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ZRÓWNOWAŻONE PRZEDSIĘBIORSTWO 
JAKO REZULTAT ZMIAN ORGANIZACYJNYCH

Arnold Pabian

Wprowadzenie

Z iemia staje się coraz mniej gościnna dla naszego 
nowoczesnego, zglobalizowanego społeczeństwa. 

Noblista Paul Crutzen uważa, że na skutek urbanizacji, 
wyczerpywania się paliw kopalnych i  zanieczyszczenia 
środowiska przenieśliśmy się z epoki Holocene do nowej 
geologicznej epoki, zwanej Anthropocene. W  epoce tej 
gwałtownie zmienia się klimat, oceany ulegają zakwa-
szeniu i  zanika biomasa. Ludzkość potrzebuje obecnie 
zdolności regeneracyjnej równiej 1,6 planety Ziemia, aby 
zagwarantować zaopatrzenie w  dobra i  usługi, które zu-
żywane są w skali globalnej każdego roku (Living Planet 
Report, 2016, s.  10 i  13). O  szybkim wyczerpywaniu się 
naturalnego potencjału Ziemi świadczą pogarszające się 
wskaźniki Living Planet Index oraz Ecological Footprint  
Index (WWF, 2016). Problemom ekologicznym towarzyszą 
problemy społeczne, w tym choroby, ubóstwo, bezrobocie, 
przestępczość, narkomania, alkoholizm. Zrównoważony 
rozwój nie nadąża za tempem i skalą negatywnych zjawisk 
o  charakterze ekologicznym i  społecznym. Rynkowa od-
powiedzialność społeczna, społeczna odpowiedzialność 
biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to 
ogólne terminy, stanowiące dla wielu firm tylko i wyłącz-
nie modną społeczno-ekologiczną formę promowania 
się, a  nie podstawę fundamentalnych zmian. Forma ta 
przyjmuje postać wybiórczych, okazjonalnie podejmowa-
nych kampanii z zakresu zrównoważonego rozwoju, które 
zwykle nie zmieniają tradycyjnych, niezrównoważonych 
struktur, zasobów, zasad i  nawyków biznesowych. To-
warzyszą temu tak negatywne zjawiska jak greenwashing 
oraz astroturfing (Pabian, 2014, s. 105–110). Tymczasem 
Ziemia stanowi zamknięty, izolowany system o  ograni-
czonych zasobach, który zasilany jest tylko przez energię 
słoneczną. Utrzymanie sprawności tego systemu zależy 
w  znacznym stopniu od nadania zrównoważonemu roz-
wojowi masowego charakteru i  wdrażania konkretnych 
rozwiązań z tego zakresu do praktyk gospodarczych. 

Jak słusznie zauważa L. Thiele (2016, s.  4), zrów-
noważenie (sustainability) nie jest przepisem na two-
rzenie planetarnego muzeum, w  którym nic się nie 
zmienia. Zmiany są  konieczne i  trzeba je przyspieszyć. 
Szczególnie ważnym ich rodzajem jest przekształcanie 
tradycyjnie funkcjonujących przedsiębiorstw w zrówno-
ważone organizacje. Główny cel artykułu to prezentacja 
autorskiej koncepcji zrównoważonego przedsiębiorstwa 
(sustainable enterprises) oraz złożonej z  sześciu etapów 

procedury, która doprowadzi do jego powstania. Cho-
ciaż opisane w artykule modelowe rozwiązania są trudne 
do osiągnięcia, to wskazują przedsiębiorcom pożądane 
kierunki zmian i  stany docelowe, do których warto 
zmierzać w  coraz bardziej zatłoczonym świecie deficy-
towych zasobów. Każdy krok wykonany na drodze od 
konwencjonalnego do zrównoważonego przedsiębior-
stwa przyczynia się w jakimś stopniu do równoważenia 
potrzeb międzypokoleniowych.

Zrównoważone przedsiębiorstwo 
przyszłości 

Z równoważone przedsiębiorstwo to organizacja, 
której zasoby, działalność i  wytwory podporządko-

wane są  zasadom sustainability (Pabian, 2017, s.  365). 
F. Luthans i  J. Doh (2009, s.  6), uważają, że pojęcie  
sustainability oznacza rozwój w  kierunku zaspokajania 
ludzkich potrzeb bez czynienia szkód przyszłym poko-
leniom. Zrównoważone działanie prowadzi do wielu 
pozytywnych efektów, wśród których D. Fogel (2016, 
s. 7) wymienia: równowagę między używanymi zasobami 
a zasobami podlegającymi regeneracji, czystość zasobów, 
przywrócenie i  utrzymanie zdolności do życia, integral-
ności i różnorodności naturalnych systemów, utrzymanie 
społeczeństw i kultur miejsca. R. Brinkmann (2016, s. 1) 
uwypukla ważną cechę zrównoważonego biznesu: w  tej 
sferze zysk jest tak samo ważną kategorią jak wpływ dzia-
łalności na ludzi i planetę. Uczenie się, jak żyć i pracować 
zgodnie z  koncepcją zrównoważonego rozwoju stanowi 
według L. Thiele (2016, s.  2–3) największe wyzwanie 
naszych czasów. Do kluczowych wyzwań z zakresu sustai- 
nability zalicza się przekształcanie tradycyjnie funkcjo-
nujących przedsiębiorstw w  zrównoważone organizacje. 
Autorska koncepcja tego rodzaju podmiotu gospodarcze-
go została przedstawiona poniżej. 

W  pełni zrównoważone przedsiębiorstwo prowadzi 
zrównoważoną działalność na bazie zrównoważonych 
zasobów. W  skład tych zasobów wchodzą ludzie, in-
frastruktura w  postaci budynków i  budowli, jej trwałe 
i  nietrwałe wyposażenie, w  tym maszyny i  urządzenia, 
a także wszelkie dobra wchodzące. Efektem działalności 
zrównoważonego przedsiębiorstwa są  zrównoważone 
produkty. Koncepcję tego rodzaju organizacji przedsta-
wiono w tabeli 1. 
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Personel zrównoważonego przedsiębiorstwa składa się 
z tzw. sustainable employees, a więc kierowników i podle-
głych im pracowników wykonawczych, którzy nie tylko 
są  specjalistami w  określonym zawodzie, lecz również 
posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie sustainability. 
Cechuje ich wysoka wrażliwość społeczno-ekologiczna, 
która znajduje odzwierciedlenie w wykonywanej pracy na 
stanowiskach kierowniczych i niekierowniczych. Czują się 
odpowiedzialni za stan planety, na której żyją i na której 
funkcjonuje ich firma. Pragną działać na rzecz przyszłych 
pokoleń, aby były zdolne nie tylko przetrwać, lecz rów-
nież rozwijać się. Podejmując decyzje, wybiegają daleko 
w  przyszłość, eliminując lub minimalizując negatywne 
społeczno-ekologiczne skutki swojej aktywności. 

Kluczową rolę wśród personelu przedsiębiorstwa 
odgrywa kadra kierownicza. Kadra ta, jak powszechnie 
wiadomo, pełni wiodącą, nadrzędną rolę w przedsiębior-
stwie. Określa ona strategię działania firmy, podejmuje 
kluczowe decyzje, nadaje bieg wielu sprawom. Bez jej 
wiedzy i zgody przedsiębiorstwo nie wkroczy na ścieżkę 
zrównoważonego rozwoju i  nie zostanie przekształcone 
w zrównoważoną organizację. 

Budynki i  inne obiekty kubaturowe należące do zrów-
noważonego przedsiębiorstwa zostały zaprojektowane, 
zlokalizowane i  wzniesione zgodnie z  zasadami zrówno-
ważonego rozwoju. To budowle przyjazne środowisku 
i  niewyrządzające szkód społecznych. Ich eksploatacja 
wymaga zużycia niewielkiej ilości energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych. Osiąga się to między innymi dzię-
ki kolektorom i  ogniwom słonecznym, które zamieniają 
światło słoneczne na ciepło, służące podgrzewaniu wody 
i  ogrzewaniu pomieszczeń (solartermia), oraz na prąd 
(fotowoltaika). Maszyny, urządzenia i innego rodzaju wy-
posażenie zlokalizowane w obrębie tej infrastruktury, wy-
korzystywane w  działalności przedsiębiorstwa, ma rów-
nież charakter proekologiczny i  prospołeczny. Ważnym 
jego składnikiem są środki transportu, a w szczególności 
zaliczane do tzw. ekologicznego transportu. Tradycyjne 
samochody osobowe używane przez firmę stopniowo 
są  zastępowane pojazdami elektrycznymi. Reprezentan-
tem elektrycznej mobilności jest dostępny w sprzedaży na 
polskim rynku samochód BMW i3. Przy jego produkcji 

zastosowano energię ze źródeł odnawialnych (energię 
wodną i wiatrową), stąd 95% tego pojazdu nadaje się do 
recyklingu. On sam porusza się bez emisji spalin. Nie 
emituje również prawie żadnych odgłosów ani zapachów. 
Zainstalowany w  nim tryb ECO PRO zwiększa zasięg 
i  zmniejsza zużycie energii. Do zmniejszenia zużycia 
energii przyczyniają się także innowacyjne rozwiązania 
aerodynamiczne, które zmniejszają opory powietrza. We-
wnątrz auta zastosowano materiały z surowców odnawial-
nych lub pochodzące z recyklingu, w tym kenaf, żywą weł-
nę, drewno eukaliptusowe oraz skórę garbowaną liśćmi 
oliwnymi (BMW, 2016, s. 20–23). BMW oferuje również 
znacznie droższy, ekskluzywny samochód elektryczny 
oznaczony symbolem i8. Oczywiście nie jest to jedyny 
koncern motoryzacyjny wprowadzający na rynek pojazdy 
elektryczne. Przykładem tego typu samochodów, które 
mogą nabywać firmy i  klienci indywidualni, są  Renault 
Twizy, Nissan Leaf, Nissan e-NV200. Dobrym choć gor-
szym z ekologicznego punktu widzenia rozwiązaniem jest 
zakup przez przedsiębiorstwo samochodów hybrydowych 
(spalinowo-elektrycznch). Na rynku dostępnych jest wiele 
modeli. W produkcji i sprzedaży pojazdów hybrydowych 
przoduje Toyota, wytwarzając między innymi następujące 
modele: Toyota Auris Hybrid, Toyota Prius, Lexus CT. 

Ekologiczne meble to przykład zrównoważonego wy-
posażenia przedsiębiorstwa. Jedna z  marek, pod którą 
oferowane są do sprzedaży, nosi nazwę Tvilum – duńskie 
meble ekologiczne. Ekologiczne meble wytwarza się zwy-
kle z  odnawialnych materiałów pochodzenia krajowego, 
np. z  drewna. Również wypełniacze, do których należą 
owcza wełna, lateks kauczukowy, rozdrobniona słoma, 
a także tekstylia (skóra, bawełna, len, jedwab) stosowane 
do ich produkcji mają ekologiczny charakter. Łączenie 
części, tworzących mebel, następuje przy użyciu natural-
nych, a nie syntetycznych klejów. 

Dobra wchodzące to głównie surowce, materiały, części, 
materiały biurowe oraz inne produkty. Zrównoważone 
przedsiębiorstwo nabywa i wprowadza do swojego syste-
mu tylko takie dobra, które wykazują cechy zrównoważe-
nia. Zrównoważone przedsiębiorstwo przemysłu spożyw-
czego, będące przykładem jednej z wielu branż, bazuje na 
wytworach ekologicznego rolnictwa. W  gospodarstwach 

Tab. 1. Komponenty zrównoważonego przedsiębiorstwa

ZRÓWNOWAŻONE PRZEDSIĘBIORSTWO

Zrównoważone 
dobra wchodzące

Personel wspierający 
zrównoważony rozwój Zrównoważone budynki Zrównoważone 

wyposażenie budynków

Zrównoważone 
produkty/usługi

Zrównoważona produkcja

Zrównoważona logistyka

Zrównoważony marketing 

Zrównoważone finanse 

Zrównoważone badania i rozwój

Inne zrównoważone obszary funkcjonalne

Źródło: (Pabian, 2017, s. 366)
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ekologicznych producenci rolni nie stosują syntetycznych 
środków ochrony roślin, np. pestycydów, a  także nie do-
dają do pokarmu zwierząt hodowlanych antybiotyków 
i hormonów. 

Za dobrego reprezentanta zrównoważonej działalności 
przedsiębiorstwa można uznać zrównoważoną produkcję, 
która przyjmuje postać czystej produkcji (clean produc-
tion). Znamienną cechą czystej produkcji jest eliminacja 
z  procesów technologicznych szkodliwych emisji gazów, 
cieczy, substancji stałych i  promieniowania, jak również 
ograniczanie marnotrawstwa energii, ciepła, wody, su-
rowców oraz innych czynników wytwórczych. Wskazane 
jest, aby czysta produkcja była obecna we wszystkich pod-
miotach tworzących łańcuchy wytwórstwa produktów, 
także u producentów materiałów, części i podzespołów. 

Zrównoważone przedsiębiorstwo wytwarza bezpieczne, 
oszczędne i  trwałe produkty (safe, efficient and durable 
products). Te trzy wymogi odnoszą się głównie do material-
nych dóbr wielokrotnego użytku, np. samochodów, kom-
puterów, sprzętu AGD, RTV, odzieży itd. Zrównoważona 
pralka będąca jednym z takich produktów jest bezpieczna 
w  użytkowaniu, zużywa niewiele wody, prądu i  środków 
piorących, a jej cykl życia może sięgać nawet 10–15 lat. Wy-
mogi ulegają zawężeniu w  przypadku produktów żywno-
ściowych i innych nietrwałych artykułów, np. kosmetyków, 
środków czystości. Powinny być one bezpieczne dla życia 
i zdrowia ludzi. Do tej kategorii dóbr zalicza się ekologiczną 
żywność. Nie zawiera ona substancji chemicznych, w tym 
wzmacniaczy smaku. Podczas jej wytwarzania nie używa 
się organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz pro-
mieniowania jonizującego. Jej produkcja, przetwórstwo 
i oznakowanie podlega restrykcyjnym przepisom prawa. 

Choć struktura i  istota zrównoważonego przedsiębior-
stwa wydają się stosunkowo proste, to jednak zastosowanie 
proponowanej koncepcji w praktyce jest trudne i skompliko-
wane. Jak więc dokonać transformacji tradycyjnego przedsię-
biorstwa w  jego zrównoważony odpowiednik? Odpowiedź 
na to pytanie zawarto w następnej części tego artykułu. 

Fazy przekształcania przedsiębiorstwa 
w zrównoważoną organizację 

P rzekształcenie tradycyjnie funkcjonującej firmy 
w  zrównoważone przedsiębiorstwo wymaga wpro-

wadzenia wielu zmian głównie o  charakterze organiza-
cyjnym. W  literaturze przedstawiane są  różne definicje 
terminu „zmiana organizacyjna” oraz różne koncepcje 
procesu zmian. Oto kilka przykładów. R. Daft i  A. Ben-
son (2016, s.  342) podkreślają, że zmiana organizacyjna 
(organizational change) może być zdefiniowana jako 
przyjęcie nowej idei/pomysłu lub zachowania przez orga-
nizację. S. Certo i T. Certo (2009, s. 337) definiują zmianę 
organizacji (changing an organization) jako proces mo-
dyfikowania istniejącej organizacji w  celu podniesienia 
organizacyjnej efektywności. G. Berg oraz P. Pietersma 
(2015, s. 246–249) przytaczają osiem faz zmiany J. Kottera, 
wśród których znalazły się następujące: utwórz koalicję 
(create a  coalition), rozwijaj jasną wizję (develop clear 
vision), podziel się wizją (share the vision), konsoliduj 

i podtrzymuj ruch/działanie consolidate and keep moving). 
Prezentowane w literaturze koncepcje procesu zmian nie 
w  pełni pasują do specyfiki przekształceń tradycyjnego 
przedsiębiorstwa w  zrównoważoną organizację. Dlatego 
autor rezygnuje z  ich omawiania, proponując własne po-
dejście opisane poniżej.

Zmiana ma polegać na przekształceniu obecnie funk-
cjonującego przedsiębiorstwa w zrównoważoną organizację, 
której strukturę odzwierciedla tabela 1. Aby takie przedsię-
wzięcie się powiodło, powinno obejmować następujące fazy: 
1. Opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie progra-

mu edukacyjno-szkoleniowego dotyczącego global-
nych, krajowych i  lokalnych problemów ekologiczno-

-społecznych oraz ich rozwiązywania. 
2. Powołanie zespołu zadaniowego.
3. Określenie zakresu i głębokości zmian.
4. Sporządzenie planu zmian.
5. Przeprowadzenie zmian.
6. Kontrola i ocena rezultatów. 

Program edukacyjno-szkoleniowy, wymieniony 
w punkcie pierwszym, ma na celu podniesienie poziomu 
wrażliwości ekologiczno-społecznej pracowników przed-
siębiorstwa, a  także wzbogacenie ich wiedzy na temat 
zrównoważonego rozwoju i  jego uwarunkowań. Pozwoli 
to lepiej zrozumieć potrzebę, istotę i  kierunki planowa-
nych zmian oraz prawdopodobnie zwiększy liczbę ich 
zwolenników. Program może obejmować różne formy 
kształcenia: cykliczne szkolenia, warsztaty, seminaria, 
konferencje, zamawiane studia podyplomowe, projek-
cje filmów. Trzeba go wspomagać rozpowszechnianiem 
wśród pracowników, np. drogą elektroniczną, ważnych 
i  ciekawych informacji dotyczących problemów ekolo-
giczno-społecznych i  zrównoważonego rozwoju. Mogą 
one przybierać postać artykułów, danych statystycznych, 
raportów z badań, doniesień prasowych. Ważne jest, aby 
badać efekty programu edukacyjno-szkoleniowego. Przed 
oraz po  jego realizacji trzeba przeprowadzić badanie 
ankietowe wśród pracowników przedsiębiorstwa, które 
powinno odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania: czy 
podniosła się wrażliwość ekologiczno-społeczna pracow-
ników? czy zmieniły się ich postawy i  zachowania doty-
czące zrównoważonego rozwoju, np. czy oszczędniej go-
spodarują materiałami i energią na swoich stanowiskach 
pracy? czy wzrosło poparcie dla planowanych zmian 
mających na celu wprowadzenie firmy na ścieżkę zrówno-
ważonego rozwoju? Zaleca się, aby czas trwania programu 
wynosił od kilku miesięcy do jednego roku. 

Drugą fazę w  procesie przekształcania przedsiębior-
stwa w  zrównoważoną organizację stanowi powołanie 
zespołu zadaniowego, którego celem jest przygotowanie 
i  przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Powinien on 
składać się z tych pracowników, których cechuje najwyż-
sza wrażliwość ekologiczno-społeczna i którzy autentycz-
nie angażują się w  zrównoważony rozwój. Wsparciem 
zespołu może być ekspert zewnętrzny. Taka osoba spoza 
firmy prawdopodobnie inaczej niż pracownicy postrzegać 
będzie różne problemy dotyczące zmian, wyjdzie poza utar-
te schematy, a tym samym stanie się źródłem inspiracji do 
twórczego myślenia. Istotne jest, aby w skład zespołu weszli 
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również: specjalista ds. organizacji i zarządzania, specjalista 
ds. finansów i rachunkowości, prawnik. Pracownicy przed-
siębiorstwa tworzący zespół mogą być oddelegowani ze 
swoich macierzystych komórek organizacyjnych do pracy 
w nim na 2–3 godziny dziennie lub na dłuższe pełne okresy, 
np. pół roku, rok. Ostateczne ustalenia zespół konsultuje 
z dyrekcją przedsiębiorstwa. Na ich wdrożenie wymagana 
jest zgoda dyrektora naczelnego lub jego zastępców.

Przygotowując proces transformacji, zespół zadanio-
wy w pierwszej kolejności powinien określić zasięg oraz 
głębokość zrównoważenia. Zakres zrównoważenia to 
liczba komponentów przedsiębiorstwa, które zostaną nim 
objęte. Zrównoważenie można zastosować w odniesieniu 
do wszystkich zasobów firmy oraz sfer działalności wy-
szczególnionych w tabeli 1 lub tylko do niektórych z nich. 
W  pierwszym przypadku będziemy mieć do czynienia 
z pełnym zrównoważeniem. Jest to stan najbardziej pożą-
dany, lecz najtrudniejszy do osiągnięcia. Drugi przypadek 
obejmuje wiele różnych wariantów. Przedsiębiorstwo 
może dochodzić etapami do pełnego zrównoważenia 
lub zatrzymać się na jednym z nich. Przykładowo firma 
poddaje zrównoważeniu tylko park maszynowy i procesy 
produkcji. Natomiast wskaźnik głębokości zrównoważe-
nia odpowiada na pytanie: w  jakim stopniu zrównowa-
żony jest dany zasób, obszar działalności lub produkty 
przedsiębiorstwa? Jeżeli zrównoważenie odniesiono tylko 
do części personelu, infrastruktury, wyposażenia, zasileń, 
produktów i obszarów działalności, to głębokość nie jest 
pełna. Jej wymiar zależy od tego, jaka część komponen-
tu firmy została zrównoważona. Przykładowo głębokość 
zrównoważenia w przypadku personelu wzrasta w miarę 
obejmowania nim kolejno pracowników administracji, 
pracowników obsługi, pracowników produkcji. 

Z  przedstawionych ustaleń wynika, że przekształcenie 
tradycyjnie funkcjonującego przedsiębiorstwa w jego zrów-
noważony odpowiednik nie musi być jednorazową, wielką 
i kosztowną operacją. Do pełnego zrównoważenia można 
dochodzić stopniowo, zwiększając jego zakres i głębokość. 

Zasięg i  głębokość zrównoważenia zależy nie tylko od 
woli dyrekcji i  zespołu zadaniowego, lecz również od do-
stępności zrównoważonych dóbr na rynku. Może się oka-
zać, że przedsiębiorstwo jest w  stanie objąć zrównoważe-
niem tylko część swojej samochodowej bazy transportowej, 
ponieważ na rynku są  dostępne elektryczne samochody 
osobowe, lecz nie występują elektryczne samochody cięża-
rowe. Głębokość zrównoważenia tej części majątku firmy 
będzie więc niewielka pomimo dobrej woli i starań zespołu 
zadaniowego. W  takich przypadkach trzeba wybierać te 
rodzaje samochodów ciężarowych, które spełniają wyma-
gania przedsiębiorstwa i  jednocześnie są  najbardziej pro-
ekologiczne i prospołeczne z dostępnych w sprzedaży. 

Szybki postęp techniczno-technologiczny sprawia, że 
asortyment zrównoważonych dóbr, które może wyko-
rzystać w  swojej działalności przedsiębiorstwo, ciągle 
się powiększa. Kontynuując przykład samochodów cię-
żarowych, warto wspomnieć o  planach amerykańskiego 
przedsiębiorstwa motoryzacyjnego Tesla Motors. Zapre-
zentuje ono we wrześniu 2017 r. elektryczną ciężarówkę 
(Forbes, 2016). Także amerykańska firma Nicola Motor 

Corporation stawia sobie za cel zastąpienie tradycyjnego 
transportu drogowego jego elektrycznym odpowied-
nikiem. Sztandarowym produktem tej firmy ma być 
2000-konny ciągnik siodłowy, który po całkowitym nała-
dowaniu akumulatorów będzie w stanie przewieść 36 ton 
ładunku na trasie co najmniej 1300 km (WP, 2016). Jak 
z  tego wynika praktyczne urzeczywistnienie koncepcji 
w pełni zrównoważonego przedsiębiorstwa staje się coraz 
bardziej realne – szybki postęp techniczno-technologicz-
ny eliminuje kolejne bariery tworzenia w nim sfer zrów-
noważonej działalności. 

Kolejna faza przygotowań do przekształcenia przed-
siębiorstwa w  zrównoważoną organizację polega na 
opracowaniu planu zmian. Ważne jest, aby plan w miarę 
precyzyjnie odpowiadał na następujące pytania:
1. Jakie zasoby i  obszary działalności przedsiębiorstwa 

podlegają zrównoważeniu?
2. Co i jak trzeba zrobić, aby to zrównoważenie osiągnąć?
3. Jaka jest kolejność działań i ich rozkład w czasie?
4. Kto będzie realizował poszczególne działania?
5. Czego potrzebują realizatorzy, aby właściwie i termino-

wo wywiązać się ze swoich zadań? 
Szczególnie istotne jest właściwe zlokalizowanie prze-

kształceń w  planie strategicznym. Plan strategiczny ma 
charakter długoterminowy, co ułatwia dochodzenie do 
pełnego zrównoważenia, które jest zwykle czasochłonne 
i kosztowne. Ma on zwykle charakter obligatoryjnie obo-
wiązującego dokumentu, a to daje gwarancję, że zawarte 
w nim ustalenia będą musiały być osiągnięte. W ten spo-
sób zrównoważenie staje się trwałym elementem funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa. Ponadto plan strategiczny jest 
nadrzędny w stosunku do planów taktycznych i operacyj-
nych wykonywanych na średnich i  niższych szczeblach 
zarządzania. Oznacza to, że w  działalność prowadzącą 
do zrównoważenia będą zaangażowane w mniejszym lub 
większym stopniu wszystkie szczeble zarządzania.

Przeprowadzenie zmian i  kontrola rezultatów to dwie 
ostanie fazy przekształcania przedsiębiorstwa w  zrów-
noważoną organizację. W  trakcie ich trwania firma po-
winna być otwarta na zwiększanie zakresu i  głębokości 
zrównoważenia ponad stan określony w planie. Wynika to 
z następującej przyczyny niezależnej od przedsiębiorstwa: 
na rynku mogą pojawić się całkiem nowe rodzaje zrówno-
ważonych dóbr kwalifikujące się do zakupu, które w planie 
nie występują. Przykładowo plan nie uwzględniał wymiany 
tradycyjnych samochodów ciężarowych na ich elektryczne 
odpowiedniki, ponieważ takich pojazdów jeszcze nie było 
w  sprzedaży. W  trakcie dokonywania przekształceń stały 
się dostępne i można było wprowadzić je do własnej bazy 
środków transportu. Opisane uwarunkowanie wpływa 
także na proces kontroli. Jej punktem wyjścia, wzorcem, 
normą, z  którą porównywane będą przyszłe wyniki, po-
winien być plan otwarty na wzrost zakresu i  głębokości 
zrównoważenia. Ponadplanowych wzrostów nie należy 
traktować jako niekorzystnego odchylenia od normy, które 
trzeba skorygować. Właściwe podejście polega na uznaniu 
tego rodzaju wzrostów za niezbędne uzupełnienie pla-
nu, którego nie dało się wcześniej przewidzieć. Tak więc 
wzrastająca dostępność zrównoważonych dóbr na rynku 
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może powodować liczne, uzasadnione korekty planu prze-
kształceń. Przedsiębiorstwa, które nie będą chciały lub nie 
będą w  stanie, np. ze względów finansowych, realizować 
koncepcji planu otwartego na wzrost zakresu i głębokości 
zrównoważenia podporządkują swoje działania pierwot-
nej, podstawowej jego wersji, bez uwzględniania nowych, 
zrównoważonych dóbr pojawiających się na rynku. Choć 
ten sposób postępowania nie wykorzystuje wszystkich 
oferowanych przez otoczenie możliwości równoważenia 
zasobów i działań przedsiębiorstwa, to można go uznać za 
wartościowy z punktu widzenia sustainability. 

Podsumowanie

Z równoważony rozwój wymaga wejścia w  nowy etap, 
który autor nazywa masowym zrównoważonym roz-

wojem. Obecnie zasady zrównoważonego rozwoju auten-
tycznie respektują tylko nieliczni producenci i konsumenci. 
W  przypadku masowego zrównoważenia tylko nieliczni 
nie będą ich przestrzegać. Masowym zrównoważonym roz-
wojem w  pierwszej kolejności powinny być objęte przed-
siębiorstwa przemysłowe, które w  największym stopniu 
przyczyniają się do narastania problemów ekologicznych 
i  społecznych. W  pełni zrównoważone przedsiębiorstwo 
prowadzi zrównoważoną działalność na bazie zrównowa-
żonych zasobów. Taki charakter mają również dobra wcho-
dzące oraz wytwarzane przez firmę produkty. Obecnie 
w wielu sektorach gospodarki tworzenie takich podmiotów 
jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe. Dlatego au-
tor sugeruje dochodzenie do stanu pełnego zrównoważenia 
poprzez stopniowe zwiększanie jego zakresu oraz głęboko-
ści. Taki zabieg pozwala dostosować przebieg zrównoważe-
nia do możliwości finansowych firmy oraz uwarunkowań 
rynkowych. Jasno określony cel w postaci zrównoważone-
go przedsiębiorstwa nie rozwiązuje wszystkich problemów 
konwencjonalnie funkcjonujących podmiotów, które 
chciałyby go osiągnąć. Podstawowy dylemat zawiera się 
w pytaniu: jak to zrobić? Jak dokonać zmiany polegającej 
na przekształceniu tradycyjnego przedsiębiorstwa w zrów-
noważoną organizację? Choć T. Carroll i S. Karim twierdzą, 
że występuje obszerna literatura dotycząca organizacyjnej 
zmiany, to po głębszej analizie okazuje się, że proponowane 
koncepcje nie w  pełni pasują do specyfiki przekształceń 
tradycyjnego przedsiębiorstwa w zrównoważoną organiza-
cję (Bollingtoft, Hakonsson i in., 2009, s. 79). Dlatego autor 
zaproponował własne podejście złożone z sześciu faz. Pro-
cedura przekształceń rozpoczyna się w niekonwencjonalny 
sposób od opracowania i  wdrożenia w  przedsiębiorstwie 
programu edukacyjno-szkoleniowego dotyczącego global-
nych, krajowych i  lokalnych problemów ekologiczno-spo-
łecznych oraz ich rozwiązywania. Dalej przewiduje powo-
łanie zespołu zadaniowego, określenie zakresu i głębokości 
zmian, sporządzenie planu zmian, ich przeprowadzenie 
oraz kontrolę i  ocenę rezultatów. Jedna z  najpoważniej-
szych barier utrudniająca realizację tych działań tkwi nie 
w  przedsiębiorstwie, lecz w  otoczeniu. Może się bowiem 
okazać, że brakuje w nim zrównoważonych zasobów (ludzi, 
materiałów, maszyn, urządzeń itd.), których firma potrze-
buje, aby przekształcić się w  zrównoważoną organizację. 

W  takich przypadkach znacznemu zawężeniu ulegnie za-
równo zakres, jak i głębokość planowanego zrównoważenia.

Transformacja klasycznych przedsiębiorstw w  zrówno-
ważone organizacje musi być posadowiona na zdrowych, 
ekonomicznych zasadach. Aby tak się stało, konieczna jest 
interwencja państwa. Państwo powinno tworzyć proste 
mechanizmy, które będą zachęcać do powstawania i rozwo-
ju zrównoważonych podmiotów gospodarczych. Do takich 
mechanizmów można zaliczyć między innymi: ulgi podat-
kowe dla firm przekształcanych w zrównoważone organiza-
cje, udział państwa w finansowaniu zakupu zrównoważonej 
infrastruktury budowlanej, maszyn i urządzeń, preferowa-
nie zrównoważonych dóbr/usług w procedurach zamówień 
publicznych, wprowadzenie ulg podatkowych dla nabyw-
ców tego rodzaju dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych, 
zniesienie opłat i barier celnych ich dotyczących.

Tworzenie zrównoważonych przedsiębiorstw to jedno 
z wyzwań dla współczesnych społeczeństw. Jego podjęcie 
staje się koniecznością, która wynika z pogarszającego się 
stanu naszej planety, będącego następstwem nasilających 
się zagrożeń ekologiczno-społecznych. 

prof. dr hab. Arnold Pabian
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
e-mail: arnold.p@wp.pl
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Sustainable Enterprise as a Result 
of Organizational Changes

Summary

The current scope and pace of sustainable development 
are not sufficient. The Earth is becoming less hospitable 
to our modern society. Its natural potential is running out 

exhausted, as evidenced by the deteriorating indicators 
of the Living Planet Index and the Ecological Footprint 
Index. Environmental problems are accompanied 
by social problems. Sustainable development can be 
considerably accelerated by turning traditional businesses 
into sustainable organizations. Creating a  sustainable 
enterprise requires many organizational changes. In the 
article the author presents his own concept of a sustainable 
enterprise and a  six-phase process aimed at creating it. 
A sustainable company carries out sustainable activities on 
the basis of sustainable resources. Its creation is a complex 
and complicated undertaking that should be carried out 
under the leadership of sustainable top managers.

Keywords

sustainable development, sustainable enterprise, creating 
of sustainable enterprise
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