dla  przedsiębiorców  do  wdrożenia  nowej 
prośrodowiskowej technologii jest przede wszystkim efekt ekonomiczny. 

Opublikowany w  2008  roku  przez  Fundację  Partnerstwo  dla  Środowiska  raport,  przygotowany  na 
podstawie  badania  dotyczącego  problemu  zarządzania  środowiskiem  w  małopolskich  firmach, 
zawiera analogiczny wniosek – podstawowym czynnikiem decydującym o podjęciu działań na  rzecz 
ochrony  środowiska  była  chęć  obniżenia  kosztów  (59%),  a  w  dalszej  kolejności  chęć  poprawy 
wizerunku przedsiębiorstwa (47%). Kolejne czynniki to chęć poprawy stanu środowiska w okolicy bez 
motywacji  ekonomicznych  (36%)  oraz  możliwość  podniesienia  pozycji  rynkowej  i  konieczność 
modernizacji  technologii,  wynikająca  z  obowiązujących  przepisów  prawnych  (ok.  22%)10.  Takie 
czynniki  jak  naciski  ze  strony  klientów,  okolicznych  mieszkańców,  władz  lokalnych,  banków, 
ubezpieczycieli,  nie  stanowią  istotnego  bodźca  do  podejmowania  przez  przedsiębiorstwa  działań, 
mających na celu redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 
Wykres 4. Motywacje firm do podejmowania działań na rzecz środowiska. 

 
Źródło danych: Wykres  z  raportu Problemy oddziaływania małych  i  średnich przedsiębiorstw na  środowisko, 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008 

                                                 
9  Potencjał małych  i  średnich  przedsiębiorstw  w  dziedzinie  kreowania  nowych  produktów  innowacyjnych  – 

rozwiązania proekologiczne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008 
10  Problemy  oddziaływania  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  na  środowisko,  Fundacja  Partnerstwo  dla 

Środowiska, Kraków 2008 
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Badanie  zrealizowane  dla  Małopolskiego  Obserwatorium  Gospodarki  obejmowało  identyfikację 
podjętych  działań,  które w  sposób  pośredni  przyczyniły  się  do  ograniczenia własnego wpływu  na 
środowisko przez przedsiębiorstwo. Działaniami przekładającymi się na efekt ekologiczny, najczęściej 
wprowadzanymi przez małopolskie firmy, były zmniejszenie zużycia energii (59,8%) oraz zmniejszenie 
ilości  wytwarzanych  odpadów  (53,4%),  natomiast  najrzadziej  –  zmniejszenie  emisji  zapachów 
(20,4%). Wyniki wskazują,  że w 21,5% przebadanych przedsiębiorstw nie podjęto  żadnych działań, 
które w efekcie skutkowałby ograniczeniem wpływu na środowisko naturalne. 

 
 

Wykres 5. Formy działania podjęte przez małopolskie przedsiębiorstwa;  
Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 

 

Źródło danych: Opracowanie na podstawie danych z badania. 

W przypadku  zużycia energii oraz  zmniejszenia emisji  zapachów wyniki mniej więcej pokrywają  się 
z wynikami dotyczącymi poziomu świadomości wpływu działalności firmy na środowisko naturalne – 
około 76% respondentów wskazało, że  ich przedsiębiorstwo oddziałuje na środowisko przez zużycie 
energii, a 64,5%  respondentów odpowiedziało,  że  ich przedsiębiorstwo nie wpływa na  środowisko 
przez emisję zapachów. Ciekawe zależności widoczne są w przypadku ilości wytwarzanych odpadów: 
około 62% respondentów uważa, że  ich przedsiębiorstwo nie wpływa w ten sposób na środowisko, 
z drugiej strony aż 53,4% wskazało, że w  ich firmach podjęto działania zmierzające do redukcji  ilości 
wytwarzanych  odpadów.  Prowadzi  to  do  wniosku,  że  małopolskie  przedsiębiorstwa  nie 
przeprowadziły  pełnej  analizy  kanałów  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  naturalne. 
Natomiast  wyniki  badania  pozwalają  stwierdzić,  że  małopolscy  przedsiębiorcy  są  świadomi 
możliwości  ograniczania  kosztów  prowadzenia  działalności  dzięki  redukcji  niektórych  form 
oddziaływania na środowisko. 

W  trakcie  ostatnich  trzech  lat małopolskie  przedsiębiorstwa  wdrożyły  różnorodne  formy  działań, 
które  w  większym  bądź  mniejszym  stopniu  przyczyniły  się  do  ograniczenia  oddziaływania  na 
środowisko naturalne. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie konkretnych działań, jakie zostały 
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podjęte  przez  ich  przedsiębiorstwo,  oraz  o  wskazanie,  które  z  nich  są  planowane  do  wdrożenia 
w trakcie  najbliższych  trzech  lat.  Wśród  wyodrębnionych  na  potrzeby  badania  form  zachowania 
najwięcej  respondentów  zadeklarowało  wprowadzenie  energooszczędnych  źródeł  światła  (80%), 
w dalszej  kolejności  minimalizację  kosztów  zakupu  surowców  (64,7%)  oraz  zmniejszenie  ilości 
wytwarzanych  odpadów  (59,1%).  Ograniczenie  zużycia  wody  np.  przez  zastosowanie  prelatorów, 
dwudzielczych  spłuczek, wprowadziło 34,3% przebadanych przedsiębiorstw  i w  trakcie najbliższych 
3 lat  taka  sama  ilość  firm planuje  zmniejszenie  zużycia wody. Największy odsetek przedsiębiorców 
planuje wprowadzenie  energooszczędnych  źródeł  światła  (65,1%),  zakup nowych urządzeń  lub  ich 
modernizację  w  celach  proekologicznych  (62,8%)  oraz minimalizację  produkcji  odpadów  (61,9%). 
Redukcję  kosztów  zakupu  surowców  podjęło  57,9% małopolskich  firm,  natomiast  w  najbliższych 
3 latach takie działanie planuje przedsięwziąć 60,4% przebadanych firm. Odzysk ciepła ze spalin  lub 
urządzeń  chłodniczych  planuje wdrożyć  23,4%  przebadanych  przedsiębiorstw, w  trakcie  ostatnich 
trzech lat takie działanie wdrożyło 16,6% firm. W trakcie ostatnich 3 lat 6% badanych firm nie podjęło 
żadnej formy działań proekologicznych. Na pytanie o formy zachowań proekologicznych, które firma 
planuje  wdrożyć  w  trakcie  najbliższych  3  lat,  ponad  10%  małopolskich  przedsiębiorstw 
zadeklarowało, że nie wprowadzi żadnych rozwiązań wspierających środowisko. 
 

 
Wykres 6. Małopolskie przedsiębiorstwa a formy zachowań proekologicznych. Realizacja i plany; 

Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 

10,6%

0,9%

23,4%

32,3%

34,3%

39,6%

44,7%

60,4%

61,9%

62,8%

65,1%

6,0%

1,3%

16,6%

25,7%

34,3%

38,5%

56,6%

57,9%

59,1%

64,7%

80,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

żadne z powyższych

inne 

odzysk ciepła ze spalin lub z urządzeń 

chłodniczych

zakup nowych  technologii lub ich 
modernizacja w celach proekologicznych

zmniejszenie zużycia wody

remont budynków  / infrastruktury

substytucja surowców

minimalizacja kosztów zakupu surowców

minimalizacja produkcji odpadów

zakup nowych urządzeń lub ich modernizacja 

w celach proekologicznych

wprowadzenie energooszczędnych  źródeł 

światła

Formy zachowań proekologicznych,  jakie zostały podjęte przez firmę w trakcie ostatnich 3 lat

Formy zachowań proekologicznych,  które  firma planuje wdrożyć w trakcie najbliższych 3 lat

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 
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Dane  ilościowe  wskazują,  że  mikroprzedsiębiorstwa  rzadziej  podejmowały  jakiekolwiek  formy 
zachowań  minimalizujących  oddziaływanie  na  środowisko  w  ostatnich  3  latach;  6  spośród  9 
wyodrębnionych na potrzeby badania działań było wskazywanych istotnie statystycznie rzadziej. Były 
to:  wprowadzenie  energooszczędnych  źródeł  światła  (73,5%),  zmniejszenie  ilości  wytwarzanych 
odpadów (52,5%), zakup nowych urządzeń lub ich modernizacja w celach proekologicznych (48,5%), 
remont budynków / infrastruktury (49,0%), zakup nowych technologii lub ich modernizacja w celach 
proekologicznych (15,5%), odzysk ciepła ze spalin lub z urządzeń chłodniczych (11,5%). 

Małe  przedsiębiorstwa  istotnie  częściej  wprowadzają  energooszczędne  źródła  światła  (85,8%), 
średnie  –  kupują  nowe  urządzenia  lub modernizują  je w  celach  proekologicznych  (70%),  zaś  duże 
firmy  w  ogromnym  odsetku  (95%)  zmniejszają  ilości  wytwarzanych  odpadów  oraz  remontują 
i ocieplają  budynki  (80%).  Również  istotnie  statystycznie  częściej  kupują  nowe  technologie  lub 
modernizują  je  w  celach  proekologicznych  (60%).  Firmy  usługowe  istotnie  rzadziej  podejmowały 
działania proekologiczne w ostatnich 3 latach. Do pewnego stopnia można to tłumaczyć specyfiką ich 
działalności i brakiem adekwatności niektórych z działań proekologicznych. 

 
 

Wykres 7. Formy zachowań proekologicznych podjęte przez firmy w trakcie ostatnich 3 lat; 
Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 

 
Źródło danych: Opracowanie na podstawie danych z badania. 
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Firmy o  zasięgu  lokalnym  istotnie  częściej dokonują  remontów budynków  i  ich  termomodernizacji 
(65,6%),  zaś  rzadziej  zakupu  nowych  technologii  lub  ich modernizacji  w  celach  proekologicznych 
(18,1%).  Firmy  ogólnopolskie  rzadziej  wprowadzały  energooszczędne  źródła  światła  (70%)  oraz 
dokonywały remontów  i dociepleń (44%). Firmy o zasięgu międzynarodowym częściej podejmowały 
zachowania proekologiczne  związane  z  inwestycjami: nabywały nowe urządzenia  (70%) bądź nowe 
technologie (37,1%) lub też modernizowały urządzenia w celach proekologicznych. 

Firmy  krótko  działające  na  rynku  istotnie  statystycznie  częściej  nie  podejmowały  żadnych  form 
zachowań  proekologicznych  w  ciągu  ostatnich  3  lat  (8,9%). Może  to  wynikać  z  tego,  że  pewne 
proekologiczne  rozwiązania  były  od  początku  wprowadzane  w  nowych  firmach  i  nie  trzeba  było 
podejmować  dodatkowych  działań  (jak  np.  remontów  i  termomodernizacji).  Jednakże  74,8%  firm 
krótko działających na  rynku wprowadziło energooszczędne  źródła  światła, a 46% wyremontowało 
budynki / infrastrukturę w celu termomodernizacji. Jedynie 2,2% długo działających firm nie podjęło 
w  ostatnich  3  latach  działań  proekologicznych,  a  aż  71,9%  takich  firm  przeprowadziło  remonty 
budynków / infrastruktury połączone z termomodernizacją. 

 
Tabela 7. Formy zachowań proekologicznych podjęte przez firmy w ostatnich 3 latach; 

Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470 

Źródło danych: Opracowanie na podstawie danych z badania. 

 W ciągu najbliższych trzech lat firmy planują wdrożenie różnych działań proekologicznych, przy czym 
mikroprzedsiębiorstwa mają w tym zakresie plany istotnie rzadziej. Średnie przedsiębiorstwa istotnie 
częściej (80%) planują zakup nowych urządzeń bądź  ich modernizację. Warto zauważyć, że firmy tej 
wielkości  również  częściej  dokonały  już  tego  rodzaju  inwestycji  (70%).  Można  stąd  wnosić,  że 
w perspektywie  trzech  lat  niemal  wszystkie  średnie  przedsiębiorstwa  dokonają  zakupu  nowych 
urządzeń  bądź  je  zmodernizują.  Średnie  firmy  planują  także  remont  budynków  /  infrastruktury 
(58,3%) –  jest to zbliżony odsetek w stosunku do średnich firm, które takiej  inwestycji  już dokonały 
bądź są w  trakcie  jej  realizacji  (60%). W przypadku dużych  firm można mówić o  istotnie częstszych 
planach  zakupu  nowych  urządzeń  (85%),  minimalizacji  produkcji  odpadów  (90%)  czy  remontu 
budynków  (65%).  Firmy  przemysłowe  i  budowlane  istotnie  częściej  planują wdrażać  różne  formy 

Ogółem 
 
 

w
p
ro
w
ad
ze
n
ie
 

en
er
go
o
sz
cz
ęd

n
yc
h
 ź
ró
d
eł
 

św
ia
tł
a 
 

m
in
im

al
iz
ac
ja
 k
o
sz
tó
w
 z
ak
u
p
u
 

su
ro
w
có
w
  

zm
n
ie
js
ze
n
ie
 il
o
śc
i 

w
yt
w
ar
za
n
yc
h
 o
d
p
ad
ó
w
  

za
ku
p
 n
o
w
yc
h
 u
rz
ąd
ze
ń
 lu
b
 ic
h
 

m
o
d
e
rn
iz
ac
ja
 w
 c
e
la
ch
 

p
ro
e
ko
lo
gi
cz
n
yc
h
  

re
m
o
n
t 
b
u
d
yn
kó
w
 /
 

in
fr
as
tr
u
kt
u
ry
, 

te
rm

o
m
o
d
e
rn
iz
ac
ja
 

su
b
st
yt
u
cj
a 
su
ro
w
có
w
, t
zn
. 

za
st
ęp

o
w
an
ie
 s
u
ro
w
có
w
 ic
h
 

ek
o
lo
gi
cz
n
ym

i 

o
d
p
o
w
ie
d
n
ik
am

i  

zm
n
ie
js
ze
n
ie
 z
u
ży
ci
a 
w
o
d
y,
 n
p
. 

p
rz
ez
 z
as
to
so
w
an
ie
 

p
er
la
to
ró
w
, d
w
u
d
zi
el
n
yc
h
 

sp
łu
cz
ek
  

za
ku
p
 n
o
w
yc
h
 t
ec
h
n
o
lo
gi
i l
u
b
 

ic
h
 m

o
d
e
rn
iz
ac
ja
 w
 c
el
ac
h
 

p
ro
e
ko
lo
gi
cz
n
yc
h
  

o
d
zy
sk
 c
ie
p
ła
 z
e 
sp
al
in
 lu
b
 

z 
u
rz
ąd
ze
ń
 c
h
ło
d
n
ic
zy
ch
  

in
n
e 
 

ża
d
n
e 
z 
p
o
w
yż
sz
yc
h
  

N= 470  376  304  278  272 266 181 161 121  78  6 28

N= 100%  80,0%  64,7%  59,1%  57,9% 56,6% 38,5% 34,3% 25,7%  16,6%  1,3% 6,0%

Zasięg terytorialny działania firmy 

lokalny (gminny)  82,5%  64,4%  60,6%  58,1%  65,6%+  41,9%  33,8%  18,1%‐  15,0%  1,3%  5,0% 

regionalny / 
ponadregionalny  

82,5%  65,0%  55,5%  55,5%  54,7%  32,1%  38,0%  24,8%  17,5%  0,7%  6,6% 

ogólnopolski  70,0%‐  62,0%  58,0%  51,0%  44,0%‐  39,0%  31,0%  32,0%  14,0%  2,0%  8,0% 

europejski / 
światowy 

82,9%  70,0%  65,7%  70,0%+  55,7%  44,3%  32,9%  37,1%+  22,9%  1,4%  4,3% 

Okres funkcjonowania firmy na rynku

krótki  74,8%‐  61,9%  56,9%  54,5%  46,0%‐  42,1%  32,2%  22,3%  12,9%  1,5%  8,9%+

średni  83,1%  67,8%  61,6%  58,2%  61,0%  33,3%  33,9%  26,6%  19,2%  1,1%  4,5% 

długi  85,4%  65,2%  58,4%  65,2%  71,9%+  41,6%  38,2%  32,6%  20,2%  1,1%  2,2%‐ 
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zachowań  proekologicznych. Wprowadzenie  energooszczędnych  źródeł  światła  planuje  75,8%  firm 
budowlanych, zakup nowych urządzeń bądź  ich modernizację – 75,9%  firm przemysłowych  i 74,2% 
budowlanych.  W  budownictwie  istotnie  częściej  planuje  się  też  minimalizacje  kosztów  zakupu 
surowców (72,6%) oraz remonty i docieplenia budynków (53,2%). Firmy usługowe mają mniej planów 
wdrażania zachowań proekologicznych. Strategię tę można tłumaczyć argumentem nieadekwatności 
niektórych spośród form zachowań proekologicznych do specyfiki działalności tych firm, ale fakt, że 
istotnie statystycznie mniej  (51,9%) planuje wprowadzanie energooszczędnych  źródeł  światła może 
świadczyć o mniejszej świadomości ekologicznej tej grupy firm. 
 

Wykres 8. Formy zachowań proekologicznych, które małopolskie firmy planują w trakcie 
najbliższych 3 lat; Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 

 
Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Plany  zakupu nowych  technologii  lub  ich modernizacji  istotnie  częściej  (44,3%)  są wyrażane przez 
firmy  o  zasięgu międzynarodowym.  Deklaracja  tego  typu  planów  jest  częstsza  niż  faktycznie  już 
dokonane zakupy technologii przez firmy międzynarodowe, co pozwala wnioskować o  intensyfikacji 
tej formy zachowań w międzynarodowych przedsiębiorstwach. 

Firmy krótko działające na rynku rzadziej planują remonty  lub modernizacje budynków  (33,2%), ale 
może  to wynikać  z braku  takich potrzeb.  Firmy długo  funkcjonujące  istotnie  częstej planują  zakup 
nowych  urządzeń  lub  ich  modernizację  (73,0%),  rzadziej  zaś  minimalizację  produkcji  odpadów 
(49,4%) czy kosztów zakupu surowców  (50,6%). Częstsze natomiast są plany związane z remontami 
i termomodernizacją  budynków  (49,4%)  oraz  zmniejszaniem  zużycia  wody  za  pomocą  instalacji 
odpowiednich  urządzeń  sanitarnych  (43,8%),  co  również może  się wiązać  z  planami modernizacji 
infrastruktury. 
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Tabela 8. Formy zachowań proekologicznych, które małopolskie firmy planują w trakcie 
najbliższych 3 lat; Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470 

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

W poprzednim rozdziale wskazano, że poziom świadomości oddziaływania na środowisko naturalne 
wśród małopolskich przedsiębiorców pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Jednym z elementów, 
który  pośrednio  obrazuje  poziom  świadomości  środowiskowej  firmy,  są  działania  podjęte  przez 
przedsiębiorstwa w zakresie ograniczenia własnych wpływów środowiskowych. Jak wynika z analizy 
zebranych  danych,  małopolscy  przedsiębiorcy  są  świadomi,  które  koszty  w  działalności  należy 
redukować, aby minimalizować ich udział w ogólnych kosztach, dzięki temu ich funkcjonowanie staje 
się bardziej przyjazne dla  środowiska. Niemniej, należy  jednoznacznie wskazać,  że w małopolskich 
przedsiębiorstwach nie przeprowadzono wyczerpującej analizy kanałów, przez które oddziałują one 
na biosferę. Na podstawie powyższych wniosków rekomenduje się podjęcie działań mających na celu 
zachęcenie małopolskich przedsiębiorców, głównie mikro‐ i małych firm, do przeprowadzenia analizy 
kanałów,  przez  które  w  największym  stopniu  oddziałują  one  na  środowisko.  Analiza  ta  powinna 
pomóc uświadomić im, jakie działania można w przedsiębiorstwie podjąć, aby efektywnie redukować 
koszty  i  jednoczenie  minimalizować  negatywny  wpływ  na  środowisko  naturalne.  Warsztaty  dla 
przedsiębiorców  są  dobrym  sposobem  pokazania  sposobu  realizacji  takich  działań;  innym 
instrumentem  informującym  i  obrazującym  możliwe  do  uzyskania  korzyści  są  przykłady  dobrych 
praktyk, które mogą zostać upowszechnione w formie elektronicznej. 

3.1. Czystsza produkcja i ekoprojektowanie 
Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją  i projektowaniem produktów mogą minimalizować swoje 
oddziaływanie  na  środowisko  także  przez  zrównoważone  zarządzanie  produkcją.  Organizacja 
Narodów Zjednoczonych definiuje czystszą produkcję "jako strategię ochrony środowiska polegającą 
na  ciągłym,  zintegrowanym,  zapobiegawczym  działaniu  w  odniesieniu  do  procesów,  produktów 
i usług,  zmierzającym  do  zwiększenia  efektywności  produkcji  i  usług  oraz  redukcji  ryzyka  dla  ludzi 
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N= 470  306  295  291  284  210  186  161  152  110  4  50 

N= 100%  65,1%  62,8%  61,9%  60,4%  44,7%  39,6%  34,3%  32,3%  23,4%  0,9%  10,6% 

Zasięg terytorialny działania firmy

lokalny 
(gminny) 

68,1%  58,8%  60,6%  62,5%  50,6%  41,3%  40,0%  27,5%  21,9%  0,6%  10,6% 

regionalny / 
ponadregionalny  

64,2%  65,0%  57,7%  54,7%  40,1%  41,6%  29,2%  29,9%  22,6%  2,2%  10,2% 

ogólnopolski  63,0%  61,0%  65,0%  59,0%  43,0%  37,0%  34,0%  34,0%  26,0%  ‐‐  13,0% 

europejski / 
światowy 

64,3%  70,0%  71,4%  68,6%  44,3%  37,1%  32,9%  44,3%+  24,3%  ‐‐  8,6% 

Okres funkcjonowania firmy na rynku

krótki  61,4%  58,4%  62,4%  63,4%  45,0%  33,2%‐  33,7%  31,2%  20,3%  0,5%  11,9% 

średni  66,7%  62,7%  67,8%+  61,6%  44,1%  42,4%  30,5%  31,6%  24,3%  0,6%  10,7% 

długi  70,8%  73,0%+  49,4%‐  50,6%‐  46,1%  49,4%+  43,8%+  36,0%  28,1%  2,2%  7,9% 
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i środowiska przyrodniczego"11. W nurt tej koncepcji wpisuje się koncepcja ekoprojektowania – czyli 
projektowania  dla  środowiska.  Dotyczy  ona  przede  wszystkim  procesu  wytwórczego,  gdzie 
najważniejszym  celem  jest  produkt,  którego  produkcja  i  funkcje  użytkowe  mają  być  zgodne 
z wymogami ekologicznymi. To, jak zostanie produkt zaprojektowany, warunkuje jego oddziaływanie 
na  środowisko  podczas  kolejnych  faz  jego  cyklu  życia.  Do  analizy  oddziaływania  na  środowisko 
projektowanego  czy  udoskonalanego  produktu  stosuje  się  ocenę  cyklu  życia  produktu. Metoda  ta 
uwzględnia  szereg  składowych  –  od  momentu  projektowania,  przez  fazę  surowcową,  procesy 
wytwarzania, dystrybucję, użytkowanie, aż do momentu, gdy produkt staje się odpadem12. Dzięki tej 
metodzie  można  wskazać,  jakie  zużyte  komponenty  produktu  kwalifikują  się  do  ponownego 
wykorzystania oraz określić wskaźnikowo stopień uciążliwości produktu dla środowiska. W przypadku 
określania uciążliwości produktu dla  środowiska można podjąć działania związane  z badaniami nad 
doskonaleniem  produktu,  tzw.  analizę  wrażliwości.  Koncepcja  czystszej  produkcji,  w  tym  także 
ekoprojektowanie, zakłada, że nie ma być ona działaniem jednorazowym czy prowokowanym ad hoc, 
ale  ciągłym,  gwarantującym,  przez  powtarzalność  i  systematyczność,  stałe  podnoszenie  jakości 
wytwarzanych  produktów.  Ma  ona  także  udoskonalać  procesy  produkcyjne,  czyli  projektować 
i produkować tak, aby efekt ekologiczny był jak najwyższy. 

Jednym  z  celów  cząstkowych  niniejszego  badania  było  zdiagnozowanie,  czy  małopolskie 
przedsiębiorstwa  podczas  procesów  projektowania  i  wytwarzania  produktu  /  produktów  stosują 
koncepcję czystszej produkcji i ekoprojektowania, a jeśli tak, to w jakim stopniu i które z elementów 
dominują w strategiach małopolskich przedsiębiorstw. Na potrzeby badania wyodrębniono działania 
/  czynniki,  które  świadczą  o  stosowaniu  w  przedsiębiorstwie  strategii  czystszej  produkcji. 
Respondenci  z  firm,  które  zajmują  się  projektowaniem  produktów,  opakowań,  bądź  są  firmami 
produkcyjnymi,  zostali  poproszeni  o  wskazanie  tych  czynników,  które w  ich  przedsiębiorstwie  są 
brane  pod  uwagę  podczas  procesu  projektowania  i/lub  produkcji.  Wśród  małopolskich  firm 
zajmujących się produkcją / projektowaniem produktów / opakowań najczęściej branym pod uwagę 
czynnikiem, mającym wpływ na środowisko naturalne, jest jakość surowców użytych do wytworzenia 
nowego  produktu,  co w  kontekście  zasad  ekoprojektowania13  jest  bardzo  dobrym  znakiem,  gdyż 
minimalizowanie zużycie materiałów i surowców, a tym samym racjonalne ich wykorzystywanie, jest 
jedną z podstawowych zasad ekoprojektowania. Do produkcji powinny być kwalifikowane  surowce 
odnawialne,  a  jeśli  nie  jest  to możliwe  to  takie,  których  szkodliwość  dla  biosystemu  będzie  jak 
najniższa. Ponadto, podczas projektowania powinno się zwracać uwagę na konstrukcję kompozytów, 
z których ma składać się produkt – im mniej złożone kompozyty tym korzystniej, gdyż demontaż bądź 
recykling  będą  łatwiejsze  do  przeprowadzenia.  Jakość  surowców  używanych  do  wytworzenia 
(nowego)  produktu  została  wskazana  przez  67%  respondentów,  natomiast  taki  czynnik  jak 
toksyczność  surowców  użytych  do  produkcji  uwzględniany  jest  w  59,1%  zakwalifikowanych  do 
badania przedsiębiorstw. Drugą z naczelnych zasad ekoprojektowania  jest aspekt zużycia energii na 
każdym etapie produkcji: projektując należy zwrócić uwagę na energochłonność produktu w każdej 
fazie  jego  życia.  Czynnik  zużycie  energii  na  każdym  etapie  produkcji  został wskazany  przez  61,4% 
respondentów. Recykling, czyli ponowne używanie materiałów, surowców do wytwarzania produktu, 
a tym samym ograniczanie zużycia nowych surowców, jest trzecią z zasad. Ta strategia projektowania 
i  produkcji wspierana  jest  przez  programy  tzw.  zamkniętych  cykli  produkcyjnych,  które  zachęcają 
projektantów  i  przedsiębiorców  do  jak  najpełniejszego  uwzględniania  i wykorzystania  zużywanych 
produktów bądź  ich części, które w ostatniej  fazie cyklu  życia stają się odpadem. Taka eksploatacja 
surowców  jest najlepszą z możliwych pod kątem szanowania zasobów przyrody  i oddziaływania na 

                                                 
11 Polski Ruch Czystszej Produkcji http://www.programcp.org.pl/polpcp.htm  
12  Kramer M.,  Strebel  H.,  Buzek  L.  (red.), Międzynarodowe  zarządzanie  środowiskiem.  Tom  III:  Operacyjne 

zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, C.H. Beck, Warszawa 2005 
13  Lewandowska A., Foltynowicz Z., Prośrodowiskowe działania  źródłem  innowacji przedsiębiorstw. Materiały 

z konferencji:  Rozwój  przedsiębiorstw  w  aspekcie  projakościowego  doskonalenia  i  innowacyności, 
Boszkowo 2006  [za:]  Libera  J.,  Labacka  J.,  Ekoprojektowanie  –  nowe  podejście  do  projektowania 
http://www.kepr.ue.poznan.pl/sknekobiznesu/pliki/ekoprojektowanie.pdf 
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środowisko,  zarówno  pod  względem  eksploatacji  zasobów  naturalnych,  jak  i  minimalizacji 
powstających odpadów.  Taki  czynnik  jak możliwość ponownego wykorzystania produktu w  całości 
lub  w  części  jest  uwzględniany  przez  60,2%  zakwalifikowanych  do  badania  przedsiębiorstw, 
natomiast  surowce  pochodzące  z  recyklingu  przez  51,1%  firm,  a  w  48,9%  przedsiębiorstw 
opakowania  projektowane  są  tak,  aby  były  one możliwie  najmniejsze  i  oszczędne  pod względem 
użytych materiałów. Jak wcześniej zauważono, kompozyty, z jakich produkt zostanie zaprojektowany, 
a  następnie  wyprodukowany,  determinują  jego  rozkład,  czyli  okres  utylizacji.  Okres  utylizacji 
produktu,  czyli  długość  rozkładu  elementów  składowych  produktu,  jako  czynnik  istotny  podczas 
projektowania  /  produkcji  (nowego)  produktu  lub  opakowania,  jest  uwzględniany  w  39,8% 
zakwalifikowanych do badania przedsiębiorstw. 

Czynnik  jakość  surowców  użytych  do wytworzenia  nowego  produktu  jest  jednak  istotnie  rzadziej 
uwzględniany  w  mikroprzedsiębiorstwach  (48,4%),  podobnie  jak  długość  rozkładu  elementów 
składowych  produktu  (25,8%)  czy  możliwość  ponownego  wykorzystania  opakowania  (25,8%). 
Zdecydowana  większość  średnich  przedsiębiorstw  (82,4%)  przy  projektowaniu  bierze  pod  uwagę 
zużycie  energii  na  każdym  etapie  produkcji,  zaś  niemal  wszystkie  duże  przedsiębiorstwa  (90%) 
uwzględniają jakość surowców użytych do wytworzenia nowego produktu. 

 
Wykres 9. Czynniki mające wpływ na środowisko, brane pod uwagę przez firmę przy produkcji / 
projektowaniu nowego produktu lub opakowania. Podstawa: firmy zajmujące się produkcją / 

projektowaniem produktów / opakowań; N=88. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Na postawie powyższych wyników należy stwierdzić, że małopolskie przedsiębiorstwa zajmujące się 
produkcją  /  projektowaniem  produktów  /  opakowań  w  umiarkowanym  stopniu  stosują  zasady 
ekoprojektowania  i  czystszej  produkcji.  Jeśli w  firmach  nie  jest  dostrzegany wpływ  na  środowisko 
naturalne  trudno  oczekiwać,  że  będzie  w  nich  świadomie  dostosowywany  system  produkcji 
i projektowania do wytyczanych standardów w zakresie ochrony przyrody. Niemniej, uzyskane w tej 
części badania wyniki należy uznać raczej za zadowalające, szczególnie w przypadku zestawienia  ich 
z relatywnie  niskim  poziomem  świadomości  ekologicznej  i  wiedzy  na  temat  ochrony  środowiska. 
W kontekście  tej  części  analizy  należy  nadmienić,  że  realizowane  w  ostatnich  latach  badania 
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statystyczne  zwracają  uwagę,  że  największe  zagrożenie  dla  środowiska  stanowi  eksploatacja 
produktów  oraz  związane  z  nią  odpady. Wnioski  te  pokazują,  jak  istotne  jest  promowanie wśród 
przedsiębiorstw  zasad  czystszej  produkcji  i  ekoprojektowania,  gdzie  od  początku  analizowany  jest 
cykl  życia  produktu,  w  tym  jego  użyteczność  nawet  jako  odpadu.  Jednocześnie  z  akcjami 
informacyjnymi,  mającymi  głównie  na  celu  uświadomienie  przedsiębiorcom  wpływu  ich  firm  na 
środowisko naturalne, powinny być upowszechniane zasady czystszej redukcji oraz ekoprojektowania 
produktów wraz z zobrazowaniem korzyści, jakie wynikają z nich dla przedsiębiorstwa i biosfery. 

3.2. Zarządzanie energią elektryczną w małopolskich przedsiębiorstwach 

Na zarządzanie energią składa się szereg czynności, które, aby przyniosły wymierny efekt, muszą być 
skoordynowane.  Ponadto,  „wpływa  ono  na  bezpieczeństwo  zasilania,  rentowność  i  ekologiczne 
następstwa  procesu  produkcji  zarówno  podczas  procesu  przekształcania  energii  (zarządzanie 
zasilaniem  w  energię),  jak  również  podczas  wykorzystania  przekształconej  energii  (zarządzanie 
użytkowaniem  energii)”14.  Produkcja  energii  elektrycznej  jest  główną  przyczyną  nadmiernej  emisji 
gazów  cieplarnianych. Według  International  Energy Agency  (IEA) oświetlenie pochłania około 14% 
energii elektrycznej w Europie  i 19% energii na  świecie15. Efektywność energetyczna, wypracowana 
dzięki  odpowiedniemu  zarządzaniu  energią,  jest  najszybszym  i  najczystszym  sposobem  redukcji 
zużycia  energii  w  przedsiębiorstwie.  Wymiana  starego  oświetlenia  na  energooszczędne  jest 
pierwszym krokiem, które przedsiębiorstwa podejmują w celu zredukowania zużycia energii, a  tym 
samym  kosztów  prowadzenia  działalności.  Kolejnymi  krokami  są  instalowanie  odpowiednich 
urządzeń,  które  automatycznie  włączają  i  wyłączają  oświetlenie  w  zależności  od  potrzeb  oraz 
dostosowanie  funkcjonowania oświetlenia do potrzeb pomieszczenia w przedsiębiorstwie. Opisana 
sekwencja działań może być wynikiem podjęcia takich instytucjonalnych kroków jak przeprowadzenie 
audytu energetycznego bądź  skorzystanie  z usług konsultanta do  spraw energii. W  ciągu ostatnich 
2 lat  z  usług  konsultanta  ds.  energii  skorzystało  13,2%  przebadanych  przedsiębiorstw,  a  audyt 
energetyczny  został  przeprowadzony w  11,5%  firm.  Z  uzyskanych  danych wynika,  że  prawie  80% 
uczestniczących w  badaniu  przedsiębiorstw  nie  podejmowało  tego  typu  działań w  ciągu  ostatnich 
2 lat  –  istotnie  rzadziej było  to udziałem mikroprzedsiębiorstw  (89%) oraz małych przedsiębiorstw 
(73,3%). W małych firmach istotnie częściej skorzystano z usług konsultanta do spraw energii (19,5%). 
W przypadku dużych firm uczestniczących w badaniu, 30% przeprowadziło audyt energetyczny i 15% 
skorzystało z usług konsultanta ds. energii. Na uwagę zasługuje branża hotele i restauracje, w której 
31,6%  firm  zarówno  skorzystało  z  usług  konsultanta  ds.  energii,  jak  i  przeprowadziło  audyt 
energetyczny.  Zestawiając  wyniki  tej  branży  z  pozostałymi  należy  podkreślić  jej  specyfikę  oraz 
„świadomość”  rozwiązań  oferowanych  przez  rynek.  Przedstawiciele  uczestniczących  w  badaniu 
przedsiębiorstw zostali poproszeni o wskazanie konkretnych działań, jakie podjęli w celu zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia. Wymiana tradycyjnych źródeł światła (świetlówki, 
żarówki)  na  energooszczędne  (sodówki,  świetlówki  kompaktowe)  została  wskazana  przez  90% 
respondentów.  Zatem  podstawowa  forma  poprawy  efektywności  energetycznej  została 
wprowadzona  w  przeważającej  większości  małopolskich  przedsiębiorstw.  Kolejnymi  sposobami 
redukowania zużycia energii w zakresie oświetlenia było przestrzeganie warunków czystości opraw 
oświetleniowych  (72,1%)  oraz  montaż  właściwych  opraw  oświetleniowych  (60%).  Bardziej 
zaawansowane  techniki  i  formy  redukowania  zużycia  energii  elektrycznej,  takie  jak  montaż 
automatycznego  włączania  i  wyłączania  oświetlenia,  wprowadzono  w  42,6%  przebadanych 
przedsiębiorstw,  zastąpienie  ogólnego  oświetlenia  oświetleniem  ogólnym  zlokalizowanym  zostało 
wskazane  przez  28,7%  respondentów,  a  montaż  urządzeń  regulujących  natężenie  oświetlenia 
w pomieszczeniach przedsiębiorstwa został wdrożony w 14,5% firm uczestniczących w badaniu. 

                                                 
14  Riesner  W.,  Zarządzanie  energią  w  przedsiębiorstwie  [w:]  Kramer  M.,  Strebel  H.,  Buzek  L.  (red.), 

Międzynarodowe  zarządzanie  środowiskiem.  Tom  III:  Operacyjne  zarządzanie  środowiskiem  w  aspekcie 
międzynarodowym i interdyscyplinarnym, C.H. Beck, Warszawa 2005 

15 Patrz:  Schneider Electric  Jak najlepiej wykorzystać  energię. Efektywność  energetyczna. Katalog  rozwiązań, 
http://www.schneider‐electric.pl/documents/solutions/ee/ee‐catalouge.pdf 



Proekologiczne zachowania małopolskich przedsiębiorstw 

28 
 

Wykres 10. Techniki redukcji zużycia poziomu energii elektrycznej w zakresie oświetlenia 
zastosowane w małopolskich przedsiębiorstwach; Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 
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Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Na pytanie o zastosowane sposoby zmniejszania zużycia energii elektrycznej w zakresie oświetlenia 
w mikroprzedsiębiorstwach  istotnie  rzadziej  (49,5%)  podawano  montaż  właściwych  opraw 
oświetleniowych oraz montaż automatycznych włączników oświetlenia (36,5%). Co ciekawe, te dwa 
sposoby cieszyły się  istotnie większą popularnością w gronie małych przedsiębiorstw, odpowiednio 
66,8%  i  48,4%.  Takie  formy  działań,  jak  przestrzeganie  warunków  czystości  opraw  oraz  montaż 
właściwych opraw oświetleniowych, zostały zastosowane w 90% dużych przedsiębiorstw. Wymiana 
tradycyjnych  źródeł  oświetlenia  na  energooszczędne  została  wprowadzona  w  91% 
mikroprzedsiębiorstw, 90% małych firm, w 85% średnich oraz 95% dużych przedsiębiorstw. 

Firmy z branży hotele i restauracje są segmentem małopolskiej gospodarki, który na najszerszą skalę 
wdrożył możliwe formy redukcji zużycia energii elektrycznej, co wynika przede wszystkim ze specyfiki 
tej  branży.  Wymianę  tradycyjnych  źródeł  oświetlenia  na  energooszczędne  wskazało  100% 
respondentów. Ponadto, w 84,2% firm przestrzega się warunków czystości opraw oświetleniowych,  
a  w  78,9%  zamontowano  właściwe  oprawy.  Montaż  automatycznego  włączania  i  wyłączania 
oświetlenia wprowadzono w 73,7% firm z tej branży; w 36,8% zamontowano urządzenia do regulacji 
natężenia oświetlenia w pomieszczeniach,  a w 31,6%  zastąpiono oświetlenie ogólne oświetleniem 
ogólnym  zlokalizowanym.  Drugą  branżą  najbardziej  aktywną  w  tym  zakresie  jest  przemysł,  gdzie 
94,4%  przedsiębiorstw  korzysta  z  energooszczędnych  źródeł  oświetlenia.  Montaż  odpowiednich 
opraw to sposób istotnie częściej wymieniany również w gronie firm z branży przemysłowej (74,1%) 
i usługowej (48,1%). 
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Wykres 11. Zastosowane w firmie sposoby zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zakresie 
oświetlenia; Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

3.3. Liberalizacja rynku energii elektrycznej 
W  lipcu  2007  roku  nastąpiło  otwarcie  rynku  energii  elektrycznej w  Polsce,  a wraz  z  nim  zaczęła 
obowiązywać  zasada  Third  Party  Access  (TPA)16.  Jednym  z  celów  badania  było  zdiagnozowanie 
poziomu  wiedzy  małopolskich  przedsiębiorców  o  stworzonych  dzięki  uwolnieniu  rynku  energii 
możliwościach.  Jak  pokazują  dane,  przeważająca  większość  małopolskich  przedsiębiorstw  nie 
zmieniła  operatora  energii  elektrycznej,  a  aż w  44,7%  przebadanych  firm w  ogóle  nie  rozważano 
takiej zmiany. Na podstawie udzielonych przez respondentów odpowiedzi wynika, że zmiany częściej 
dotyczyły dostosowania  taryfy energii niż  zmiany dostawcy.  Z  tej ostatniej możliwości  skorzystano 
w 7,7%  uczestniczących w  badaniu  firm.  Zmiana  taryfy  energii  elektrycznej  została wprowadzona 
w 14,7% firm. W blisko 1/4 przedsiębiorstw opcja zmiany dostawcy energii była analizowana, ale nie 
zdecydowano się ostatecznie na zmianę. 

                                                 
16  Zapis  prawny,  który  zobowiązuje  Operatorów  Systemów  Dystrybucyjnych  działających  na  terenie  kraju 

do przesyłania energii do lokalnych odbiorców, niezależnie od tego, w jakiej części kraju znajduje się firma, 
która sprzedaje energię. W taryfie oraz na fakturach opłaty za usługi dystrybucyjne są oddzielone od opłat 
za energię elektryczną. Źródło www.energea.pl. 
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Wykres 12. Zmiana dostawcy / taryfy energii elektrycznej w związku z uwolnieniem rynku energii; 
Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Respondentów  z  firm,  w  których  nie  skorzystano  z  możliwości  zmiany  dostawcy  lub  taryfy  energii 
elektrycznej,  poproszono  o  wskazanie  czynników,  które  mogły  mieć  wpływ  na  brak  podjęcia  decyzji 
o zmianie. Najczęściej wymienianą przyczyną był brak odpowiedniej oferty na rynku  (60,3%). Prawie 43% 
respondentów  wskazało,  że  zniechęciła  ich  zbytnia  biurokratyzacja.  Niestety,  aż  40%  badanych 
zadeklarowało brak dostatecznej wiedzy na temat możliwości, które pojawiły się wraz z uwolnieniem rynku 
energii elektrycznej. 

Analizując uzyskane dane pod kątem wielkości przedsiębiorstwa zauważyć można znaczące różnice. Istotnie 
częściej opcja zmiany operatora energii elektrycznej nie była rozważana w mikroprzedsiębiorstwach (56,5%), 
zaś  istotnie  statystycznie  rzadziej w  średnich  przedsiębiorstwach  (21,7%)  oraz w  dużych  firmach  (15%). 
Mikroprzedsiębiorstwa również istotnie rzadziej analizowały możliwość zmiany operatora, nawet jeśli z opcji 
tej później nie skorzystano  (19,5%). W małych  i średnich przedsiębiorstwach  istotnie częściej  skorzystano 
z możliwości zmiany taryfy energetycznej, odpowiednio: 18,9% i 33,3%. 

 
Wykres 13. Zmiana dostawcy / taryfy energii elektrycznej w związku z uwolnieniem rynku energii; 

Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 
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Firmy  z  branży  budowlanej  istotnie  częściej  (62,9%)  nie  brały  pod  uwagę  możliwości  zmiany 
operatora bądź taryfy. Podobnie było w przypadku firm z branży transport i gospodarka magazynowa 
(60,5%), a także w gronie  firm o zasięgu ogólnopolskim  (58%). W branży hotele  i restauracje, która 
pod  kątem  zarządzania  zużyciem  energii  w  Małopolsce  wiedzie  prym,  26,3%  firm  skorzystało 
z możliwości  zmiany  dostawcy  energii,  21,1%  zdecydowało  się  na  zmianę  taryfy,  a w  36,8%  firm 
rozważano zmianę dostawcy energii elektrycznej, ale nie zdecydowano się na wprowadzenie zmian 
ani w zakresie operatora ani taryfy. 

Wykres 14. Zmiana dostawcy / taryfy energii elektrycznej w związku z uwolnieniem rynku energii 
Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Istotnie  częściej  opcja  zmiany  operatora  energii  elektrycznej  nie  była  rozważana 
w mikroprzedsiębiorstwach  (56,5%),  zaś  istotnie  statystycznie  rzadziej  w  średnich  przedsiębiorstwach 
(21,7%)  oraz  w  dużych  firmach  (15%). Mikroprzedsiębiorstwa  również  istotnie  statystycznie  rzadziej 
analizowały możliwość zmiany operatora, nawet jeśli z opcji tej później nie skorzystano (19,5%). W małych 
i  średnich  przedsiębiorstwach  istotnie  częściej  skorzystano  z możliwości  zmiany  taryfy  energetycznej, 
odpowiednio: 18,9%  i 33,3%. Firmy z branży budowlanej  istotnie częściej  (62,9%) nie brały pod uwagę 
możliwości  zmiany  operatora.  Podobnie  było  w  przypadku  firm  z  branży:  transport  i gospodarka 
magazynowa  (60,5%), a  także w gronie  firm o zasięgu ogólnopolskim  (58%). Firmy działające na  rynku 
krótko  istotnie częściej nie rozważały zmiany operatora energii elektrycznej  (52,5%), podczas gdy  firmy 
o długim stażu rynkowym nie brały pod uwagę tej opcji istotnie rzadziej (31,5%). 
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W  firmach  średnich  istotnie  częściej  skorzystano  z możliwości  zmiany  dostawcy  energii  (11,3%). 
Warto  zwrócić  uwagę,  że  istotnie  rzadziej  firmy  z  branży  hotelarsko‐restauracyjnej  nie  rozważały 
możliwości zmiany operatora energii elektrycznej (15,8% w porównaniu do ogółu 44,7%). 

 
Tabela 9 Zmiana dostawcy / taryfy energii elektrycznej w związku z uwolnieniem rynku energii. 

Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Liberalizacja rynku energii elektrycznej stworzyła nowe możliwości rozwoju dla branży energetycznej, 
wymusiła  także  urynkowienie  cen  oraz  przyczyniła  się  do  tworzenia  nowych  miejsc  pracy. 
Niepokojącym wydaje się fakt, że 40% z uczestniczących w badaniu   przedsiębiorstw zadeklarowało 
brak dostatecznej wiedzy na  temat możliwości,  jakie pojawiły  się wraz  z uwolnieniem  tego  rynku. 
Z tego powodu zasadnym wydaje się przeprowadzenie dla małopolskich przedsiębiorstw intensywnej 
akcji  informacyjnej  na  temat możliwości,  jakie  rynek  energii  elektrycznej  aktualnie  oferuje,  wraz 
z pokazaniem  wymiernych  ekonomicznych  korzyści,  głównie  dotyczących  redukcji  kosztów.  Akcje 
informacyjne  powinny  być  przeprowadzane  za  pośrednictwem  mediów,  w  tym  prasy  i  strony 
internetowej, gdzie zostałyby podane potrzebne dla przedsiębiorcy informacje, np. wskazanie aktów 
prawnych  regulujących  działanie  rynku,  opisanie  krok  po  kroku  procedury  zmiany  operatora  bądź 
taryfy  energii  elektrycznej  oraz  wskazanie  operatorów  działających  na  lokalnym  rynku.
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N= 470  210  113  69  36  42 

N= 100%  44,7%  24,0%  14,7%  7,7%  8,9% 

Zasięg terytorialny działania firmy 

lokalny (gminny)  38,8%  26,3%  15,6%  8,8%  10,6% 

regionalny / 
ponadregionalny  

44,5%  21,2%  18,2%  5,8%  10,2% 

ogólnopolski  58,0%+  24,0%  7,0%‐  4,0%  7,0% 

europejski / 
światowy 

41,4%  22,9%  15,7%  14,3%  5,7% 

Okres funkcjonowania firmy na rynku

krótki  52,5%+  24,8%  6,4%‐  5,0%‐  11,4% 

średni  42,4%  24,9%  16,4%  11,3%+  5,1%‐ 

długi  31,5%‐  20,2%  30,3%+  6,7%  11,2% 
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4. Ekoinnowacje w małopolskich przedsiębiorstwach  

Jedną  z  podstaw  przedsiębiorczości  jest  umiejętność  obserwacji  oraz  analizy  trendów  społeczno‐
gospodarczych. Współcześni przedsiębiorcy, chcąc utrzymać bądź polepszyć pozycję na rynku, muszą 
stawiać  na  ciągłe  podnoszenie  konkurencyjności,  co  wiąże  się  z  tworzeniem  zarówno 
krótkookresowych,  jak  i  dalekosiężnych  planów  inwestycyjnych  oraz  modyfikowaniem  ich 
w odpowiednich  momentach.  Innowacje  są  jednym  ze  sposobów  na  podnoszenie  poziomu 
konkurencyjności oraz atrakcyjności przedsiębiorstwa, jednakże wdrażanie ich niejednokrotnie wiąże 
się z dużymi nakładami  finansowymi. Ekoinnowacje, zwane  również  innowacjami zrównoważonego 
rozwoju, należą w dalszym ciągu do inwestycji podwyższonego ryzyka. Jednak przedsiębiorcy powinni 
rozumieć, że wiedza z dziedziny innowacji ekologicznych pozwoli na przygotowanie przedsiębiorstwa 
na  zmiany.  Ekologiczne  innowacje  mają  na  celu  zmniejszenie  zużycia  zasobów  i  energii,  przy 
jednoczesnym  podnoszeniu  jakości  usług  i  produktów17.  Zatem  wdrożenie  ekoinnowacji  skutkuje 
skumulowaniem  kilku  rodzajów  korzyści:  ekonomicznych  /  finansowych,  społecznych  oraz 
środowiskowych18. 

Umiejętność prognozowania  i wychwytywania  trendów  rynkowych pozwala przedsiębiorstwom nie 
tylko  na  budowanie  przewagi  konkurencyjnej,  ale  także  na  zwiększanie  adaptacyjności  do 
zmieniających  się  uwarunkowań  społeczno‐gospodarczych.  Ważnym  trendem  jest  koncepcja 
zrównoważonego  rozwoju,  która  wymusza  na  przedsiębiorstwach  większe  skupienie  uwagi  na 
ochronie  środowiska  naturalnego.  Zatem  analiza  poziomu  zainteresowania  oraz  wdrażania 
ekologicznych  innowacji w  przedsiębiorstwach  jest  istotna  z  racji  zarządzania  gospodarką, w  tym 
także regionalną. Monitorowanie skali wdrażanych ekoinnowacji pozwoli na bieżące dostosowywanie 
strategii  rozwoju  przedsiębiorczości.  Jednym  z  celów  szczegółowych  badania  było  zdiagnozowanie 
poziomu wdrożonych  ekoinnowacji  oraz  planów małopolskich  przedsiębiorstw w  tym  zakresie  na 
najbliższe 3 lata. W badaniu za cel obrano także określenie, jakimi ekoinnowacjami, jeśli w ogóle, są 
zainteresowani małopolscy przedsiębiorcy. Na potrzeby badania za Manual Oslo przyjęto w badaniu 
3 rodzaje ekoinnowacji: 

1. Ekoinnowacje  technologiczne,  które  zakładają  wprowadzenie  innowacyjnych  produktów 
i procesów obniżających negatywny wpływ na środowisko; 

2. Ekoinnowacje organizacyjne, które mają na celu wprowadzenie w przedsiębiorstwach takich 
działań jak ekoaudyty czy prośrodowiskowe badania i rozwój; 

3. Ekoinnowacje  instytucjonalne,  które  polegają  na  założeniu  platformy  współpracy  bądź 
nieformalnej grupy / sieci podmiotów, które zajmują się kwestiami ekologicznymi. 

Na  podstawie  uzyskanych  wyników  stwierdza  się,  że  prawie  w  59%  przebadanych  małopolskich 
przedsiębiorstw  nie  wdrożono  żadnej  ekoinnowacji  od  czasu  rozpoczęcia  działalności. 
W przedsiębiorstwach,  w  których  wdrożono  ekologiczne  innowacje,  najczęściej  wskazywano  na 
ekoinnowacje  technologiczne  (30,6%).  Ekoinnowacje  organizacyjne  zostały  wdrożone  w  17,4% 
małopolskich  firm,  a  ekoinnowacje  instytucjonalne  w  8,5%.  Dysproporcja  między  poziomem 
wdrożonych innowacji może być spowodowana wysokimi kosztami, z jakimi wiąże się wprowadzenie 
ekoinnowacji organizacyjnych  i  instytucjonalnych oraz  z  ich  relatywnie niskim przełożeniem  się na 
zyski firmy. Warto zaznaczyć, że ekoinnowacje instytucjonalne przekładają się na poprawę wizerunku 
przedsiębiorstwa, co w społecznym odbiorze w najbliższych latach zacznie zyskiwać na sile. 

 

 
 
 

                                                 
17 Carley M., Spapens P., Dzielenie się światem. Zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do 

zasobów naturalnych w XXI wieku, Wyd. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Białystok‐Warszawa 2000 
18 Ekologiczne  innowacje minimalizują  zanieczyszczanie  środowiska oraz nadmierne eksploatowanie zasobów 

naturalnych przez przedsiębiorstwo. 
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Wykres 15.Rodzaje ekoinnowacji jakie były lub są obecnie wdrażane w firmie; N=470. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Najczęściej  wdrażanym  typem  ekoinnowacji  są  ekoinnowacje  technologiczne  (30,6%),  jednak 
w mikroprzedsiębiorstwach  są one – podobnie  jak  i pozostałe  typy ekoinnowacji –  istotnie  statystycznie 
rzadsze (25,5%). Firmy te w 67,5% nie wdrażają żadnych z wymienionych typów  innowacji ekologicznych, 
podczas gdy w zdecydowanej większości dużych przedsiębiorstw są one wdrażane. Należy zwrócić uwagę, że 
typem ekoinnowacji, który najczęściej był wdrażany w dużych firmach, są ekoinnowacje organizacyjne – aż 
w  70%  przebadanych  dużych  firm.  Ekoinnowacje  technologiczne  zostały  wskazane  przez  60% 
respondentów. 

 
Wykres 16. Rodzaje ekoinnowacji jakie były lub są obecnie wdrażane w małopolskich firmach.  

Wielkości przedsiębiorstwa; N=470. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 
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(69,2%)  oraz  usługi  rynkowe  i  nierynkowe  (67,9%).  Ekoinnowacje  technologiczne  najczęściej  były 
wdrażane w branży hotele i restauracje (47,4%). 
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Wykres 17. Rodzaje ekoinnowacji jakie były lub są obecnie wdrażane w małopolskich firmach. 
Sekcja PKD; N=470 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

W  gronie  firm  o  zasięgu  międzynarodowym  brak  ekoinnowacji  jest  udziałem  mniej  niż  połowy 
(47,1%)  przedsiębiorstw,  podczas  gdy  64,4%  firm  o  zasięgu  lokalnym,  62%  o  zasięgu  regionalnym 
i 55% o zasięgu ogólnopolskim deklaruje brak wprowadzenia któregokolwiek  rodzaju ekoinnowacji. 
Podobny kierunek zależności widać w przypadku stażu rynkowego firmy. Przedsiębiorstwa istniejące 
długo  na  rynku  istotnie  statystycznie  rzadziej  nie wdrażają  ekoinnowacji  (49,4%),  podczas  gdy  te 
o średnim stażu w 62,1%, a działające krótko w 60,9%. 

 
Tabela 10. Rodzaje ekoinnowacji jakie były lub są obecnie wdrażane w firmie; N=470. 

    N 
Ekoinnowacje 
technologiczne 

Ekoinnowacje 
organizacyjne 

Ekoinnowacje 
instytucjonalne 

Żadne z 
wymienionych

Zasięg terytorialny działania firmy 

lokalny (gminny) 
N=  160  43  22  13  103 

%     26,9%  13,8%  8,1%  64,4% 

regionalny / 
ponadregionalny 

N=  137  41  16  13  85 

%     29,9%  11,7%‐  9,5%  62,0% 

ogólnopolski 
N=  100  31  22  7  55 

%     31,0%  22,0%  7,0%  55,0% 

europejski / 
światowy 

N=  70  28  22  7  33 

%     40,0%  31,4%+  10,0%  47,1%‐ 

Okres funkcjonowania firmy na rynku 

krótki 
N=  202  62  30  14  123 

%     30,7%  14,9%  6,9%  60,9% 

średni 
N=  177  47  29  13  110 

%     26,6%  16,4%  7,3%  62,1% 

długi 
N=  89  34  23  13  44 

%     38,2%  25,8%+  14,6%  49,4%‐ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 
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Analizując  odpowiedzi  respondentów  dotyczące  planów wdrażania  ekologicznych  innowacji  należy 
podkreślić,  że połowa z nich zadeklarowała,  że w  ich przedsiębiorstwach nie planuje  się wdrażania 
żadnych ekoinnowacji w trakcie najbliższych 3 lat. Rozpatrując przyczyny takich założeń należy wziąć 
pod  uwagę,  że  może  to  być  spowodowane  znikomą  wiedzą  przedsiębiorców  na  temat  korzyści 
płynących z wdrożenia ekoinnowacji bądź niskim poziomem świadomości, w  jaki sposób działalność 
sektora  MŚP  może  przyczynić  się  do  zniwelowania  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko 
naturalne. Należy  jednak zauważyć, że o 10% więcej małopolskich przedsiębiorców planuje w ciągu 
kolejnych 3  lat wprowadzić  innowacje  technologiczne – 40%, o 7,9% ekoinnowacje organizacyjne – 
25,3%, a o 7,5% ekoinnowacje instytucjonalne – 16%. 

 
Wykres 18. Rodzaje ekoinnowacji jakie firma planuje wdrożyć w trakcie najbliższych 3 lat 

Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470 

 

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

 

Największe plany w kwestii wdrażania ekologicznych  innowacji mają mikroprzedsiębiorstwa  i  firmy 
małe.  I  tak:  34,5%  mikro‐  i  42,1%  małych  przedsiębiorstw  planuje  wdrożenie  ekoinnowacji 
technologicznych,  wobec  ekoinnowacji  organizacyjnych  plany  kształtują  się  na  poziomie  20% 
w przypadku  mikroprzedsiębiorstw  i  22,6%  w  małych  firmach.  70%  z  przebadanych  dużych 
przedsiębiorstw  planuje  wprowadzić  ekoinnowacje  technologiczne  oraz  organizacyjne.  Plany 
dotyczące ekoinnowacji instytucjonalnych tej grupy przedsiębiorstw kształtują sie na poziomie 30%. 
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Wykres 19. Rodzaje ekoinnowacji jakie firma planuje wdrożyć w trakcie najbliższych 3 lat. 
Wielkość przedsiębiorstwa; N=470. 

 

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Największe plany wobec wdrażania ekoinnowacji ma branża handel  i naprawy: 36,8% przedsiębiorstw 
działających  w  niej  planuje  wprowadzić    ekoinnowacje  technologiczne,  27,8%  ekoinnowacje 
organizacyjne,  a  16,5%  ekoinnowacje  instytucjonalne. Dane wskazują,  że  istotnie  statystycznie więcej 
przedsiębiorstw z sektorów przemysł oraz budownictwo planuje wdrożyć ekoinnowacje technologiczne, 
odpowiednio 46,3% oraz 56,3%. 

 
Wykres 20. Rodzaje ekoinnowacji jakie firma planuje wdrożyć w trakcie najbliższych 3 lat. 

Sekcja PKD; N=470. 

 

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 
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5. Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w małopolskich przedsiębiorstwach 

Dynamiczny rozwój gospodarczy i cywilizacyjny XX wieku spowodowały rosnące zapotrzebowanie na 
energię, a więc  intensywną eksploatację głównie paliw kopalnych –  ropy naftowej, gazu  ziemnego 
oraz węgla kamiennego  i brunatnego. Silnym efektem ubocznym nadmiernego użycia tych paliw był 
wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, co spowodowało  impuls do poszukiwania nowych, 
alternatywnych  źródeł  energii,  które  przede  wszystkim  byłyby  bardziej  przyjazne  dla  środowiska 
naturalnego i ekosystemu. Do takich źródeł należą odnawialne źródła energii (OZE), w tym: 

 energia słoneczna, 

 energia rozszczepienia pierwiastków promieniotwórczych, 

 energia wiatrowa, 

 energia wodna, 

 biomasa, 

 energia geotermalna, 

 energia przypływów  i odpływów mórz oraz różnicy temperatury wody powierzchniowej 
i głębinowej. 

Wymienione  źródła  energii  odnawialnej  charakteryzują  się  brakiem  emisji  gazów  cieplarnianych, 
minimalizacją negatywnego oddziaływania na  środowisko naturalne oraz oszczędnością paliw,  czyli 
eliminacją  bądź minimalizacją  zużycia węgla,  ropy  i  gazu w  produkcji  energii  elektrycznej.  Źródła 
energii odnawialnej, jak sama nazwa wskazuje, są stale odnawiającymi się zasobami, co powoduje, że 
ich wyczerpanie praktycznie nie grozi gospodarce19. Istotą tego typu źródeł jest ich rozproszenie, więc 
energia może być pozyskiwana w dowolnym miejscu, co rozwiązuje problem  transportu  i eliminuje 
straty związane z jej dystrybucją oraz pozwala uniknąć budowy linii przesyłowych20. 

We  współczesnej  gospodarce  wykorzystywanie  odnawialnych  źródeł  energii  jest  koniecznością, 
zważywszy na ceny surowców oraz zanieczyszczenie środowiska. Troska o środowisko naturalne jest 
jednym  z  wyznaczników  polityki  gospodarczej.  Parlament  Europejski  w  przyjętym  dokumencie 
Europejski  pakiet  klimatyczno‐energetyczny  zobowiązuje  państwa  członkowskie,  aby  do  2020  roku 
emisje  gazów  cieplarnianych  zostały  zmniejszone  o  20% w  porównaniu  z  poziomem  z  1990  roku, 
a udział energii odnawialnej w zużyciu energii zwiększył się do 20%. Pakiet przyczynia się również do 
realizacji celu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej o 20%. Założenia  tego dokumentu 
potocznie  określane  są  jako  „3  x  20”  –  dzięki  przyjęciu  tego  pakietu  region Unii  Europejskiej  jest 
pierwszym  na  świecie, w  którym  zostały wprowadzone w  życie  prawnie wiążące  cele w  zakresie 
klimatu  i energii21. Do 2020  roku udział energii pochodzącej  z odnawialnych  źródeł musi w Polsce 
osiągnąć poziom 15%. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł to zarówno dbanie o środowisko 
naturalne,  redukowanie  kosztów  prowadzonej  działalności,  ale  także  wytwarzanie  nowych 
technologii,  które  wymagają  znacznych  nakładów  inwestycyjnych.  Właśnie  wysokie  koszty  są 
najistotniejszą wadą technologii OZE. 

Jednym  z  celów  badania  było  zdiagnozowanie  poziomu wykorzystania  źródeł  energii  odnawialnej 
oraz  planów  związanych  z  wdrożeniem  OZE  przez  małopolskich  przedsiębiorców.  W  około  80% 
małopolskich firm nie wykorzystuje się żadnego odnawialnego źródła energii. W 20% firm, w których 
wykorzystywane  są  odnawialne  źródła  energii,  najczęściej  korzysta  się  z  energii  słonecznej  do 
podgrzewania  wody  użytkowej  (11,5%).  Drugim  w  kolejności  wykorzystywanym  źródeł  energii 
odnawialnej  są  pompy  ciepła  do  ogrzewania  /  chłodzenia  (6,6%).  Z  biomasy  korzysta  3,6% 

                                                 
19 Główny Urząd statystyczny, Energia ze źródeł odnawialnych w 2009 roku, Warszawa 2010 
20 Portal – Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie: http://www.energia‐odnawialna.net/ 
21  Komisja  Europejska,  Akcja  „Klimat”,  Energia  dla  świata  w  dobie  zmian, 

http://ec.europa.eu/climateaction/index_pl.htm  
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małopolskich  przedsiębiorstw,  a  z  energii  geotermalnej  3%.  Niestety,  z  przedstawionych  przez 
respondentów planów wynika,  że w  trakcie najbliższych 3  lat w 60% małopolskich przedsiębiorstw 
nie planuje  się  skorzystać  z możliwości,  jakie oferują odnawialne  źródła energii. Z 40%  firm,  które 
planują  skorzystać  z  którejś  z  form OZE,  największy  odsetek,  bo  aż  32,3%,  planuje  zainwestować 
w energię słoneczną; byłby to trzykrotny wzrost użytkowników. Kolejnymi odnawialnymi źródłami są: 
pompy  ciepła  (10,9%), biomasa  (6,4%) oraz  energia  geotermalna  (5,1%). Warto  zwrócić uwagę na 
plany  związane  z  wykorzystaniem  energii  wiatrowej:  aktualnie  z  tego  źródła  korzysta  1,3%  firm, 
a planuje w trakcie najbliższych trzech lat skorzystać trzykrotnie więcej przedsiębiorców (4,3%). 

 
Wykres 21. Źródła energii odnawialnej w małopolskich przedsiębiorstwach; 

Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Jak  już wspomniano, blisko 80% przebadanych  firm obecnie nie wykorzystuje energii odnawialnej. 
Analiza wyników pokazała,  że w  tym przypadku nie ma  istotnych  różnic w  zależności od wielkości 
przedsiębiorstwa:  z  OZE  korzysta  19,5%  mikroprzedsiębiorstw,  21,1%  małych  firm,  21,7%  firm 
średnich oraz 25% dużych przedsiębiorstw. W przypadku  takich branż  jak  budownictwo,  transport 
i gospodarka  magazynowa  oraz  hotele  i  restauracje  21%  przedsiębiorstw  korzysta  z  energii 
słonecznej  do  podgrzewania  wody.  Pompy  ciepła  do  podgrzewania  lub  chłodzenia  są 
wykorzystywane  przez  9%  firm  z  branży  handel  i  naprawy,  8,1%  z  budownictwa  oraz  5% 
przedsiębiorstw  z  branży  przemysł,  transport  i  gospodarka  magazynowa  oraz  usługi  rynkowe 
i nierynkowe. Biomasa do ogrzewania pomieszczeń jest wykorzystywana przez 9,3% przedsiębiorstw 
z branży przemysł. 
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Wykres 22. Źródła energii odnawialnej wykorzystywane w małopolskich przedsiębiorstwach / 
branże; Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

 

Plany małopolskich  przedsiębiorstw  dotyczące wykorzystywania  źródeł  energii  odnawialnej można 
określić  jako optymistyczne w porównaniu  z bieżącym wykorzystaniem. Z 40% przebadanych  firm, 
które  planują  skorzystać  z OZE,  39,7%  stanowią mikroprzedsiębiorstwa,  42,3% małe  firmy,  12,7% 
przedsiębiorstwa  średnie,  a  5,3%  firmy  duże.  Należy  nadmienić,  że  największy  wzrost  został 
odnotowany w przypadku mikroprzedsiębiorstw, których 19,5% aktualnie korzysta z OZE, a planuje 
korzystanie  44%.  Pozytywnie wyróżnia  się  branża  budowlana, w  której  istotnie mniejszy  odsetek 
(46,8%) firm nie planuje korzystać z żadnych źródeł energii odnawialnej, a istotnie częstsze (46,8%) są 
plany wykorzystania energii słonecznej czy pomp ciepła (21%). W branży handel  i naprawy sytuacja 
jest odmienna:  istotnie większy odsetek  (66,9%) nie planuje wykorzystania  żadnych  źródeł  energii 
odnawialnej. Podobnie jest w przypadku firm o zasięgu lokalnym (66,3%). 
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Wykres 23. Źródła energii odnawialnej z których małopolskie przedsiębiorstwa planują skorzystać 
w trakcie najbliższych 3 lat. Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

 

Mimo niewątpliwych  zalet odnawialne  źródła energii w małopolskich przedsiębiorstwach aktualnie 
nie osiągają  istotnego udziału w ogólnym  regionalnym bilansie  energetycznym.  Prognozuje  się,  że 
udział energii odnawialnych, w szczególności energii słonecznej, pomp ciepła i energii geotermalnej, 
będzie  wzrastał,  niemniej  w  przeważającej  większości  przedsiębiorstw  będzie  on  uzupełnieniem 
energetyki  konwencjonalnej  –  przede  wszystkim  ze  względu  na  koszty  inwestycji  oraz  fakt 
okresowości, czyli uzależnienia np. od pory roku,  jak ma to miejsce w przypadku energii słonecznej.
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6. Wykorzystywanie  i  wdrażanie  systemów  zarządzania  środowiskiem 
w małopolskich przedsiębiorstwach 

Rozwój przedsiębiorstwa w konkurencyjnej gospodarce wymaga dostosowywania  jego działania do 
otoczenia,  w  jakim  funkcjonuje.  Obecne  systemy  zarządzania  kładą  coraz  silniejszy  nacisk  na 
spełnianie  wymagań  ekologicznych.  Systemy  zarządzania  środowiskowego  (systemy  zarządzania 
ekologicznego) stają się coraz istotniejszym narzędziem, wspomagającym spełnienie kompleksowych 
wymagań, związanych z proekologicznym zarządzaniem przedsiębiorstwem na szczeblu operacyjnym, 
strategicznym  i  normatywnym22.  Systemy  zarządzania  środowiskiem  stanowią  rozwiązania,  które 
umożliwiają  ograniczenie  wpływu  na  środowisko  przy  jednoczesnej  optymalizacji  wykorzystania 
zasobów w danej organizacji. Dobrze wdrożony  i odpowiednio wykorzystywany system zarządzania 
środowiskiem  w  przedsiębiorstwie  można  porównać  do  dobrego  systemu  księgowego,  który 
umożliwia wczesną  identyfikację problemów, sprawne wdrażanie działań doskonalących  i pośrednio 
poprawę wyników finansowych23. 

Wdrożenie  systemu  zarządzania  ekologicznego  wraz  z  jego  certyfikacją  wpływa  na  kreowanie 
wizerunku  przedsiębiorstwa  jako  podmiotu,  który  stara  się  działać  w  swoim  otoczeniu  zgodnie 
z prawem  środowiskowym  i  na  rzecz  ochrony  środowiska  jako  przedsiębiorstwo  społecznie 
odpowiedzialne24.  Utrzymanie  takiego  wizerunku  wymaga  od  firmy  stałego  monitorowania 
i analizowania  oddziaływania  na  środowisko  naturalne,  dzięki  czemu  będzie w  stanie weryfikować 
i podnosić standardy systemu zarządzania środowiskiem25. 

Do  najpopularniejszych  systemów  zarządzania  środowiskiem  należy  System  Zarządzania 
Środowiskiem ISO 14001 oraz System Zarządzania i Ekoaudytu (EMAS). Jednak wiele przedsiębiorstw 
integruje  system  zarządzania  środowiskiem  ISO  14001  z  systemem  zarządzania  jakością  bądź 
z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Takie połączenie systemów jest określane 
jako  Zintegrowany  System  Zarządzania  Środowiskiem. W  Polsce  ISO  14001 wdrożyło  ponad  1 000 
przedsiębiorstw, natomiast EMAS został wdrożony w zaledwie kilkunastu  firmach.  Jedną z przyczyn 
tak słabego wdrożenia systemów  jest  to,  że wymogi, które przedsiębiorstwo musi spełnić, są wciąż 
dla polskich firm zbyt wysokie26. 

W gronie zbadanych małopolskich firm 6,8% może pochwalić się wdrożeniem któregoś z   systemów 
zarządzania  środowiskiem.  Zintegrowany  System  Zarządzania  Środowiskiem  wdrożyło  5,5% 
małopolskich  firm,  System  Zarządzania  Środowiskiem  ISO  14001  posiada  4,3%  przedsiębiorstw, 
natomiast System Zarządzania i Ekoaudytu (EMAS) został wdrożony przez 0,9% małopolskich firm. Co 
istotne, blisko połowa firm spośród tych, które wdrożyły któryś z omawianych systemów zarządzania 
środowiskiem,  posiada w  przedsiębiorstwie więcej  niż  jeden  system. Wdrożenie  systemu wymaga 
bardzo dużego nakładu pracy oraz finansów, co powoduje, że gdy firma już raz przebrnie przez taką 
procedurę, łatwiej jej wprowadzić kolejne systemy, które stanowią uzupełnienie już funkcjonujących. 

                                                 
22  Brauweiler  J., Helling  K.,  Kramer M.,  Zasadnicze właściwości  systemów  zarządzania  środowiskowego  [w:] 

Nowak Z.  (red.), Międzynarodowe  zarządzanie  środowiskiem,  Instrumenty  i  systemy  zarządzania  (tom  II), 
Koncepcje kompleksowego zarządzania środowiskiem, Warszawa 2005 

23  EMAS  Polska,  Wspólnotowy  System  Ekozarządzania  i  Audytu  (EMAS).  Poradnik  dla  Administracji,  Wyd. 
Konsorcjum  Royal  Haskoning  Rotterdam,  SEI  Tallinn  oraz  LEMTECH  Konsulting,  Kraków  2005 
http://www.emas‐polska.pl/pliki/emas‐poradnik‐administracji.pdf 

24 Według definicji Komisji Europejskiej, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Corporate Social Responsibility 
(CSR),  to  dobrowolne  uwzględnianie  przez  przedsiębiorstwo  zagadnień  społecznych  i  ekologicznych 
w działalności  gospodarczej,  wykraczających  poza  wymogi  prawne  i  zobowiązania  wynikające  z  umów, 
Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility – Green Paper; COM (2001) 366 final; 
Bruksela 2001 

25 Lewandowski J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji, Zeszyty Naukowe 
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie 

26 Rok, Kuraszko, Wieciech „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza”, UNDP, Warszawa 
2007 
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Systemy  zarządzania  środowiskiem  istotnie  statystycznie  częściej  są wdrażane w  firmach  średnich 
i dużych  –  łącznie  Zintegrowany  System  Zarządzania  został wdrożony w  21,3% małopolskich  firm, 
a System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 w 16,3%. W przedsiębiorstwach prowadzących swoją 
działalność w  skali  Europy  i  całego  świata  ISO  14001  funkcjonuje w  12,9%  firm,  a  Zintegrowany 
System  Zarządzania  w  15,7%  firm.  Biorąc  pod  uwagę  branże,  rozkład  odpowiedzi  prezentuje  się 
następująco:  Zintegrowany  System  Zarządzania  oraz  ISO  14001  w  przemyśle  wdrożyło  11,1%, 
a w transporcie  i gospodarce magazynowej 7,9%  firm.  Zintegrowany  System  Zarządzania w branży 
budownictwo wdrożyło 8,9% przebadanych małopolskich firm. 

 
Wykres 24.Poziom wdrożenia systemów zarządzania środowiskiem w małopolskich firmach. 

Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Respondenci  zostali  poproszeni  o  odpowiedź  na  pytanie,  czy  w  ich  firmie  podjęto  decyzję 
o wdrożeniu  jakiegoś  systemu  zarządzania  środowiskiem.  Zintegrowany  System  Zarządzania 
Środowiskiem planuje wdrożyć 7,4% przedsiębiorstw, ISO 14001 9,3% firm. Choć System Zarządzania 
i Ekoaudytu (EMAS) planuje wdrożyć najmniej, bo tylko 3,4% małopolskich przedsiębiorstw, to należy 
odnotować,  że  jest  to blisko 4‐krotny wzrost w  stosunku do  liczby  firm, które obecnie  ten  system 
posiadają.  Łącznie  którykolwiek  z  systemów planuje wdrożyć 12,3% przedsiębiorstw, w  tym blisko 
45%  z  nich  planuje  wdrożenie  więcej  niż  jednego  systemu.  Warto  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że 
w przyjętych planach wdrożenia najpopularniejszym jest System ISO 14001. 

Te spośród małopolskich przedsiębiorstw, które wdrożyły przynajmniej jeden z systemów zarządzania 
środowiskiem,  zostały  zapytane  o  sposoby  wdrażania  tych  systemów,  tzn.  czy  wdrażały  system 
własnymi siłami w przedsiębiorstwie, czy zleciły usługę  firmie konsultingowej, a może zdecydowały 
się na model mieszany, czyli system został wdrożony siłami własnymi przedsiębiorstwa przy wsparciu 
i doradztwie  firmy konsultingowej. Większość  firm  (53,1%) wdrożyła  system  siłami własnymi,  choć 
istotnie statystycznie najrzadziej w przypadku  średnich  i dużych przedsiębiorstw  (40%). Te bowiem 
częściej  korzystały  z  częściowej  (60%)  lub pełnej  (30%) pomocy  zewnętrznej  firmy  konsultingowej. 
Pełne  zdanie  się  na  usługi  zewnętrznej  firmy  konsultingowej  to  rozwiązanie  wykorzystane  przez 
mniejszość  (18,8%) małopolskich  przedsiębiorstw,  które  wdrożyły  któryś  z  systemów  zarządzania 
środowiskiem. Znaczna część przedsiębiorstw zdecydowała się na model mieszany podczas wdrażania 
systemu.  Rozwiązanie  to  było  istotnie  statystycznie  popularniejsze  wśród  firm  średnich  i  dużych 
(60%), prowadzących działalność w skali międzynarodowej (69,2%). 
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Wykres 25. Sposób wdrażania systemów zarządzania środowiskiem w małopolskich przedsiębiorstwach; 
Podstawa: firmy, które wdrożyły przynajmniej jeden z systemów zarządzania środowiskiem. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Przygotowanie  przedsiębiorstwa  do  wdrożenia  systemu  zarządzania  środowiskiem,  a  następnie 
implementacja systemu,  jest przedsięwzięciem czasochłonnym  i kapitałochłonnym. Niejednokrotnie 
podczas  tego  procesu  przedsiębiorstwa  napotykają  trudności.  Respondenci  spośród małopolskich 
przedsiębiorstw,  które  wdrożyły  przynajmniej  jeden  z  systemów,  zostali  poproszeni  o  wskazanie 
trudności,  z  jakimi  trzeba  było  się  zmierzyć.  Najczęściej  (50%)  mówiono  o  wysokich  nakładach 
finansowych,  jakich wymagają  tego  typu  inwestycje.  Dostrzegano  również  długofalowy  charakter 
zwrotu  takiej  inwestycji  (40,6%).  O  ile  zdecydowana  większość  trudności  zgłaszanych  przez 
przedsiębiorców miała charakter uniwersalny, tzn. brak było istotnych różnic przy analizie w rozbiciu 
na  wielkość  czy  rodzaj  działalności  firmy,  o  tyle  długi  czas  zwrotu  w  przypadku  kosztów 
zainwestowanych w system zarządzania środowiskiem był  istotnie częściej deklarowany przez firmy 
o zasięgu działalności obejmującym jedno lub kilka województw (75%). Z racji tego, że znaczna część 
firm  wprowadzała  systemy  przy  pomocy  firmy  konsultingowej  bądź  w  ogóle  powierzała  jej  całe 
wdrożenie,  warto  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  w  28,1%  przebadanych  przedsiębiorstw  ważnym 
problemem była niekompetencja firmy pracującej przy wdrożeniu systemu. 

 
Wykres 26. Trudności, na jakie natrafiła firma wdrażając system zarządzania środowiskiem; 
Podstawa: firmy, które wdrożyły przynajmniej jeden z systemów zarządzania środowiskiem. 
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Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 
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Firmy,  które  posiadają wdrożone  systemy  zarządzania  środowiskiem,  zostały  zapytane  o motywy, 
jakimi kierowały  się przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu  takiego  systemu w przedsiębiorstwie. 
Decydując  się  na  wdrożenie  systemu  firmy  najczęściej  wskazywały  na  zamiar  podniesienia 
efektywności  działalności  (84,4%)  oraz  na  zredukowanie  kosztów  surowców  i  energii  (84,4%). 
Przedsiębiorstwa  przed  wdrożeniem  systemu  bardzo  szczegółowo  analizują  funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa w otoczeniu  i  jego oddziaływanie na środowisko naturalne. Redukcja wytwarzania 
energii należy do motywów stricte związanych z ograniczeniem oddziaływania firmy na środowisko; 
wśród  innych  tego  typu  motywów  stosunkowo  często  wskazywano  chęć  zmniejszenia  ilość 
wytwarzanych odpadów  (75%) oraz  chęć  uniknięcia  awarii bądź  skażenia  terenu  (46,9%). Motywy 
związane  z  dostosowaniem  funkcjonowania  przedsiębiorstwa  do  wymogów  prawnych  czy 
standardów międzynarodowych wymieniane były równie często, odpowiednio w 81,3% i 78,1% firm. 
Można wysnuć wniosek,  że  przekonanie  o  rzeczywistej  efektywności  działań  proekologicznych ma 
duże  znaczenie  dla  przedsiębiorców,  dominujące  nad  potrzebą  spełnienia  formalnych  wymogów. 
Niemniej fakt, że motywem do wdrożenia SZŚ było dostosowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa 
do  wymogów  prawnych  potwierdza  jednoznacznie  postawioną  tezę,  że  świadomość  ekologiczna 
w przedsiębiorstwie  przekłada  się  na  wypełnianie  określonych  w  prawie  o  ochronie  środowiska 
wymogów.  Pozostałe  motywy  były  wymieniane  rzadziej,  stosunkowo  najmniejsze  znaczenie 
respondenci przypisali naciskom ze strony kontrahentów i klientów (43,8%). Rozkład tych odpowiedzi 
bardziej  świadczy  o  wewnętrznej  świadomości  przedsiębiorców  w  zakresie  kosztów  prowadzonej 
działalności  oraz  oddziaływania  na  środowisko  niż  o  konieczności  podporządkowywania  się 
oczekiwaniom klientów. 

 
Wykres 27. Motywy wdrażania systemu zarządzania środowiskiem wśród małopolskich 

przedsiębiorstw; Podstawa: firmy, które wdrożyły przynajmniej jeden z systemów zarządzania 
środowiskiem. 

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Jak  pokazują  dane,  przedsiębiorcom  przyświecają  różne motywy wdrożenia  systemów  zarządzania 
środowiskiem, zatem w wyniku wdrożenia SZŚ przedsiębiorstwa oczekują określonych korzyści, które 
mają  uzyskać  z  zainwestowanego  kapitału.  Na  potrzeby  niniejszego  badania  zostały  wylistowane 
korzyści, jakie przedsiębiorcy mogli uzyskać z wdrożenia SZŚ, i zostały one podzielone na wewnętrzne 
i zewnętrzne. 
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Badani  zapytani  o  rodzaj  korzyści  wewnętrznych,  jakie  firma  uzyskała  po  wdrożeniu  systemu 
zarządzania środowiskiem, generalnie nie wymieniali na pierwszych miejscach tych elementów, które 
stanowiły pierwotne motywy wdrożenia systemów: oszczędność energii była wymieniona na szóstym 
miejscu wśród wyniesionych korzyści  (ze wskazaniem 65,6%), a był  to przecież dominujący motyw 
wdrażania  systemu  wskazywany  przez  84,4%  respondentów.  Również  podnoszenie  efektywności 
firmy, drugi z wiodących motywów, w rankingu korzyści wewnętrznych znalazł się na dalszej pozycji. 
Takie  korzyści  wewnętrzne  jak  obniżenie  kosztów  prowadzenia  działalności  czy  podniesienie 
zyskowności  przedsiębiorstwa  zostały  bowiem  wymieniane  odpowiednio  przez  50%  i  37,5% 
respondentów.  Wyjątek  od  tej  reguły  stanowi  korzyść  związana  z  racjonalniejszą  gospodarką 
surowcami,  gdzie  81,3%  respondentów  wskazało  ją  jako  zaobserwowaną  w  przedsiębiorstwie; 
oszczędność  surowców  była  jednym  z  najistotniejszych  motywów  wdrażania  SZŚ.  Uzyskane 
w badaniu  dane wskazują,  że  najistotniejsze  korzyści wynikające  z wdrożenia  systemu  zarządzania 
środowiskiem  związane  są  z  podstawowym  elementem  warunkującym  funkcjonowanie  każdego 
przedsiębiorstwa  –  zasobami  ludzkimi.  Wzrost  świadomości  ekologicznej  czy  samokontroli 
i odpowiedzialności pracowników  zostały wskazane przez około 80%  respondentów,  a  zwiększenie 
bezpieczeństwa na  stanowiskach pracy przez 75%. Zatem korzyści o  charakterze  jakościowym były 
znacznie częściej wskazywane niż te o charakterze ekonomicznym. 

Wykres 28. Korzyści wewnętrzne jakie firma uzyskała po wdrożeniu systemu zarządzania środowiskiem;  
Podstawa: firmy, które wdrożyły przynajmniej jeden z systemów zarządzania środowiskiem. 
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Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Drugi typ korzyści, jakie firmy mogą uzyskać dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskiem, to 
korzyści  zewnętrzne.  Tutaj  również  korzyści  o  charakterze  ekonomicznym  ustępują  mniej 
wymiernym,  takim  jak:  zwiększenie  ekologicznej  wiarygodności,  poprawa  stosunków  z  lokalną 
społecznością czy sprostanie wymogom klientów. Na pierwszy plan wybija się jednak ogólna korzyść 
w postaci zmniejszenia oddziaływania przedsiębiorstwa na  środowisko naturalne. Trzeba zauważyć, 
że nie idą za nią konkretne i bezpośrednio wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa, niemniej aż 78,1% 
respondentów  oceniło,  że  wdrożenie  systemu  pomogło  przedsiębiorstwu  zredukować  negatywny 
wpływ  na  środowisko  naturalne.  Należy  nadmienić,  że  dla  59,4%  przedsiębiorstw wdrożenie  SZŚ 
zaowocowało  poprawą  stosunków  z  lokalną  społecznością.  Tylko  40,6%  respondentów  uważa,  że 
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dzięki  nowemu  systemowi  udało  się  przedsiębiorstwu  pozyskać  nowych  klientów.  Inną  korzyścią 
finansową, jaką przedsiębiorstwa zyskały, jest możliwości dogodniejszego kredytowania – została ona 
wskazana  przez  31,3%  respondentów. W  56,3%  firm  zaobserwowano  poprawę  pozycji  rynkowej 
dzięki wdrożeniu  SZŚ. Ta ostatnia wartość, mimo  że  znalazła  się na 5 miejscu w  rankingu  korzyści 
zewnętrznych, powinna być uznana za optymistyczną, gdyż w ponad połowie firm, dzięki wdrożeniu 
systemu zarządzania środowiskiem, można mówić o poprawie funkcjonowania na rynku. 

Wykres 29. Korzyści zewnętrzne jakie firma uzyskała po wdrożeniu systemu zarządzania środowiskiem.  
Podstawa: firmy, które wdrożyły przynajmniej jeden z systemów zarządzania środowiskiem. 
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Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Firmy, w  których wdrożono  systemy  zarządzania  środowiskiem,  informują  otoczenie  o  podjętych       
w tym zakresie działaniach. Jak już zostało wskazane, 68,8% respondentów zadeklarowało, że dzięki 
wdrożeniu  SZŚ  zwiększyła  się  ekologiczna  wiarygodność  przedsiębiorstwa  w  oczach  klientów  / 
kontrahentów,  a  w  40,6%  firm  przyczyniło  się  to  do  zyskania  nowych  odbiorców  /  klientów. 
Respondenci  zostali poproszeni o wskazanie  kanałów  komunikacji, przez  które  informują o  swoim 
funkcjonowaniu  jako  firma  prośrodowiskowa.  Najczęściej  czynią  to  przez  reklamę  własnych 
produktów,  w  której  podkreślają  ich  przyjazność  dla  środowiska  (50%).  Kolejną  strategią  jest 
informowanie  klientów  i  kontrahentów  za  pomocą  ulotek  bądź  przez  umieszczenie  informacji  na 
papierze  firmowym  (46,9%).  Istotnym  kanałem  komunikacji  jest  internet.  W  ponad  40%  firm 
informacje o wdrożonym SZŚ można znaleźć na stronie  internetowej przedsiębiorstwa oraz  jest ona 
przekazywana w  formie  informacji wysyłanej  elektronicznie. W  dobie  powszechności  internetu  ta 
ostatnia wartość może nieco dziwić, jako że umieszczanie informacji o posiadanych certyfikatach czy 
wdrożonych  systemach  zarządzania  wydawałby  się  standardową  praktyką.  Być  może  w  części 
przebadanych  firm  dobre  zarządzanie  stroną  internetową  nie  jest  istotnym  elementem 
marketingowym.  Wszystkie  kanały  informacji  są  istotnie  częściej  wskazywane  przez  firmy  duże, 
prowadzące działalność międzynarodową. 
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Wykres 30. Kanały informacji przez które firma informuje o podejmowanych 
działaniach prośrodowiskowych.  

Podstawa: firmy, które wdrożyły przynajmniej jeden z systemów zarządzania środowiskiem. 
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Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Z  racji  tego,  że poziom  świadomości ekologicznej w małopolskich przedsiębiorstwach pozostaje na 
relatywnie  niskim  poziomie,  nie  dziwi  fakt,  że  nieznaczny  odsetek  przedsiębiorstw wdrożył  któryś 
z systemów zarządzania środowiskiem. Rynek technologii środowiskowych dopiero nabiera kształtu, 
a małopolskie przedsiębiorstwa  zaczynają  zauważać korzyści,  jakie  z  ich  zastosowania wynikają dla 
przedsiębiorstwa.  Przedsiębiorcom  należy  przedstawić  korzyści,  jakie  mogą  osiągnąć  dzięki 
wdrożeniu  systemu  zarządzania  środowiskiem:  poza  uporządkowaniem  stanu  formalno‐prawnego 
przedsiębiorstwa  zwiększa  się  także  dostęp  do  programów  pomocowych,  dofinansowujących 
działalność  firmy  oraz  polepsza  się  wizerunek  firmy  w  oczach  (potencjalnych)  klientów, 
konsumentów,  społeczności  lokalnej  i  władz.  Podręczniki  /  broszury  z  dobrymi  praktykami  oraz 
informacyjne  są najlepszymi kanałami, przez które można uświadamiać przedsiębiorcom wymierne 
korzyści osiągane dzięki wprowadzeniu systemu. Należy podkreślać,  że  takie systemy chronią  firmę 
przed  ryzykiem  środowiskowym,  a  co  z  tym  związane,  także  przed  karami  i  odszkodowaniami.
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RYNEK TECHNOLOGII I PRODUKTÓW 
ŚRODOWISKOWYCH 
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7. Rynek technologii i produktów środowiskowych 

Zgodnie z definicją OECD technologie środowiskowe obejmują wszelkiego rodzaju produkty, procesy 
technologiczne, usługi, a nawet koncepcje działania, które w  trakcie  swojego cyklu  życia powodują 
znacznie mniejszą  uciążliwość  dla  środowiska  naturalnego  niż  alternatywne  substytuty27.  Towary 
i usługi  środowiskowe  –  definicja OECD  –  stosowane  są  do  pomiarów,  zapobiegania,  ograniczania 
i minimalizowania,  a  zatem  poprawy  jakości  wód,  powietrza  i  gleby,  a  także  rozwiązywania 
problemów dotyczących odpadów, hałasu oraz ekosystemów. Produkty  i usługi związane z czystymi 
technologiami zużywają racjonalniej zasoby naturalne  i zmniejszają emisje. OECD podzieliło towary, 
usługi i programy wspomagające ochronę środowiska na 3 grupy: 

1. Grupa  zarządzania  zanieczyszczeniami  –  procesy  technologiczne,  urządzenia  (towary)  i metody 
(usługi),  których  celem  są  pomiary,  kontrole,  przetwarzanie  i  ograniczanie  zanieczyszczeń  oraz 
degradacji  środowiska  i  zubożenia  zasobów mineralnych; mogą  tu  należeć  także  zintegrowane 
technologie,  procesy  techniczne,  których  używanie  jest  mniej  szkodliwe  dla  środowiska  niż 
odpowiednie rozwiązania alternatywne; 

2. Grupa czystych  technologii  i produktów –  technologie,  towary  i usługi, mające na celu  zarówno 
redukcję, zapobieganie, jak i eliminowanie szkód środowiskowych, m.in. odpadów, ścieków, emisji 
zanieczyszczeń  do  atmosfery,  gleb  i  wód  gruntowych,  a  także  źródeł  hałasu  i  drgań  oraz 
przekształceń krajobrazu; 

3. Technologie  zarządzania zasobami –  technologie,  towary  i usługi do zarządzania  (i/lub ochrony) 
zasobami naturalnymi; należą  tu  technologie  i produkty związane z ponownym wykorzystaniem 
i recyklingiem  materiałów,  z  gospodarowaniem  zasobami  surowców,  pomiarami  i  kontrolą, 
a także produkty związane z odnawialnymi źródłami energii28. 

Technologie  środowiskowe  to  jedna  z  najprężniej  rozwijających  się  branż  w  zachodniej  Europie. 
Czynniki, które pobudzają rozwój innowacji ekologicznych w zakresie technologii środowiskowych, to: 

 warunki technologiczne (wiedza, przyrost kapitału ludzkiego, istniejące know‐how), 

 mechanizmy obronne (np. możliwości ochrony patentowej), 

 struktura rynkowa i wielkość przedsiębiorstwa (np. sytuacja konkurencyjna), 

 popyt rynkowy (wielkość rynku i potrzeby klientów), 

 informacje (dostęp do źródeł wewnętrznych i zewnętrznych), 

 koszty (np. koszty reorganizacji), 

 ryzyko techniczne i ekonomiczne (np. awaryjność)29. 

Dla sektora produktów i usług ogromne znaczenie mają czynniki związane z kosztami, w szczególności 
redukcja  kosztów  usuwania  odpadów  oraz  kosztów  materiałów  i  energii.  Z  badań  wynika,  że 
innowatorzy  proekologiczni w  porównaniu  do  innych  innowatorów  częściej  podkreślają  znaczenie 
redukcji kosztów i zarządzania jakością oraz ochrony środowiska jako głównych celów innowacyjnych. 
Jak  zostało wskazane w poprzednich  rozdziałach,  znaczący wpływ na wdrażanie produktów  i usług 

                                                 
27 Rynek polskich  technologii  środowiskowych, Wrzesiewski & Miler s.c., Ministerstwo  Środowiska, Warszawa 

2010 http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/Raport_tech_srod_final_word.pdf 
28  Interim definition and classification of environment  industry. Prepared  in conjunction with OECD / Eurostat 

informal working group on the environment industry, OECD/GD(96)117, 1996 [za:] Koneczna R., Henclik A.; 
Odpowiedzialność ekologiczna polskich przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego. V Krakowska Konferencja 
Młodych Uczonych, Kraków 2010 

29 Hemmelskamp J., Umweltpolitik und technischer Fortschritt. Eine theoretische und empirische Untersuchung 
der Determinanten von Umweltinnovationen, Physica, Heidelberg 1999 [za]: Sidorczuk‐Pietraszko E.  (red.), 
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach  zrównoważonego  rozwoju  i gospodarki opartej na wiedzy, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2009 
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z zakresu  technologii  prośrodowiskowych  mają  także  działania  wynikające  z  polityki  ochrony 
środowiska.  Ogólnie  można  stwierdzić,  że  istnieje  odwrotna  zależność  między  ilością  regulacji 
prawnych a skłonnością do innowacji. 

Z  danych  uzyskanych  przez  Fundację  Partnerstwo  dla  Środowiska wynika,  że  do  najistotniejszych 
czynników utrudniających wdrażanie ekoinnowacji należą brak środków finansowych (68%) oraz zbyt 
wysokie  koszty wdrażania  (61%). Niewielki  odsetek  respondentów  (8%) wskazał  brak  dostępu  do 
informacji jako czynnik utrudniający wprowadzanie działań prośrodowiskowych. 

 
Wykres 31. Czynniki utrudniające wdrażanie rozwiązań ekoinnowacyjnych w małopolskich 

przedsiębiorstwach; 
 Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 

 

Źródło danych: Wykres  z  raportu Problemy oddziaływania małych  i  średnich przedsiębiorstw na  środowisko, 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010 

Wystarczające  środki  finansowe  stanowią warunek  konieczny  opracowania  i wdrożenia wszelkich 
innowacji,  w  tym  innowacji  prośrodowiskowych.  Przedsiębiorstwa  należące  do  sektora  MŚP 
w przypadku  finansowania  inwestycji najczęściej korzystają  ze  środków własnych. W 2005  roku  ich 
udział w  finansowaniu  inwestycji  stanowił  blisko  72% w  przedsiębiorstwach małych  i  ponad  74% 
w średnich30.  Ze  źródeł  zewnętrznych  najpopularniejsze  były  kredyty  bankowe,  jednak  ich  udział 
w finansowaniu stanowił odpowiednio 18% i 17%. W przypadku ekoinnowacji trudno jest przekonać 
potencjalnych  posiadaczy  kapitału,  że warto w  nie  inwestować,  gdyż  innowacje  środowiskowe  są 
obarczone wysokim ryzykiem. Niełatwo jest uzyskać poparcie potencjalnego  inwestora dla projektu, 
który przynosi korzyści dla społeczeństwa, a który nie wpływa na polepszenie wyników finansowych 
firmy.  Istotnym  czynnikiem  przy  wdrażaniu  nowych  technologii  czy  innowacji  jest  sytuacja 
gospodarcza. Silne spowolnienie gospodarcze, które miało miejsce w  latach 2008‐2010, w znaczący 
sposób wpłynęło na zmianę bądź porzucenie przez małopolskie firmy planów inwestycyjnych na lata 
2009‐2013. Analizując dane można zauważyć istotny wpływ spowolnienia na aktywność inwestycyjną 
małopolskich  firm:  blisko  45%  badanych  przedsiębiorstw  odczuło  kryzys,  czego  skutkiem  było 
ograniczenie  lub  rezygnacja  z  inwestycji.  Jedynie  w  2,9%  firm  inwestowano,  mimo  gorszej 
koniunktury  gospodarczej,  więcej  niż  pierwotnie  zakładano  –  ponad  połowa  z  nich  to 

                                                 
30 Woźniak L., Strojny  J., Wojnicka E.  (red.), Ekoinnowacje w praktyce  funkcjonowania MSP, PARP, Warszawa 

2010 
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przedsiębiorstwa  zajmujące  się handlem. Analizując  skalę oszczędności w badanych  firmach można 
zauważyć  spadek  inwestycji  aż  o  50%.  Nie  była  to  zatem  jedynie  korekta  planów,  a  raczej  z  ich 
poważna rekonstrukcja31. 

Respondenci  zostali poproszeni o wskazanie  finansowania działań prośrodowiskowych – ekoinnowacji, 
źródeł  odnawialnej  energii,  produktów  i  usług  technologii  środowiskowych.  Wyniki  badania 
zrealizowanego dla MOG potwierdzają, że w małopolskich przedsiębiorstwach najczęściej inwestowane są 
środki  własne  (87,9%).  Również  86,5%  respondentów  w  odpowiedzi  na  pytanie  o planowane  źródła 
finansowania inwestycji proekologicznych w ciągu najbliższych trzech lat wskazało środki własne. Obecnie, 
oprócz  środków własnych,  najczęściej wykorzystywanymi  źródłami  finansowania  są  kredyty  bankowe 
(17,3%)  oraz  środki  z Unii  Europejskiej  (11,2%). W  kolejnych  trzech  latach małopolscy  przedsiębiorcy 
planują zwiększyć wykorzystanie środków z Unii Europejskiej (37,3%). Istotnie częściej (96,2%) po środki 
własne  sięgają  firmy  z branży przemysłowej. Można powiedzieć,  że  sposoby  finansowania  są względnie 
uniwersalne  i – poza nielicznymi wyjątkami – nie zależą  istotnie od wielkości, branży czy stażu rynkowego 
firmy. 

 
Wykres 32. Źródła finansowania dla wdrożenia działań prośrodowiskowych. 

 
* Kontraktowanie – finansowanie inwestycji przez firmę świadczącą usługi energetyczne w zamian za udział 
w oszczędnościach. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

                                                 
31 Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw, Kraków 2010 
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Odnośnie planów  finansowania  również najczęściej wymieniane  są  środki własne  (86,5%), ale zyskują na 
znaczeniu  środki  z  Unii  Europejskiej  (37,3%),  kredyt  bankowy  (24,5%)  czy  dotacje  z  budżetu  (20,4%). 
Mikroprzedsiębiorstwa  istotnie  rzadziej  deklarują  plany  wsparcia  się  kredytem  bankowym  przy 
finansowaniu działań proekologicznych (18,5%). Firmy budowlane zamierzają istotnie częściej oprzeć się na 
środkach  własnych  (93,3%);  jest  to  większy  odsetek  firm  tej  branży  w  porównaniu  ze  sposobem 
finansowania  aktualnie  realizowanych  i  zrealizowanych  działań  proekologicznych.  Firmy  o  zasięgu 
regionalnym mają częstsze plany (31,5%) skorzystania z kredytu bankowego, a przedsiębiorstwa działające  
w  skali  całego  kraju  planują w  zdecydowanej większości  (93,1%)  zaangażować  środki własne.  Podobnie 
w przypadku branży budowlanej – większy odsetek firm o zasięgu ogólnopolskim ma plany wykorzystania 
środków  własnych  niż  miało  to  miejsce  w  przypadku  finansowania  dotychczasowych  działań 
proekologicznych. 

Analizując możliwości  rozwoju  sektora  technologii  środowiskowych w  Polsce  należy  zauważyć,  że  z racji 
wdrażania unijnego prawodawstwa zaczyna działać on podobnie, jak w gospodarkach wysoko rozwiniętych 
państw  członkowskich  Unii.  Sektor  technologii  środowiskowych  w  państwach  członkowskich  UE  na 
przestrzeni ostatnich  lat rozwija się bardzo dynamicznie. Przemysł ekologiczny stanowi około 2% realnego 
PKB wszystkich państw członkowskich Unii, 30% światowego przemysłu w globalnym sektorze technologii 
środowiskowych  to  produkty  wytwarzane  na  obszarze  UE,  a  zatrudnienie  w  branży  technologii 
środowiskowych  kształtuje  się  na  poziomie  3,5  mln  ludzi32.  Dzisiejszy  polski  rynek  technologii 
środowiskowych  jest na początkowym etapie  rozwoju co oznacza,  że mechanizmy  rynkowe  tego sektora 
dopiero się kształtują.   Takie czynniki  jak zjawisko  izomorfizmu sfery społeczno‐gospodarczej Polski, trend 
rosnącej  świadomości  ekologicznej  obywateli  i odpowiedzialności  ekologicznej  przedsiębiorstw  oraz 
zaostrzające się przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, będą warunkować wzrost znaczenia tego 
sektora w polskiej gospodarce, co w efekcie przełoży się na jego ponadprzeciętny rozwój. 

Analiza  potencjału  sektora  technologii  i  produktów  środowiskowych  jest  możliwa  także  m.in.  dzięki 
podejściu do  zagadnienia od  strony popytu,  tzn. przeanalizowaniu  łącznych kosztów,  jakie ponoszone  są 
przez podmioty gospodarcze w związku z działaniami zorientowanymi na ochronę środowiska naturalnego. 
W  skład  owych  kosztów  wchodzą  takie  elementy  jak  nakłady  inwestycyjne,  koszty  bieżące  ochrony 
środowiska, nakłady  inwestycyjne  gospodarki wodnej oraz nakłady na ochronę  środowiska  gospodarstw 
domowych, które przyporządkowano poszczególnym kategoriom sektora Environmental Goods and Service 
(EGS) według definicji OECD33. 

Jak wynika z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny, koszty bieżące brutto przeznaczane na 
ochronę środowiska34 z roku na rok wzrastają. W 2009 roku koszty bieżące wyniosły 28,36 mld zł. Największy 
wzrost nastąpił w  latach 2007‐2008, aż o 5,59 mld zł, czyli o ponad 25%. Analizując koszty bieżące brutto 
przeznaczane na ochronę środowiska w sektorze gospodarczym obserwuje się od 2006 roku powolny, ale 
systematyczny  wzrost;    w  2009  roku  wyniosły  one  11,72  mld  zł.  Taką  samą  tendencję  zauważa  się                           
w  kosztach  ponoszonych  przez  sektor  publiczny,  jednak  dynamika wzrostu  nie  jest  aż  tak  silna,  jak w 
sektorze prywatnym. 

                                                 
32  B. Michaliszyn,  J.  Krupanek,  Ratman‐Kłosińska  I.,  Rola  i  funkcjonowanie  polskich  platform  technologicznych, 

Politechnika Śląska, Gliwice 2006 
33 Telega  I., Sektor dóbr  i usług środowiskowych czynnikiem zrównoważonego rozwoju [w:] Sidorczuk‐Pietraszko E. 

(red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2009 

34  Koszty  bieżące  ochrony  środowiska brutto  są  to  koszty obsługi  i utrzymania działalności  (technologii, procesu, 
wyposażenia)  związanej  z  ochroną  środowiska.  Ich  głównym  celem  jest  zapobieganie,  zmniejszanie, 
unieszkodliwianie  lub  eliminowanie  zanieczyszczeń  i  innych  strat  środowiskowych  wynikających  z  bieżącej 
działalności  jednostki.  Obejmują  koszty  działań  własnych,  w  tym  koszty  związane  z  funkcjonowaniem                          
i utrzymaniem urządzeń ochrony  środowiska  (końca rury oraz zapobiegających zanieczyszczeniom) oraz koszty 
działań świadczonych przez podmioty zewnętrzne, opłaty usługowe (za oczyszczanie ścieków i wywóz odpadów), 
opłaty  ekologiczne  oraz  koszty  kontroli,  monitoringu,  badań  laboratoryjnych,  itp.  [Na  podstawie:  Ochrona 
środowiska 2010, Główny Urząd Statystyczny] 
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Wykres 33. Koszty bieżące brutto ochrony środowiska w latach 2004‐2009, dane w tysiącach zł. 
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Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z raportów GUS Ochrona Środowiska za lata 2004‐2009 

W  łącznej  sumie  kosztów  brutto  ponoszonych  na  ochronę  środowiska  naturalnego,  które w  2008 
roku wyniosły  27,43 mld zł, aż 44% przypadło na wydatki związane z gospodarką odpadami, a 32% na 
gospodarkę ściekową i ochronę wód. Mimo znacznego wzrostu tych wydatków niepokoi fakt bardzo 
niskiego udział kosztów ponoszonych na działalność badawczo‐rozwojową, której udział w ogólnych 
kosztach w 2008 roku wyniósł 0,4%, tj. 116,4 mln zł35. 

 
Wykres 34. Struktura kosztów bieżących brutto ochrony środowiska ze względu na różnego typu 

działania na rzecz ochrony środowiska; dane dla 2008 roku 

 

Źródło danych: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu GUS Ochrona Środowiska 2009 

Wzrost udziału kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na ochronę środowiska przekłada się na 
wzrost przychodów sektora usług środowiskowych. Analizując zmianę przychodów w czasie w latach 
2005‐2009  zauważyć można  ich gwałtowny wzrost, który wyniósł ponad 150%. Największa  zmiana 
miała  miejsce  między  rokiem  2007  a  2008:  wówczas  przychody  tego  sektora  zwiększyły  się  aż 
o 6,26 mld złotych, czyli o 73%36. 
 

                                                 
35 Ochrona Środowiska 2005‐2010, GUS: Departament Badań Regionalnych i Środowiska, Warszawa 2005‐2010 
36 Ochrona Środowiska 2005‐2010, GUS: Departament Badań Regionalnych i Środowiska, Warszawa 2005‐2010 
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Wykres 35. Przychody za usługi ochrony środowiska osiągnięte przez sektor usług ochrony 
środowiska w latach 2004‐2008; dane w tysiącach zł. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportów GUS Ochrona Środowiska za lata 2004‐2009 

Taki wzrost  zaangażowania  finansowego przedsiębiorstw w wydatki na ochronę  środowiska oraz wzrost 
przychodów sektora usług ochrony  środowiska pokazują,  że produkty, rozwiązania, technologie przyjazne 
środowisku  zaczynają  być  coraz  bardziej  popularne,  co  odzwierciedla  europejskie  trendy  i  stwarza  dla 
działalności gospodarczej w tym segmencie oraz działalności pokrewnych wiele nowych szans rozwoju. 

Podejmując się analizy aktywności przedsiębiorstw na rynku technologii i produktów środowiskowych, poza 
ujęciem porównawczym  i  finansowym, przeanalizowano działania przedsiębiorstwa stanowiące zazwyczaj 
podstawę do wprowadzania programów i technologii środowiskowych oraz sytuację firm działających w tym 
segmencie  rynku. Na  potrzeby  badania wyodrębniono  kilka  działań,  które  bywają  kamieniem milowym                   
w kontekście wprowadzenia polityki środowiskowej w przedsiębiorstwie. Do najważniejszego z nich należy 
prowadzenie stałego monitoringu zużycia mediów  i analizy ponoszonych kosztów. Ten mechanizm został 
wskazany przez 62% respondentów. Ponadto, w 36,6% badanych firm jest zatrudnia osoba na stanowisku 
do  spraw  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a w  8,3%  przedsiębiorstw  został  specjalnie  utworzony  dział 
związany  z  ochroną  środowiska.  Ważnym  elementem  przy  rozpoczynaniu  prowadzenia  polityki 
prośrodowiskowej  jest  opracowanie  na  wewnętrzne  potrzeby  firmy  dokumentu  precyzującego 
oddziaływanie przedsiębiorstwa / jednostki na rzecz środowiska. Takie rozwiązanie zostało przyjęte w 12% 
badanych  firm.  W  24%  badanych  firm  nie  podjęto  żadnych  działań  świadczących  o  zapoczątkowaniu 
prowadzenia polityki prośrodowiskowej. 
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Wykres 36. Działania prośrodowiskowe w małopolskich przedsiębiorstwach. 
Podstawa: wszystkie badane firmy; N=470. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania. 

Analizując uzyskane dane w  zakresie posiadania przez  firmy dokumentów,  stanowisk, działów oraz 
podejmowania  przez  nie  działań  świadczących  o  prowadzeniu  polityki  proekologicznej,  można 
odnotować zróżnicowanie ze względu na wielkość firmy. W mikroprzedsiębiorstwach istotnie rzadziej 
prowadzony  jest  stały  monitoring  zużycia  mediów  i  analiza  ponoszonych  kosztów  (46,5%)  oraz 
zbieranie produktów wyeksploatowanych  lub  ich części w ramach tzw. zintegrowanego zarządzania 
produktem  (30%).  Małe  przedsiębiorstwa  istotnie  statystycznie  częściej  zatrudniają  osobę  na 
stanowisku do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (46,8%). W średnich przedsiębiorstwach istotnie 
częściej  obecne  są  niemal  wszystkie  z  wyodrębnionych  na  potrzeby  badania  elementów.  Stały 
monitoring  zużycia mediów  i  analiza ponoszonych  kosztów prowadzona  jest przez 76,7%  średnich 
przedsiębiorstw. W około 57%  średnich  firm  zbierane  są produkty wyeksploatowane  lub  ich części 
w ramach  tzw. zintegrowanego zarządzania produktem. Pracowników zatrudnionych na stanowisku 
do  spraw bezpieczeństwa  i higieny pracy ma 73,3%  średnich  firm w Małopolsce,  a 35%  zatrudnia 
osobę  odpowiedzialną  za  ochronę  środowiska.  Dokument  precyzujący  działania  firmy  na  rzecz 
środowiska  wprowadzony  jest  w  25%  firm  z  opisywanego  przedziału.  Trzeba  też  zaznaczyć,  że 
wszystkie duże  firmy deklarowały posiadanie omawianych elementów  i  to wszystkich na poziomie 
istotnie statystycznie wyższym. W 85% dużych firm prowadzony jest stały monitoring zużycia mediów 
i  analiza  ponoszonych  kosztów.  Znaczny  odsetek,  bo  aż  70%,  dużych  firm  zbiera  produkty 
wyeksploatowane  lub  ich części w ramach tzw. zintegrowanego zarządzania produktem. W połowie 
dużych przedsiębiorstw istnieje dział zajmujący się ochroną środowiska. 

Dla Ministerstwa Środowiska w 2010 roku została przeprowadzona analiza Rynek polskich technologii 
środowiskowych, w której zbadano sytuację 278 przedsiębiorstw działających w sektorze technologii 
środowiskowych w Polsce. Autorzy analiz wskazują, że polski rynek technologii środowiskowych jest 
rynkiem dynamicznie rozwijającym się oraz odpornym na zawirowania gospodarcze. Na przełomie lat 
2008‐2009,  a  więc  w  okresie  kryzysu,  podczas  którego  firmy  znacznie  redukowały  zatrudnienie, 
w przedsiębiorstwach z tej branży odnotowano wzrost zatrudnienia o 0,2%. Niemniej, przedsiębiorcy 
z  tego  sektora,  podobnie  jak  z  innych,  spotykają  się  na  co  dzień  z  przeróżnymi  barierami 
i problemami.  W  niniejszej  analizie  przedsiębiorcy  z  sektora  technologii  środowiskowych  zostali 
poproszeni o wskazanie takich utrudnień, barier. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że bolączki tych 
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przedsiębiorców  koncentrują  się  wokół  kwestii  finansowych  (utrudnionego  dostępu  do  kapitału, 
braku  dofinansowania  dla  odbiorców  indywidualnych,  ograniczeń  finansowych  przedsiębiorstwa), 
politycznych  (złej  polityki  państwa  wobec  branży,  problemów  z  uzyskaniem  pozwoleń)  oraz 
rynkowych  (rosnącej  konkurencji  i  wymagań  jakościowych  użytkowników,  a  także  trudności 
w znalezieniu  rynku  zbytu  i  wciąż  nikłego  zainteresowania  produktem  ze  strony  polskich 
odbiorców)37.  Przedstawione  bariery  pokazują,  że  firmy  działające  w  tej  branży,  podobnie  jak 
przedsiębiorstwa  z  innych  branż,  dostrzegają  głównie  bieżące  problemy  finansowania  oraz 
utrudnienia  administracyjne.  Z  racji  tego,  że  polski  rynek  technologii  środowiskowych  jest  wciąż 
nieustabilizowany, a popyt na  jego produkty  i usługi stale wzrasta, działania w zakresie pobudzania 
polskich  przedsiębiorstw  zarówno  do  opracowywania  produktów,  technologii  prośrodowiskowych, 
jak  i  do  ich  wdrażania,  powinny  być  intensywnie  wspierane,  aby  małopolskie  przedsiębiorstwa 
ugruntowały pozycję na rynkach lokalnych i mogły stanowić konkurencję dla firm zagranicznych. Cele 
polskiej  polityki  energetycznej,  czyli  zwiększenie  udziału  OZE  w  bilansie  energii  finalnej  do  15% 
w roku 2020 i 20% w roku 2030 są bazą, która istotnie wzmocni branżę. Ponadto, zwiększenie udziału 
w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii zmniejszy stopień uzależnienia Polski od zagranicznych 
dostawców  energii,  a  zastosowanie  OZE  bazujących  na  lokalnych  rozwiązaniach  powinno 
zminimalizować  dodatkowo  ryzyko  strat  przesyłowych  oraz  przyczyni  się  do  rozwoju  mniej 
rozwiniętych  regionów.  Zatem  technologie  środowiskowe  mają  istotne  znaczenie  dla  osiągnięcia 
założeń  polityki  energetycznej.  Kolejnym  z  elementów,  na  bazie  którego małopolskie  firmy mogą 
budować  przewagę  w  segmencie  technologii  środowiskowych,  jest  potencjał  innowacyjny  kadry, 
głównie ze względu na akademicki charakter województwa oraz znaczną  ilość  jednostek badawczo‐
rozwojowych.  Niestety,  jak  już  zostało  wskazane,  przedsiębiorcy  przeznaczają  niewielką  ilość 
funduszy na działalność badawczo‐rozwojową w sektorze ochrony środowiska, co przekłada się także 
na niski udział innowacyjnych produktów / usług w ogólnym obrocie firmy. Słaby poziom współpracy 
biznesu  ze  środowiskiem  naukowo‐badawczym  wynika  w  znacznej  mierze  z  braku  świadomości 
korzyści  płynących  z  takiej  współpracy  wśród  polskich  przedsiębiorców  i  naukowców38.  Ponadto, 
zainteresowanie przedsiębiorców pozyskiwaniem środków na badania  i rozwój w dalszym ciągu  jest 
nikłe.  Zatem,  bardzo  istotne  jest  stworzenie  mechanizmów  wspomagających  współpracę  między 
przedsiębiorcami  a  nauką  oraz  silne  wsparcie  finansowe  przeznaczane  na  opracowywanie, 
komercjalizację i wdrażanie programów oraz rozwiązań proekologicznych. 

Analizując  powyższe  zestawienia,  czyli  znaczny  wzrost  przychodów  sektora  technologii 
środowiskowych  oraz  środków  finansowych  przeznaczanych  przez  przedsiębiorców  i  obywateli  na 
ochronę środowiska, wdrażanie w przedsiębiorstwach podstawowych mechanizmów warunkujących 
w  dalszej  perspektywie  zainteresowanie  technologiami  prośrodowiskowymi  oraz  zaostrzanie  się 
zapisów prawnych dotyczących zarówno ochrony środowiska,  jak polityk (np. energetycznej) można 
stwierdzić,  że  branża  ta  ma  ogromny  potencjał  rozwojowy,  który  powinien  zostać  wsparty 
odpowiednimi  instrumentami  finansowymi oraz prawnymi. W analizie dla Ministerstwa Środowiska 
zaznaczono,  że moda,  potrzeby  rynkowe  i  trendy  w  polityce,  związane  z  wdrażaniem  rozwiązań 
prośrodowiskowych  w  polskich  przedsiębiorstwach,  zmultiplikują  efekt  rozwoju  tej  branży39. 
Niemniej  takie  instrumenty  jak  wsparcie  finansowe,  rozwijanie  świadomości  ekologicznej 
społeczeństwa  oraz  pomoc  w  nawiązaniu  współpracy  między  przedsiębiorcami  a  jednostkami 
naukowo‐badawczymi  powinny  pomóc  w  niwelowaniu  barier  i  przyspieszyć  rozwój  branży,  co 
w efekcie  przełoży  się  na  bardziej  przyjazną  politykę  małopolskich  przedsiębiorstw  wobec 
środowiska. 

                                                 
37 Rynek polskich  technologii  środowiskowych, Ministerstwo  Środowiska, Wrzesiewski & Miler s.c., Warszawa 

2010 http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/Raport_tech_srod_final_word.pdf 
38  Ocena  transferu  wiedzy  i  powiązań  sfery  B+R  oraz  instytucji  otoczenia  biznesu  z  przedsiębiorstwami                         

w województwie małopolskim w 2009 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009 
39 Rynek polskich  technologii  środowiskowych, Ministerstwo  Środowiska, Wrzesiewski & Miler s.c., Warszawa 

2010 http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/Raport_tech_srod_final_word.pdf 
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8. Rekomendacje 

Osiągnięcie  celów  leżących  u  podstaw  zielonej  gospodarki  wymaga  edukacji  ekologicznej 
przedsiębiorców  –  wyniki  badania  pokazują,  że  poziom  świadomości  ekologicznej  małopolskich 
przedsiębiorców  jest  relatywnie  niski.  Ponad  połowa  uważa,  że  ich  wpływ  przez  działalność 
gospodarczą na środowisko jest bardzo niski bądź w ogóle go nie ma. Małopolscy przedsiębiorcy nie 
posiadają wystarczającej wiedzy  o  zagrożeniach  dla  środowiska,  jakie  ich  działalność  gospodarcza 
powoduje.  Znaczna  część małopolskich  przedsiębiorców  nie  przeprowadziła wyczerpującej  analizy 
kanałów, przez które oddziałują na biosferę. Ponadto, znaczny odsetek małopolskich firm (22%) nie 
podejmował  żadnych działań wspierających ochronę biosystemu przez minimalizację oddziaływania 
na  środowisko.  Zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  środowiska  każdy  przedsiębiorca  jest  podmiotem 
korzystającym  ze  środowiska  naturalnego,  dlatego  kluczowym  działaniem,  niezbędnym  dla 
zwiększenia  świadomości  i  wiedzy  ekologicznej,  jest  „oświata  proekologiczna”,  która  jako  akcja 
społeczna powinna być prowadzona w  sposób  ciągły. Elementem kampanii  informacyjnej powinny 
być zaawansowane szkolenia, informujące przedsiębiorców o działaniach minimalizujących wpływ na 
środowisko wraz  z pokazaniem  zysków  finansowych,  jakie przez  te działania  firma może osiągnąć. 
Dobrą praktyką, którą zaleca się wprowadzić w Małopolsce, jest upowszechnianie wiedzy o prawnych 
wymaganiach środowiskowych na etapie zakładania działalności gospodarczej. Informacje dotyczące 
podstawowych  wymagań  prawnych  wynikających  z  prawa  ochrony  środowiska  mogłyby  być 
przekazywane przedsiębiorcom w postaci ulotek czy broszur w ramach tzw. jednego okienka, a także 
publikowane  na  stronie  internetowej  w  zakładce  informującej  o  formalnościach  niezbędnych  do 
założenia  firmy.  Rozdysponowanie  ulotek  bądź  broszur  informacyjnych wśród  przedsiębiorców  na 
początkowym etapie działalności gospodarczej uświadomi im związek z ekologią. 

Prawo  w  zakresie  ochrony  środowiska  jest  instrumentem,  dzięki  któremu  państwo  wymusza  na 
przedsiębiorcach odpowiedzialność za ochronę środowiska. Zatem nakładane przez prawo obowiązki 
oraz  sankcje, wynikające  z  jego nieprzestrzegania, ukierunkowują  funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Ciągłe  zmiany  legislacyjne  w  zakresie  ochrony  środowiska  oraz  pojawiające  się  wytyczne 
w programach  i  strategiach  ogólnopolskich  wymagają  stałego  informowania  przedsiębiorców 
o aktualnościach  i  nowych  obowiązkach.  Niski  poziom wiedzy  przedsiębiorców,  szczególnie mikro 
i MŚP, w  zakresie obowiązującego prawa ochrony  środowiska, powinien być minimalizowany przez 
akcje  informacyjne  i  seminaria.  Dobrym  przykładem  są  realizowane  szkolenia  z  zakresu  opłat  za 
korzystanie  ze  środowiska,  podczas  których  przedstawiane  są  uwarunkowania  prawne  wraz 
z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozliczeń. Ponadto, przepisy z zakresu ochrony środowiska 
są rozproszone, co powoduje,  że przedsiębiorcom  trudno rozeznać się we wszystkich obowiązkach, 
jakie  na  nich  nałożono.  Dlatego  akcja  informacyjna  w  zakresie  prawodawstwa  powinna  zostać 
uzupełniona o stronę  internetową, zbierającą wszystkie akty prawne z zakresu ochrony środowiska, 
uaktualnianą o planowane zmiany legislacyjne. Dobrą praktyką może być wydanie broszury, w której 
zostałyby przedstawione najważniejsze regulacje prawne wraz z komentarzami. Przygotowanie takich 
zbiorczych  źródeł  informacji  ułatwi  przedsiębiorcom  poznanie  nałożonych  na  nich  obowiązków. 
Opisane działania nie  tylko przyczynią  się do poszerzenia wiedzy przedsiębiorców  z  zakresu prawa 
ochrony  środowiska, ale pomogą  im uchronić się przed sankcjami w postaci kar  finansowych,  jakie 
przewidziane są za nieprzestrzeganie prawa. 
Warto przypomnieć, że większość małopolskich przedsiębiorstw (blisko 70%) nie zmieniła operatora 
energii elektrycznej, a aż w 44,7% firm w ogóle nie rozważano takiej zmiany. Głównie spowodowane 
to  było  brakiem  wiedzy  na  temat  możliwości,  jakie  pojawiły  się  po  „uwolnieniu”  rynku  energii 
elektrycznej.  Brak  wiedzy  został  zadeklarowany  przez  40%  respondentów.  Intensywna  akcja 
informacyjna  powinna  zatem  podkreślać  finansowe  korzyści,  wynikające  z  redukcji  kosztów 
prowadzenia działalności, obejmując, oprócz  strony  internetowej,  także  inne kanały,  jak np. prasa. 
Akcja  powinna  obejmować  nie  tylko wskazanie  aktów  prawnych  regulujących  działanie  rynku,  ale 
także  opisanie  procedury  zmiany  operatora  bądź  taryfy  energii  elektrycznej  oraz  wskazanie 
operatorów działających na lokalnym rynku. 



 Rekomendacje 

65 
 

Wyniki badania pokazują, że małopolscy przedsiębiorcy rzadko podejmują działania ekoinnowacyjne; 
w  prawie  60%  przebadanych  przedsiębiorstw  nie  wdrożono  żadnych  innowacji  zrównoważonego 
rozwoju od czasu rozpoczęcia działalności. Warto przypomnieć,  że w połowie z nich nie planuje się 
wdrażania  innowacji  ekologicznych w  trakcie  najbliższych  3  lat. W  przedsiębiorstwach, w  których 
wprowadzono ekoinnowacje, najczęściej odpowiadano, że były to  innowacje technologiczne. Częsty 
wybór  ekoinnowacji  technologicznych  najprawdopodobniej  jest  spowodowany wysokimi  kosztami 
wprowadzenia  innowacji organizacyjnych  i  instytucjonalnych oraz niskim  ich przełożeniem na  zyski                
i  wizerunek  firmy.  Niski  poziom  wdrażania  ekoinnowacji  spowodowany  jest  znikomą  wiedzą 
przedsiębiorców na  temat korzyści,  jakie wynikają z  ich wdrożenia  (minimalizowanie oddziaływania 
firmy na  środowisko  i  redukowanie kosztów prowadzenia działalności). W około 80% małopolskich 
firm nie wykorzystuje się odnawialnych źródeł energii; taki stan rzeczy wynika głównie z braku wiedzy 
na  temat możliwości  oraz  sposobów  ich  wdrożenia.  Nakłady  poniesione  na  wdrożenie  innowacji 
zrównoważonych  oraz  odnawialnych  źródeł  energii  postrzegane  są  przez  przedsiębiorców  jako 
ryzykowne  i  przewyższające  zyski.  Promowanie  oraz  pobudzanie  świadomości  oddziaływania  na 
środowisko  przyczyni  się  nie  tylko  do  podwyższenia  świadomości  ekologicznej  małopolskich 
przedsiębiorców, ale także w sposób pośredni do wzmocnienia sektora związanego z technologiami 
środowiskowymi. Uwrażliwienie  na  problemy  związane  z  ochroną  środowiska  oraz  uświadomienie 
przedsiębiorcom  korzyści  wynikających  z  wprowadzania  działań  proekologicznych,  wdrażania 
ekoinnowacji oraz korzystania z odnawialnych  źródeł energii,  stworzy korzystny klimat dla  rozwoju 
gałęzi  gospodarki  związanej  z  technologiami  środowiskowymi.  Poza  poszerzaniem  wiedzy 
przedsiębiorców  na  temat  korzyści  płynących  z  wdrażania  ekoinnowacji  oraz  wykorzystywania 
odnawialnych  źródeł  energii,  powinny  być  promowane  programy,  z  których  małopolscy 
przedsiębiorcy  mogą  sfinansować  interesujące  ich  technologie  środowiskowe  (z  ogólnopolskich 
badań wynika,  że w około 70% MŚP brakuje wiedzy o możliwościach dofinansowania ekoinnowacji             
z  środków  zewnętrznych).  Ponadto,  bariera  finansowania  jest  jedną  z  najistotniejszych  podczas 
wdrażania  innowacji  ekologicznych  czy OZE. Większość przedsiębiorstw,  które wdrożyły  innowacje 
ekologiczne  oraz  korzysta  z  odnawialnych  źródeł  energii,  sfinansowała  je  z  własnych  środków. 
Informowanie  o  możliwości  pozyskania  zewnętrznych  środków  na  działania  proekologiczne 
przedsiębiorstw, prowadzenie szkoleń o sposobach pozyskania  środków unijnych, w  tym wskazanie 
programów  oraz  pomoc  przy  wypełnianiu  wniosku  o  środki,  są  działaniami  pożądanymi  przez 
przedsiębiorców. 

Kampanie promujące  zachowania  ekologiczne przyczynią  się do wzrostu  świadomości  ekologicznej 
społeczeństwa,  co  w  efekcie  wpłynie  na  zmianę  wzorców  produkcji  i  konsumpcji  –  na  bardziej 
zrównoważone.  Podniesienie  świadomości  ekologicznej  społeczeństwa,  skutkujące  postawami 
zorientowanymi  na  produkty  bądź  usługi  przyjazne  dla  środowiska,  będzie  czynnikiem,  który 
pozytywnie  wpłynie  na  przedsiębiorców,  gdyż w miarę  rosnącego  zapotrzebowania  na  określoną 
jakość  produktów  i  usług  przedsiębiorcy,  aby  nadal  działać  na  rynku,  będą  musieli  podążać  za 
trendami  rynkowymi.  Potrzeba  sprostania  wymogom  rynkowym  i  konsumenckim  spowoduje,  że 
zaczną  się  interesować  czystszą produkcją, w  tym ekoprojektowaniem,  zaczną przykładać wagę do 
zdobywania certyfikatów ekologicznych oraz łańcucha bezpiecznych dostaw. 

Przyjazne otoczenie dla biznesu wspiera rozwój przedsiębiorstw, w tym działania innowacyjne. Jedną 
z  takich  form wsparcia biznesu we wdrażaniu  innowacji  jest zacieśnianie współpracy między nauką 
i biznesem.  Małopolskie  przedsiębiorstwa  charakteryzuje  niski  poziom  współpracy  z  jednostkami 
badawczo‐naukowymi  i  uczelniami,  jednak  zjawisko  to  jest  typowe  dla  wszystkich  województw. 
Pomoc  w  zbudowaniu  zaufania  między  nauką  i  biznesem  przyczyni  się  do  poznania  potrzeb 
i współtworzenia  ram  przyszłej  współpracy międzyinstytucjonalnej.  Dobrą  inicjatywą  pobudzającą 
współpracę nauki i biznesu będzie stworzenie internetowej platformy komunikacyjno‐informacyjnej, 
stanowiącej  kompendium  informacji  o  profilu  działalności  jednostek  badawczo‐rozwojowych, 
centrum informacji na temat zielonych technologii oraz wirtualną giełdę wymiany informacji między 
przedsiębiorcami.  Taka  platforma  powinna  zostać  wzbogacona  o  zestawy  narzędzi  edukacyjnych, 
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sprofilowanych na potrzeby konkretnych branż, w formie skrótowych  informacji z odniesieniami do 
dobrych praktyk, a także webinariów bądź kursów e‐learningowych. 

W akcjach informacyjnych skierowanych do przedsiębiorców powinno się wykorzystać dobre praktyki 
z  innych  państw  europejskich, m.in. wydawanie  podręczników  /  biuletynów  ekologicznych. Dobrą 
praktyką są bezpłatne „kalkulatory ekologiczne”, dostępne dla przedsiębiorców on‐line, pozwalające 
na  samodzielną  ocenę  przedsiębiorstwa  pod  kątem  zużywania  konkretnych mediów,  a  także  na 
przybliżone wyliczenie podatku za korzystanie ze środowiska. 

Ważne  jest,  aby  poziom wiedzy  i  świadomości  ekologicznej,  a  także  społecznej  odpowiedzialności 
małopolskich  przedsiębiorców,  był monitorowany. Wyniki  badań monitoringowych  /  panelowych, 
poza  zobrazowaniem  zmiany  w  czasie,  pomogą  w  dobieraniu  działań,  które  przyczynią  się  do 
niwelowania  deficytów wiedzy  oraz  promowania  i  zaznajamiania  przedsiębiorców  z wiedzą,  która 
pomoże i ułatwi im funkcjonowanie na rynku. 

Podczas  podejmowania  i  realizowania  rekomendowanych  działań  należy  rozważyć  współpracę 
z organizacjami  pozarządowymi,  które  nastawione  są  na  propagowanie  czystego  biznesu,  działań 
proekologicznych  oraz  promowanie  wśród  przedsiębiorców  prośrodowiskowych  strategii 
funkcjonowania.  Szeroka  współpraca  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Małopolskiego 
z innymi podmiotami działającymi na rzecz ekologii przyczyni się do zacieśnienia współpracy instytucji 
publicznych ze sferą biznesu, co wpłynie na poprawę partnerskiego dialogu. 
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9. Report summary 
 

This report  is the result of work on a study entitled "Greening the behavior of Malopolska 

enterprises". 

The main  research  goal was  to  diagnose  the  current  situation  in  the  field  of  awareness 

regarding the possibility of placing environmental programs and practices aimed at reducing 

operating  costs by Malopolska  companies, and  thus  joining  the group of business‐friendly 

environment. 

For the main purpose of the study were established intermediate objectives: 

1. Determination of the  level of awareness of Malopolska entrepreneurs  in business 

impact on the environment. 

2.  The  analysis  of  actions  undertaken  and  planned  by  the  companies  to minimize 

negative impacts on the environment. 

3. Analysis of the possibility of increasing the activity of Malopolska companies in the 

market of environmental technologies and products. 

4. Determination of the degree of interest in building long‐term business competitive 

advantage of Malopolska, based  largely on  the environmental activities  such as  for 

example the use of green renewable energy. 

5.  Indication  of  stimuli  important  for  the  introduction  of  organic  products  and 

solutions in the Malopolska companies. 

6. Analysis if the companies that use environmentally friendly programs and solutions 

also improve their economical efficiency. 

Description of research methodology 

The study was conducted on a random sample of 470  firms  in Malopolska. At the stage of 

sample selection was decided to over‐represent large and medium‐sized enterprises, which 

was grounded in the actual structure of the companies (majority of the smallest companies: 

micro  and  small).  To  express  different  perspective  in  the  study  it  was  reasonable  to 

deliberate inclusion of more underrepresented medium and large enterprises.  

The  respondents  in  the  surveyed  companies  were  competent  informants  about  the 

implementation of  the  companies` environmental. Depending on  the  size of  the  company 

they were owners  /  co‐owners of businesses or enterprises  senior executives: presidents, 

CEOs or their deputies, directors or employees who had been  identified  in the company by 

the management. 

The  survey  was  conducted  using  CATI  (Computer  Assisted  Telephone  Interviewing), 

consisting  in  the  interviewer  telephone  conversation with  the  respondent on  the basis of              

a standardized questionnaire and the use of a computer equipped with specialized software. 
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The  level  of  awareness  of  Malopolska  entrepreneurs  in  business  impact  on  the 

environment 

Graph 1. Reported business impact assessment on the environment by various factors;    

N= 470 

 
Source: Own calculations based on data from the study 

 
Awareness  of  the  environmental  impact  among  the  representatives  of  Malopolska 
entrepreneurs  is relatively  low. The overwhelming majority of respondents believe that the 
activities  of  their  company  have  no  impact  on  the  environment  (more  than  64.5%  of 
respondents  indicate the  lack of  influence by emissions of odors, 69.4% by the emission of 
fluids).  The  biggest  influence  that  companies  perceive  is  the  impact  through  the 
consumption of energy, and next are water consumption, wastewater emissions and noise. 
A small percentage of Malopolska companies admit that their activities have an  impact on 
the environment  (2.1% believe  that  they  affect  the environment  through  the emission of 
waste water, 4.5% by noise). 7.4% of the Malopolska entrepreneurs believe that their energy 
consumption has a big impact on the environment. 
Survey results on the Malopolska entrepreneurs and the results from the report "Problems 
of  environmental  management  in  SMEs"  drafted  by  the  Environmental  Partnership 
Foundation  in  2008  show  that  the  level  of  awareness  among  entrepreneurs  about  their 
companies' impact on the environment has not changed. 
 
Environmental  performance  and  motivation  (actions  undertaken  and  planned  by 
companies to minimize negative impacts on the environment). 
Most of  the Malopolska entrepreneurs  (78.5%) declared  implementation of environmental 
activities conducted at your company: most pointed  the  reduction of energy consumption 
(59.8%), while the least the reduction of emissions of odors (20.4%). These results correlate 
with the level of awareness of businesses impact on the environment. 64.5% of respondents 
said  that  their company had not affected  the environment  through  the emission of odors, 
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which  explains why  only  20.4%  of Malopolska  companies  have  introduced  solutions  that 
reduce that kind of emissions. 
Forms  of  declared  environmentally  friendly  behavior,  introduced  by  the  Malopolska 
entrepreneurs over the past three years are the introduction of energy‐efficient light sources 
(80%), minimizing the cost of purchasing raw materials (64.7%) and reducing the amount of 
waste  (59.1%). Only 6% of  surveyed companies had not  taken any  form of environmental 
actions within the  last 3 years. Over 10% of companies said they did not plan any solutions 
to  support  the  environment over  the next  3  years.  The highest percentage of  companies 
plan  to  introduce  energy‐efficient  light  sources  (65.1%),  purchase  or  upgrade  of  new 
equipment (62.8%) and minimization of waste production (61.9%). 

Action taken by the Malopolska companies to reduce electricity consumption 

Specific  actions  that Małopolska businesses  took  to  reduce  consumption of  electricity  for 
lighting purposes are: replacement of traditional light sources by energy – saving ones (90%), 
ensuring the purity of lighting fixtures (72.1%). Most of the companies (nearly 69%) did not 
change electricity provider and 44.7% of companies  in do not consider such a change. This 
was due to the lack of an adequate offer (60.3%), bureaucracy connected with the change of 
a provider (42.7%) and  lack of sufficient knowledge about the possibility of a change of an 
operator (40%). Only 7.7% of the companies changed the energy tariff. 

Eco‐innovation is used and planned in the Malopolska companies 

There could be distinguished three types of eco‐innovation: 
1. Technological  eco‐innovation,  i.e.  the  introduction  of  innovative  products  and 

processes, that reduce negative environmental impact. 
2. Organisational eco‐innovation designed to  introduce business activities such as eco‐

audits, pro‐environmental researches and development. 
3. Institutional  eco‐innovation  i.e.  foundation  and  participation  in  cooperation  or 

informal groups / networks of entities that deal with environmental issues. 
 
Graph 2. Types of eco‐innovations used in Malopolska companies; N = 470 

 
Source: Own calculations based on data from the study 

 
Nearly  60%  of  the  respondents  had  not  implemented  any  eco‐innovation  since  their 
companies were  established.  Also  half  of  respondents  do  not  plan  to  implementing  eco‐
innovation  in  the  next  3  years,  probably  because  of  the  little  knowledge  about  eco‐
innovations and about how the activities of the SME sector could protect the environment. 
Most companies that  implemented an eco‐innovation  indicated that  it was a technological 
innovation  (30.6%).  About  10%  companies  plan  in  the  next  three  years  to  introduce 
technological innovations. A frequent choice of technological eco‐innovations may be due to 

30,6%

17,4%

8,5%

59,1%

Technological eco‐innovation

Organizational eco‐innovation

Institutional eco‐innovation

None of above



Report summary 

71 
 

the  higher  costs  of  an  implementation  of  organizational  and  institutional  innovations. 
Entrepreneurs also do not  see  the correlation between  the  latter  two  types of  innovation 
and potential increase of companies` profits. 

The market of environmental technologies and products  

62% of respondents said that constantly monitored media consumption and analysed their 
costs, 36.6% employed a person responsible for Occupational Safety and Health issues, 12% 
had  a  document  detailing  the  company's  influence  on  the  environment.  24%  did  not 
implemented any action that demonstrates the pro‐environmental commitment. 
Micro‐enterprises  often  (41%)  did  not  have  any  documents,  employees,  departments  or 
environmental policies indicated constant monitoring of media consumption and analysis of 
costs  (46.5%), as well as  integrated product management  ‐ recycling of products used and 
their parts (30%). 

Usage of the renewable energy in the Malopolska companies. 

Small percentage of  the Malopolska  companies  (20%) use  renewable energy  sources. The 
most frequently used source of renewable energy is solar energy to heat water (11.5%) and 
heat pumps for heating / cooling (6.6%). Over the next three years 60% of the Malopolska 
companies do not plan  to use  renewable energy  sources. The highest  indication  concerns 
plans  to use  solar energy  (32.3%). Currently, 0.2% at  the  companies use wind power and 
4.3% plan to use that source in the next 3 years. 
 
Factors relevant for an introduction of organic products, solutions and eco‐innovations in 
Malopolska companies. 
Factors influencing the development at eco‐innovations: 
• technological conditions (knowledge, human capital, know‐how), 
• defense mechanisms (such as the possibility of patent protection), 
• market structure and the size of the company (and its competitiveness), 
• market demand (market size and customers needs), 
• information (access to internal and external sources), 
• costs (e.g. of reorganization), 
• technical and economic risks (such as failure possibility). 
Crisis also significantly contributed to the change or abandonment at companies` investment 
plans for 2009‐2013. In nearly 45% of the surveyed companies crisis resulted in a reduction 
or waiver of investment. The relatively strongest crisis resulted in a decrease of investments 
in the shortly existing companies of which 24.2% reduced their investments plans. 

Graph 3. Funds used by companies for financing pro‐ecological activity; N=446 

 
Source: Own calculations based on data from the study 
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In the case of eco‐innovation it is difficult to accumulate funds because they are of high risk. 
It  is difficult to obtain the support of the decision‐makers to the project which often bring 
intangible  benefits  primarily  for  the  public  rather  than  for  the  company. During  the  next 
three years companies plan to increase the use of funds from the European Union (37.3%). 

Environmental management systems used in the Malopolska companies 

Among  the  companies  surveyed  6.8%  have  implemented  an  Environmental Management 
System  (EMS). The most popular  is  the  Integrated  System of Environmental Management 
(ISEM)  implemented  by  5.5%  of  the  companies,  next  one  is  the  ISO  14001  System 
implemented by 4.3% of  the  companies, while  the EMS was  implemented by 0.9% of  the 
companies.  
Almost half of the companies with the implemented EMS use more than one system. In the 
future  7.4%  of  the  companies  plan  to  implement  ISEM  and  9.3%  plan  to  implement  ISO 
14001. Altogehter,  12.3% of  the  companies plan  to  implement  any of  the  EMS, of which 
almost 45% plan to implement more than one system. 
Those of companies that  implemented at  least one of the systems reported the difficulties 
encountered  during  this  process.  Most  (50%)  pointed  high  costs  of  environmental 
investments  and  long‐term  nature  of  those  investments  (40.6%).  The  motives  that 
encourage  companies  to  implement EMS are:  saving money on  raw materials and energy 
(84.4%),  improving  the  efficiency  (84.4%),  adapting  to  legal  requirements  (81.3%)  and  to 
international standards (78.1%). 
Respondents  pointed  the  increase  of  the  environmental  awareness  of  their  employees 
(81.3%), better use of  raw materials  (81,3%),  increase of self‐control and  responsebility of 
employees  (78.9%)  as  the  most  important  internal  benefits  for  their  companies  after 
implememtnig EMS. Amongs external benefits the mostly indicated were reduce the impact 
on  the  environment  (78.1%)  and  improvement  at  the  ecological  credibility  in  the  eyes of 
customers (68.8%). 

Recommendations: 

 Increase  of  knowledge  and  awareness  among  entrepreneurs  by  promoting 
environmental protection and delivering information. 

 Increase of the awareness of entrepreneurs about the real  impact of their activities 
on the environment (including information campaigns). 

 Show the tangible economic benefits of the EMAS / ISO implementation, and how to 
implement those systems and identify good practice examples. 

 Promote and  inform about the possibility of obtaining external financing (EU funds) 
for pro‐environmental actions of companies. Provide  training on how  to obtain EU 
funds  (inform  about  the  EU  programs,  assist with  completing  the  application  for 
funding).
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