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ROCZNIK NAUKOWY WYDZIA U ZARZ!DZANIA W CIECHANOWIE 1-4 (IX) 2015

Katarzyna Szyma ska

ZARZ!DZANIE PRZEDSI"BIORSTWEM 
W KONTEK#CIE UWARUNKOWA$ #RODOWISKOWYCH 

[s!owa kluczowe: zarz%dzanie &rodowiskowe, obci%'enia &rodowiskowe, kosz-

ty &rodowiskowe, inicjatywy ekologiczne]

Streszczenie

Celem artyku u jest ukazanie dzia alno!ci przedsi"biorstwa w kontek!cie !rodowiska. 

W artykule zaprezentowano cykl obci#$e% !rodowiskowych wynikaj#cych z procesów 

produkcyjnych, wskazano konß ikt wyst"puj#cy mi"dzy ekonomi# i ekologi#, ukazano 

inicjatywy Þ rmy w odpowiedzi na zanieczyszczenia wywo ane dzia alno!ci# produk-

cyjn#. Artyku  zosta  oparty na do!wiadczeniach koncernu PKN Orlen – najwi"kszej 

i najbardziej nowoczesnej Þ rmie paliwowo-energetycznej w Europie &rodkowej.

* * *

1. Wst"p 

Globalne zmiany stanu &rodowiska przyrodniczego i jego problemy lokal-

ne zwi%zane z degradacj% sta(y si) przyczyn% powstawania mi)dzynarodowych 

konferencji, zawierania umów, tworzenia programów dotycz%cych ochrony &ro-

dowiska. ZuniÞ kowane standardy ekologiczne coraz cz)&ciej warunkuj% dost)p 

przedsi)biorstw do rynków zagranicznych. Dla przedsi)biorców jest to wa'ne, po-

niewa' dzia(ania te b)d% si) nasila* w wyniku globalizacji gospodarki, transferu 

technologii, procesów integracyjnych z Uni% Europejsk% i konieczno&ci% ujedno-

licenia wymogów ekologicznych w skali &wiatowej. Na ten proces b)d% jednocze-

&nie nak(ada* si): dalszy rozwój wiedzy i post)pu techniczno-technologicznego 

w kierunku czystych technologii oraz ewolucja spo(ecznej &wiadomo&ci ekologicz-

nej. Mo'e to spowodowa* upad(o&* niektórych uci%'liwych ekologicznie ga()zi 

przemys(u ze wszelkimi tego konsekwencjami ekonomicznymi i spo(ecznymi. 
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2. Dzia!alno#$ produkcyjna a #rodowisko

Przedsi)biorstwo jest z(o'onym systemem otwartym, buduj%cym relacje 

z otoczeniem i uczestnicz%cym w 'yciu spo(ecze+stwa, dlatego nie mo'e ograni-

cza* si) tylko do wyników ekonomicznych. Je'eli chce przetrwa*, musi znajdo-

wa* si) w odpowiedniej relacji z otoczeniem. Jako system ekonomiczny przed-

si)biorstwo obejmuje na wej&ciu (input) zasoby: prac), kapita( i know – how, po 

czym dokonuje ich transformacji w produkty. Na wyj&ciu (output) wyst)puj%: 

nowe produkty oraz emisje, odpady i ryzyka.

Ka'da dzia(alno&* produkcyjna polegaj%ca na przekszta(caniu czynników 

produkcji w produkty generuje dodatkowo zanieczyszczenia. Wielko&* i rodzaj 

tych zanieczyszcze+ zwi%zany jest z rodzajem prowadzonej dzia(alno&ci. Proble-

my wytworzonych produktów pojawiaj% si) zarówno w okresie przedprodukcyj-

nym (niew(a&ciwe pozyskiwanie energii, z(e wykorzystanie gospodarki wodnej, 

eksploatacja zasobów wyczerpywanych czy spaliny spowodowane niew(a&ciwym 

transportem), jak i poza jego w(asnym zakresem dzia(ania np. w procesie kon-

sumpcji – pojawiaj% si) tu opakowania produktów 'ywno&ciowych, butelki ró'-
nego rodzaju napojów i soków, wraki samochodów, sprz)t AGD itd. (rys.1.)

Rys. 1. Cykl obci%'e+ &rodowiskowych w podstawowych fazach produkcyjnych

 ród!o: opracowanie w(asne.
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Ka'da Þ rma potrzebuje do produkcji czynników wytwórczych. Cz)&* za-

sobów ma charakter surowców naturalnych, podlegaj%cych w procesach pro-

dukcji transformacji, przyjmuj%c posta* dobra Þ nalnego, energii, odpadów 

i zanieczyszcze+ (Czaja S., Fiedor B., 2000, s. 12). Inna cz)&* zasobów mo'e 

wyst)powa* w postaci energii i wody niezb)dnej do uzyskania produktu ko+co-

wego. W cyklu produkcyjnym powstaj% takie zanieczyszczenia jak: &cieki, emisje 

gazów, odpady produkcyjne w formie sta(ej czy te' trudny do zniesienia ha(as 

(np. w tartaku). O dewastacji &rodowiska naturalnego nale'y te' wspomnie* 
w trzeciej fazie cyklu istnienia produktu – w fazie poprodukcyjnej.

Wszystkie elementy procesu produkcyjnego s% wa'ne pod wzgl)dem ochrony 

&rodowiska. Nale'y nimi zarz%dza* poprzez odpowiednio rozwini)te instrumen-

ty oraz obejmowa* nimi ca(y cykl produkcji – tak'e okresy przed- i poproduk-

cyjne. 

3. Ekonomiczna i ekologiczna warto#$ produktu

W Polsce zagro'enia dla 'ycia i rozwoju spo(ecze+stwa z powodu zniszcze+ 

&rodowiska i braku skutecznych zabezpiecze+ przed dalsz% jego degradacj% s% 

wyj%tkowo wysokie i rozleg(e. Wprowadzane unijne regulacje prawne z zakre-

su ograniczenia zanieczyszcze+, py(ów, zw(aszcza toksycznych zwi%zków (np. 

dyrektywy CAFE w sprawie jako&ci powietrza czy dyrektywy IED w sprawie 

emisji przemys(owych) czy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych stawiaj% 

kraj w trudnej sytuacji – ponad 90% energii elektrycznej i ponad 70% energii 

cieplnej wytwarza si) z w)gla (Ministerstwo #rodowiska, 2011, ss. 6-9). Polska 

notorycznie przekracza dopuszczalne limity py(ów w powietrzu (Ministerstwo 

Gospodarki, 2009, s.16).

Zmieniaj%ce si) warunki otoczenia oraz zaostrzaj%ca si) konkurencja wy-

muszaj% na przedsi)biorstwach podejmowanie ci%g(ych dzia(a+ zwi)kszaj%cych 

ich efektywno&* funkcjonowania. Od wspó(cze&nie dzia(aj%cych przedsi)biorstw 

wymaga si) rentowno&ci, zdolno&ci konkurencyjnej, produktywno&ci, zadowole-

nia i satysfakcji klientów, wzrostu gospodarczego czy efektywno&ci produkcji.

Niestety nie idzie to w parze z ochron% &rodowiska. Dzia(alno&* produk-

cyjna przedsi)biorstwa polega na przekszta(caniu czynników produkcji, w tym 

surowców i energii w produkty generuj%c dodatkowe substancje, które z punk-

tu widzenia &rodowiska s% zanieczyszczeniami. Dlatego nale'y pami)ta*, 'e ra-

chunek ekonomiczny nie mo'e by* narz)dziem okre&laj%cym wielko&* i rodzaj 

produkcji. Na ka'dym z etapów produkcji powstaj% specyÞ czne zagro'enia dla 
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&rodowiska przyrodniczego, cz)&ci z nich jednak mo'na unikn%* dzi)ki zasto-

sowaniu innych surowców lub technologii.

W &rodowisku naturalnym dochodzi do konß iktu pomi)dzy ekonomi% 

a ekologi%. Konß ikty dotycz% g(ownie zmiany potrzeb konsumentów, zakresu 

pa+stwowej ingerencji w dzia(alno&* przedsi)biorstwa (op(aty, kary i zakazy 

&rodowiskowe), przyrostu dodatkowych kosztów zwi%zanych z zarz%dzaniem 

&rodowiskowym, analizy op(acalnych inwestycji, wzrostu strat oraz podwy'-
szenia kosztów wywo(anych przestawieniem produkcji na ekologiczne produkty 

i wprowadzeniem przepisów &rodowiskowych itd.

Powstaje pytanie: czy jest mo'liwo&* pogodzenia produkcji z ekologi%? Od-

powied, jest jedna: produkcja mo'e prowadzi* do osi%gni)cia korzystnych wy-

ników ekonomicznych i ekologicznych. 

Do korzy&ci ekologicznych i ekonomicznych mo'na zaliczy*: mniejsz% liczb) 
zanieczyszcze+ i odpadów emitowanych do &rodowiska; zmniejszenie kosztów 

produkcji przez wprowadzenie mechanizmu odzysku surowców, oszcz)dniejsze 

wykorzystanie surowców; zmniejszenie op(at1 i kar za gospodarcze korzystanie 

ze &rodowiska; popraw) wizerunku przedsi)biorstwa, popraw) jako&ci pracy 

i zmniejszenie ryzyka katastrofy ekologicznej (European Commission, 2007, 

ss. 3-4, 33, 38-40,).

4. Koszty #rodowiskowe funkcjonowania przedsi"biorstwa

Powszechnie koszty rozumiane s% jako wyra'one w pieni%dzu celowe zu'ycie 

sk(adników maj%tku trwa(ego i obrotowego, us(ug obcych, nak(adów pracy oraz 

niektóre wydatki nie stanowi%ce zu'ycia, zwi%zane z prowadzeniem normalnej 

dzia(alno&ci przez podmiot gospodarczy w okre&lonej jednostce czasu (Sawicki 

K., 2009, s.2). Koszty ochrony &rodowiska zdeÞ niowano jedynie w komentarzu 

do artyku(ów 29 i 15 IV Dyrektywy Rady Unii Europejskiej. Przez poj)cie to 

pracodawca rozumie koszty dzia(a+ podj)tych przez jednostk) lub przez osoby 

trzecie w jej imieniu w celu zapobie'enia powstawania, ograniczenia lub usu-

ni)cia szkód w &rodowisku naturalnym, które wynikaj% ze zwyk(ej dzia(alno&ci 

1 Przepisy w zakresie ochrony &rodowiska nak(adaj% na podmioty korzystaj%ce ze 
&rodowiska ró'ne daniny publiczne, tzw. op(aty &rodowiskowe. Op(ata &rodowiskowa, tak 
jak podatki, jest obowi%zkiem ka'dego przedsi)biorcy. Obowi%zek naliczania wysoko&ci 
op(at &rodowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy Þ rma w jakikolwiek sposób emi-
tuje gazy lub py(y do powietrza czy wprowadza do ziemi np. &cieki. Tak samo jest, 
gdy przedsi)biorca pobiera wod) lub sk(aduje odpady. W praktyce wystarczy tak'e, 'e 
w przedsi)biorstwie s% samochody s(u'bowe, by uiszcza* nale'n% op(at).
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operacyjnej lub s(u'% ochronie odnawialnych i nieodnawialnych zasobów natu-

ralnych. Do kosztów tych zalicza si) m.in.: koszty usuwania i unikania wytwa-

rzania odpadów, ochrony wód powierzchniowych i gruntowych, utrzymania lub 

poprawy jako&ci powietrza, redukcji ha(asu, usuwania zanieczyszcze+ z budyn-

ków, prowadzenia prac badawczych nad opracowaniem produktów, surowców 

lub procesów produkcyjnych bardziej przyjaznych &rodowisku itp. 

Efektywno&* dzia(alno&ci &rodowiskowej zak(ada klasyÞ kacj) kosztów która 

uwzgl)dnia:

 ! indywidualne koszty &rodowiskowe ponoszone przez poszczególne przed-

si)biorstwa;

 ! spo(eczne koszty &rodowiskowe ponoszone w ramach ca(ej gospodarki 

narodowej.

Indywidualne koszty &rodowiskowe ponoszone przez przedsi)biorstwa, sta-

nowi% wyra'one w pieni%dzu celowe zu'ycie zasobów rzeczowych, pracy i us(ug 

obcych, zwi%zane z dzia(alno&ci% ekologiczn% i obejmuj%:

 ! koszty ochrony &rodowiska;

 ! koszty restytucji;

 ! op(aty ekologiczne.

Struktur) indywidualnych kosztów &rodowiskowych przedstawia rysunek 2.

inwestycyjnej 

Koszty ochrony Koszty restytucji 
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Rys. 2. Struktura indywidualnych kosztów &rodowiskowych

 ród!o: opracowano na podstawie: Sawicki K. (red.), Rachunek kosztów, Fundacja Roz-
woju Rachunkowo&ci w Polsce, Warszawa 1996, s. 562.
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Koszty ochrony &rodowiska s% rozumiane jako wyra'one w pieni%dzu ce-

lowe zu'ycie zasobów rzeczowych, pracy i us(ug obcych, którego efektem jest 

przywrócenie poprzedniego stanu &rodowiska w przypadku naruszenia jego 

równowagi.

Spo(eczne koszty &rodowiskowe obejmuj%:

 ! koszty ochrony &rodowiska, tj. zabezpieczenia przed szkodliwymi skut-

kami dzia(alno&ci gospodarczej;

 ! koszty kszta(towania &rodowiska, tj. przystosowania zasobów &rodowi-

ska do wykorzystania przez cz(owieka;

 ! koszty restytucji &rodowiska, tj. odtwarzania zasobów &rodowiska i lik-

widacji ekologicznych skutków dzia(alno&ci gospodarczej oraz poprawy 

&rodowiska;

 ! koszty likwidacji i eliminowania ,róde( zagro'e+ dla zdrowia i 'ycia 

wspó(czesnych oraz przysz(ych pokole+ (Molenda W., 2006, s. 13; Nowak 

E., 2007, ss. 25-33).

5. Zarz%dzanie #rodowiskowe

Przedsi)biorcy zainteresowani osi%gni)ciem korzy&ci ekonomicznych i eko-

logicznych wprowadzaj% zarz%dzanie ekologiczne – zarz%dzanie procesem pro-

dukcyjnym przez w(a&ciwe wykorzystanie wiedzy, umiej)tno&ci i technik za-

rz%dzania tym przedsi)biorstwem w celu uzyskania wysokiej efektywno&ci 

ekonomicznej produkcji dóbr i us(ug, minimalnego obci%'enia &rodowiska na-

turalnego i poprawy komfortu pracy za(ogi przedsi)biorstwa. Zarz%dzanie to 

obejmuje tak'e produkty, które s% oceniane wed(ug kryterium ekonomicznej 

efektywno&ci, ekologicznej uci%'liwo&ci i wygody u'ytkowania (Poskrobko B., 

1998 r., s. 44).

Proces zarz%dzania &rodowiskiem wymaga w(%czenia ochrony &rodowiska 

do ca(okszta(tu dzia(a+ przedsi)biorstwa ujmowanego wielokryterialnie, za któ-

re odpowiedzialno&* ponosi kierownictwo przedsi)biorstwa. Uwzgl)dnia wi)c 

aspekty:

1. techniczne – technologie ma(o i bezodpadowe;

2. prawne – przestrzeganie przepisów i norm &rodowiskowych, kreowanie 

wewn)trznych norm ekologicznych; kodeksy post)powania itp.;

3. ekonomiczno-Þ nansowe – racjonalne zu'ycie surowców i energii;
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4. ogólnego zarz%dzania – odpowiedzialno&* za zarz%dzanie ochron% &ro-

dowiska; optymalizacja struktury organizacyjnej; system informacji, 

komunikacji, motywacji pracowników, kultura ekologiczna itp. 

Realizacja ekologicznej strategii w przedsi)biorstwie oznacza:

1. dostosowanie prac badawczo-rozwojowych do wymaga+ ochrony &rodo-

wiska, badania nad ekologicznymi aspektami produktu i procesów pro-

dukcji;

2. uwzgl)dnienie wymaga+ ochrony &rodowiska w zaopatrzeniu materia(o-

wo-surowcowym;

3. uwzgl)dnienie ochrony &rodowiska w procesach produkcyjnych (ich eko-

logizacja, minimalizacja odpadów);

4. uwzgl)dnienie ochrony &rodowiska w marketingu i sprzeda'y: proeko-

logiczna promocja, opakowanie ekologiczne, bezpieczny transport;

5. minimalizacj) ryzyka ekologicznego w konsumpcji wyrobów (us(ugi po 

sprzeda'y np. utylizacja, recykling, sk(adowanie) (Kulas I., Kusztal J., 

2000, s. 63.

Ci%g(o&* i stopniowanie dzia(a+ proekologicznych pozwala na uzyskanie 

efektów na coraz wy'szym poziomie realizacji zasadniczego celu, jakim jest 

czysta produkcja a w skali globalnej trwa(y, zrównowa'ony rozwój.

6. Dzia!ania PKN ORLEN

Celem niniejszego opracowania jest analiza wp(ywu na &rodowisko Þ rmy 

PKN ORLEN – najwi)kszego i najbardziej nowoczesnego koncernu paliwowo-

-energetycznego w Europie #rodkowej. Firma rozwija si) bardzo dynamicznie 

(tabela 1) i osi%ga bardzo dobre wyniki ekonomiczne, ale nimi nie mo'e si) 
chwali*. Wytwarzane produkty wp(ywaj% negatywnie na &rodowisko np. pojazdy 

spalinowe w aglomeracjach miejskich s% odpowiedzialne za generowanie 99% 

tlenku w)gla, 96% sadzy, 76% tlenków azotu i stanowi% g(ówne ,ród(o innych 

niebezpiecznych zwi%zków, takich jak benzen, dwutlenek siarki i dwutlenek w)-

gla. Spaliny emitowane przez pojazdy samochodowe wywo(uj% smog zagra'aj%cy 

zdrowiu, a nawet 'yciu mieszka+ców.

(http://www.orlen.pl/EN/COMPANY/SYSTEMYZARZADZANIA/Pages/Sys-

temZarzadzani aSrodowiskowego.aspxhttp://raportroczny.orlen.pl/?page=3624).

W tabeli 1. przedstawiono wielko&ci produkcji wybranych artyku(ów raÞ -

nerii w miejscowo&ci g(ównego zak(adu – w P(ocku.
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Wej&cie Polski do Unii Europejskiej postawi(o dodatkowe wymogi dla pol-

skiego przemys(u, który powinien spe(nia* coraz bardziej rygorystyczne normy 

dotycz%ce zawarto&ci zwi%zków toksycznych. Ustosunkowuj%c si) do unijnych 

wytycznych mo'na powiedzie*, 'e (%czna emisja substancji wprowadzanych 

przez instalacje PKN ORLEN do powietrza w 2012 roku mie&ci(a si) w limi-

tach wyznaczonych w pozwoleniach zintegrowanych dla instalacji w P(ocku. 

W 2012 roku nast%pi( nawet niewielki spadek emisji substancji do powietrza 

w stosunku do roku 2011, pomimo wzrostu przerobu ropy w zak(adzie.

W tabeli 2 zaprezentowano zestawienie (%cznej emisji wybranych substancji 

dla zak(adu produkcyjnego w P(ocku. 

W charakteryzowanym zak(adzie produkcyjnym odnotowano spadek emisji 

o 7,8%, w tym: emisji tlenków azotu o 16,19% a dwutlenku w)gla o 7,83%.

Mimo negatywnego wp(ywu na &rodowisko Þ rma prowadzi szereg zarówno 

dobrowolnych, jak i obowi%zkowych inicjatyw chroni%cych &rodowisko. Dzia-

(ania sprzyjaj%ce ochronie &rodowiska prowadzone s% tak'e w spó(kach pod-

leg(ych Grupie Kapita(owej ORLEN tj. System Zarz%dzania #rodowiskowego, 

polityk) &rodowiskow% czy przedsi)wzi)cia ograniczaj%ce negatywny wp(yw od-

dzia(ywania na &rodowisko. 

W PKN ORLEN od trzynastu lat funkcjonuje System Zarz%dzania #rodo-

wiskowego. System ten obejmuje komórki organizacyjne Spó(ki zlokalizowane 

w P(ocku i w Warszawie oraz Terminale Paliw w strukturach logistyki, któ-

rych dzia(alno&* wp(ywa na stan &rodowiska. Polityka #rodowiskowa zawiera 

deklaracj) systematycznego dostosowywania metod planowania i prowadzenia 

Tabela 1. Wielko&* produkcji wybranych produktów raÞ neryjnych w latach 
2011-2012 (w tys. ton)

2011 2012 Dynamika 2012/2011

Przerób ropy naftowej 14-547 15-191 4%

Benzyny razem 2-469 2-491 1%

Oleje nap)dowe razem 5-646 5-829 3%

Lekki olej opa(owy 372 745 100%

Paliwo lotnicze 393 388 -1%

Frakcja propano-butanowa 186 225 21%

Paliwa ogó(em 9-066 9-678 7%

Uzysk paliw (%) 76,1 77,0 0,9 p.p.

 ród!o: http://raportroczny.orlen.pl/?page=3624, (data pobrania: 09.12.2015).
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procesów do wymogów zasady trwa(ego i zrównowa$onego rozwoju, poprzez zin-

tegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony !rodowiska. 

Tabela 3 przedstawia ilo!' odpadów wytwarzanych przez zak ad produkcyjny PKN 

ORLEN w P ocku. 

Tabela 2. Zestawienie emisji wybranych substancji w Zak(adzie Produkcyjnym 
w P(ocku w latach 2013-2014

Rodzaj 

zanieczyszczenia

Wielko#$ emisji 

[Mg] 2013

Wielko#$ emisji 

[Mg] 2014

wzrost/spadek 

[%]

Dwutlenek siarki 15 502,87 16 622,11 7,22%

Tlenki azotu(w przeliczeniu 
na dwutlenek azotu)

6 588,78 5 521,98 -16,19%

Tlenek w)gla 1 465,14 1 339,29 -8,59%

Suma w)glowodorów 1 032,57 915,35 -11,35%

Py( ogó(em* 579,04 527,66 -8,87%

Dwutlenek w)gla 6-175-032,97 5 691 561,00 -7,83%

Pozosta(e substancje 117,76 105,13 -10,73%

 %czna emisja zanieczysz-
cze+ bez dwutlenku w)gla

25 286,16 25 031,52 -1,01%

 %czna emisja wszystkich za-
nieczyszcze+ PKN ORLEN

6 200 319,13 5 716 592,52 -7,80%

* Py( ogó(em tj. py( ze spalania, py( krzemowy oraz metale w pyle.

 ród!o:  http://raportzintegrowany.orlen.pl/pl/odpowiedzialna-Þ rma/odpowiedzialnosc-

-srodowiskowa/emisje, (data pobrania: 10.12.2015).

Tabela 3. Gospodarka odpadami w Zak(adzie Produkcyjnym PKN ORLEN 
w P(ocku w latach 2013-2014 [Mg]

Ilo#$ odpadów 2013 2014 Wzrost / Spadek [%]

Niebezpieczne 13 050 21 185 62,34

 ród!o: http://raportzintegrowany.orlen.pl/pl/odpowiedzialna-Þ rma/odpowiedzialnosc-
-srodowiskowa/odpady [10.12.2015].
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Tabela 3 pokazuje, 'e w 2014 roku w Zak(adzie Produkcyjnym w P(ocku 

ilo&* wytworzonych odpadów w stosunku do roku 2013 wzros(a o 62,34 %. Ró'-
nica wynika g(ównie z wi)kszej w 2014 roku ilo&ci odpadów z(omu pochodz%-

cych z robót rozbiórkowych i inwestycyjnych. Odpady te podlegaj% najwi)kszym 

wahaniom ilo&ciowym

Grupa kapita(owa realizuje polityk) &rodowiskow% poprzez dzia(ania Zinte-

growanego Systemu Zarz%dzania, który obejmuje: System Zarz%dzania Jako&ci% 

zgodnie z norm% ISO 9001, System Zarz%dzania Jako&ci% zgodnie z wymaga-

niami AQAP 2120, System Zarz%dzania #rodowiskowego ISO 14001, System 

Zarz%dzania Bezpiecze+stwem i Higien% Pracy PN-N-18001, System Zarz%-

dzania Bezpiecze+stwem informacji zgodnie z ISO / IEC 27001 oraz System 

Zarz%dzania Bezpiecze+stwem .ywno&ci HACCP. Zakres certyÞ kacji obejmuje 

Environmental Management System produkcji, magazynowania i sprzeda'y 

produktów raÞ neryjnych i petrochemicznych zak(adów z wyj%tkiem stacji.

Do zakresu systemu obj)tego certyÞ kacj% na zgodno&* z norm% ISO 14001 

zalicza si): 
• produkcj) i sprzeda' hurtow% wyrobów raÞ neryjnych: paliwa silnikowe 

benzynowe, oleje nap)dowe, oleje opa(owe, w)glowodory aromatyczne;

• magazynowanie, blendowanie biopaliw, sprzeda' paliw p(ynnych i oleju 

nap)dowego grzewczego na w(asnych terminalach paliw;

• produkcj) i sprzeda' wyrobów petrochemicznych: paliwa gazowe, petro-

chemikalia, produkty energetyczne i produkty uboczne.

• http://www.orlen.pl/EN/COMPANY/SYSTEMY ZARZADZANIA /Pages/

SystemZarzadzaniaSrodowiskowego.aspx).

Spó(ki tworz%ce Grup) ORLEN prowadzi(y w 2012 roku ró'norodne przed-

si)wzi)cia ograniczaj%ce wp(yw ich dzia(alno&ci na &rodowisko naturalne, m.in. 

kontynuowa(y selektywn% zbiórk) odpadów komunalnych i racjonalizowa(y spo-

sób korzystania ze &rodowiska w zakresie poboru wody i emisji &cieków.

(http://www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/Raporty/RaportySrodowi-

skowe/Documents/Raport_srodowiskowy_2012_pl.pdf, s. 40).

Jedn% z najwa'niejszych warto&ci i zasad post)powania przyj)tych przez 

PKN ORLEN jest odpowiedzialno&* rozumiana m.in. jako poszanowanie &ro-

dowiska naturalnego. Spó(ka podejmuje inicjatywy dobrowolne w ramach Pro-

gramu „Odpowiedzialno&* i Troska” tj. Mi)dzynarodowy Dzie+ #wiadomo&ci 

Zagro'enia Ha(asem (25 kwietnia), #wiatowy Dzie+ Wody (22 marca), Mi)-

dzynarodowy Dzie+ Ochrony #rodowiska (5 czerwca), #wiatowy Dzie+ Rzu-

cania Palenia (16 listopada). Wszystkie dzia(ania prowadzone przez koncern 

znajduj% odzwierciedlenie w nagrodach przyznawanych PKN ORLEN (rys. 3).
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Poza takimi dzia(aniami w ramach doskonalenia Ramowego Systemu 

Zarz%dzania Responsible Care (RSZ RC) w 2012 roku, realizowano zadania 

w obszarach bezpiecze+stwa, ochrony zdrowia i &rodowiska, tzw. Triady-Health, 

Safety and Environment (HSE). Raz w roku (od trzech lat) spó(ka udost)pnia 

Raport #rodowiskowy Grupy Kapita(owej PKN ORLEN.

Dzia(ania prowadzone przez Þ rm) s% zauwa'alne tak'e poza granicami Pol-

ski. W roku 2012 jury ekologicznego konkursu „Przyja,ni #rodowisku” przy-

zna(o PKN ORLEN Europejsk% Nagrod) Ekologiczn%, która identyÞ kuje, pro-

muje przedsi)biorstwo jako przyjazne &rodowisku „nowej UE” oraz podejmuje 

aktywne dzia(ania na rzecz zmiany stanu &rodowiska i jego ochrony.

Ochrona &rodowiska jest podstawowym celem Grupy Kapita(owej PKN 

ORLEN. Zak(ad Produkcyjny w P(ocku na inwestycje w tym obszarze w ci%gu 

ostatnich trzech lat przeznaczy( ponad 280 milionów z(, co stanowi ponad 22% 

ca(o&ci kapita(u. Wydatki na inwestycje w ochronie &rodowiska w Anwilu w tym 

samym czasie wynios(y ponad 20% ca(kowitych wydatków na rozwój.

Rys. 3. Nagrody Grupa ORLEN

 ród!o: http://www.rnjsa.com.pl/PL/DlaMediow/Aktualnosci/Strony/panteon-ekologii.
aspx; http://www.orlen eko.pl/PL/oÞ rmie/SystemyZarzadzania/Strony/Firma-
-Bliska-Srodowisku.aspx, [11.09.2014].
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7. Podsumowanie

Wzrost zanieczyszcze+ &rodowiska wywiera negatywny wp(yw na stan zdro-

wia ludno&ci. Za taki stan odpowiadaj% w du'ym stopniu jego u'ytkownicy 

– przedsi)biorstwa, dlatego te' to one powinni wykazywa* si) trosk% o &rodo-

wisko. Odpowiedzialno&* &rodowiskowa powinna by* jednym z wa'niejszych 

zagadnie+ zarz%dzania. Musi wyst)powa* we wszystkich sferach dzia(alno&ci 

przedsi)biorstwa: w pracach badawczych, produkcji i dystrybucji. 

Przysz(o&* przedsi)biorczo&ci zwi%zana jest ze wzrostem zagadnie+ ekolo-

gicznych, gdy' pole ich aktywno&ci b)dzie jeszcze silniejsze. Wynika to z faktu, 

i' wszystkie obszary dzia(alno&ci przedsi)biorstwa s% poddawane coraz silniej-

szym naciskom zwi%zanym z ochron% &rodowiska. Odpowiedzialne dzia(ania 

&rodowiskowe prowadz% do osi%gni)cia korzystnych wyników ekonomicznych 

i ekologicznych, co starano si) przedstawi* w niniejszym artykule. Artyku( 
przedstawia tak'e inicjatywy &rodowiskowe przedsi)biorstwa w odpowiedzi na 

zanieczyszczenia wywo(ane w(asn% dzia(alno&ci% produkcyjn%.

Niestety nie wszystkie przedsi)biorstwa zwracaj% na ten problem wystar-

czaj%co du'o uwagi. Nasz kraj nale'y do najbardziej zanieczyszczonych w Unii 

Europejskiej – tak wynika z raportu Europejskiej Agencji #rodowiska. W po-

(owie grudnia 2015 roku, Komisja Europejska skierowa(a wniosek do Trybu-

na(u Sprawiedliwo&ci o ukaranie Polski za brak podj)cia w ci%gu ostatnich 

5 lat odpowiednich &rodków legislacyjnych i administracyjnych, przeciwdzia(a-

j%cych powstaniu u nas tak wielkich zanieczyszcze+ powietrza. Grozi nam za to 

4 miliardy z( kary. 
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