
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nagrodzony przewodnik wprowadzający do podstaw zrównoważonego 
rozwoju, konceptu rozszerzania zasobów oraz gospodarki obiegu 
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Wymienione poniżej organizacje dystrybuują książkę „Zrównoważony rozwój w 
biznesie” do bezpłatnego pobrania (w kilku językach), by wspierać: 

• długoterminowe bogactwo i finansowy dobrobyt, 
• utrzymywanie i tworzenie miejsc pracy, 
• ograniczanie strat i zanieczyszczeń, 
• redukcję zużycia zasobów, 
• ograniczanie szkód środowiskowych i wynikających z nich kosztów, 

a także 
• programy badawcze szkół biznesowych. 

 

Fundacja Center for Industrial Productivity and Sustainability dostarcza 
przedstawicielom świata biznesu i nauki, sprawdzone książki oraz skrypty 
ćwiczeniowe, podręczniki, materiały wideo i porady pomagające menedżerom 
budować bardziej zrównoważoną przyszłość dla ich firm. Kiedy w organizacjach 
powstają pytania: Jak zacząć? Co mamy zrobić w przyszłym tygodniu? CIPS 
dostarcza odpowiedzi i rezultaty (www.cipsfoundation.com). 

EFMD jest kluczową w Europie organizacją akredytującą szkoły biznesu, czy 
korporacyjne programy szkoleniowe. Celem EFMD jest wspieranie i promowanie 
informacji, badań, networkingu i debat dotyczących innowacji i najlepszych 
praktyk w rozwoju zarządzania (na www.efmd.org kliknij Research, a następnie 
The Sustainable Business).  

Product-Life Institute jest najstarszym europejskim think-tankiem w obszarze 
zrównoważonego rozwoju, prowadząc jednocześnie działalność badawczą i 
doradczą (www.product-life.org). 
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Przedmowa 

 
Witam w tym zaktualizowanym i poszerzonym wydaniu The 
Sustainable Business. 

W ostatnich latach, zagadnienie zrównoważonego rozwoju 
w najszerszym tego słowa znaczeniu (nie zawężające się do 
„zielonych” kwestii) było szeroko i z zaangażowaniem analizowane 
i propagowane przez European Foundation for Management 
Development (EFMD) oraz jego światową siatkę organizacji 
członkowskich: szkół wyższych, korporacji, rządów i przedstawicieli 
sektora publicznego. 

Ta bardzo ważna książka podkreśla, że zrównoważony rozwój 
jest rozsądny, praktyczny i obejmujący wiele aspektów biznesu: 
prawny, ekonomiczny, finansowy, przemysłowy, społeczny 
i behawioralny. Prawdopodobnie największą siłą zrównoważonego 
rozwoju jest to, że mierzy i kontroluje on koszty, które powstają 
w jakimkolwiek obszarze biznesu, poprzez rozważne używanie 
ograniczonych zasobów naturalnych i surowców. 

Możemy woleć myślenie, że żyjemy w świecie pełnym 
obfitości. Ale nasz świat jest bardzo kruchy i obecnie poddawany 
nieustannej presji. Recesja gospodarcza, rosnąca populacja oraz 
kolosalne zmiany zachodzące poprzez przesuwanie się osi 
ekonomiczno-politycznej z zachodu na wschód, tylko zwiększają tę 
presję. 

Jak napisałem we wstępie do pierwszego wydania The 
Sustainable Business, jesteśmy to winni naszym dzieciom i wnukom, 
aby nie wykorzystać ich dziedzictwa na nasze potrzeby. 

Możemy tego uniknąć dzięki wdrażaniu zrównoważonych 
rozwiązań, które mają dobry efekt uboczny w postaci dbania 
o środowisko i tworzenia nowych miejsc pracy. Ta książka jest 
jednym z najbardziej kompletnych i wnikliwych wydawnictw, jakie 
zostały napisane. 
 

Prof. Eric Cornuel 
Dyrektor Generalny EFMD 
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Notka autora 
 
 
 
Jesienią 2011 roku, jeden z moich studentów, który z powodzeniem 
ukończył program wprowadzenia do zrównoważonego rozwoju 
zapisał się na nowouruchomiony kierunek „Majątek udziałowców 
i zrównoważony rozwój” na zagranicznym uniwersytecie. Jego zapał 
został gwałtownie ostudzony, kiedy 
odkrył, że „nowy” kierunek dotyczący 
zrównoważonego rozwoju, był w rze-
czywistości starym, mało odkrywczym 
kursem dotyczącym społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR). 
„Chciałem nauczyć się więcej o prak-
tycznych aspektach wydłużania cyklu 
życia zasobów”, powiedział mi później 
(ciągle rozemocjonowany), „nie po to 
przeleciałem pół świata, żeby 
przysłuchiwać się kolejnej dyskusji o filozofii CSR”. 

Mniej więcej w tym samym czasie, inna moja studentka, znów – 
zachęcona “nowym” programem w obszarze zrównoważonego 
rozwoju w instytucie w innym kraju – zapisała się na niego, by 
budować doświadczenie w zarządzaniu operacjami zrównoważonego 
biznesu. Kilka tygodni później, gdy jej studia się zaczęły, niestety 
okazało się, że „nowy” program, był w rzeczywistości niewiele więcej 
niż starym programem z kierunku psychologii, do którego 
„doklejono” zrównoważony rozwój w nazwie. „Nacisk w tym 
programie położono na aspekty związane z etyką i emocjami”, 
powiedziała mi później, z zauważalną nutą niezadowolenia w głosie. 

Niecałe 2 lata temu, uznany w świecie uniwersytet ogłosił, że 
zorganizuje międzynarodową konferencję dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju. Zainteresowany, przyjrzałem się bliżej tej 
inicjatywie, ale okazało się, że żaden z dziewięciu przedstawicieli 
świata nauki organizujących i nadzorujących merytorycznie tę 
konferencję, nie prowadził badań w obszarze zrównoważonego 
rozwoju, ani też nie opublikował jakiejkolwiek pracy na ten temat. 
Dalsze sprawdzanie pokazało, że żaden z nich nigdy nie pracował 
w biznesie ani innej organizacji, która w jakikolwiek sposób 
zajmowałaby się tą tematyką. 

I tak to już jest – rosnąca liczba szkół biznesu i ich 

Zrównoważony rozwój jest 

jak seks nastolatków – 

każdy twierdzi, że go 

uprawia, choć większość 

tego nie robi, a ci, którzy 

go uprawiają, robią to 

nieudolnie. 

Dr Chris Spray, Northumbrian 

Water Group 
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oportunistycznie nastawionych pracowników próbuje zarobić na 
temacie, który wielu z nich przez dekady dość skutecznie ignorowało. 
„Przez lata nie mogliśmy zainteresować ani jednej szkoły wyższej 
wprowadzeniem tematyki zrównoważonego rozwoju czy gospodarki 
obiegu zamkniętego do ich programów nauczania”, zwierzył mi się 
dyrektor prestiżowej jednostki akredytującej, „a teraz wszyscy z nich 
nagle są ekspertami”. Inny przykład – urzędniczka UE poinformowała 
niedawno jednego z moich znajomych, że zrównoważony rozwój nie 
jest już ważnym tematem dla biznesu, bo został zastąpiony przez 
gospodarkę obiegu zamkniętego. Kiedy mój znajomy próbował 
wytłumaczyć jej, że obydwa te pojęcia, to zasadniczo dwie nazwy 
tego samego zagadnienia, urzędniczka nalegała, że nie ma on racji. 
„To dwie różne sprawy”, odpowiedziała zdecydowanie. Wreszcie, 
jeszcze jedna osoba z grona moich byłych studentów narzekała, że 
studiuje zawansowaną chemię i fizykę na cenionym programie 
o zrównoważonym rozwoju, na uniwersytecie, który znany był 
z nauczania naukowych podstaw wydłużania cyklu życia zasobów 
(zobacz rozdział 5, 6 i 22). 

Nie ma na to prostej rady, ale strzeżcie się kupowania kota 
w worku. 

Kto lub co jest winny takiemu stanowi rzeczy? Czy jest to 
rosnąca liczba szkół wyższych, chętnych do skapitalizowania tematu, 
który ich solipsystyczni pracownicy i wydziały skoncentrowane na 
zarabianiu pieniędzy w końcu uznały go za równie ważny, co 
popularny? A może winić należy naiwnych studentów (i firmy) za to, 
że nie przykładają się do podstawowego rozpoznania oferty, zanim 
wydadzą na nią pieniądze? 

Niefortunnym jest zamieszanie powodowane przez fakt, że 
nagle wszyscy chcą wskoczyć do pociągu zwanego zrównoważony 
rozwój (rzetelne programy nauczania mieszają się z tanim 
efekciarstwem, przedmioty kluczowe w nauczaniu zrównoważonego 
rozwoju, takie jak chemia, fizyka, leśnictwo, architektura, prawo, 
często są uznawane za zbędne). 

Tę książkę napisałem częściowo po to, by pomóc wyjaśnić 
powstałe zamieszanie. Mam nadzieję, że uda się to zrobić bez 
uciekania się do „trzech najbardziej irytujących nawyków guru 
zarządzania”. Według magazynu The Economist, są to: 
(1) prezentowanie starych idei, jako nowatorskich i przełomowych, 
(2) nadmierne stawianie za wzór „firm wzorcowych” i nakłanianie nas 
do powielania ich sposobu działania oraz (3) rugowanie sprawdzonych 
narzędzi zarządzania, na rzecz numerowanych list i zasad spisanych od 
myślników. 
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Weryfikatorem mojej pracy i głosem rozsądku jest ponownie 
Walter Stahel – jeden z prawdziwych pionierów zrównoważonego 
rozwoju, mający ponad 35 lat doświadczenia w obszarze. Mamy 
nadzieję, że uznacie niniejszą publikację za użyteczną. 
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Wstęp: Czym jest 

zrównoważony rozwój? 
 
 
 
Świat zdominowany przez 
krótkowzroczne myślenie jest smutną 
rzeczywistością, a spojrzenie w głąb 
wielu problemów, z którymi aktualnie 
boryka się ludzkość, często pokazuje, 
że słabą stroną pozwalania jednostkom 
lub grupom na robienie tego, co im się 
żywnie podoba (nie bacząc na 
konsekwencje w przyszłości) jest zwykle to, że wszyscy słono za to 
płacimy. Równocześnie prawdą jest, że rosnąca grupa ludzi i ich rządy 
zauważają już, że produkowanie ogromnych ilości kosztownych 
odpadów i zanieczyszczeń wcale nie oznacza wolności ani nie jest 
podstawowym prawem człowieka. W rzeczywistości, dość bezpieczne 
jest założenie, że pomału kończą się czasy prywatnych zysków 
zasilanych kosztem społecznym. Stąd też zwiększone zainteresowanie 
zrównoważonym rozwojem i gospodarką obiegu zamkniętego, bardzo 
szeroko zakrojonymi pojęciami, które są równie trudne do objęcia, jak 
i zdefiniowania.  

Czym zatem jest dokładnie zrównoważony rozwój i dlaczego 
przyczepiono do niego etykietkę „zielony” – szczególnie jeśli 
większość definicji przymiotnika „zrównoważony” w ogóle słowa 
„zielony” nie używa? 

Dla pewności, większość definicji zrównoważenia opisuje: 
procesy lub działania o długotrwałym charakterze; powodujące lub 
pozwalające na trwanie czegoś przez pewien okres czasu; proces lub 
czynność utrzymujące coś lub utrzymujące to coś w działaniu. Łatwo 
więc wyciągnąć wniosek, że w kontekście biznesowym, 
zrównoważony rozwój zawiera w sobie procesy i działania, które 
utrzymują wypłacalność firmy w czasie. 

Idąc tym tropem równie łatwo założyć, że niezrównoważony 
proces lub działanie raczej wcześniej niż później osiągnie swój kres. 
W ujęciu biznesowym przekłada się to na straty finansowe, nawet jeśli 
firma przynosi pieniądze w krótkim okresie. Dlaczego wobec tego, 
można by zapytać, pojecie „zrównoważony rozwój” jest stosowany 
zamiennie z „działaniami ekologicznymi”?  

W 1980 roku organ ONZ - Komisja 
Brundtland (Światowa Komisja ds. 
Środowiska i Rozwoju) - 
zdefiniowała zrównoważony rozwój, 
jako rozwój spełniający współczesne 
potrzeby w taki sposób, by przyszłe 
pokolenia również mogły zaspokajać 
swoje potrzeby. 
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Odpowiedź jest następująca: dalekowzroczni ekologowie, 
tworząc niezliczone kampanie zwiększające świadomość, przeszli 
długą drogę, by uczyć ludzi o konsekwencjach krótkowzrocznego 
myślenia. A kiedy jedna grupa z sukcesem dominuje dyskusję na temat 
wielopłaszczyznowy, to ona nadaje ton temu, co słychać najczęściej.  

Jednakże, ogólnie rzecz biorąc, zdolność do trwania w długim 
okresie (zrównoważenie) dotyczy czegoś więcej niż środowisko. Nie 
umniejszając, środowisko naturalne powinno być naszym nadrzędnym 
zmartwieniem z tej prostej przyczyny, że zasoby każdej firmy (i życia) 
pochodzą właśnie z niego. Z drugiej strony, koncentrowanie się tylko 
na środowiskowym aspekcie zrównoważonego rozwoju – szczególnie 
w kontekście biznesowym – jest krótkowzroczne i niepełne. To tak, 
jakby twierdzić, że dobre zdrowie zależy wyłącznie od warzyw. 
Dlatego ważne jest mieć na uwadze, że zrównoważony rozwój 
w biznesie obejmuje także nauki prawne, finansowe, ekonomiczne, 
przemysłowe, społeczne, materiałowe i behawioralne. Stąd termin – 
gospodarka obiegu zamkniętego. 

Żeby jeszcze bardziej skomplikować temat, każdy z tych 
obszarów nauki forsuje swój własny język, zwyczaje i kulturę, które 
niezbyt często mieszają się w kręgach biznesowych i/lub na 
korytarzach akademickich (patrz RYSUNEK A-1). Szczęśliwie jednak 
istnieje przestrzeń wspólna: eliminacja marnotrawstwa i rozszerzanie 
zasobów. Krótko mówiąc, u podstaw zrównoważonego rozwoju leżą 
właśnie dwa powyższe zagadnienia. Jest to tak ważne, że warte 
powtarzania: mechanizmem zrównoważonego rozwoju jest eliminacja 
marnotrawstwa (i zapobieganie jego powstawaniu) oraz następujące 
po niej rozszerzenie zasobów. Z biznesowego punktu widzenia, 
zrównoważony rozwój dotyczy zmniejszania wydatków – także 
wydatków w przyszłości – w każdej wyobrażalnej postaci, tak by 
zwiększać zyskowność, konkurencyjność i stabilność 
przedsiębiorstwa. Takie wydatki, by wymienić ich tylko kilka, składają 
się z kosztów myślenia krótkowzrocznego, problemów i kosztów 
związanych z marnotrawstwem, rosnących kosztów surowców i braku 
zasobów (powstałych przez bogacącą się i rosnącą liczbę ludności 
konkurującą o dostęp do ograniczonych zasobów na świecie), kosztów 
powstałych lub podwyższonych przez kiepsko zaprojektowane 
produkty i procesy produkcyjne, kosztów zmiany klimatu  
(np. zniszczenie nieruchomości czy nieurodzaj) oraz kosztów 
bezrobocia lub niepełnego zatrudnienia (w 1994 Brytyjski konsultant 
ds. biznesu, John Elkington, zebrał te obszary w trzy kategorie 
i odniósł się do nich jako „potrójnej linii bazowej” – finansowego, 
środowiskowego i ludzkiego aspektu biznesu).  
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Innymi słowy, aby zrozumieć zrównoważony rozwój (albo 
gospodarkę obiegu zamkniętego) koniecznym jest zrozumienie 
szerszego obrazu, czyli przyjęcie do wiadomości, że zrównoważony 
rozwój dotyczy dobrobytu i długowieczności oraz rozwinięcia 
świadomości tego, co się z tym wiąże, zanim myśl analityczna wykona 
swoje redukcyjne zadanie. Zamiast przejść od szczegółu do ogółu (jak 
w metodzie empirycznej), należy zacząć od ogółu – wewnętrznej, 
intuicyjnej wiedzy o logice stojącej za myśleniem długofalowym, 
z czym się ono wiąże i dlaczego jest takie ważne. Uzyskawszy to, 
większość ludzi instynktownie nabiera większego wyczucia co do 
tego, w jaką stronę skierować swoją analityczną uwagę. I znów, trudno 
jest oczekiwać postępu koncentrując się jedynie na jednym obszarze 
(np. środowiskowych aspektach zrównoważonego rozwoju). 
Problemem takiego (empirycznego) podejścia jest to, że kiedy tylko 
uda się wyjaśnić kilka faktów, kuszące jest stwierdzenie, że są one 
niezależne, ostateczne i same w sobie są podstawą tego, czego 
szukamy (teologowie nazywają to „bałwochwalstwem”)1. Oczywiście 
dzielenie świata na kawałki jest czymś, co wszyscy robimy, by łatwiej 
go zrozumieć, ale robiąc tak, coś zawsze traci na wartości, a tym co 
jest umniejszane często jest świadomość oraz kontakt z tym, co może 
działać tylko jako całość2. 

Ta książka jest przewodnikiem wprowadzającym do 
zrównoważonego rozwoju. Wyjaśnia jego podstawy (redukcję 
marnotrawstwa i powiększanie zasobów) pod kątem zastosowania 
w biznesie. By ułatwić przyswojenie, użyto prostego do zrozumienia 
formatu składającego się z siedmiu kategorii, z których każda w języku 
angielskim zaczyna się na literę P. Naturalnie aliteracje rzadko są 
doskonałe, a zredukowanie każdego szerokiego tematu do rangi 
kategorii często kończy się zaniedbaniem czegoś, co inni uznaliby za 
wartościowe, jednakże Model 7P okazuje się być pomocnym zarówno 
w sali lekcyjnej, jak i poza nią, więc jest użyty tutaj w sposób ramowy. 
Pokrótce, w skład 7P wchodzi (ogólny zarys tego modelu przedstawia 
RYSUNEK A-2): 

Przygotowanie (ang. Preparation) – akceptacja zakresu 
i rozmiaru zrównoważonego rozwoju (szczególnie skutki finansowe) 
oraz zrozumienie, że zrównoważony rozwój nie ogranicza się do 
środowiska naturalnego lub do bycia niezależnym. Co równie ważne, 
pełne uznanie tego, na co napotyka reformator próbując wdrożyć 
zyskowne, długoterminowe praktyki (np. apatia, ignorancja, myślenie 
krótkofalowe oraz to, co Machiavelli nazywał „niedowiarstwem 
ludzkości, która nie wierzy w nic nowego, dopóki rzeczywiście tego 
nie doświadczy”). 
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RYSUNEK A-1: Zrównoważony rozwój składa się z wielu płaszczyzn i obszarów. 

Zabezpieczanie (ang. Preservation) – obejmuje dwa obszary: 
wewnętrzny (zbieranie i pokazywanie pomiarów w czasie 
rzeczywistym) oraz zewnętrzny (wyprzedzanie praw, oczekiwanych 
przepisów, trendów czy udoskonaleń). 

Procesy (ang. Processes) – system zrównoważonych przekonań, 
filozofii, modeli biznesowych i schematów myślowych, które 
pomagają dopasować biznes do żądań klientów, głównych 
umiejętności i najlepszych praktyk. 

Ludzie (ang. People) – zaakceptowanie wagi treningu i edukacji 
oraz pilna praca, by unikać marnowania ludzi, a szczególnie 
pracowników (którzy szukają bezpieczeństwa i motywacji), 
interesariuszy (którzy chcą zwrotu ze swych inwestycji), klientów 
(którzy chcą bezpiecznych, jakościowo dobrych produktów) oraz 
społeczność światową – włączając w to dwie trzecie ludzkości, która 
w tej chwili znajduje się poza globalną pętlą gospodarczą (chociaż 
potrzebuje  włączenia i miejsc pracy) oraz, która sama w sobie 
reprezentuje siłę ekonomiczną. 

Miejsce (ang. Place) – budynki i miejsca, gdzie wykonuje się 
pracę i/lub gdzie sprzedaje się produkty. 

Produkt (ang. Product) – dobra i usługi, które są wolne od 
niepotrzebnych odpadów („nie-produktów”) czy toksyn, oraz 
zaprojektowane tak, aby materiały, energia i siła ludzka, która je 
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wykonała (wraz z opakowaniem) były traktowane jako inwestycja 
i aby mogły być wykorzystywane ponownie w trybie ciągłym. 

Produkcja (ang. Production) - fizyczne, mechaniczne, 
biologiczne i chemiczne procesy używane, by zmienić surowce 
w towary lub usługi – jak również transport surowców oraz produktów 
końcowych. 

Naturalnie, poszczególne obszary i kategorie składające się na 
zrównoważony rozwój mocno się zazębiają, więc często określenie, 
gdzie jeden obszar się zaczyna a inny kończy, może być dosyć trudne. 
I znów, moja rada jest taka, by skupiać się na szerszym kontekście, niż 
na jakichkolwiek zauważalnych granicach.  

Jeżeli chcesz wyjść poza kartki tej publikacji, zachęcam do 
ściągnięcia darmowych książek, nagrań wideo i innych materiałów 
naukowych dostępnych na stronach: 
• Center for Industrial Productivity and Sustainability 

(www.cipsfoundation.com), 
• EFMD (www.efmd.org), wybierz: research, następnie ‘The 

Sustainable Business’, 
• Product-Life Institute (www.product-life.org), kliknij ‘Major 

Publications’, a następnie ‘The Sustainable Business’. 
Darmowe materiały z obu powyższych stron są stale ulepszane na 
potrzeby sal wykładowych oraz programów szkoleń menedżerskich 
i pracowniczych. 

 

RYSUNEK A-2: Model Wdrożenia 7P (w kierunku zrównoważonego rozwoju) 
© 2008 Jonathan T. Scott 
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Gospodarka obiegu zamkniętego 
i zrównoważony rozwój: 
Zrozumienie terminologii 
 
 
 
W 1859 roku Charles Darwin opublikował 
książkę “O powstaniu gatunków”. W swej 
książce Darwin przedstawił teorię, w myśl 
której wszystkie istniejące organizmy 
konkurują o zasoby, i że to te gatunki, które 
rozwiną wrodzone przewagi oraz przekażą je 
potomstwu, zazwyczaj mają się najlepiej. To 
dzięki temu, wg Darwina, gatunki ewoluują i 
zabezpieczają swój byt. 

To w miarę dobrze znana koncepcja, ale 
czy wiedzieliście, że to nie Darwin w swej 
książce wprowadza po raz pierwszy teorię 
ewolucji? Idea, że skuteczne organizmy stale ewoluują, była znana 
dekady przed Darwinem i dość powszechnie akceptowana przez 
biologów. Wkład Darwina polegał na pokazaniu mechanizmu 
wyjaśniającego, jak działa koncepcja ewolucji. Pięć lat później, inny 
biolog podsumował teorię Darwina używając słów „doboru 
naturalnego”, które, swoją drogą, bardzo się Darwinowi spodobały. 

Podsumowując: ewolucja jest koncepcją. Zdolność 
dostosowywania się do zmian i genetycznego przekazywania tych 
udoskonaleń jest mechanizmem. Innymi słowy, mechanizm powoduje, 
że koncepcja działa. 

W analogiczny sposób należy rozważać gospodarkę o obiegu 
zamkniętym i zrównoważony rozwój. 

Pojęcie gospodarki obiegu zamkniętego jest koncepcją opisującą 
gospodarkę bez odpadów przemysłowych, która korzysta z dwóch 
typów zasileń materiałowych: 
(1) materiałów biologicznych, które można z powrotem wprowadzić 
do biosfery w celu regeneracji nie powodującej szkód ani odpadów 
(np. takich, które ulegają biodegradacji) oraz 
(2) materiałów technicznych, które można wykorzystywać ponownie 
bez szkody i bez odpadów. 

Pojęcie zrównoważony rozwój (zdolność do przetrwania 
w długim okresie) jest mechanizmem, dzięki któremu gospodarka 
o obiegu zamkniętym może funkcjonować (m.in. narzędzia, procesy, 
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schematy myślowe, systemy, modele itp. – wspierające 
funkcjonalność). 

Model  7P, na którym opiera się ta książka, jest punktem startowym dla 
zrozumienia i zastosowania mechanizmu gospodarki o obiegu 
zamkniętym w biznesie. 
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PRZYGOTOWANIE 
 

 

 

- starania czynione z myślą o czymś, co ma nastąpić. Przed 

zapoczątkowaniem procesu zrównoważonego rozwoju, ważnym jest: 

(1) zapoznanie się, z czym on się wiąże, (2) wyrażenie dlaczego 

dążenie do zrównoważonego rozwoju jest ważne oraz (3) ustanowienie 

podstaw, które wyposażą menedżerów i szeregowych pracowników we 

wsparcie, odpowiedzi i entuzjazm. Bez tych podstaw, większość prób 

wdrażania zrównoważonego rozwoju jest skazana na dezorientację, 

podejrzenia, dezorganizację i osłabianie motywacji – jak również stratę 

czasu i włożonego wysiłku.  
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1 

Podstawy 
 

Dwadzieścia lat temu korporacja DuPont zdecydowała się na przejście 
z koncentracji na bezpieczeństwie wewnętrznym i regulacjach 
środowiskowych w swoich fabrykach, ku bardziej holistycznemu 
podejściu, które mogłoby zostać całkowicie zintegrowane z modelami 
biznesowymi jej licznych oddziałów i spółek zależnych. W rezultacie 
nastąpiła redukcja w całkowitym zużyciu energii o 6%, produkcja 
wzrosła o 40%, a firma zaoszczędziła ponad 6 miliardów dolarów. 
W samym tylko roku 2011, trzyletnie działania firmy Building 
Innovations (dostarczającej produkty i usługi dla budownictwa 
komercyjnego i mieszkaniowego), nie tylko osiągnęły cel, jakim była 
zerowa ilość odpadów wywożonych na wysypiska, ale także 
przyniosły dochód w wysokości 2,2 miliarda dolarów ze sprzedaży 
odpadów, przy jednoczesnej oszczędności kosztów rzędu 400 tysięcy 
dolarów. Kolejne działania oparte na zrównoważonym rozwoju 
w innych filiach wygenerowały ponad 1,6 miliarda dolarów 
przychodów; szczególnie z produktów, które pomagają klientom (albo 
finalnemu konsumentowi) zredukować ich zużycie energii i emisję 
gazów cieplarnianych. „Zrównoważony rozwój systematycznie 
zapewnia wzrost zarówno przychodów, jak i zysków naszej firmy”, 
mówi Dawn Rittenhouse, dyrektor odpowiedzialna za zrównoważony 
rozwój w firmie DuPont. „Zrównoważony rozwój umożliwia 
zbudowanie wartości zarówno dla biznesu, społeczeństwa, jak 
i akcjonariuszy”, dodaje w wywiadzie udzielonym dla tej publikacji. 

Pomimo sukcesu firmy DuPont, zrównoważony rozwój to temat 
niełatwy do rozpowszechnienia w świecie biznesu. Na przykład, kiedy 
General Electric podjął w 2004 roku decyzję o przekształceniu swoich 
działań biznesowych w bardziej zrównoważone, wielu menedżerów 
w firmie nie było zachwyconych takim pomysłem (większość myślała, 
że to kolejna ekologiczna gadanina). Jednakże cztery lata później ta 
właśnie decyzja podniosła zysk firmy o 100 milionów dolarów dzięki 
redukcji kosztów i wprowadzeniu portfolia 80 nowych produktów 
i usług, które wygenerowały 17 miliardów dolarów przychodów 
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rocznie (emisja gazów cieplarnianych została zredukowana o 30%). 
„[Zrównoważony rozwój jest] dziesięć razy lepszy, niż mogłem to 
sobie kiedykolwiek wyobrazić,” mówi CEO firmy – Jeffery Immelt1. 

To, o czym mówią Rittenhouse i Immelt, dotyczy w głównej 
mierze eliminacji i zapobiegania produkcji odpadów (czyli 
wytwarzaniu czegoś, co nie jest produktem) we wszelkich formach, 
z równoczesnym przedłużaniem cyklu życia zasobów biznesowych. 
Obydwa te działania spowodowały, że każda z wymienionych firm 
stawała się coraz bardziej innowacyjna w tych procesach 
(zobowiązania firmy GE pozostają w zgodzie z firmową mantrą lat 
osiemdziesiątych – metodą Six Sigma). 

Przyjęcie założenia, że pierwszym krokiem w kierunku 
zrównoważonego rozwoju jest eliminacja odpadów (i zapobieganie ich 
produkcji), może wydawać się niezbyt efektowne. Jednakże 
wielokrotnie już udowodniono, że podwyższa to jakość, umożliwia 
innowacje, obniża koszty materiałów i utylizacji, a także redukuje ilość 
zanieczyszczeń i wydatki związane z zanieczyszczeniami (to dlatego 
ekolodzy są tak zachwyceni ideą zrównoważonego rozwoju). Zużycie 
energii elektrycznej jest jednym z najlepszych przykładów. 
Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA), szacuje, że 
typowe centrum przetwarzania danych zużywa od 10 do 100 razy 
więcej energii na metr kwadratowy niż przeciętny budynek biurowy. 
Jednakże takie centrum, o powierzchni ok. 2300 m2, wydające rocznie 
2,6 miliona dolarów na energię elektryczną, może swoje rachunki 
zredukować nawet o 20%, zwyczajnie redukując swoje potrzeby 
energetyczne (około 1,2 miliona dolarów w przeciągu czterech lat)2. 
Niedawna, dokładna analiza przeprowadzona przez IBM, pokazała, że 
mniej niż 4% energii elektrycznej zużywanej przez nowoczesną 
serwerownię jest wykorzystywane do przetwarzania danych; 40% jest 
potrzebne do schłodzenia pomieszczenia z serwerami, następne 40% 
jest użyte do ochłodzenia maszyn od środka, a 16% zużywane jest do 
podtrzymywania pracy serwerów na wypadek nagłego wzrostu 
zapotrzebowania na procesowanie danych3. Oznacza to, że 96% 
kosztów operacyjnych związanych z serwerownią jest wydawanych na 
działania niezwiązane z przetwarzaniem danych. Co więcej, większa 
ilość zużywanej energii skutkuje spaleniem większej ilości węgla 
(przyjmując, że to węgiel jest najczęściej używanym paliwem do 
wytwarzania energii elektrycznej), co powoduje więcej 
zanieczyszczeń, co z kolei przekłada się na koszty zdrowotne oraz 
związane ze sprzątaniem, itd. Problem nabiera jeszcze większego 
wymiaru, kiedy weźmie się pod uwagę, że ponad 50% całości energii 
elektrycznej zużywanej przez biznes jest z reguły marnowana. 

A im więcej firmy marnują, tym więcej muszą zakupić. 
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Dla rozwijającego się biznesu, czy takiego, który konsumuje 
dużo energii elektrycznej albo przechodzącego ciężkie czasy w trakcie 
recesji, tworzenie odpadów na pewno nie jest ścieżką 
zrównoważonego rozwoju. Dobrą informacją jest to, że wiele kosztów 
związanych z odpadami może być zredukowanych dzięki 
długoterminowym zrównoważonym rozwiązaniom, które są tak proste, 
że aż trudne do uwierzenia. Na przykład, Yahoo oszczędza 60% 
kosztów energii elektrycznej dzięki otwieraniu okien i drzwi  
w serwerowniach, dzięki czemu gorące powietrze znajduje ujście. Intel 
oświadczył, że podobny system chłodzenia może obciąć koszty 10-
megawatowego centrum przetwarzania danych o 3 miliony dolarów, 
poprzez eliminację setek tysięcy ton gazów cieplarnianych 
i kosztownych szkód przez nie powodowanych4. 

 

10 powodów, dla których biznes powinien iść 
ścieżką zrównoważonego rozwoju 

Poniżej opisane są różne trendy rynkowe, które obecnie wpływają na 
przedsiębiorstwa, bezpośrednio i pośrednio, poprzez dostawców 
i łańcuchy dostaw, powodując przedefiniowanie zasad konkurencji 
rynkowej. 

1. Zmienność cen energii elektrycznej 

W roku 2004 cena baryłki ropy naftowej wynosiła poniżej 20 dolarów. 
Pomiędzy listopadem 2010 a kwietniem 2011 ceny ropy naftowej 
wzrosły z 82 do ponad 112 dolarów za baryłkę. A na tym podwyżki się 
nie zakończyły. Z kolei w roku 2015 ceny spadły do około 50 dolarów 
za baryłkę. W jaki sposób firmy mogą budować swoje budżety z tak 
zmienną ceną ropy naftowej? Tymczasem szybko rosnąca populacja 
światowa, która staje się coraz bardziej zamożna, jednocześnie się 
starzejąc, ma coraz większe zapotrzebowanie na ropę naftową. 
Izolowane okna i ściany, wydajne maszyny i urządzenia, to oczywiste 
drogi do walczenia z wyższymi kosztami paliw, ale tym, co jest 
naprawdę potrzebne, jest zmiana postawy i zachowań. Firmy, takie jak 
UPS uczą swoich kierowców redukowania skrętów w lewo, pakowania 
samochodów jak najefektywniej oraz jazdy w jak najbardziej 
oszczędny sposób. W rezultacie firma oszczędza miliony dolarów 
rocznie na paliwie i utrzymaniu floty5. Inwestowanie w bardziej 
zrównoważone źródła energii (jak na przykład wiatrowe, słoneczne 
czy wodorowe) jest bardziej zaawansowanym działaniem w kierunku 
unikania rosnących kosztów energii pochodzącej z tradycyjnych 
źródeł. Na przykład Sierra Nevada Brewing Company w Chico, w 
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Kalifornii, kupiła panele słoneczne, które produkują 203 kilowaty 
elektryczności, jako dodatek do czterech 250-kilowatowych ogniw 
paliwowych6. Dzięki rabatom, ulgom podatkowym i innym ulgom 
finansowym, spodziewany jest 100-procentowy zwrot z inwestycji 
w przeciągu sześciu do siedmiu lat, po których firma będzie miała 
znikome koszty związane z energią. Co więcej, dzięki tej inwestycji 
firma uchroniła się przed przerwami w dostawach prądu czy spadkami 
napięcia, które są bardzo powszechne w ich regionie. Zmiana sposobu 
transportu dostaw z ciężarówek na pociągi, to kolejne posunięcie, które 
uniezależniło firmę od cen ropy naftowej i zaoszczędziło około 
2 miliony dolarów rocznie7, które są reinwestowane w kolejne projekty 
oszczędnościowe. 

2. Wzrost cen surowców 

Ceny surowców rosną z tego samego powodu, co ceny ropy naftowej 
(obecnie 20% populacji światowej zużywa 80% zasobów planety). 
Wydaje się to cokolwiek dziwne, jeżeli weźmie się pod uwagę 
ogromną liczbę produktów i towarów wyrzucanych codziennie przez 
konsumentów, a które zawierają wszystkie materiały, surowce, pracę 
i energię, które zostały zużyte przy ich wytworzeniu (np. w USA co 
godzinę jest wyrzucanych 2,5 miliona plastikowych butelek8). Jednym 
z rozwiązań zrównoważonego rozwoju jest „wydłużone życie 
produktu”, polegające na tym, że przekształca się odpady w zasoby 
poprzez ich ponowne użycie, przeróbkę bądź recykling. Na przykład, 
Stewart’s Ice Cream Shops w USA używa wielorazowych butelek 
(ponad 12 milionów rocznie) w ponad 200 swoich sklepach od ponad 
40 lat, oszczędzając tym samym miliony dolarów rocznie9. Z kolei 
Caterpillar, największy światowy producent sprzętu budowlanego, 
notuje od lat rekordowe zyski dzięki biznesowemu modelowi 
produkcji, który polega na wytwarzaniu wysokiej jakości 
komponentów, zbieraniu ich z powrotem po tym, jak się zużyją, 
oczyszczaniu ich i wbudowywaniu w nowe produkty, kosztem 30-60% 
mniejszym niż wytwarzenie ich od podstaw10. Wiele z tych części jest 
wyprodukowanych jednokrotnie, a użytych i sprzedanych aż 
trzykrotnie (od razu nasuwa się refleksja, jak bardzo zyskowne są te 
komponenty). Następnym przykładem jest Interface Inc., największy 
światowy producent dywanów do celów komercyjnych, który od 14 lat 
używa starych dywanów do wytworzenia nowych, zamiast kupować 
ropę naftową, która jest głównym surowcem do ich produkcji. 
W rezultacie, zyskowność firmy i zatrudnienie podwoiły się, a cena 
akcji firmy skoczyła o 550% w ciągu pięciu lat11. 
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3. Wzrost kosztów składowania odpadów 

Najprościej mówiąc, na świecie nie ma wystarczającącej ilości 
wysypisk śmieci, by pomieścić wzrastającą liczbę odpadów (około  
2 kilogramy dziennie na osobę, z tendencją wzrostową12), więc koszty 
składowania rosną odpowiednio. W USA, pomiędzy 1985 a 1995 
rokiem średni koszt zutylizowania tony śmieci na wysypisku wzrósł 
o 425%13. Co najważniejsze – wyrzucanie odpadów to wyrzucanie 
pieniędzy, a im większy biznes, tym większe koszty przy tym ponosi. 
Wspomniana wcześniej Sierra Nevada Brewing Company 
zaoszczędziła około 1 miliona dolarów na opłatach za wykorzystanie 
wysypisk śmieci oraz 2 miliony dolarów na kosztach transportu 
odpadów znajdując sposoby na ponowne użycie czy przerobienie tego, 
co kiedyś było wyrzucane14. Tymczasem Walmart wydał swoim 
dostawcom rozporządzenie, aby zredukowali swoje opakowania o 5%. 
W rezultacie, detaliczny gigant oszczędza teraz rocznie 3,4 miliarda 
dolarów na kosztach składowania odpadów15. Kolejnym przykładem 
jest 3M. Po przebadaniu swoich wydatków na śmieci, odkryli, co było 
wyrzucane, i w rezultacie stworzyli całkiem nowy, zyskowny produkt, 
utworzony z tych właśnie odpadów16. Oto zrównoważony rozwój! 

4. Zmiany w legislacji dotyczącej odpadów 

Zakaz używania żarówek żarowych w celu redukcji zużycia energii, 
a tym samym emisji CO2 to najbardziej popularny przykład takiej 
legislacji. Papier, plastik i inne materiały nadające się do recyklingu są 
coraz częściej odsyłane z wysypisk śmieci, aby zachęcić do ich 
ponownego przetworzenia. Podobne przykłady zmian prawnych to 
amerykański Rejestr Emisji Zanieczyszczeń, który, jak twierdzą 
niektórzy, był pierwszym amerykańskim inteligentnym krokiem 
w kierunku legislacji dotyczącej odpadów. Kolejne, to ustawa 
nakazująca producentom odpowiedzialność prawną za swoje produkty 
po sprzedaży, aby zachęcić do wdrażania technologii związanych 
z przeróbką i ponownym użyciem i dyrektywy takie jak WEEE (Waste 
Electric and Electronic Equipment), która weszła w życie w 2005 roku 
(stworzona po to, by zminimalizować spalanie i wyrzucanie odpadów 
elektronicznych) oraz RoHS (Restriction of Hazardous Substances), 
z 2006 roku, które nakazuje aby sprzęt elektroniczny zawierał 
określone ilości kadmu, ołowiu, rtęci i innych substancji toksycznych. 
Kolejne regulacje to dyrektywa EUP (Energy Using Products) z 2007 
roku, która nakłada na producentów wymogi projektowania i śledzenia 
produktów w zgodzie z procesami postępowania z odpadami 
w zamkniętej pętli, następnie dyrektywa REACH (Registration, 
Evaluation and Authorization of Chemicals), według której producent 
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ma obowiązek upubliczniać dane dotyczące właściwości toksycznych 
produktów oraz udowodnić, że chemikalia użyte do produkcji są 
bezpieczne17. Dodatkowo, dyrektywa 2008/98/EU, która weszła 
w życie w grudniu 2009, kategoryzuje zapobieganie powstawaniu 
odpadów jako najwyższy priorytet, ponowne użycie jako kolejny 
priorytet, a odzyskiwanie materiałów, we wszelkich jego formach, 
ustanawia obowiązkowym. To oczywiście nie koniec prawodawstwa, 
które ma na celu zminimalizowanie przyszłych problemów 
związanych z odpadami i ich kosztami, kolejne są przygotowywane 
przez Unię Europejską i poszczególne państwa. 

5. Przyrost prawodawstwa ekologicznego 

Rozkopywanie ziemi i zanieczyszczanie jej nie jest na pewno modelem 
biznesowym bazującym na zrównoważonym rozwoju. To znak 
kosztownego marnotrawstwa. Prawodawstwo, które klasyfikuje CO2 
jako substancję zanieczyszczającą dodaje mocy temu argumentowi. 
Zarządzający firmami czasem deklarują ignorancję, jednak rozsądni 
udziałowcy wiedzą, co jest na szali. Na przykład, w 2008 roku 
w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, siedem 
stanów wniosło petycję, aby zmusić firmy do ujawnienia działań, jakie 
podejmują w związku ze zmianami klimatycznymi. Nie było to 
wynikiem nagłego zainteresowania środowiskiem naturalnym, a raczej 
przekonaniem, że inwestorzy powinni mieć możliwość „uniknięcia 
inwestowania w firmy, które ignorują rosnące lawinowo koszty zmian 
środowiska”18. Rok wcześniej dyrektorzy generalni kilku korporacji, 
wezwali amerykańskiego prezydenta do uchwalenia obowiązkowej 
redukcji emisji dwutlenku węgla. Grupa składała się z zarządzających 
firmami: Alcoa, BP America, Caterpillar, Duke Energy, DuPont, the 
FPL Group, General Electric, PG&E, PNM Resources i innych. 
„Uznaliśmy, że lepiej być częścią procesu tworzenia tego prawa”, 
powiedział Jim Owens, ówczesny dyrektor generalny Caterpillara,  
„w innym wypadku mogłoby to nas kosztować wypadnięcie z rynku”. 
Poprzez wspólne działania, które mają na celu uniknięcie ustanawiania 
sprzecznych i kosztownych regionalnych regulacji, dalekowzroczni 
zarządzający wyżej wymienionymi firmami próbują współpracować 
z ustawodawcami, aby zostały ustalone cele i zadania, które będą 
rozłożone w czasie, aby umożliwić biznesowi wprowadzenie zmian 
i rozwiązań, które będą korzystne dla środowiska, polepszą wydajność 
energetyczną, uchronią gospodarkę i handel narodowy, a zarazem utrą 
nosa konkurencji, która nie przejmuje się kwestią odpadów19. 
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6. Zmiany w oczekiwaniach i wymaganiach konsumentów 

„Nie wchodź w biznes, aby sprzedawać to, co chcesz sprzedać”, 
powtarzam regularnie swoim studentom, wchodź po to, by sprzedawać 
to, co chcą kupować klienci – a w tym zawiera się: gdzie, jak, kiedy 
i dlaczego chcą to kupić. W 2007 roku jeden z głównych producentów 
telekomunikacyjnych otrzymał 50 zapytań ofertowych (z 400),  
w których pytano o informację na temat działań firmy w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. W 2008 roku liczba ta wzrosła do 125, by 
rok później przekroczyć 20020. Nie trzeba się szczególnie trudzić, aby 
wydedukować, że klienci B2B i B2C wymagają niższych kosztów, 
mniej toksyn, mniej poczucia winy, więcej korzyści oraz mniej 
opakowań związanych z produktem, który kupują. Nawet sprzedawcy 
detaliczni zaczęli obserwować swoje łańcuchy dostaw (gdzie jest 
głównie zlokalizowane ich oddziaływanie na środowisko naturalne), 
w celu redukcji niepotrzebnych kosztów, które są generowane poprzez 
marnotrawne praktyki. Wzrost cen energii i materiałów jest już sam 
w sobie obciążający, a dodany do łańcucha dostaw kreuje kolejne 
koszty. Firmy takie jak Planet Metrics zbierają informacje o źródłach 
surowców, metodach produkcji, systemach transportowych i zużyciu 
energii – praktycznie wszystkich aspektach cyklu życia produktu – aby 
zapewnić pełniejszy obraz tego, co może się zdarzyć, gdy wzrosną 
ceny ropy naftowej bądź woda stanie się dobrem limitowanym lub 
zmieni sie prawo , albo też wyższe będą opłaty za emisję CO2 itp.21 
Innymi słowy, umożliwia to głównym graczom na rynku dowiedzenie 
się z wyprzedzeniem, które z produktów jakie zakupują może dotknąć 
podwyżka cen albo czy zostaną objęte nową legislacją, a także jakich 
mają alternatywnych (tańszych) dostawców. Jeżeli to wszystko nie 
wystarczy, aby skończyć z marnotrawstwem w biznesie, to już chyba 
nie ma innej rzeczy, która mogłaby przekonać sceptyków. 

7. Przewaga konkurencyjna 

Podczas recesji w latach 2001-2003 światowy gigant produkujący 
dywany, firma Interface, zanotowała 36% spadek sprzedaży swoich 
produktów. Niemniej jednak, w tym samym czasie zanotowała wzrost 
udziałów w rynku, a to z powodu swojego zaangażowania 
w niskonakładowe działania zrównoważonego rozwoju22. Niedawno 
firma Tennant zajmująca się utrzymaniem czystości podłóg 
wprowadziła na rynek przemysłowe urządzenie czyszczące do podłóg, 
które ładuje elektrycznie zwykłą wodę z kranu, aby ta przemieniła się 
w profesjonalny środek czyszczący23. Bezpieczny, nietoksyczny 
rezultat tej operacji czyści podłogi lepiej, niż cokolwiek innego 
dostępnego na rynku, skutkiem czego oszczędza klientom wydatków 
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związanych z nabyciem środków czyszczących oraz kosztów i czasu 
na szkolenie pracowników jak ich używać. Dodatkowo, cenna 
przestrzeń magazynowa, która kiedyś była wykorzystywana na 
przechowywanie takich środków, jest już przeszłością dla klientów 
Tennanta. To złe wiadomości dla producentów preparatów 
czyszczących, którzy wysilili się jedynie na produkty bardziej 
przyjazne dla środowiska. Przekaz nie może być bardziej klarowny – 
bycie bardziej eko nie wystarczy. Firmy, które pozostaną obojętne na 
zrównoważony rozwój, pewnego dnia, kiedy się zdecydują wejść na tę 
ścieżkę, mogą odkryć, że konkurencja zostawiła ich daleko w tyle. 

8. Kwestia jawności 

Im bardziej strzeżony biznes, tym bardziej jest prawdopodobnym, że 
klienci będą go unikać. Dlatego też firmy, jak na przykład producent 
odzieży typu outdoor – Patagonia, używają jawności jako swojej 
przewagi. Zastosowali rozwiązania umożliwiające klientom śledzenie 
produktów online od etapu konceptu, poprzez poszukiwanie 
materiałów, produkcję aż do dostawy24. Clorox i SC Johnson wybrały 
podobną drogę, publikując online wszystkie składniki swoich 
produktów. Autor książek o biznesie oraz mówca proekologiczny – 
Andrew Winston, ujął to w najlepszy sposób: jawność ma dwa 
wymiary – dobrowolny (informacja przekazana przez firmę) albo 
przymusowy (informacja przekazana przez organizację nadzorującą 
przestrzeganie praw konsumenta bądź niezadowolonych 
konsumentów25). Nie trzeba zgadywać, która z nich jest lepsza dla 
Twojego biznesu, prawda? 

9. Pozyskiwanie, utrzymanie i motywowanie najlepszych 
pracowników 

Bez wątpienia finanse są ważne dla pracownika, ale są też inne 
czynniki, które wpływają na jego motywację. Mogą to być między 
innymi: zadowolenie z wykonanej pracy, możliwość osiągnięcia 
uznania, szacunku, poczucie spełnienia oraz inne wewnętrzne 
motywatory, których siła jest nieraz większa, niż czynników 
finansowych. Ray Anderson, założyciel i były CEO firmy Interface, 
powiedział, że nic tak nie pobudza jego pracowników, jak 
przywiązanie firmy do wartości zrównoważonego rozwoju26.  
W magazynie „The Economist” napisano: „W wyścigu o najlepszych 
absolwentów szkół ekonomicznych oraz innych wartościowych 
pracowników, szczególnie w momencie wychodzenia gospodarki 
z kryzysu, wygrają firmy, które pokażą, że nie są jedynie głosicielami 
haseł zrównoważonego rozwoju, a naprawdę je realizują”. Dowodem 
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na to może być fakt, że firma Patagonia, pionier we wdrażaniu idei 
zrównoważonego rozwoju, na każdy wakat otrzymuje około tysiąca 
zgłoszeń. Pokazuje to jednocześnie, jak można ograniczyć koszty 
rekrutacji i poszukiwania zdolnych pracowników.  

10. Koszt zwlekania 

Im więcej czasu potrzebuje biznes, żeby zadziałać, tym wyższy jest 
koszt wprowadzenia danej zmiany, i co za tym idzie, tym niższa jest 
jego zyskowność, innowacyjność oraz udział w rynku. Opóźnione 
działanie sprawia, że dodatkowe koszty – wiele z nich ukrytych – mają 
tendencję do nawarstwiania się. Na przykład, według amerykańskiej 
Agencji Ochrony Środowiska (EPA), obniżona wydajność, choroby 
wynikające ze złego oświetlenia, słabej wentylacji i/lub 
zanieczyszczenia wewnątrz budynków (znane także jako „syndrom 
chorego budynku”), kosztują amerykańskie firmy około 60 miliardów 
dolarów27. Dotyczy to samych tylko wnętrz budynków. 
Zanieczyszczenia na zewnątrz również kreują koszty. EPA szacuje, że 
będzie potrzeba 1 biliona dolarów, aby w samych tylko Stanach 
Zjednoczonych usunąć pozostałości trójchloroetylenu (toksycznej 
substancji używanej do usuwania smaru z metalu). Z kolei roczne 
koszty medyczne wynikające z zanieczyszczonego powietrza wynoszą 
tam ponad 100 miliardów dolarów. Tymczasem badanie 
przeprowadzone w 2001 roku pośród 600 dzieci pokazało, że kwas 
perfluorooktanowy zawarty między innymi w opakowaniach na 
jedzenie, pokryciach teflonowych oraz tkaninach plamoodpornych, jest 
obecny we krwi 96% przebadanych dzieci28 (jest to jedna z licznych 
toksyn obecnych w dzisiejszych czasach w ludzkim ciele29). Ślady 
arszeniku, rtęci i benzenu są również obecne w naszych ciałach, razem 
z takimi ciężkimi metalami jak ołów, kadm, cynk, chrom i miedź. 
W ujściach rzek i osadach rzecznych substancje te są powszechnie 
obecne. Wzrastające poziomy wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (skrót z ang. PAH), polichlorowanego bifenylu (skrót 
z ang. PCB) oraz pestycydów (z których każdy potrzebuje kilkaset lat, 
aby uległ degradacji), sprawiają, że sytuacja jest jeszcze trudniejsza30. 
Dodatkowo nie pomaga fakt, że pozostałości milionów 
przepisywanych leków są znajdowane wzdłuż linii brzegowej i na 
mokradłach. Zażywane, aby leczyć raka, ból, depresję i inne choroby, 
większość leków nie rozpuszcza się nieszkodliwie w ciałach pacjentów 
i nie znika. Przeciwnie, są wydalane z organizmu, przedostają się do 
kanalizacji, skąd często przeciekają i znajdują swoją drogę do 
środowiska naturalnego31. Naukowcy w Kanadzie znaleźli dwanaście 
różnych toksycznych leków w próbkach wody pobranych z rzeki  
Św. Wawrzyńca w Quebeku, podczas gdy po drugiej stronie granicy, 
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w USA, szeroki wachlarz farmaceutyków (łącznie z antybiotykami, 
lekami przeciwdrgawkowymi, antydepresantami oraz hormonami) 
został znaleziony w rezerwuarach wody pitnej dla 41 milionów 
Amerykanów32. Można do tego dodać przekonanie wielu naukowców, 
że toksyny gromadzące się w powietrzu, glebie i wodzie są bardziej 
szkodliwe i kosztowne niż ocieplanie klimatu – co jest jedną 
z przyczyn tego, że kary narzucane na lekkomyślne firmy za ich 
przestępstwa ekologiczne mogą wynieść obecnie jednorazowo ponad 
1 milion dolarów oraz 10 lat więzienia dla osób odpowiedzialnych. 

 

Dodatkowe koszty wynikające z marnotrawstwa 

Bezrobocie oraz zatrudnianie poniżej kwalifikacji (czyli 
marnotrawienie ludzi) dostarczają dalszych przykładów kosztów 
wynikających z marnotrawstwa. Wydatki związane ze zwalnianiem 
ludzi (bądź negatywny ogólny wzrost zatrudnienia), zawierają w sobie 
utratę inwestycji w kapitał ludzki i jego umiejętności (szczególnie 
pośród osób, które pozostają bez zatrudnienia przez długi czas), 
społeczną i ekonomiczną deprywację (wzrost przestępczości, depresja, 
rozwody, rozbicie rodzin, pogorszenie stanu zdrowia33, krótsza 
oczekiwana długość życia itd.) oraz redukcję potencjału wzrostu 
ekonomicznego na poziomie regionalnym oraz narodowym 
(szczególnie z powodu mniejszych przychodów z podatków oraz 
zwiększonych wydatków rządu na rzecz poprawy wzrostu). Problemy 
narastają, gdy do tej mieszanki doda się ubóstwo. 

Stuart Hart, autor „Kapitalizmu na rozdrożu”34 i pionier 
zagadnienia zintegrowanego handlu, odkrył podczas swoich badań, że 
większość strategii biznesowych koncentruje się wyłącznie na 800 
milionach ludzi, żyjących w uprzemysłowionym świecie, ignorując 
tym samym 4-5 miliardów ludzi będących na najniższym szczeblu 
drabiny społecznej. W przeciwieństwie do obiegowej opinii, 
najbiedniejsze kraje świata miały zerowy albo wręcz ujemny wzrost 
gospodarczy od początku lat osiemdziesiątych XX wieku35, a lata 
1990-99 to dekada najwolniejszego wzrostu, jaki gospodarka światowa 
zanotowała od ponad 40 lat36. Ze szczególną troską należy zająć się 
ponad miliardem ludzi żyjących na granicy ubóstwa, za mniej niż 
1 dolara dziennie, 16 tysięcy dzieci umierających dziennie 
z niedożywienia oraz faktem, że liczba osób cierpiących z powodu 
chronicznego niedożywienia podwoiła się od roku 1970.  
A jednocześnie w najbiedniejszych regionach świata (jak na przykład 
Afryka Subsaharyjska), co minutę na obsługę długu zagranicznego 
wydawane jest 25 tysięcy dolarów. Według Banku Światowego, kraje 
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rozwijające się wydają około 13 dolarów na spłatę każdego 
pożyczonego dolara37. To na pewno nie jest ścieżka zrównoważonego 
rozwoju. 
 

Łączenie faktów 

Wiemy, co się dzieje, kiedy świat i biznes podążają ścieżką 
niezrównoważonego rozwoju. Dekada pomiędzy 2000 a 2010 została 
opisana jako „najbardziej przygnębiający i rozczarowujący okres od 
czasów II wojny światowej”38. Nowy wiek rozpoczął się krachem 
dotcomów i kryzysem na Wall Street, które to zostały przyćmione 
przez ataki terrorystyczne. Następnie przyszedł kryzys roku 2008, 
który przyniósł lekkomyślne deregulacje i politykę monetarną. 
Obecnie rozległe obszary naszego globu są dotknięte wysokim 
bezrobociem, ogromnymi długami i rosnącym niepokojem. Wzrost 
ilości katastrofalnych huraganów, powodzi i susz oraz rosnące 
zakwaszenie oceanów jedynie podkreślają ogólną niemoc oraz rosnące 
koszty, co skutkuje przemożnym przeczuciem, że ludzkość zmierza 
w złym kierunku. Co więcej, woda pitna jest obecnie na tak krytycznie 
niskim poziomie, że przewiduje się, iż wojny o to bezcenne źródło 
życia zaczną wybuchać w przeciągu następnych 10-20 lat, podczas gdy 
ograniczone zasoby wody są zagarniane, nadużywane, 
zanieczyszczane i marnowane w zastraszającym tempie. 

Tymczasem 24 lipca 2004 roku, amerykański Senat porzucił 
plany ustanowienia polityki handlu emisjami na terenie Stanów 
Zjednoczonych. Paradoksalnie, dzień przed podjęciem tej decyzji, Lew 
Hay (CEO jednego z największych krajowych przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej) stwierdził, że ustanowienie opłat za emisję 
głównych zanieczyszczeń i ustalenie wymogów dotyczących 
odnawialnej energii, mogłyby między innymi poczynić inwestycje dla 
następnych pokoleń, które spowodowałyby powstanie „mniej więcej 
50 tysięcy miejsc pracy w przeciągu kolejnych 5 lat”. Niemalże w tym 
samym czasie, niejako podkreślając tym samym nieudolność 
i krótkowzroczność amerykańskich polityków, Chiny ogłosiły 
ustalenie pięcioletniego planu bazującego na ustanowieniu opłat za 
kosztowne zanieczyszczenia, jako jeden ze środków zmierzających do 
tańszej i bardziej zrównoważonej gospodarki. 

Nawet stratedzy wojskowi podążają za modą na zrównoważony 
rozwój. Emerytowany generał brygady Steve Anderson (który w Iraku 
był starszym logistykiem generała Davida Petraeusa) stwierdził: 
„ponad tysiąc Amerykanów zostało zabitych w Iraku i Afganistanie, 
dostarczając paliwo do klimatyzatorów chłodzących namioty 
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i budynki. Jeżeli nasza armia po prostu zaizolowałaby te obiekty, 
zaoszczędziłaby miliardy dolarów, a co najważniejsze życie 
kierowców ciężarówek i ich eskort. Dodatkowo usunięto by wiele 
dużych ciężarówek, które były celami ataków Talibów, przyczyniając 
się tym samym do przyspieszenia zakończenia konfliktu”39. 

Jak powiedział satyryczny bohater „Pogo”, Walter Kelly: 
„widzieliśmy wroga, on jest w nas”. 

Jest lepsza droga. Możliwym jest porzucenie kosztownych 
i chorobliwych działań, które składają się na krótkowzroczne myślenie. 
Można zrobić więcej za mniej, uzyskać więcej z inwestycji i zakupów, 
zużywać ponownie produkty i odpady przemysłowe oraz 
zminimalizować przyszłe problemy i koszty. Oczywiście praktyki 
zrównoważonego biznesu nie są panaceum na każdą bolączkę 
i rozwiązaniem każdego problemu. Jednocześnie nie ma na świecie 
biznesu, który mógłby powiedzieć, że jest w 100% zrównoważony (te, 
które są zainteresowane tematyką podejmują działania i próby 
w różnych obszarach, ale nie we wszystkich). Eliminacja 
marnotrawstwa, myślenie systemowe oraz działania długoterminowe 
są wielkimi krokami w dobrym kierunku. Firmy działające 
w produkcji, detalu, finansach oraz usługach osiągają z tego niebywałe 
korzyści. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym zjawisku, to, parafrazując 
Mahatmę Ghandiego, bądź zmianą, którą chcesz widzieć w swoim 
biznesie. Tłumacząc: wyczyść najpierw swoje podwórko. Pozwól 
konkurencji wydawać pieniądze na prawników i lobbystów. Zamiast 
szukać wymówek i opóźniać zmiany, zacznij myśleć długoterminowo. 

 

 

RYSUNEK 1-1: Obszary, którymi kieruje zrównoważony rozwój 
Zaadaptowane z „Sześcianu jakości” Waltera Stahela 
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Jak zrozumieć marnotrawstwo 
 

Wyobraźmy sobie firmę, która bierze 30%, 40% albo nawet 60% 
ciężko wypracowanego zysku, kładzie na stosie i pali. Jeżeli ciężko to 
sobie wyobrazić, zwizualizujmy sobie firmę, która wrzuca do 
rynsztoka swój zysk albo też wyrzuca go na śmietnik. Jakkolwiek 
absurdalne mogą się wydawać te scenariusze, firmy na całym świecie 
postępują dokładnie w ten sposób każdego dnia, a ponieważ 
wyrzucanie pieniędzy nie jest składową sukcesu w myśleniu 
długoterminowym, to tutaj zaczyna się współczesny zrównoważony 
rozwój. 

Cofając się do lat siedemdziesiątych XX wieku - Stany 
Zjednoczone były pustoszone rosnącymi kosztownymi problemami, 
które tłumaczono jako niezbędne elementy prowadzenia biznesu. Na 
przykład w stanie Nowy Jork, dzieci mieszkające na terenach zwanych 
Love Canal, zaczęły zapadać na rzadkie formy nowotworu i inne 
choroby z częstotliwością, która była dużo wyższa od średniej 
krajowej. Finalnie okazało się, że na tereny mieszkalne zostało 
zaadaptowane toksyczne wysypisko śmieci. W innych miastach na 
terenie całego kraju radzono ich mieszkańcom pozostanie w domach, 
aby uniknąć szkodliwych efektów wzrastającego poziomu smogu. 
Z kolei w Ohio, rzeka Cuyahoga, jedna z głównych arterii wodnych 
w stanie, zapaliła się po tym, jak zanieczyszczono ją olejem, 
chemikaliami i odpadami. 

Dalej na południe, w Chattanooga w stanie Tennessee, podobna 
historia rozwijała się przez lata. Według World Resources Institute, 
Chattanooga była niegdyś znana z naturalnego piękna przyrody, ale 
w ramach dążenia do wzrostu zatrudnienia i dobrobytu gospodarczego, 
miasto zdecydowało się przyciągnąć szereg przedsiębiorstw (między 
innymi fabryki tekstylne, chemiczne czy koksownie) w swoje granice, 
bez wcześniejszej analizy, jaki wpływ będzie miało krótkowzroczne 
osiąganie przez nie zysków na miasto i jego otoczenie. Podczas gdy 
długoterminowe planowanie było ciągle odkładane, region powoli 
przeistaczał się w dobrze prosperujący przemysłowy śmietnik. 
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W krótkim czasie brzegi rzeki zostały usiane fabrykami, a pobliskie 
góry były ledwo widoczne poprzez dym wydobywający się z ich 
kominów.  

Pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku fabryki wyrzucały 
coraz większe ilości toksycznych odpadów do rzek płynących 
w pobliżu, a jakość powietrza, według władz federalnych, była 
najgorsza ze wszystkich miast w całych Stanach Zjednoczonych. 
Kierowcy musieli włączać światła w samochodach w ciągu dnia, 
a szczyty pobliskich gór nie były w ogóle widoczne. Dziewczęta idące 
do szkoły przykrywały głowy chustkami, żeby sadza nie ubrudziła im 
włosów. Tymczasem przypadki zachorowań na gruźlicę potroiły się 
w stosunku do średniej krajowej. Masa problemów zaczęła narastać. 
Pomimo upływajacego czasu, przemysł pozostawał obojętny na te 
niepokojące zmiany. Duża liczba miejsc pracy w firmach 
produkcyjnych została zredukowana, poprzez postępującą 
mechanizację produkcji. Spowodowało to, znany w innych 
amerykańskich miastach przemysłowych, wzrost bezrobocia, który 
przyczynił się do wzrostu przestępczości, niepokojów społecznych 
i napięć na tle rasowym, a ludzie zaczęli wyprowadzać się z centrum 
na przedmieścia1. 

Rząd federalny postawiony przed tymi i pozostałymi piętrzącymi 
się problemami, a także niespotykanymi wcześniej ogólnokrajowymi 
wydatkami na opiekę medyczną i usuwanie skutków zanieczyszczeń, 
wprowadził pakiet praw ograniczających ilości odpadów, które 
przedsiębiorstwa mogły wyrzucać oraz nakładających na nie 
obowiązek oczyszczenia tego, co zostało przez nie skażone. Jak można 
się spodziewać, większość firm zareagowała ze złością, twierdząc, że 
tak restrykcyjne prawa przyczynią się do znacznego osłabienia 
amerykańskiej gospodarki, skutkując zwolnieniami grupowymi, 
ogromnymi podwyżkami w kosztach produktów i usług, spadkiem 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności kraju. 

Wyobraź sobie zdziwienie, które ogarnęło zainteresowane kręgi, 
kiedy firma 3M publicznie oświadczyła, że nie tylko z ulgą przyjęła 
nowy pakiet praw, ale też dobrowolnie postanowiła wyjść poza nie, 
ustanawiając jeszcze wyższe standardy postępowania. Zarządzający 
firmą z dużą pewnością siebie poczynili to oświadczenie, ponieważ 
jeden z menedżerów, chiński imigrant Joseph Ling, skutecznie 
przekonał pozostałych zarządzających, że tysiące ciężarówek wysyłane 
regularnie na wysypiska śmieci, dym wydobywający się z kominów 
ich fabryk oraz ścieki płynące z ich zakładów, to nic innego jak znaki 
ogromnego marnotrawstwa, co z kolei jest niezbitym dowodem na to, 
że ich firma traci kolosalne pieniądze (dzisiejsza definicja 
marnotrawstwa to nieuzyskiwanie 100% z poczynionych inwestycji 



 36 

i zakupów). Ling przekonywał, że jeżeli firma 3M będzie wytrwale 
redukowała swoje odpady, osiągnie znaczne ograniczenie kosztów 
poprzez niższe wydatki na surowce, niższe koszty usuwania odpadów 
i oczyszczania. 

Kolejny szok został wywołany ogłoszeniem przez 3M, że będzie 
bazować na dwóch pionierskich metodach eliminacji odpadów. Po 
pierwsze, zamiast zbierać i zajmować się odpadami już wytworzonymi 
(jak stanowiło prawo), 3M zadeklarowało, że będzie starało się 
uniknąć wytwarzania odpadów już u źródła, zanim staną się one 
problemem. Po drugie, firma upierała się przy tym, że szeregowi 
pracownicy wydatnie pomogą osiągnąć ten cel (ówczesną praktyką 
było zatrudnianie inżynierów i konsultantów zajmujących się kontrolą 
poziomu zanieczyszczeń).  

Przełomowy program eliminacji odpadów zaproponowany przez 
Linga, rozpoczął się po prostu przez poproszenie pracowników, aby 
przestali być nieefektywni i niegospodarni. Przecieki i inne formy 
marnotrawstwa materiałów zostały zredukowane bądź wyelimino-
wane; odpadki zostały przeznaczone do użycia w procesie produkcji; 
produkty zostały zmienione tak, by do ich produkcji używano mniej 
toksycznych i bardziej zrównoważonych substancji; a sprzęt i procesy 
produkcyjne zostały tak przeprojektowane, aby zużywały mniej 
materiałów i energii. 

Piętnaście lat i setki udoskonaleń później, firma 3M odkryła, że 
jej wysiłki obniżyły całkowite odpady i emisje zanieczyszczeń o 50% 
i poskutkowały oszczędnością kosztów na poziomie 500 milionów 
dolarów.  W istocie program okazał się takim sukcesem, że firma 
zdecydowała się wprowadzić jego kolejną, ulepszoną wersję, w roku 
1990, z zamiarem zredukowania pozostałych odpadów i emisji 
zanieczyszczeń o dalsze 90% w przeciągu 10 lat2. Rozpoczęto 
dziesiątki nowych projektów ulepszeń, które zaoszczędziły firmie 
kolejne miliony dolarów. W pewnym momencie pracownicy 
i zarządzający firmą przyjrzeli się z boku całemu procesowi 
i stwierdzili, że nie ma już więcej projektów, które przyczynią się do 
redukcji marnotrawstwa. Jednakże bez ich wiedzy, w jednym 
z niezależnych zakładów w Midland, w stanie Michigan, gdzie 
panowało przekonanie, że eliminacja marnotrawstwa to niekończący 
się proces, zarządzający fabryką ustalili dwa nowe cele, aby iść jeszcze 
dalej. Pierwszy z nich to redukcja odpadów i emisji zanieczyszczeń 
o kolejne 35%. Drugi to włączenie do programu lokalnych ekspertów 
zajmujących się zdrowiem i środowiskiem naturalnym. Ruch ten 
spowodował przedstawienie pracownikom innej perspektywy, co 
pozwoliło zmienić sposób myślenia. Pracując z lokalną społecznością 
oraz obrońcami środowiska i specjalistami kontroli zanieczyszczeń, 



 37 

pracownicy wprowadzili kolejne 17 projektów, które obniżyły koszty 
o dodatkowe 5,4 miliona dolarów3.  

Niewiele później, w 2005 roku, kiedy to świętowano trzydziestą 
rocznicę programu, dysponowano już wystarczającą liczbą danych, 
aby stwierdzić, że Joseph Ling oszczędził firmie ponad 1 miliard 
dolarów kosztów. 

 

 

 

Ile marnotrawstwa jest wokół nas? 

Spuścizna po Josephie Lingu obejmuje nie tylko szukanie symptomów 
marnotrawstwa, ale także ustalanie jego przyczyn (wyobraźmy sobie 
kaszlącego pacjenta, który jest leczony tylko z kaszlu, a nie z 
nowotworu powodującego ten kaszel, a waga rozumienia symptomów 
oraz przyczyn staje się oczywista). Równie ważne w tym holistycznym 
podejściu jest zaangażowanie każdego z pracowników w poszukiwanie 
i eliminowanie marnotrawstwa i jego przyczyn. Obejmuje to także 
„niefizyczne” formy marnotrawstwa, jak defraudacja, ryzyko, szkody, 
straty inwestycyjne, ludzki błąd, braki w procesach przetwarzania, 
niski poziom obsługi, sprawy sądowe, złe relacje z klientami itp. 

Dobrym sposobem dokładnego poznania marnotrawstwa i jego 
kosztów, a co za tym idzie – udowodnienia jak drogi jest to proceder, 
jest przykład silników. Każdy biznes potrzebuje silników; niektóre 
nawet tysięcy sztuk. Nawet w biurach znajduje się ich mnóstwo, 
w najprzeróżniejszych rozmiarach, od miniaturowych po ogromne. 
Większość urządzeń, które poruszają się mechanicznie ma 
zamontowany silnik – na przykład wiatrak w komputerze, pompka 
w lodówce czy maszyna na linii produkcyjnej. Łącznie na energię 
niezbędną do uruchomienia i działania wszystkich silników obecnych 
w danej firmie, wydaje się nawet do 60% ogólnych kosztów na paliwo 
czy energię. W istocie silniki zużywają tak dużo energii przez cały 
swój cykl życia, że jej koszt zawsze przewyższa cenę nabycia danego 
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urządzenia. Na przykład koszt utrzymania nowego silnika 
elektrycznego nabytego za tysiąc dolarów może przekroczyć 
13 tysięcy dolarów rocznie. Z kolei typowy stukonny silnik indukcyjny 
prądu zmiennego, którego cena wynosi 5 tysięcy dolarów, może 
potrzebować aż 35 tysięcy dolarów rocznie, wydanych na energię, 
która go zasila. Mnóstwo silników zużywa w przeciągu tygodnia tyle 
energii, że jej koszt przewyższa koszt zakupu samego silnika. Tak więc 
poświęcenie czasu przy wyborze silnika, który zostanie zakupiony, 
powinno być integralną częścią procesu zakupowego, ponieważ już 
4-procentowy wzrost wydajności silnika przekłada się na oszczędność 
w wydatkach na energię rzędu 20 tysięcy dolarów podczas całej 
eksploatacji typowego stukonnego silnika. Te koszty reprezentują 
jedynie część większej całości. 

Dalsze wydatki wchodzące w skład owej całości, muszą również 
zostać uwzględnione. Są one związane ze stratami operacyjnymi. 
Diagram poniżej pokazuje wielkość strat charakterystycznych dla 
przeciętnego przemysłowego systemu pompującego. Nawet 70% 
energii powstałej ze spalania węgla jest wytracanych w przeciętnej 
elektrowni z powodu słabej izolacji i złego zaprojektowania pieców. 
Aż do 10% wyprodukowanej energii może być wytracane z powodu 
nieefektywności linii przesyłowych. Z tego, co wydostaje się z linii 
przesyłowych, kolejne 10% jest bezpowrotnie tracone przez 
niewydajne silniki, itd.4. Wszystko to daje ogromne straty finansowe 
dla firm i konsumentów, ponieważ im więcej jest marnotrawione, tym 
więcej musi zostać zakupione.  

Całość energii zużytej przez wszystkie silniki dochodzi nawet do 
40% światowej produkcji energii elektrycznej i wynosi około 75% 
przemysłowego zużycia energii. A jako że większość prądu jest 
produkowana ze spalania węgla, należałoby przeanalizować koszty 
z tym związane. Dobrym przykładem jest badanie przeprowadzone 
w 2011 roku na Uniwersytecie Harwardzkim przez Paula Epsteina 
(„Całkowity koszt cyklu życia węgla”), które estymuje, że wydobycie 
węgla i używanie go do produkcji energii elektrycznej kosztuje 
gospodarkę amerykańską pomiędzy 140 a 242 miliardów dolarów 
rocznie. Te koszty zawierają przedwczesną śmierć osób pracujących 
przy wydobyciu, koszty chorób płuc i serca, koszt zmian 
klimatycznych i pozostałego wpływu na środowisko naturalne, jak 
również straty finansowe lokalnych społeczności i firm, wynikające 
z utraty atrakcyjności turystycznej przez tereny zanieczyszczone przez 
kopalnie węgla. W danych tych nie został uwzględniony wpływ 
używania węgla na zanieczyszczenie wód gruntowych benzenem, 
arszenikiem, rtęcią, ołowiem i innymi rakotwórczymi materiałami 
wykorzystywanymi przy wydobyciu węgla, które przedostają się do 
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zapasów wody pitnej. W konkluzji badania podkreślono, że powyższe 
i liczne, dotychczas niezbadane przypadki, szkodliwego wpływu 
zanieczyszczeń na zdrowie, mogą podnieść roczne koszty wydobycia 
i spalania węgla do 500 miliardów dolarów5. Na przykład, koszty 
poniesione w 2009 roku na oczyszczenie zanieczyszczeń z obszaru 
składowania popiołu lotnego (powstałego w wyniku spalania węgla, 
często mieszanego z wodą, aby nie dostawał się do powietrza) 
w Harriman, w Tennessee, wyniosły ponad 1 miliard dolarów. Ta 
konkretna katastrofa spowodowała zalanie ponad 300 akrów lasów, 
zniszczyła drogi i tory oraz zniszczyła wiele domów, przez co stała się 
jedną z największych przemysłowych katastrof w historii Stanów 
Zjednoczonych6. 

Naturalnie wraz ze wzrostem popytu na energię elektryczną (oraz 
inne formy energii), tak duże marnotrawstwo i jego koszty są trudne do 
zignorowania. Równie ważne jest to, że rządy poszczególnych krajów 
nie mogą dalej pozwalać sobie na budowanie kolejnych elektrowni, 
aby zrekompensować nieefektywną infrastrukturę czy też na igno-
rowanie kosztów, które tradycyjnie zostaną przerzucone na 
konsumentów. 

 

RYSUNEK 2-1: Pierwsze kroki ku zrozumieniu zrównoważonego rozwoju: przykład 
generowanych strat. Źródło: Jonathan T. Scott, „Nowe zasady przetrwania biznesu w dłu-
gim okresie czasu” (edycja Walter R. Stahel; 2011; www.sustainbusper.com): 8. 

Na koniec – koszty usuwania muszą również zostać uwzględnione 
w tym zestawieniu. Silniki są ciężkie, co oznacza, że wyrzucenie takiej 
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maszyny jest drogie (ceny za składowanie na wysypisku są zwykle 
uzależnione od wagi). Dlatego ważnym jest zdanie sobie sprawy, ile 
kosztuje pozbycie się silnika, gdy zakończy on już swój żywot, 
szczególnie jeżeli okaże się, że najbliższe wysypisko śmieci jest już 
pełne albo okaże się, że w silniku występują substancje toksyczne, 
przez co nie można go w prosty sposób wyrzucić. Jedna fabryka 
wyrzucająca taki toksyczny silnik może wydawać się nieszkodliwa, ale 
jeżeli każdy zacząłby postępować w ten sposób, spowodowałoby to 
poważne problemy. Dotyczy to oczywiście również wszystkich 
narzędzi, sprzętów, procesów produkcyjnych i produktów, które są 
wytwarzane. 

 

Przygotowanie infrastruktury do wdrożenia: 
wezwanie do wprowadzenia nowych standardów 

Popularny argument wysuwany przeciwko wprowadzaniu zmian 
dotyczy kwestii kosztów, szczególnie gdy ci, którzy bronią swoich 
inwestycji w przestarzałe i nienowoczesne procesy, upierają się, że 
zmian należy się wystrzegać. Argument ten opiera się na twierdzeniu, 
że zmiana to zawsze i tylko wydatki i przypuszczeniu 
uwzględniającym jedynie modele ekonomiczne typu „top-down”, bez 
brania pod uwagę modeli typu „bottom-up”, które kalkulują również 
oszczędności i potencjalne zarobki, jakie mogą przynieść nowe 
praktyki i technologie. Dla przykładu – przed uchwaleniem poprawek 
w amerykańskiej ustawie o ochronie powietrza w 1990 roku, teoretycy 
„top-down” przewidywali, że osiągnięcie wymaganych poziomów 
emisji siarki będzie kosztowało firmy 1500 dolarów (a nawet więcej) 
za tonę emisji. W rzeczywistości prawami do emisji handlowano na 
poziomie 100 dolarów za tonę w 1996 roku, a nawet 66 dolarów trzy 
lata później. Według Stephena DeCanio w „Ekonomicznych aspektach 
zmian klimatu”7, po wprowadzeniu ustawy emisja siarki w Stanach 
Zjednoczonych spadła o około 37%. Co więcej, stawki za energię 
elektryczną, które miały osiągnąć astronomiczne kwoty, jako że 
elektrownie są jednymi z głównych emitentów siarki, w istocie spadły 
o około 13%. Paradoksalnie, powodem niespełnienia się czarnych 
przepowiedni teoretyków „top-down” było to, że czyniąc odpady 
droższymi, system zmusił zakłady produkujące energię do większej 
efektywności, konkurencyjności i wprowadzania innowacji.  

Argument „zmiana to zawsze i tylko wydatki” opiera się na 
hipotezie, że infrastruktura konieczna do zmian rzadko kiedy istnieje, 
co powoduje, że trzeba zaangażować znaczący kapitał, aby 
wprowadzić zrównoważoną działalność na szerszą skalę. Jakkolwiek 
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jest to prawda, nie jest to uzasadniony argument. Weźmy dla przykładu 
żarówkę. Kiedy była ona udoskonalana w późnych latach 70. XIX 
wieku, nie istniały elektrownie, linie przesyłowe biegnące między 
miastami i krajami, żadne domostwa ani zakłady nie były okablowane 
oraz nie produkowano lamp. Niemniej jednak, korzyści finansowe 
(i nie tylko), płynące z żarówki przewyższyły koszty zbudowania całej 
infrastruktury nieodzownej do szerokiego wykorzystania tego 
wynalazku, dlatego też niezbędny kapitał i inwestycje zostały ochoczo 
przedłożone. Z tego samego powodu nowe rządowe standardy, 
połączone ze wsparciem finansowym, muszą odgrywać kluczową rolę 
w kreowaniu i promowaniu zrównoważonej przyszłości. 

W roku 2011, autor Roger A. Pielke w swoim artykule w „New 
York Times” podkreślił ponownie tę ważną zasadę i zauważył, że 
pionierskie wynalazki i innowacje nie wystarczą, aby zagwarantować 
postęp gospodarczy. Jak zaznaczył, niewielu pamięta, że w Stanach 
Zjednoczonych w XIX wieku z powodu braku ogólnonarodowych 
standardów dotyczących wag i miar – uwzględniając mierzalne 
jednostki energii – których było aż osiem różnych definicji, zapanował 
chaos w przemyśle oraz wśród konsumentów, którzy musieli 
dokonywać wyborów spośród rzeczy, które trudno było ze sobą 
porównać. W międzyczasie, niemiecka agencja standaryzacji, założona 
w 1887 roku, pilnie ustanawiała zasady dla wszystkiego, począwszy od 
barwników używanych w procesie wypalania porcelany. Inne kraje 
europejskie, korzystając z tego przykładu, nie pozostawały daleko 
w tyle. W rezultacie Niemcy produkowały wyższej jakości produkty, 
co pomogło Niemcom w latach 90. XIX wieku na wzrost handlu 
wyższy niż w USA. Pielke pisze, że Stany Zjednoczone, które dopiero 
w 1901 roku powołały agencję ustanawiającą standardy 
technologiczne, były ostatnią dużą gospodarką, która to uczyniła. 
Dzięki wyznaczeniu standardów, nastąpił boom innowacyjności 
niemal w każdej dziedzinie życia. Standardy technologicznie nie tylko 
stymulowały innowacje, ale też chroniły rodzimy biznes przed 
obniżeniem jakości i konkurencyjności wobec innych gospodarek. 
Podobnie dziś – Chiny, Indie i inne szybko rozwijające się kraje, 
łącznie z tymi z Unii Europejskiej, przyjmują nowe dla nich standardy, 
co przyspiesza rozwój nowych technologii i produktów. Firmy, które 
nie będą konkurowały, narażone są na ryzyko utraty rynków 
zagranicznych oraz zalania rynku krajowego innowacyjnymi 
zagranicznymi produktami. Dlatego też dobra narodowa strategia, to 
nie tylko ciągłe tworzenie wyższych standardów i lepszej 
infrastruktury, ale też strategia, która pomoże wdrożyć nowe 
i trudniejsze kanony konsekwentnie i szybko. Takie podejście jest 
prezentowane przez japoński program „Top Runner”, który ustanawia 
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normy wydajności energetycznej poprzez zidentyfikowanie 
technologicznych liderów w poszczególnych gałęziach przemysłu i 
nakazanie pozostałym firmom z danej branży nadążanie za 
innowacjami lidera. Jako, że technologie są ulepszane, kolejne, wyższe 
standardy zastępują stare, co umożliwia kolejny cykl modernizacji. 
Równocześnie, rządy powinny współpracować 
z kręgami biznesowymi, aby opracowywać dalsze wielowymiarowe 
standardy i bodźce motywacyjne, aby konsumenci nie wybierali 
produktów tańszych od tych bardziej efektywnych8. 

 

Jeszcze raz: dlaczego eliminacja marnotrawstwa 
jest tak ważna? 

Niemożliwym jest, aby firmy swoje ciężko zarobione zyski (nie 
wspominając o pieniądzach podatników) bez końca wydawały na 
nakłady związane z marnotrawstwem. Mówiąc wprost, koniunktura 
gospodarcza oraz bezpieczeństwo zatrudnienia są zagrożone, jeżeli 
szkody finansowe spowodowane marnotrawstwem w biznesie są 
większe niż pożytek przezeń czyniony. Co więcej, firmy i branże, 
które nie zrozumieją pojęcia i wagi ograniczonych zasobów  
i surowców oraz wzrostu ich cen, nie będą wzbudzały współczucia, 
kiedy powiedzą, gdy już będzie za późno, że nie wiedziały 
o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Żaden menedżer nie obudzi się 
nagle i nie odkryje, że jego firmy nie stać już na zakup surowców, czy 
też, że konsumenci przestaną tolerować nieefektywne praktyki oraz 
toksyczne produkty, albo że nowe prawo zakazało użycia pewnych 
chemikaliów albo zakazało niebezpiecznych form produkcji. Co raczej 
ma miejsce, to świadome ignorowanie znaków ostrzegawczych przez 
menedżerów. Ale teraz już nikt nie może pozwolić sobie na bezczynne 
siedzenie i oczekiwanie. 
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Jakie przeciwności musi pokonać 
reformator  

 

Podczas, gdy wielkie 
korporacje oszczędzają 
więcej niż miliard dola-
rów rocznie, eliminując 
marnotrawstwo, zmniej-
szając ilość odpadów 
i lepiej wykorzystując 
zasoby, a liczne mniejsze 
firmy zyskują setki tysię-
cy dolarów, bądź nawet 
więcej, rocznie, robiąc to 
samo, można by 
pomyśleć, że cały świat 
biznesowy pędem ruszy, 
aby wprowadzić praktyki 
zrównoważonego rozwo-
ju, które zapewnią długo-
terminowe rezultaty. 
Niestety, nie jest to 
prawdą, a wydaje się to 

wynikać głównie z tego, jak zbudowany jest ludzki umysł. 
 
Center for Research and Environmental Decisions (CRED) to 

organizacja badawcza przy Uniwersytecie Columbia. Przez kilka 
ostatnich lat naukowcy z CRED pracowali nad tym, by zrozumieć 
procesy myślowe, które kształtują ludzkie wybory, zachowania 
i postawy. Zrozumienie, dlaczego ludzie zachowują się w różny 
sposób, kiedy mają dokonać prostych wyborów, jest dziedziną badań 
umiejscowioną na granicy pomiędzy psychologią a ekonomią, co 

W latach 1513-32 Niccolo Machiavelli, 
autor „Księcia”, napisał: „A trzeba 
zważyć, że nie ma rzeczy trudniejszej 
w przeprowadzeniu ani wątpliwszej co do 
wyniku, ani bardziej niebezpiecznej 
w kierowaniu, jak przewodnictwo przy 
tworzeniu nowych urządzeń. Albowiem 
reformator mieć będzie przeciw sobie 
wszystkich tych, którym ze starymi 
urządzeniami było dobrze, a ostrożnymi 
jego przyjaciółmi będą ci, którym 
z nowymi urządzeniami mogłoby być 
dobrze. Owa ostrożność pochodzi po części 
ze strachu przed przeciwnikami, którzy 
mają prawo po swej stronie, po części z 
nieufności ludzi, którzy tak długo nie mają 
naprawdę zaufania do nowej rzeczy, 
dopóki nie spostrzegą, że opiera się ona na 
pewnym doświadczeniu.”1 



 44 

wywodzi się z prac zdobywcy nagrody Nobla, psychologa Daniela 
Kahnemana i jego kolegi Amosa Tversky’ego, którzy odkryli, że 
ludzie mają swoje uprzedzenia i skłonności, które mają duży wpływ na 
ich procesy decyzyjne2. Na przykład, jesteśmy generalnie bardziej 
przychylni wygranym niż przegranym i nagminnie używamy 
uproszczeń do rozwiązywania problemów (proces zwany heurystyką). 
Co więcej, większość z nas ma awersję do odroczonych korzyści. 
Umieszczając to w codziennym kontekście, większość z nas dostawszy 
wybór pomiędzy otrzymaniem dziś 20 euro, a dostaniem 100 euro za 
rok, wybierze tę pierwszą opcję.  

Ludzie są także bardzo wrażliwi na to, jak się im stawia pytania. 
Przykładowo: czy zaadaptowałbyś bezkosztowe procedury, które 
spowodują roczne oszczędności w swojej firmie na poziomie 29 000 
euro; albo – czy zaadaptowałbyś bezkosztowe procedury, które 
spowodują, że emisja dwutlenku węgla będzie mniejsza o 13 900 ton 
rocznie? Rezultat, powstały dzięki wyłączeniu zbędnego oświetlenia, 
jest w obydwu przypadkach taki sam, jednak odpowiedzi na to pytanie 
będą różnorodne, w zależności od tego komu zostanie ono zadane.  

Dalsze przykłady błędów poznawczych, które wpływają na 
proces decyzyjny: 

• Ograniczony zakres zmartwień – bycie zdolnym do absorpcji 
i przejmowania się w danym momencie ograniczoną liczbą 
problemów. 

• Skłonność do pojedynczego działania – wierzenie, że wykonanie 
jednej czynności wystarczy, aby rozwiązać skomplikowany 
problem. 

• Koncentrowanie się na tym, co nieznane, zamiast na tym, co 
wiadome – na przykład niekończące się debaty nad tym, ile 
konkretnie oszczędności przyniesie wprowadzenie 
zrównoważonych procedur, zamiast na fakcie, że procedura 
zaoszczędzi na pewno więcej niż będzie kosztowała. 

• Efekt przewidywania – osądzanie sprawy na podstawie 
przewidywanego rezultatu (jak to ujął Henry Ford: „Niezależnie, 
czy uważasz, że potrafisz coś zrobić bądź nie potrafisz – masz 
absolutnie rację”).  

• Efekt zakotwiczenia – wiara w to, że rzeczy są takimi jakimi 
zdają się wydawać, albo jak zostaliśmy ich nauczeni (innymi 
słowy, zdolność jednostki do oceny i obserwacji jest w znaczący 
sposób uwarunkowana jej wykształceniem, środowiskiem oraz 
pochodzeniem; to pomaga wyjaśnić dlaczego ludzie oburzają się 
na palenie flag czy tajemnice alkowy innych, mimo że te sprawy 
nie dotyczą ich bezpośrednio, a jeżeli przyjdzie do kwestii ich 
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dotyczącej, na przykład odkładania się substancji toksycznych 
w glebie czy powietrzu, pozostają na nią obojętni)3. 

 

Zestaw powyższych błędów poznawczych dopełnia szereg 
mankamentów, które wpływają na zachowania, jak na przykład słabe 
zdolności komunikacyjne (szczególnie naukowców, menedżerów czy 
nauczycieli), unikanie profilaktyki (umiejętność rozbrojenia bomby 
dopiero po jej wybuchu) oraz ciągła dezinformacja rozsiewana przez 
zamożnych interesariuszy, sceptyków oraz skończonych kłamców – 
potwierdzająca, że często powtarzane twierdzenie staje się prawdą. 

Różnorodne komunikaty, chaos komunikacyjny, jak również 
informacje bardziej motywujące nadawcę niż odbiorcę, powodują 
powstawanie dalszych przeszkód w długoterminowym myśleniu. 
Przykładem niech będzie szybkie przeszukanie licznych stron 
promujących „zielone” praktyki. Wiele z tych stron na przykład 
zachęca do tego, aby firma zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych,  
a tym samym dołączyła do grona „zielonych”, ale rzadko która z nich 
wspomina o konkretnych oszczędnościach finansowych, które będą 
wynikiem tego procesu. To zastanawiające, ponieważ oczywistym jest, 
że to właśnie pieniądz jest językiem biznesu, a nie emisja CO2. Czy 
dziwi więc kogoś, że tak mało firm jest zainteresowanych 
zrównoważonym rozwojem? 
 

Objawy 

Jak powyższe skłonności, uprzedzenia i braki objawiają się 
w miejscach pracy czy instytucjach naukowych? Zwykle 
w następujący sposób: 

• Brak świadomości. Bez wątpienia ignorancja jest największym 
wrogiem zrównoważonego rozwoju. Większość ludzi po prostu 
nie ma pojęcia o tym, ile kosztuje marnotrawstwo, w jaki sposób 
można uniknąć licznych negatywnych sytuacji dzięki jego 
eliminacji oraz ile tak naprawdę można dzięki temu zaoszczędzić 
(na przykład program firmy 3M – „Zapobieganie zanieczyszcze-
niu popłaca”, przyniósł ponad 1 miliard dolarów oszczędności 
przez 30 lat). Równie ważne jest to, że większość ludzi nawet nie 
bierze pod uwagę, że nadprodukcja i zanieczyszczenie są 
jednymi z najłatwiejszych do zauważenia objawów marno-
trawstwa. Można do tego dodać powszechne błędne mniemanie, 
że tylko dlatego, że system, maszyna czy produkt funkcjonuje, 
działa na 100% swojej wydajności, albo że tradycyjne 
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podstawowe koszty (jak woda czy elektryczność) nie liczą się za 
bardzo i nie ma sensu ich nawet brać pod uwagę. 

• Akceptacja marnotrawstwa. Niektórzy ludzie myślą, że pewna 
doza marnotrawstwa jest nieodłączną częścią każdego biznesu. 
Popularne warianty tego wierzenia to defetyzm (na przykład 
mówienie, że zrównoważone podejście nie jest warte zachodu) 
albo wiara w to, że zrównoważony rozwój nie ma zastosowania 
w naszej części firmy czy branży. Może to zabrzmi surowo, ale 
im bardziej krótkowzrocznie myśli dana osoba, tym bardziej 
prawdopodobne, że właśnie w ten sposób spojrzy na to 
zagadnienie. 

• Mit kosztów. „Ile to będzie mnie kosztowało?”, to pierwsze 
pytanie jakie zadają menedżerowie na dźwięk słowa zrówno-
ważony rozwój, wzmocnione dodatkowo pesymistycznym 
tonem, sugerującym od razu, że koszt będzie zbyt wysoki. Trzeba 
podkreślić, że nie o to tutaj chodzi. To nie koszty, ale 
oszczędności jakie możemy poczynić i potencjalne zyski 
powinny być najpierw wzięte pod uwagę. Oczywiście w wielu 
przypadkach pewien nakład kapitału jest niezbędny, aby 
rozpocząć wdrażanie zrównoważonych procesów, ale kluczem 
jest to, że ten proces się zwróci z nawiązką, dając rokrocznie 
kolejne oszczędności, które mogą być inwestowane w dalsze 
usprawnienia. Jako przykład niech posłużą energooszczędne 
żarówki. Tego typu żarówka kosztuje pomiędzy 6 a 20 dolarów 
(nawet więcej), podczas gdy zwykła żarówka kosztuje 75 
centów. Większość ludzi zakłada więc, że zwykłe żarówki są 
tańszym rozwiązaniem. Jednakże, gdy weźmie się pod uwagę, że 
żarówki energooszczędne służą o wiele dłużej i mogą oszczędzić 
pomiędzy 30 a 60 dolarów kosztów energii podczas swojego 
cyklu życia, zwykłe żarówki stają się wtedy droższą opcją. 
Niestety, większość ludzi nie myśli długoterminowo i wybiera 
droższą alternatywę. Dotyczy to szczególnie firm, które 
inwestują miliony dolarów w niewydajny sprzęt i maszyny, a nie 
stać ich na zmiany. 

• Argument niewielkich oszczędności. Ci, którzy przyjrzeli się 
zagadnieniu wydajności, czasami nie wykazują entuzjazmu, 
ponieważ uważają, że może ona przynieść oszczędności na małą 
skalę. Większość firm, które przeanalizowali moi studenci, 
początkowo raczej kpiły z możliwości zaoszczędzenia pieniędzy 
poprzez najprostsze procedury, aż do momentu, kiedy kalkulacje 
pokazywały im, że mogą zaoszczędzić tysiące dolarów przez 
zwykłe wyłączanie komputerów i świateł, kiedy nie są potrzebne. 
W kilku przypadkach odkryliśmy, że roczne oszczędności, rzędu 
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nawet pół miliona dolarów, mogą zostać osiągnięte tylko dzięki 
kilku niedrogim i pozbawionym ryzyka rozwiązaniom. Morał tej 
historii brzmi: oszczędności wynikające z poprawienia 
efektywności nie tylko się dodają, one się multiplikują. Dla 
przykładu, kontynuując wcześniejszy przykład żarówek, 
wszystkie oszczędności wynikające z zainstalowania żarówek 
energooszczędnych to: (1) zmniejszone koszty energii (dzięki 
mniejszemu poborowi energii przez te żarówki), (2) zmniejszone 
koszty wymiany żarówek (żarówki energooszczędne mają 
dłuższy cykl życia), (3) niższe koszty ochładzania pomieszczeń 
(ciepło wydobywające się z tradycyjnych żarówek może 
podnieść obciążenie cieplne budynku o 30%), (4) mniejsze 
potrzeby klimatyzowania pomieszczeń (wraz z obniżeniem 
poziomu ciepła o 30% potrzebne są mniejsze klimatyzatory),  
(5) obniżone koszty utrzymania wentylacji, ogrzewania i klima-
tyzacji (mniejsze klimatyzatory wymagają mniej prądu).  

• Czynnik dodatkowych problemów. Wiele osób nie chce dokładać 
sobie żadnych zadań do swojego dnia pracy, niezależnie od tego 
ile czasu albo pieniędzy może zaoszczędzić. Ważnym przesła-
niem jest tutaj to, że zrównoważony rozwój to nie pasmo 
wyrzeczeń. To wyeliminowanie nieekonomicznych praktyk i za-
stąpienie ich bardziej wydajnymi i oszczędnymi alternatywami, 
które czynią pracę łatwiejszą, przyjemniejszą i tańszą. 

• Sceptycyzm i/lub zawziętość. W świecie, gdzie każdy bierze pod 
uwagę ceny, ale rzadko liczy się długoterminową wartość, 
koncept zrównoważonego rozwoju jest trudny do zaakcepto-
wania przez wielu ludzi. Przykładowo, sceptycy często myślą, że 
wysokość uzyskanych przez firmę oszczędności jest niemożliwa 
do oszacowania i udowodnienia (szczególnie, jeżeli nie jest to 
w żaden sposób mierzone). Szacunki zostają zatem zarzucane, 
z przekonaniem, że przyniesie to mniej niż zakładano. Można to 
ująć w następujący sposób: ponieważ zrównoważone praktyki 
polegają na zapobieganiu, a przewidywalne oszczędności z nawet 
najbardziej profilaktycznych działań nie mogą zostać udowod-
nione, zanim to działanie nie zostanie wprowadzone w życie, 
dlatego też tego typu szacunki są często ignorowane. 

• Zbiorowe próżniactwo. Praktycznie każda firma czy branża ma w 
swoich szeregach tych, którzy redukują swoje wysiłki, widząc że 
inni wypruwają sobie żyły. Ta praktyka to właśnie zbiorowe 
próżniactwo i jest klątwą dla zrównoważonego rozwoju, w szcze-
gólności gdy obniżona wydajność jednej czy dwóch jednostek 
jest w stanie obniżyć morale czy wysiłek pozostałych. Zbiorowe 
próżniactwo wydaje się być wszechogarniające w branżach, które 



 48 

nie są wystarczająco uregulowane i/lub w firmach, które mają 
niewyszkolony albo słabo nadzorowany personel. W rezultacie, 
jeżeli pracownicy czują, że firma nie dba o koszty, to dlaczego 
oni powinni? 

• „Pożyjemy, zobaczymy”. Firmy i menedżerowie, którzy czekają, 
aby zobaczyć najpierw jak zareagują inne firmy, zanim oni 
podejmą jakąkolwiek akcję, prawdopodobnie nie są 
wystarczająco wyedukowani, brakuje im doświadczenia czy 
wyznaczonego kierunku działania. Paradoksalnie, ponieważ 
podnoszenie efektywności jest procesem praktycznie pozba-
wionym ryzyka i szybko przynosi polepszenie wyników 
finansowych, kiedy opieszałe firmy w końcu zdecydują się na to, 
aby podnieść swoją wydajność, ich konkurencja najpraw-
dopodobniej będzie już daleko przed nimi. 

• Rozwiązania są zbyt proste. Kiedyś we Francji, pewien angielski 
konsultant do spraw wydajności wyjawił mi, że prawie każdy 
menedżer, z którym rozmawiał o zrównoważonym rozwoju, 
przewracał oczami na dźwięk pierwszej propozycji, którą było 
wyłączenie zbędnego oświetlenia (ta praktyka zaoszczędziła w 
pewnej firmie analizowanej przez moich studentów około 
28 800 euro rocznie). Pomimo, że nie ma danych sugerujących, 
że stopień skomplikowania jest nieodłączną częścią rozwiązań 
biznesowych, wielu ludzi zdaje się znajdować fałszywe 
uspokojenie w skomplikowanych procesach. A ponieważ wiele 
zrównoważonych rozwiązań jest prostych i nieskomplikowanych 
technicznie, jest z góry skazane na odrzucenie. 

• „Robimy już wszystko, co się da”. Te samooszukańcze słowa są 
zwykle wymawiane przez menedżerów i pracowników, którzy: 
(1) mylnie sądzą, że zrobili już wszystko, albo (2) chcą uniknąć 
dodatkowej pracy, albo (3) chcą udobruchać klientów, 
akcjonariuszy czy media, fałszywymi informacjami. Według 
szkockiej Agencji Ochrony Środowiska, prawdziwy koszt 
marnotrawstwa w firmach wynosi często 5 do 20 razy więcej, 
niż same firmy estymują. Pomyślmy o tym przez chwilę. Pewna 
kierownik biura powiedziała moim studentom, że wątpi, iż 
znajdą więcej niż 300 dolarów oszczędności dzięki polepszeniu 
efektywności („My już jesteśmy efektywni”, powiedziała). 
W przeciągu dwóch godzin studenci znaleźli sześciokrotność tej 
sumy. Inna grupa studentów znalazła ponad 4 tysiące dolarów 
oszczędności w restauracji, która z góry uprzedziła, że są wolni 
od marnotrawstwa w najwyższym stopniu, a to dzięki 
procedurom ustalonym w centrali. Menedżerowie i pracownicy, 
zwróćcie proszę uwagę: głoszenie, że wasza firma jest tak dobra, 
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jak to tylko możliwe, jest równoznaczne z twierdzeniem, że nie 
macie dalszej potrzeby nowego myślenia, szkolenia czy 
innowacyjnych pomysłów.  

• Zdarzało się, że studenci, których uczyłem jak przeprowadzać 
ewaluację marnotrawstwa, byli nazywani „przytulaczami 
drzew”, szaleńcami i podobnymi określeniami, kiedy 
wspominali, że zrównoważony rozwój pomaga środowisku 
naturalnemu poprzez drastyczne obniżenie emisji gazów 
cieplarnianych. To podejście jest spuścizną z lat 70., kiedy to 
przedsiębiorcy i ekolodzy regularnie się ścierali (nawet 
fizycznie).   

• Dodatkowe przeszkody to: obawa przed zmianą, brak 
przywództwa, niezdolność do akceptacji krytyki, słabe 
zarządzanie i proces decyzyjny – wszystkie z nich zostaną 
omówione w dalszej części. 

 
 

Złudzenie kontroli 

Istoty ludzkie mają niebywałą chęć kontrolowania zdarzeń i swego 
otoczenia; tak bardzo, że zdobycie poczucia kontroli wydaje się 
zwykle niezbędnym elementem przetrwania. Psycholog Bruno 
Bettelheim, bazując na własnych przeżyciach, stwierdził, że 
przetrwanie w nazistowskich obozach koncentracyjnych zależało od 
tego, czy dana jednostka była w stanie zachować jakieś obszary 
niezależnego działania i utrzymać kontrolę nad niektórymi aspektami 
swojego życia. Eliminując to poczucie, ludzie doświadczali depresji, 
stresu, a nawet początków choroby4. W badaniu naukowym 
przeprowadzonym w domu spokojnej starości, podzielono badanych 
na dwie grupy. Pierwszej z nich pozostawiono wybór, co do wystroju 
pokoju, w którym będą mieszkali oraz rodzaju roślin, które będą 
hodowali. Druga grupa nie miała żadnego wyboru i dostała wszystko z 
góry. Półtora roku później, w pierwszej grupie zmarło 15% osób, 
natomiast w drugiej aż 30%5. 

Chociaż badania pokazują, że zaspokojenie ludzkiej potrzeby 
kontroli może wykreować silne poczucie celu i ukierunkowania, jej 
nadmiar może powodować problemy. Niewielu ludzi lubi towarzystwo 
maniaków kontroli, a posiadanie takiego w grupie (czy firmie) 
skutkuje tym, że często dochodzi do złych wyborów, szczególnie 
w kwestiach finansowych. Badania pokazały, że ludzie czują się 
pewniej, jeżeli to oni rzucają kostkami do gry, a nie w przypadku, gdy 
ktoś za nich wykona rzut6. Większość osób będzie też bardziej ceniło 
los na loterii, który oni sami sobie wybrali, niż gdyby ktoś za nich go 
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wybrał7. Jeden z eksperymentów wykazał, że lepiej wykształceni 
badani myśleli, że mogą polepszyć swoje umiejętności przewidywania 
w rzutach monetą poprzez praktykę8. Oczywiście we wszystkich tych 
przykładach badani nie mieli najmniejszej kontroli nad wynikami 
swoich działań opisanych powyżej, jednakże, jak pisze psycholog 
Leonard Mlodinow9, w podświadomości musieli oni czuć, że mają 
poczucie kontroli, ponieważ zachowywali się tak, jakby je mieli. 
Wniosek, jaki z tego można wysnuć jest taki, że czasem fałszywe 
poczucie kontroli może wykreować fałszywe poczucie powodzenia, 
które pozwala myśleć jednostce, że jest w stanie poprawić daną złą 
sytuację.  

Można więc zapytać, czy fałszywe poczucie powodzenia (czyli 
złudzenie kontroli) ma coś wspólnego ze zrównoważonym rozwojem? 
We wstępie napisałem, że zrównoważony rozwój obejmuje aspekty 
prawne, finansowe, ekonomiczne, przemysłowe, społeczne, 
zachowawcze i środowiskowe; i większość przykładów podanych 
w tej publikacji to potwierdza. A teraz proszę się na moment 
zatrzymać i przekartkować niniejszy poradnik i zadać sobie pytanie: ile 
kontroli nad tymi wszystkimi zagadnieniami ma firma, w której 
pracuję? 
 

Zwalczanie złudzenia kontroli 

Z powodu bardzo szerokiego zakresu, jakim zajmuje się 
zrównoważony rozwój, i dlatego, że zbyt wielu ludzi wierzy (albo chce 
wierzyć), że zagadnienia, które on obejmuje, są odległe w czasie 
i przestrzeni, praca menedżera jest ograniczona do wprowadzania 
praktyk zrównoważonego rozwoju w jego miejscu pracy. Przez 
ostatnie kilka lat stało się modnym opisywanie rodzaju 
ukierunkowanej, skłaniającej do współpracy komunikacji, niezbędnej 
aby przełamać owe bariery, jako posiadanie odpowiednich schematów, 
tłumaczy Jon Gertner, autor artykułu „Dlaczego mózg nie jest zie-
lony?”10. Jednakże, używając profesjonalnego żargonu w codziennym 
życiu, pojęcie „schematy” (ang. frames) jest często mylone z innym 
terminem psychologicznym, mianowicie „bodźce” (ang. nudges). 

Frames i nudges to potężne narzędzia, skuteczne w łagodzeniu 
uprzedzeń, indywidualnych wad oraz precyzowaniu niejasnych 
przekazów. Frame to metoda używana w celu skłonienia ludzi do 
zachowań albo myślenia w konkretny, pożądany przez nas sposób, 
poprzez użycie wysublimowanych komunikatów, które odnoszą się, 
bądź wykorzystują błędy poznawcze (jak na przykład przekaz 
informacji w kontekście finansowym, a nie ekologicznym). Nudges 
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z kolei kierują odbiorcę komunikatu w stronę preferowanego działania, 
następującego po użyciu frame, aby tak pokierować finalnym 
wyborem, żeby błędy poznawcze nie zepchnęły go z obranego kursu. 

Przedstawiając to obrazowo: jeżeli firma dowiedziała się, że 
może zaoszczędzić 2 miliony euro kosztów, tylko dzięki redukcji 
zużycia energii elektrycznej (frame), to bodźcem (nudge), który 
zachęci pracowników do obniżania kosztów, może być monitor 
wyświetlający realne zużycie oraz marnotrawienie energii elektrycznej 
w danym momencie (patrz RYSUNEK 2-1). Nudges zatem odwołują 
się do ludzkiej potrzeby krótkoterminowej satysfakcji, jak również 
pragnienia otrzymania nagrody po dokonaniu poprawy. Tak więc 
umiejscawiając te psychologiczne terminy w kontekście zarządzania, 
frame to zdolność do przekazania innym komunikatu w taki sposób, 
aby został zrozumiany, a nudge odnosi się do reakcji i pomiarów, które 
umożliwią grupie docelowej obserwować, czy ich działania odnoszą 
pożądane skutki. 
 

Co działa na biznes? 

Do chwili obecnej, w ciągle trwającym badaniu, moi studenci zapytali 
127 menedżerów oraz 530 pracowników w ośmiu krajach (Białoruś, 
Kanada, Chiny, Peru, Polska, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
oraz Stany Zjednoczone), jakie aspekty zrównoważonego rozwoju 
interesują ich najbardziej. Na czele plasują się: pojawiające się 
oszczędności, potencjalne zyski, wzrost udziału w rynku i bezpie-
czeństwo pracy (czyli aspekty finansowe zrównoważonego rozwoju). 
Troska o środowisko plasuje się na samym końcu. Dlaczego więc, 
podczas próby przekonania ludzi ze środowisk biznesowych, aspekty 
zrównoważonego rozwoju, które najbardziej do nich przemawiają, 
oddają palmę pierwszeństwa faktom i danym liczbowym związanym 
ze środowiskiem naturalnym? 

 

Znaczenie współpracy 

Oprócz frames i nudges, współpraca w grupie (czyli wkład 
pracowników, jak również różnych działów, klientów, dostawców 
itp.), wydaje się być kolejnym kluczowym elementem niezbędnym do 
osiągnięcia sukcesu, kiedy procesy zrównoważonego rozwoju są 
wdrażane w firmie. Dlaczego? Ponieważ, kiedy jednostka jest 
świadoma tego, że jest częścią składową większej grupy, wtedy na 
grupę spada kwestia podejmowania decyzji, a wiadomo, że grupy są 
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często bardziej cierpliwe niż jednostki, szczególnie, jeżeli w rachubę 
wchodzą długoterminowe albo odłożone w czasie korzyści. Równie 
ważnym jest fakt, że wyposażona w dobrą informację, wolność 
wypowiedzi oraz dobre przywództwo, grupa jest w stanie osiągnąć 
znacznie więcej niż każda jednostka wchodząca w jej skład z osobna. 
Doświadczenia przeprowadzone w centrum badawczym CRED, 
pokazują, że wręczenie badanym niebieskiej naklejki i poinformo-
wanie ich, że są częścią „grupy niebieskich”, podnosi stopień 
współpracy z 35% do 50%. Posadzenie „grupy” razem przy stole 
podnosi współczynnik współpracy do 75%11. Te wyniki sugerują, że 
współpraca może być użyta przy wyznaczaniu długoterminowych 
celów zrównoważonego rozwoju, zanim uprzedzenia i dezinformacja 
jednostek będzie miała szanse zaistnieć. Jest to ważne, ponieważ jak 
pokazuję w następnej części, ustanawianie jasnych, zrozumiałych 
celów, z którymi każdy się zgadza, jest kamieniem węgielnym procesu 
wdrażania zrównoważonego rozwoju. 
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Wprowadzenie zrównoważonego 
rozwoju jako celu 
 

Nie tak dawno temu, administratorka jednej z prominentnych 
angielskich uczelni, wzięła mnie na bok i zaczęła opowiadać, że jej 
uczelnia właśnie nabyła samochód hybrydowy (oczywiście w kolorze 
zielonym), który został oznakowany następującym napisem: „Nasz 
uniwersytet jest EKO”. Zapytałem więc do czego będzie używany ów 
samochód. Na co usłyszałem w odpowiedzi, że decyzja jeszcze nie 
została podjęta, ale uczelnia bardzo serio podchodzi do tematu 
zrównoważonego rozwoju, czego dowodem jest chęć wyburzenia 
dwóch istniejących budynków uczelni i wybudowania w ich miejscu 
nowych, ekologicznych. 

Oczywiście coś tutaj nie gra. Niewielu dziadków próbuje 
dogadać się ze swoimi wnukami używając młodzieżowych gestów, 
mówiąc „Sie ma”, czy nosząc skórzane kurtki z ćwiekami. Z kolei zbyt 
dużo szkół biznesowych (i firm) nie zauważa podobnie nietrafionego 
działania, kiedy oni sami ogłaszają, że stają się eko, a w rezultacie ich 
wysiłki kończą się niczym innym, niż tylko wrażeniem chybionego 
działania marketingowego. Ujmując to inaczej – nie jest w interesie 
szkół biznesowych czy firm, aby zabierać się do tematu zrównoważo-
nego rozwoju od jego najsłabszego punktu, czyli ekologii, szczególnie 
kiedy majątek albo inny cenny zasób czy umiejętność są w ich zasięgu. 
 

Rola bystrego menedżera 

Przez ostatnie pięć lat, firmy uważane za odpowiedzialne społecznie, 
mające dobre praktyki związane ze środowiskiem naturalnym oraz 
dobrze zarządzane, miały lepsze rezultaty wg indeksu MSCI aż o 25%. 
W istocie, udowodniono, że 72% firm, które wdrożyły u siebie 
politykę zrównoważonego rozwoju, systematycznie przewyższa swoją 
konkurencję1. Sugeruje to, że jeżeli praktyki zrównoważonego rozwoju 
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są udowodnionym sposobem na poprawę działalności firmy, powinny 
być zdecydowanie brane pod uwagę, a jako, że rolą menedżera jest 
bycie w służbie klienta2 (patrz RYSUNEK 4-1), być może to właśnie 
poprzez usługi, zrównoważony rozwój powinien być wdrażany w fir-
mie. Obsługa zewnętrznych klientów (czyli tych, którzy płacą), wiąże 
się z dowiedzeniem się, czego klient oczekuje, jak, kiedy i gdzie, 
a następnie z poruszeniem nieba i ziemi, aby to dostarczyć (zob. też 
podrozdział „Znaczenie klientów”). Obsługa klientów wewnętrznych 
(pracowników, dostawców, wykonawców, akcjonariuszy i innych 
interesariuszy), to z kolei znalezienie odpowiednich ludzi, wyszkolenie 
ich i dostarczenie im tego, czego potrzebują w celu poznania potrzeb 
firmy i odwrotnie, aby wzajemna współpraca była możliwa i owocna. 
Jakakolwiek inna decyzja ze strony menedżera służy wyłącznie jemu 
samemu (przez analogię do „Czterech jeźdźców apokalipsy”, nazwa-
łem cztery główne słabości menedżera „Czterema jeźdźcami 
menedżerskiej psyche” – RYSUNEK 4-1). Na przykład – jeżeli pra-
cownik zwróci się do menedżera ze zrównoważonym pomysłem, który 
przyniesie oszczędności, a ten odpowie „nie”, ponieważ nie jest 
pewien, czy pomysł się sprawdzi, najprawdopodobniej zawdzięczamy 
to brakowi poczucia bezpieczeństwa (obowiązkiem menedżera jest 
sprawdzenie, jak i czy nowe pomysły będą działały). Jeżeli menedżer 
powie „nie”, ponieważ wdrożenie pomysłu niesie za sobą dodatkową 
pracę (co jest regułą przy większości nowych procesów), menedżer jest 
najprawdopodobniej niekompetentny. Wreszcie, jeżeli menedżer po-
wie „nie”, ponieważ jest uparty, albo też pomysł pozwoli innym zebrać 
pochwały, chciwość czy też egoizm biorą górę w jego postępowaniu.  

 
RYSUNEK 4-1: Dwie opcje zarządzania wg Scotta 
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Zrównoważony rozwój: uczyń go ciągłą misją oraz 
powiedz o tym światu 

Jedno z najbardziej popularnych twierdzeń wygłaszanych przez 
pracowników i menedżerów, to brak informacji o celach, ku jakim 
zmierza ich organizacja oraz, że nigdy nie nauczono ich wartości 
i misji firmy (jeżeli przedsiębiorstwo w ogóle takowe posiada). Taka 
sytuacja z reguły wynika z braku komunikacji. Słaba komunikacja 
skutkuje tym, że pracownicy nie wykonują powierzonych im zadań na 
maksimum swoich możliwości, a organizacja jako całość nie podąża 
w jednym, wyznaczonym kierunku. Ujmując to najprościej: ludzie pra-
cują lepiej, jeżeli (1) wiedzą dokładnie co mają robić, (2) kiedy 
powiedziano im (i zaakceptowali to), czego się od nich wymaga i jeżeli 
(3) zapewnia im się bieżącą informację zwrotną3. 

 

Zapewnienie ustanowienia odpowiednich celów 

Podczas ustanawiania swoich celów związanych ze zrównoważonym 
rozwojem firma Dow Chemical mogła poszczycić się wsparciem ze 
strony CEO, szeregowych pracowników, klientów, dostawców i eko-
logów4. Wykluczenie udziału którejkolwiek z tych grup było równo-
znaczne z proszeniem się o kłopoty, czego firma Monsanto miała 
wątpliwą przyjemność doświadczyć w latach 90., kiedy to opracowała 
odważną, nową wizję dostarczania zrównoważonych produktów 
rolnych, które byłyby odporne na choroby i szkodniki bez używania 
środków chemicznych. Celem firmy była pomoc środowisku 
naturalnemu oraz wyrównanie szans dla najbiedniejszych rolników na 
całym świecie, których nie stać było na najnowsze pestycydy i nawo-
zy, czy inne nowoczesne technologie. Wydawało się to być szczytnym 
celem z perspektywy zarządzających. Jednakże firma, aby osiągnąć te 
cele, zaczęła opracowywać genetycznie modyfikowane nasiona, bez 
wcześniejszego sprawdzenia, co jej klienci myślą o takim planie. 
Rezultatem była gwałtowna reakcja przeciwko Monsanto i ich gene-
tycznie modyfikowanym produktom, co wstrząsnęło do głębi branżą 
GM, drastycznie obniżyło wycenę akcji firmy, zmusiło CEO do 
ustąpienia ze stanowiska i zakończyło się połączeniem firmy z innym 
przedsiębiorstwem. Innymi słowy, dając klientom to, co firma uważa-
ła, że jest przez nich pożądane, zamiast zapytać czego naprawdę 
chcieli, Monsanto podążyło w złym kierunku i zapłaciło za to wysoką 
cenę5. 
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Cztery kroki do osiągnięcia optymalnych celów 
 

1. Stworzenie wizji 

Wizja to jasna i wyraźna koncepcja tego, jak rzeczy powinny 
wyglądać. W Wielkiej Brytanii, firma HSBC Holdings PLC zdecydo-
wała się motywować swoich zewnętrznych i wewnętrznych klientów 
wizją redukcji odpadów poprzez stanie się firmą bezemisyjną (CO2), 
czego obydwie grupy oczekiwały. Z kolei Reckitt Benckiser, brytyjski 
producent chemii gospodarczej, opracował podobne plany. W Stanach 
Zjednoczonych Bradley Corporation, producent wyposażenia łazienek 
w budynkach komercyjnych ogłosił zbliżoną wizję, dzięki której jego 
produkty miały stać się „rozwiązaniami dla środowiska, zamiast jego 
problemami”6. Produkująca komputery firma Dell Inc. ogłosiła, że 
zobowiązuje się do przekształcenia się w najbardziej przyjazną środo-
wisku firmę technologiczną na świecie. Wymienione wyżej 
organizacje stwierdziły, dzięki przeprowadzonym badaniom i bliskim 
relacjom z klientami, że zaangażowanie w zrównoważony rozwój, nie 
tylko redukuje odpady, zanieczyszczenia i koszty, ale także propaguje 
odpowiedzialność i szacunek – atrybuty, które przyciągają uwagę 
klientów i pomagają tworzyć inspirującą wizję dla pracowników. 

2. Wybór misji 

Misja indywidualizuje biznes poprzez zdefiniowanie jego celu i wyjąt-
kowości. Na przykład, ST Microelectronics zobowiązało się osiągnąć 
czterdziestokrotny wzrost produkcji oraz stać się firmą bezodpadową 
do 2010 roku. Dzięki obmyśleniu jak to zrobić, awansowali w ran-
kingu producentów microchipów z pozycji 12 na 6, przy okazji 
zaoszczędzając miliard dolarów7. Ben & Jerry’s Ice Cream ogłosiło  
w swojej misji zobowiązanie do „produkcji, dystrybucji i sprzedaży 
najlepszych naturalnych lodów (…) z ciągłym zaangażowaniem  
w używanie zdrowych i naturalnych składników oraz promowaniem 
praktyk biznesowych respektujących Ziemię i środowisko naturalne”.  

3. Wyłonienie z misji osiągalnych celów 

Cele, to plany osiągnięcia misji, które zawierają pojęcia czasu i po-
miaru, odnoszą się do kwestii finansowych i niefinansowych, i są 
konkretne oraz zorientowane na działanie. Na przykład, firma Interface 
produkująca dywany, działająca według zasad zrównoważonego 
rozwoju, poderwała swoją kadrę do działania, ustanawiając 
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wymienione pożej cele, a następnie pytając każdego swojego 
pracownika, w jaki sposób je osiągnąć: 

1. Całkowita eliminacja odpadów. 
2. Wydzielanie tylko łagodnych emisji. 
3. Przetwarzanie starych dywanów w nowe, zamiast używania 

nowych materiałów. 
4. W procesach produkcyjnych używanie tylko źródeł odnawialnej 

energii. 
5. Transport produktów z fabryki do klientów w jak najbardziej 

efektywny i przyjazny dla środowiska sposób. 
6. Uwrażliwienie ludzi i społeczności na praktyki zrównoważonego 

rozwoju. 
7. Ponowne wynalezienie modelu biznesowego, dzięki wynajmowi 

dywanów8. 
 

4. Sformułowanie strategii do osiągnięcia celów 

Ostatni krok w tym procesie, to identyfikacja krótkoterminowych 
celów dla jednostki biznesowej, działu czy pojedynczej osoby, 
koniecznie z harmonogramem (aby uniknąć odwlekania) oraz formami 
pomiaru, żeby mieć pewność, że został dokonany postęp (na przykład 
dział produkcji zmniejszy ilość odpadów o 60% w 9 miesięcy oraz 
zużycie energii o 25% w 3 miesiące). Metody osiągnięcia tychże 
celów, to między innymi szkolenie pracowników, zastąpienie surow-
ców materiałami z odzysku, inwestowanie w czystą energię, 
zastąpienie przestarzałego sprzętu i maszyn nowszymi i bardziej 
wydajnymi, przeprojektowanie produktów itd. Angażowanie 
pracowników jest tutaj kluczowe, ponieważ to oni przynoszą nowe 
pomysły czy rozwiązania, co buduje motywację i zaangażowanie. 
Przykładowo 4. maja 2004 roku, firma motoryzacyjna Subaru 
z Lafayette w stanie Indiana, zapisała się na kartach historii, stając się 
pierwszą w Ameryce Północnej, bezodpadową fabryką produkującą 
samochody, a wszystko to dzięki ciągłemu zaangażowaniu i udziałowi 
pracowników i menedżerów. 100% odpadów stalowych, plastikowych 
i z innych materiałów, powstających w procesie produkcyjnym jest 
obecnie ponownie wykorzystywane albo recyklingowane. Nawet osad 
z farby jest suszony i proszkowany, a następnie wysyłany do 
producentów tworzyw sztucznych, gdzie jest przetwarzany na słupki 
parkingowe czy barierki. To, co nie może zostać ponownie użyte, a jest 
to około 3% generowanych odpadów, jest spalane w celu wytworzenia 
energii9. Kolejnym przykładem może być student z Akademii Leona 
Koźmińskiego, oceniający pewną firmę. Kiedy podszedł do jednego 
z pracowników i zapytał, czy ma jakieś pomysły, które podniosłyby 
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wydajność, ten zasugerował zbliżenie do siebie dwóch maszyn, aby 
mogły być obsługiwane przez jedną osobę zamiast dwóch, co 
pozwalało na przydzielenie drugiemu pracownikowi innych zadań. 
Słysząc to, brygadzista wyraził zdziwienie, że pracownik nie 
zasugerował tego wcześniej, na co usłyszał odpowiedź, że nikt go 
wcześniej o to nie zapytał10. 
 

Podsumowanie 
 
Dla menedżera zainteresowanego „sprzedaniem” zrównoważonego 
rozwoju swoim współpracownikom, sukces albo porażka często leży 
w umiejętności przemawiania językiem ludzi, do których się 
zwracamy. To świat sprzedaży, gdzie przedłożenie potrzeb i korzyści 
klienta ponad swoje własne jest najlepszą ze strategii. Kluczem do 
skutecznej sprzedaży jest zrozumienie klienta i jego motywacji. Należy 
pamiętać o dwóch elementach: pierwszym jest podążanie w kierunku 
celu bądź nagrody, z kolei drugim – uciekanie od strachu i straty. 
Według guru sprzedaży, Tony’ego Parinello, jeżeli rozgryziesz, który 
z powyższych czynników motywuje twojego klienta (albo dojdziesz do 
wniosku, że każdy z nich na swój sposób), jesteś na najlepszej drodze 
do sfinalizowania sprzedaży11. Jednakże nie należy przyjmować 
z góry, że samo tylko mówienie o oszczędnościach i wzroście zys-
kowności, od razu przekona zorientowanego finansowo słuchacza do 
tematu zrównoważonego rozwoju. Oczywiście, te informacje będą 
ciekawe i frapujące, ale same w sobie niekoniecznie sprowokują do 
działania. A to właśnie działanie (czyli zatwierdzenie, przekazanie 
odpowiedzialności oraz sfinansowanie) jest tym, czego szukają 
menedżerowie. Przed przystąpieniem do złożenia jakiejkolwiek oferty, 
należy zawczasu bezwzględnie określić z jakim problemem boryka się 
jej odbiorca. Dopiero zaopatrzeni w tę informację, możemy przystę-
pować do dopasowania oferty, aby pokazać w jaki sposób pomoże ona 
odbiorcy, jak i mocodawcy. Na przykład, sprzedawca oferujący 
zestawy pierwszej pomocy dla fabryk, zamiast podkreślania niskiej 
ceny zestawów, wyszukanej zawartości każdego z nich, ilości 
ocalonych przez nie ludzi czy nagród, które otrzymały, pierwszą 
i podstawową rzeczą będzie sprawdzenie przez sprzedającego (w jego 
własnym interesie), jakie urazy występują najczęściej w tej konkretnej 
fabryce. W fabryce produkującej chemikalia, gdzie pracownicy 
najczęściej są narażeni na oparzenia, dobrym chwytem sprzedażowym 
będzie następująca fraza: „Badania pokazują, że dzięki naszym 
zestawom pierwszej pomocy, blizny powstałe po chemicznych 
poparzeniach są o 63% lżejsze, a ból udaje się zredukować o 80%. Co 
więcej, posiadając na wyposażeniu nasze zestawy, Państwa wydatki na 
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ubezpieczenia będą mniejsze nawet do 14%, a dodatkowo wasza firma 
zaoszczędzi około 2 000 dolarów rocznie dzięki obecnej zniżce, którą 
oferujemy. Nasze zestawy oraz wsparcie, które oferujemy, pomogą 
Państwu w przejściu każdej następnej kontroli BHP”. 

Ten typ podejścia umożliwia sprzedającemu osiągnięcie trzech 
celów: (1) klient wiąże się emocjonalnie z produktem, (2) wiąże 
konkretne potrzeby klienta z rozwiązaniami proponowanymi przez 
produkt, (3) pokazuje klientowi, co ryzykuje nie kupując produktu. 
Innymi słowy, za jednym zamachem sprzedający ukazuje klientowi, 
jak (a) zbliżyć się do swojego celu czy nagrody, (b) oddalić się od 
zagrożenia czy straty12. W przypadku zrównoważonego rozwoju, 
zastosowanie tego podejścia, wyglądałoby w następujący sposób: 
25 000 dolarów, o które mogą być zmniejszone rachunki na energię, 
może zostać wydane na niepełnoetatowego pracownika, którego w da-
nym momencie potrzebuje dział produkcji. 40 000 dolarów wynikające 
z oszczędności na paliwie, może zostać przeznaczone na zakup 
nowych komputerów. Jeżeli logistyka potrzebuje nowego pojazdu albo 
też produkcja nowej maszyny, 82 000 dolarów zaoszczędzone dzięki 
wprowadzeniu praktyk zrównoważonego rozwoju w zakresie odzys-
kiwania odpadów, może być zaproponowane jako bezkapitałowy 
i pozbawiony ryzyka sposób na sfinansowanie tych potrzeb. Podobnie, 
jeżeli dany region, czy kraj rozważa wprowadzenie nowej legislacji 
w zakresie ochrony środowiska, która pojedynczą firmę może koszto-
wać fortunę, jeżeli będzie zobowiązana do wdrożenia jej w krótkim 
czasie, pokaż tej firmie że podjęcie działań już teraz zaoszczędzi jej 
125.000 dolarów i zredukuje emisję CO2 o 30 tysięcy ton przez 
najbliższe pięć lat. Oferty przedstawione w ten sposób są trudne do 
zignorowania. 

 

I jeszcze raz… 

W 2005 roku pracownikom firmy Hewlett Packard udało się zredu-
kować o 84% odpady, które były wywożone na wysypiska śmieci na 
całym świecie, a to dzięki wpisaniu działań zrównoważonego rozwoju 
w strategię firmy. W firmie Xerox, która podkreśla, że dzięki wprowa-
dzeniu zrównoważonych działań uniknęła finansowego upadku, 
pracownicy ponownie zużywają, recyklingują i przerabiają 90% 
odpadów. Pracownicy w trzech fabrykach Toyoty w Stanach Zjedno-
czonych, osiągnęli 95-procentowy poziom recyklingu, podobnie jak 
zatrudnieni w firmie Fetzer Vineyards, jednym z największych 
amerykańskich producentów wina13. Najważniejszym jest tutaj to, że 
zrównoważone praktyki minimalizacji marnotrawstwa zazębiają się 
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idealnie z podstawowymi zasadami każdego biznesu: służyć potrze-
bom klientów, redukować koszty i ułatwiać sprzedaż finalnego 
produktu (nie wspominając o tworzeniu i ochronie miejsc pracy). 
Pragnę podkreślić, że przykłady w tym oraz innych rozdziałach 
książki, to tylko ułamek całości zagadnienia zrównoważonego 
rozwoju. Należy też zauważyć, że zrównoważony rozwój jest jak 
jakość: przeciętny albo źle skalibrowany element często psuje efekt 
końcowy. Aby pozostać na bieżąco, należy ciągle mieć na uwadze cały 
obraz oraz doskonalić i rozwijać świadomość tego, co obejmuje 
zrównoważony rozwój (czyli rozumieć wzajemne relacje każdego 
z elementów, patrz RYSUNEK 4-2), zanim analiza, osobiste korzyści, 
negatywne doświadczenia oraz uprzedzenia wejdą nam w paradę. 
Równocześnie prawdą jest, że po tym, jak uda się osiągnąć kilka 
z zamierzonych celów, następuje pokusa, aby uznać je za cele same 
w sobie, które są ukoronowaniem naszych działań. To jest moment, 
aby ponownie uświadomić sobie, że zobowiązanie się do postępowania 
według zasad zrównoważonego rozwoju, to zobowiązanie się do 
bezustannego doskonalania, ze świadomością, że zawsze pozostanie 
coś do ulepszenia. 

 

RYSUNEK 4-2: Zrównoważony rozwój w twoim biznesie: łączenie punktów. 
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PROCESY 
 
 
 
 
Proces jest definiowany jako: (1) seria następujących po sobie, 

powiązanych ze sobą kroków lub działań, z których uzyskuje się efekt 

końcowy, albo (2) określona procedura lub metoda prowadzenia 

sprawy. Tak czy inaczej, procesy tworzą systemy wierzeń, filozofii lub 

wzorców myślowych stanowiące środowisko pracy, w którym 

wytwarzane są dobra i usługi (z tego punktu widzenia, proces 

biznesowy może być również określany jako „model biznesowy” lub 

„sposób, w jaki to tutaj robimy”). Większość praktyków zgadza się, że 

do tego, by proces biznesowy funkcjonował poprawnie, niezbędne jest 

całkowite zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Sukces 

jest również uzależniony od idealnego dopasowania procesu, jego 

produktu i klientów. 
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5 

Rozszerzanie zasobów - część 1:  
Usługi i gospodarka 
wydajnościowa 
 
 
W 1973, kilka dalekowzrocznych osób pracujących dla Komisji 
Europejskiej (KE) poczyniło dwie ważne obserwacje: (1) ceny ropy 
naftowej prawdopodobnie nadal będą rosły ze względu na rosnący 
popyt, i (2) niezależnie, ile stanowisk pracy zostanie utworzonych 
w nadchodzących latach, prawdopodobnie nie wystarczą one do 
zaspokojenia rosnącej liczby ludzi na kontynencie. Nie wiedząc jak 
rozwiązać te problemy, KE wezwała społeczność akademicką do 
zbadania tych kwestii, co miało swój rezultat w kilku nieczytelnych 
pracach naukowych połączonych z wnioskami o dodatkowe fundusze. 
Ostatecznie, Walter Stahel, szwajcarski architekt pracujący w Genewie 
(Szwajcaria), podszedł do problemu od strony relacji pomiędzy zuży-
ciem energii a siłą roboczą. Jakiś czas wcześniej odkrył, że w branży 
budowlanej, około trzy czwarte całkowitej konsumpcji energii jest 
związane z wydobyciem i/lub produkcją podstawowych materiałów 
budowlanych (np. stali, drewna, szkła …). Pozostała jedna czwarta, jak 
zauważył, jest wykorzystywana do przekształcania tych materiałów 
w budynki. Odwrotnie jest dla siły roboczej. Około trzy razy więcej 
siły roboczej jest zużywane do przekształcenia podstawowych 
materiałów w budynki, niż jest wymagane do wydobycia i produkcji 
podstawowych surowców. Wielokrotnie nagradzane odkrycie Stahela 
dowodziło też, że to spostrzeżenie opisuje równie dokładnie stosunek 
energii do siły roboczej dla większości produktów i ich procesów 
produkcyjnych (patrz RYSUNEK 5-1). 
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RYSUNEK 5-1: Wskaźnik Stahela zużycia siły roboczej i energii w produkcji 
© 2008 Jonathan T. Scott 

 

Stahel posunął następnie swoje obserwacje trochę dalej. Jako architekt 
wiedział, że przebudowa starego budynku jest bardziej ekonomiczna 
i efektywna kosztowo, niż zburzenie go i wybudowanie nowego – a to 
dlatego, że przedłużenie życia budynku wyciąga wartość siły roboczej, 
materiałów i energii, które spożytkowano na jego budowę 
(tj. zwiększenie wykorzystania budynku do dwukrotności jego 
założonego czasu życia oznacza, że pierwotny koszt materiałów 
i energii zostaje zmniejszony o połowę i unikamy strat wynikających 
z budowy nowego budynku). Te sama zasada odnosi się do produktów. 
Stahel wykazał zatem, że ponowne użycie, naprawa, regeneracja 
i recykling są korzystne finansowo w środowisku przemysłowym 
(patrz RYSUNEK 5-2). To oczywiście żadna nowość. Stahel nadal 
chętnie przyznaje, że nasi przodkowie byli mistrzami ponownego 
wykorzystania, regeneracji, naprawy i recyklingu (np. osiemnasto-
wieczna maksyma mówi – Waste not, want not, czyli „Nie marnuj, 
a nie będziesz potrzebował”); a powiedzenie z początku XIX wieku: 
Use it up, wear it out, make it do, or do without, co może zostać 
przetłumaczone – „Zużyj, znoś i wykorzystaj, albo przeżyj bez”. 

Oczywiście najważniejszym aspektem odkrycia Stahela jest to, 
że w pierwszym etapie wielu procesów produkcyjnych więcej pienię-
dzy jest zazwyczaj wydawane na energię niż na siłę roboczą, kiedy 
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mogłoby być odwrotnie. Innymi słowy, przez wydłużenie życia ma-
teriałów wchodzących w skład produktu, lub wydłużenie życia samego 
produktu, zużywa się mniej energii, tworzy mniej odpadów i zanie-
czyszczeń i zatrudnia więcej ludzi – bez długoterminowego wzrostu 
kosztów.  

 

 
 
RYSUNEK 5-2: Odzyskiwanie materiału w zamkniętej pętli 

 
W rzeczywistości, koszty produkcji mają tendencję do zmniejszania 
się wraz z wprowadzaniem praktyk wydłużających życie produktu.  

Chcąc rozwijać i tworzyć na podstawie tego odkrycia, Stahel 
i jego kolega (Orio Giarini) ufundowali mieszczący się w Genewie 
(Szwajcaria) Product-Life Institute (www.product-life.org), aby badać 
i promować to, co nazwali gospodarką usługową (znaną również jako 
gospodarka jeziora lub gospodarka funkcjonalna) z myślą, że towary 
i materiały powinny być używane tak długo i tak często, jak to 
możliwe, aby promować zdrową, zrównoważoną gospodarkę (za 
przeciwieństwo gospodarki usługowej czy gospodarki jeziora można 
uznać gospodarkę linearną lub gospodarkę rzeki, w której surowce, siła 
robocza i energia stale przepływają wzdłuż nienasyconego strumienia 
produkcji, są używane przez krótki okres czasu i kończą na 
składowisku odpadów. 
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Ponad trzydzieści lat badań pokazało, że istnieją dwa sposoby na 
stworzenie bardziej efektywnej gospodarki jeziora lub gospodarki 
usługowej. Pierwszy, to ponowne wykorzystanie, naprawa i rege-
neracja produktów (w tym budynków), co ułatwia tworzenie nowych 
miejsc pracy, i ostatecznie przetwarza materiały i cząsteczki 
(ponownie - patrz RYSUNEK 5-2). Drugi, to optymalizacja 
wydajności produktu przez przekształcenie produktu w usługę, tak aby 
zachować materiały w rękach producenta jak najdłużej, by mogły 
zostać ponownie użyte.  
 

Postrzegane korzyści i usługi 
 
Większość ludzi, zakupując produkt nie jest zainteresowana jego 
posiadaniem samym w sobie. Zamiast tego, szukają korzyści jakie ten 
produkt daje. Na przykład, kiedy pasażer linii lotniczych kupuje bilet, 
on lub ona szuka korzyści w postaci podróży z jednego miejsca do 
drugiego; nikt nie oczekuje zakupu kawałka samolotu. Podobnie, kiedy 
klienci kupują olej opałowy, większość z nich nie chce posiadać i zaj-
mować się brudnym, toksycznym i drogim płynnym paliwem 
kopalnym. Zamiast tego, chcą ciepła jakie ten olej zapewnia – nie sa-
mej substancji i na pewno nie wydatku, czy zaangażowania w dostawę, 
utrzymanie i spalanie oleju.  

Dodanie usług do tego równania czyni to zagadnienie jeszcze 
bardziej intrygującym. Spersonalizowana usługa nie tylko zapewnia 
stały powrót klientów, ale może również pomóc firmie śledzić 
korzyści, jakich poszukują ich klienci. Na przykład, badania wykazały 
że firma może stracić 20% swoich klientów jeżeli jej produkty mają 
słabą jakość; ale aż 66% jeżeli sama usługa jest postrzegana jako słaba. 
Dodatkowe dane statystyczne pokazują, że przyciągnięcie nowych 
klientów kosztuje od pięciu do dziesięciu razy więcej niż utrzymanie 
starych – oraz, że przeciętna firma może stracić połowę swoich 
klientów co cztery lata, jeżeli nie jest uważna. Dobra usługa daje zatem 
potężną przewagę konkurencyjną. 
 

Łączenie postrzeganych korzyści i usług 
 
Safechem, część Dow Chemical, to firma zajmująca się dystrybucją 
rozpuszczalników, która łączy postrzegane korzyści i usługi w port-
folio oferowane firmom w całej Europie1. Ich usługi obejmują 
zbieranie i oczyszczanie odpadów, mycie części, zbieranie oleju, 
odzyskiwanie i usuwanie chemikaliów. Krótko mówiąc, Safechem jest 
firmą usługową. Jej klienci nie muszą kupować rozpuszczalników, 
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których potrzebują do prowadzenia swojej działalności, nie muszą też 
płacić za kosztowny sprzęt do ich aplikacji lub ponosić wysokich opłat 
za utylizację. Zamiast tego, Safechem koncentruje się na korzyściach, 
których szukają ich klienci, podróżując do miejsca pracy klientów 
i aplikując za nich rozpuszczalniki, których potrzebują. Po wszystkim, 
Safechem czyści miejsce pracy, transportuje zużyte rozpuszczalniki 
z powrotem do swojej siedziby i czyści oraz/lub poddaje recyklingowi 
wszystko z czego korzystano – włączając w to rozpuszczalniki, pod-
kładki, pistolety natryskowe i stalowe bębny – przygotowując się na 
następnego klienta. Sprzedając „metry kwadratowe sprzątania” zamiast 
galonów rozpuszczalników, Safechem: (1) przedłuża żywotność 
swoich materiałów, (2) koncentruje się na korzyściach, których szukają 
ich klienci, i (3) zmniejsza odpady i koszty wykorzystując ponownie 
swoje materiały zamiast produkować (lub kupować) ich więcej. Clean 
Harbors Environmental Services w Ameryce Północnej oferuje swoim 
klientom podobne usługi2. 
 

Zysk dla klientów 
 
Dlaczego klient chciałby wybrać usługę (lub korzyść dostarczaną przez 
produkt) zamiast samego produktu. Powody obejmują: 

• Ograniczanie się do płacenia tylko za to, co jest rzeczywiście 
potrzebne, 
• Unikanie dużych zakupów sprzętowych, 
• Unikanie kosztów utrzymania, 
• Eliminację kosztów utylizacji zużytego sprzętu i odpadów, oraz 
• Redukcję lub eliminację zapasów.  

 

Zysk dla dostawcy usług 
 
W 2004 roku, rząd austriacki zlecił dwa badania dotyczące 
potencjalnej opłacalności oferowania przez firmy chemiczne usług, 
zamiast sprzedaży fizycznego produktu. Oba badania wykazały, że 
ponad połowa z 4 000 firm chemicznych w Austrii odniosłaby ko-
rzyści z zaadoptowania programu usług. Co więcej, ze względu na 
wydajność nieodłączną w systemie usługowym, oszacowano, że 
zużycie chemikaliów w Austrii mogłoby zmniejszyć się o jedną 
trzecią, a przeciętna firma mogłaby oczekiwać oszczędności rzędu 
12 000 dolarów rocznie3. Należy pamiętać, że chociaż przemysł 
chemiczny jest szeroko stosowany jako przykład w tym rozdziale, 
firmy chemiczne nie są jedynymi, które mogą osiągnąć korzyści z za-
miany produktów na usługi. Podobne systemy zostały opracowane dla 
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domowych pralek automatycznych (klient płaci tylko za ilość prań), 
komputerów, samochodów, lodówek – prawie każdego produktu, który 
jest tradycyjnie kupowany, użytkowany i wyrzucany.  

Producent opon – firma Michelin, na przykład, przerzuciła się na 
sprzedaż wydajności opon do samochodów ciężarowych, zamiast 
samych opon, ponieważ potrafi produkować oponę o długiej 
żywotności, w której łatwo odnowić bieżnik, uzyskując tym samym 
większe zyski. Jeżeli opona z odnawialnym bieżnikiem, sprzedawana 
jako usługa wydajności może pokonać dwa razy większą odległość 
(np. sprzedawana jest odległość jaką może pokonać opona, zamiast 
samej opony – sama opona pozostaje pod kontrolą firmy), firma 
zarabia więcej pieniędzy; natomiast, jeżeli firma produkuje i sprzedaje 
opony na dłuższe dystanse, kupujący prawdopodobnie nie zapłaci 
wyższej ceny (pokrywającej koszty prac badawczo-rozwojowych oraz 
utylizacji), a obroty firmy spadną.  

Branża hotelarska przez lata korzystała z podobnej praktyki 
dzięki dostawcom tekstyliów do sypialni i łazienek, którzy oferują 
usługę zamiast sprzedawać produkt. Wiele hoteli nie jest właścicielem 
swoich tekstyliów (prześcieradeł, ręczników, itd.). Zamiast tego, 
artykuły te należą do firmy tekstylnej, która je pierze i reperuje 
uzyskując ekonomiczny próg rentowności średnio w około trzy lata na 
sztukę. Innymi słowy, tekstylia te muszą wytrzymać przynajmniej trzy 
lata, zanim firma zacznie na nich zarabiać, jest ona zatem silnie 
motywowana do dzierżawienia tekstyliów wysokiej jakości, które 
dłużej wytrzymują. Podobny przykład, zwany „płać za godzinę”, 
można znaleźć w branży turbin gazowych. Powtarzając więc jeszcze 
raz - korzyści uzyskiwane przez dostawcę usług obejmują: 

 
• Kontrolę nad utrzymaniem produktu i sprzętu, co przekłada się 
na długą żywotność produktu. 

 

• Wzrost jakości produktu (jakość zawsze wzrasta wraz z prze-
dłużeniem życia produktu, ponieważ materiały i produkty niskiej 
jakości nie mogą być stale ponownie wykorzystywane). 

 

• Obniżenie jednostkowych kosztów produkcji, ponieważ nie 
trzeba produkować dużej ilości jednostek (co redukuje 
konsumpcję materiałów i energii). 
 

• Redukcję odpadów do bardzo niskiego poziomu, ponieważ 
pieniądze zaoszczędzone na redukcji odpadów oznaczają niższe 
koszty i wyższy zysk dla dostawcy. 
 

• Wzrost lub utrwalenie się przychodów, ponieważ usługi są 
zwykle potrzebne klientom w sposób ciągły przez cały rok, 
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podczas gdy zakup sprzętu, szczególnie drogiego, jest często 
dokonywany tylko w czasie kiedy klienci mogą sobie na to 
pozwolić. 
 

• Dodanie nowego wymiaru do portfolio produktów dostawcy 
usług, co może prowadzić do bardzo potrzebnego wzrostu 
konkurencyjności firmy.  
 

• Tworzenie miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry 
(pracownicy niepotrzebni na liniach produkcyjnych mogą być 
szkoleni na wykonawców usług). 

 

• Sam produkt nie przesuwa się już tak szybko w stronę 
składowiska odpadów.  

 
Rozszerzanie zasobów nie tylko dla producentów 
 
Rozszerzenie zasobów w celu maksymalizacji przychodów może być 
stosowane niemalże w każdym otoczeniu – nie tylko w produkcji – 
ponieważ słowo „zasoby” nie odnosi się tylko do „surowców”. 
W rzeczywistości, „zasoby” to również informacja, siła robocza, rynki 
(klienci), wyposażenie, maszyny i tak dalej. Z tego punktu widzenia 
przykłady rozszerzania zasobów mogą również obejmować:  
 

• Zmniejszenie rotacji pracowników, 
 

• Przedłużenie życia i czasu użytkowania budynków, biur lub 
miejsc pracy (włączając w to najmowanie i podnajmowanie 
powierzchni i urządzeń, które nie są używane lub są używane 
tylko częściowo), 

 

• Wiązanie klientów i rynków dzięki optymalnej obsłudze klienta 
lub innym kreującym wartość inicjatywom, 

 

• Rozszerzanie udziału w rynku (być może za pośrednictwem 
praktyk „Firmy włączającej” [patrz Rozdział 14]), 

 

• Znajdowanie nowych sposobów na wykorzystywanie starych lub 
bieżących danych, i/lub 

 

• Tworzenie lub rozszerzanie wartości w długim okresie poprzez 
ponowne wykorzystanie, przebudowę (modyfikację) lub adap-
tację tego, co firma obecnie posiada zamiast to wyrzucać lub 
opuszczać. 
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Przeszkody 
 
Oczywiście, przemiana produktu w usługę nie jest uniwersalną 
koncepcją, ani też praktyką, którą można zaadaptować z dnia na dzień. 
Standardy, usługodawcy i usługobiorcy, działania operacyjne i proce-
dury muszą zostać zaadaptowane do pracy ręka w rękę, aby uniknąć 
konfliktu dysfunkcyjnego. Innym, ogromnym zadaniem jest ustalenie 
opłaty za usługi, które wymaga pełnego zrozumienia wszystkich 
operacji i ich kosztu. Dodatkowe wyzwania niesie zmiana 
przestarzałych zachowań i starych sposobów myślenia; zarówno 
usługodawca, jak i klient mogą mieć trudności z pokonaniem 
instytucjonalnego i osobistego uporu. Klienci, na przykład, muszą 
zerwać z nałogiem tego, co Jonathan Chapman, starszy wykładowca na 
University of Brighton (Wielka Brytania), nazywa „cudzołożną 
konsumpcją”. Chapman porównuje dobytek zakupowany przez 
klientów z ideą cudzołóstwa. „Czynimy zobowiązanie wobec jednej 
rzeczy, a później rozprasza nas młodszy model”, mówi „[ponieważ 
obecnie] wszystko jest tymczasowe, jeżeli chcemy żeby takie było”4. 
Chapman nawiązuje tutaj do ludzkiego pragnienia posiadania 
produktów – nawet jeżeli to przywiązanie często znika, kiedy pojawia 
się nowsza wersja. To uzależnienie od wyrzucania i kupowania 
nowego jest trudno zatrzymać, choćby dlatego, że wiele firm czerpie 
z niego zyski i promuje go. W rzeczywistości, cała koncepcja 
„wzornictwa przemysłowego została specjalnie stworzona, aby 
przekonać ludzi, że ich pralka automatyczna, ich samochód, lub 
lodówka, którą posiadali wyszła z mody” mówi Walter Stahel. 

Biorąc pod uwagę niskie ceny trwałych dóbr codziennego 
użytku, koncepcja zamkniętej pętli może być jeszcze trudniejsza do 
wdrożenia. „Nie można znaleźć nikogo, kto teraz naprawia kuchenkę 
mikrofalową”, lamentuje Steve Cruciani, właściciel i operator Steve’s 
Appliance Installations w Berkeley (Kalifornia). „Gdzie jest sens? Za 
65 dolarów można kupić następną”5. 

Jednak głównym powodem, dlaczego koncepcje usługowe są 
mało interesujące dla tak wielu firm (szczególnie małych i średnich 
przedsiębiorstw) jest początkowy koszt, który można ponieść. Bez 
minimalnego zagęszczenia towarów w ofercie, przemiana produktów 
w usługę może być trudna i kosztowna (przykłady ponoszonych 
kosztów obejmują: odbieranie, rozkładanie i regenerację używanych 
produktów – inaczej znane jako odwrotna logistyka). Bezpośrednia 
sprzedaż produktów omija te problemy, ponieważ obowiązki związane 
z utylizacją przenosi się na kupującego. Nawet duże firmy mogą 
stracić zainteresowanie przemianą produktu w usługę, nie tylko 
dlatego, że wymaga to wyjątkowo odmiennego sposobu myślenia. 
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Duże firmy produkcyjne, na przykład, tradycyjnie ponoszą więcej 
nakładów inwestycyjnych, ponieważ są ukierunkowane na strukturę 
produkcyjną, której celem jest wyprodukowanie tak wielu produktów, 
jak to możliwe. Firmy usługowe, z drugiej strony, mają tendencję do 
większego inwestowania w badania i rozwój. Struktura usługowa może 
zatem stwarzać trudności w zakresie alokacji zasobów dla organizacji, 
która chce robić jedno i drugie. A bardziej konkretnie, zostanie 
usługodawcą wymaga długoterminowego myślenia i zaangażowania, 
co jest sprzeczne z krótkoterminową strategią produkcyjną wielu firm6. 

Wreszcie, chociaż system sprzedaży zorientowany na usługi ma 
zastosowanie w przypadku większej ilości produktów, niż firmy 
zorientowane na produkcję byłyby skłonne przyznać, czasem prze-
miana produktu w usługę nie ma sensu. Na przykład, sklepowi 
z narzędziami, który sprzedaje wiertarki może być trudno 
wypromować i sprzedać usługę wiercenia otworów, ponieważ im 
taniej można zakupić wiertarkę, tym bardziej niepraktyczna i przesta-
rzała staje się taka usługa. Co więcej, usługa wiercenia otworów może 
nie być dostępna wtedy, kiedy jest potrzebna – lub klienci mogą 
zechcieć sami wiercić otwory i dojść do wniosku, że posiadanie 
wiertarki jest bardziej opłacalne niż płacenie za usługę. W tych 
sytuacjach, wypożyczanie sprzętu może obsłużyć krótkoterminowe 
zapotrzebowanie klientów. W dłuższej perspektywie jednak, potrzebna 
jest alternatywa, która maksymalizuje korzyści z przemiany produktów 
w usługi, jednocześnie unikając piętna braku własności. A to, jak 
twierdzi kilku zwolenników usług, można znaleźć w leasingu. 
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Rozszerzanie zasobów - część 2: 
Leasing i gospodarka 
wydajnościowa 
 

 
„Jeżeli coś zyskuje na wartości, kup to. 
Jeżeli traci na wartości, wynajmij to.” 

John Paul 
Getty,Miliarder 

 
Jakiś czas po opublikowaniu swoich obserwacji na temat wskaźnika 
siły roboczej i energii w produkcji, analityk branżowy Walter Stahel 
wymyślił frazę „od kołyski po kołyskę” (ang. cradle to cradle), aby 
pomóc w wyjaśnieniu swojej koncepcji gospodarki zamkniętej pętli 
lub gospodarki jeziora (znanej również jako gospodarka obiegu 
zamkniętego). Według Stahela, w idealnym systemie cradle to cradle 
(zamkniętej pętli/obiegu zamkniętego), marnotrawstwo nie istniałoby, 
ponieważ odpady byłyby widziane jako aktywa w okresie 
transformacji i wykorzystywane jako surowiec. Innymi słowy, kiedy 
dobrze zaprojektowany produkt osiągnie koniec swojego okresu 
użytkowania, będzie zwracany do swojego producenta do ponownego 
wykorzystania, naprawy lub przetworzenia aby ułatwić tworzenie 
nowych miejsc pracy, redukcję marnotrawstwa i potencjalne zyski 
z tego produktu. Dziś, wielu badaczy pionierskie praktyki cradle to 
cradle przypisuje korporacji Xerox w latach 80. za leasing 
kserokopiarek zamiast ich sprzedaży. Chodziło o to, żeby zapewnić 
firmie wiarygodne źródło części i materiałów, które będą mogły być 
użyte w procesie zamkniętej pętli.  

Firma Collins & Aikman Floorcovering (obecnie część Tandus 
Group) jest natomiast szeroko uznawana za pierwszy biznes w branży 
dywanowej, który przeszedł na zamkniętą pętlę, zbierając stare 
dywany i używając ich jako materiału na nowe dywany. Ku 
zaskoczeniu firmy, podkład dywanowy wykonany z przetworzonych 



 72 

odpadów dywanowych, nie tylko okazał się tańszy, niż wykonany 
z pierwotnych surowców, ale także produkt końcowy stał się bardziej 
stabilny, miększy i łatwiejszy do czyszczenia. To kluczowe odkrycie 
zredukowało koszty surowcowe firmy, zaowocowało nowym, 
inspirującym firmowym motto („Eksploatowanie budynków, a nie 
zasobów”) i pozwoliło osiągnąć firmie Collins & Aikman dwucyfrowy 
wzrost zarówno przychodów, jak i zysku, kiedy cała branża dywanowa 
rosła w tempie około 4% na rok1. 

Po udowodnieniu, że stare dywany są lepszym źródłem surowca, 
nie minęło dużo czasu zanim inny międzynarodowy producent 
dywanów, Interface, wykorzystał ten fakt. Interface produkuje 40% 
wszystkich sprzedawanych globalnie płytek dywanowych, ma centra 
produkcyjne w 33 miejscach na świecie i sprzedaje dywany w 110 kra-
jach na 6 kontynentach. Ta działalność konsumuje dużą ilość 
surowców i produkuje dużą ilość odpadów. Jako, że większość 
procesów w produkcji dywanów wymaga około jednego kilograma 
paliw kopalnych do wytworzenia około pół kilograma materiału 
dywanowego oraz, ponieważ dywany mogą potrzebować do 20 000 lat 
aby się rozłożyć, przewodzący Interface - Ray Anderson, zdecydował, 
że w najlepszym interesie jego firmy będzie osiągnięcie zarówno 
zrównoważonego rozwoju, jak i odnawialności (np. w celu uzupeł-
nienia zasobów, z których korzysta jego firma). 

Według Interface, kolor, faktura, komfort pod stopami, akustyka, 
czystość, atmosfera i funkcjonalność są powodami, dla których 
większość ludzi chce mieć dywan. Ponieważ dla osiągnięcia tych 
korzyści, niekoniecznie trzeba być właścicielem dywanu, firma 
Interface badała, w jaki sposób może zachować prawo własności 
swoich produktów oraz wartość materiałów, siły roboczej i energii 
spożytkowanych na ich wytworzenie. Aby osiągnąć ten cel, Interface 
rozwinęła coś, co nazywa „Ever-Green-Lease”, gdzie firma kon-
centruje się na wynajmowaniu nabywcom tego, co dywan powinien 
dostarczać, zamiast sprzedawać sam dywan. Przemiana produktu 
w usługę wymaga bliskich relacji z klientami, aby ustalić czego 
oczekują, jeżeli chodzi o usługę (do tego firma musiała uzyskać stały 
dopływ surowców wtórnych, aby jej koncepcja leasingu stała się 
możliwa), więc pracownicy Interface uświadomili sobie, że muszą 
wykonać trochę pracy. Poprzez dogłębne badania odkryli, że 
większość śladów zużycia dywanów pojawia się w obszarach o dużym 
natężeniu ruchu, pozostawiając obszary wokół mebli i ścian 
praktycznie nietknięte. To dobra wiadomość dla klientów, ponieważ 
oznacza że kiedy wynajęty dywan zaczynie pokazywać ślady zużycia, 
Interface przyjedzie, zdejmie zużyte obszary i natychmiast je wymieni 
(usługa, która jest częścią umowy leasingu). Klienci są w ten sposób 
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zwolnieni od kosztów zakupu nowego dywanu „od ściany do ściany”, 
jak i czasu oraz kłopotów związanych z zamknięciem całego obszaru 
pracy na czas położenia nowego dywanu. Ponadto, klient nie jest 
odpowiedzialny za koszt utylizacji starego dywanu, ponieważ Interface 
zabiera go do swojej fabryki i zużywa do produkcji nowych dywanów. 
Dalsze obniżki kosztów dla Interface i klientów firmy pojawiły się, 
kiedy firma zastąpiła syntetyczne włókna dywanowe bardziej 
przyjaznymi dla środowiska włóknami, które zużywają mniej 
materiałów (i energii) i tworzą mniej odpadów produkcyjnych2. 

Choć Interface przyznaje, że klienci nadal poddają się błędnemu 
poglądowi, że wynajęcie dywanu jest droższe (firma twierdzi, że nie 
jest), zyski z wdrożonych ulepszeń były ogromne. Zmieniając się z fir-
my handlującej dywanami na taką, która bardziej przypomina 
zarządzanie aktywami i regeneracją, Interface, która twierdzi, że jest 
obecnie w połowie drogi do osiągnięcia swoich celów związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, niemalże podwoiła zatrudnienie, 
podwoiła swoje zyski i o 550% zwiększyła cenę swoich akcji w ciągu 
pięciu lat3. 

Nie pozostając w tyle, firma DuPont stworzyła podobny program 
wynajmu dywanów, aby wzmocnić swoją jednostkę zajmującą się ich 
produkcją. Usługi firmy DuPont obejmują darmowe konsultacje, 
szybką instalację, która minimalizuje zakłócenia w pracy, 
profesjonalne czyszczenie oraz usuwanie plam i zacieków na miejscu. 
Ponadto, ponieważ DuPont prowadzi kilka różnych działalności 
produkcyjnych, odzyskane włókna dywanowe mogą być również 
wykorzystane do produkcji części samochodowych i produktów do 
izolacji dźwiękowej4. 
 

Nie chodzi tylko o kserokopiarki i dywany 
 
Sprzęt elektroniczny, farby, samochody, drewniane palety, torby 
wielokrotnego użytku, meble, dywany, bielizna pościelowa, podkładki, 
niemalże wszystko – włączając w to temperaturę – może być wynaj-
mowane. Carrier, firma zajmująca się klimatyzacją, na przykład, 
wynajmuje usługę chłodzenia, zamiast klimatyzatorów5. Jak w przy-
padku każdej umowy najmu, prawo własności, należącego do Carrier 
sprzętu klimatyzacyjnego, jest utrzymywane przez firmę, co oznacza, 
że jest ona wysoce zmotywowana do utrzymywania swoich produktów 
w optymalnym stanie. Oznacza to, że sprzęt dłużej wytrzymuje (co 
redukuje koszty). Firma Carrier jest ponadto motywowana do 
zapewnienia, że budynek, w którym udziela swojej usługi chłodzenia 
jest energooszczędny, ponieważ im bardziej energooszczędny 
budynek, tym lepszy i bardziej efektywny kosztowo będzie jej produkt, 
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co przekłada się na wyższe zyski dla Carrier. Klienci kochają ten 
układ, ponieważ zobowiązanie firmy Carrier do zwiększenia 
wydajności, redukcji odpadów i obniżenia kosztów ostatecznie 
oznacza niższe ceny ogrzewania i chłodzenia dla klientów.  

W podobny sposób, Bank of Japan współpracował z japońskimi 
przedsiębiorstwami energetycznymi aby ułatwić leasing energo-
oszczędnych samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego 
i podgrzewaczy wody przeciętnym klientom. Celem jest promocja i za-
chęcanie do rozwoju energooszczędnych sprzętów gospodarstwa 
domowego, przy jednoczesnym zmniejszaniu zapotrzebowania społe-
czeństwa na energię oraz redukcji emisji dwutlenku węgla i odpadów. 
Sprzęty gospodarstwa domowego, które nie są energooszczędne, nie są 
obejmowane programem, co zachęca producentów takich produktów 
(którzy chcą zostać objęci programem) do zmiany swoich produktów 
na produkty bardziej zrównoważone.  
 

Czy leasing zawsze zamyka pętlę produkcyjną?  
 
Niestety nie. Czasami klient zakupi leasingowany produkt po 
zakończeniu umowy i nigdy nie zwróci go do producenta. Podobnie, 
po przeniesieniu własności, klient może sprzedać wcześniej 
leasingowany produkt na rynku wtórnym. Obie te praktyki mogą 
przerwać system zamkniętej pętli potrzebny do osiągnięcia korzyści 
z leasingu. Dodatkowe problemy obejmują fakt, że same produkty, 
takie jak niedrogie dobra oraz materiały eksploatacyjne o krótkiej 
żywotności, nie są postrzegane jako kompatybilne z leasingiem. Pod 
tym względem, produkty mogą potrzebować miesięcy, albo nawet lat 
na przeprojektowanie lub przemyślenie zanim leasing stanie się 
opłacalny6. 
 

Wnioski 
 
Leasing jest długoterminową strategią zysku, która wymaga 
długoterminowego myślenia. Potrzeby i pragnienia klientów muszą 
zostać ustalone, kwestie związane z ubezpieczeniem i odpowie-
dzialnością muszą zostać rozwiązane, szkolenia dla pracowników 
muszą mieć ciągły charakter, trzeba zapewnić klientom zachętę do 
zwrotu wynajmowanych produktów po użyciu do leasingodawcy. 
Jeżeli te kwestie nie zostaną rozwiązane, wymagania legislacji ROP 
(Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta), które obligują 
producentów do odbioru swoich produktów (w tym opakowań) po 
użyciu lub poniesienia konsekwencji prawnych, mogą być trudne do 
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spełnienia. Jednakże, dzięki starannemu planowaniu i przezorności, we 
właściwych okolicznościach, leasing okazuje się dla firm dobrym 
sposobem na zbliżenie się do zrównoważonego rozwoju i jednoczesne 
obniżenie kosztów produkcji, zwiększenie dochodów i zmniejszenie 
marnotrawstwa.  
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7 

Sieci kooperacyjne 
 
 
W Szkocji, pewna firma z branży budowlanej prosi o (i otrzymuje) 
popiół będący odpadem z pobliskiej elektrowni węglowej, który 
wykorzystuje do produkcji materiałów budowlanych. W Australii, 
zespoły projektantów budynków z rywalizujących firm architek-
tonicznych, przedsiębiorstwo zajmujące się energią odnawialną i firma 
budowlana, dyskutują o niedrogich, energooszczędnych domach. 
W Stanach Zjednoczonych, firma produkująca towar z drewna 
wchodzi w rozmowy z firmą zajmującą się wtryskiem tworzyw 
sztucznych, aby przedyskutować pomysły na opakowania nadające się 
do recyklingu. Dalej na północ, konsorcjum północno-wschodnich 
i środkowo-atlantyckich stanów rozmawia o programie handlu 
emisjami dla ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Co do licha się 
dzieje? 
 

Współdziałające firmy 
 
Każdy, kto myśli, że zrównoważony rozwój dotyczy bycia 
niezależnym, nie może być bardziej w błędzie. Z rosnącą częstotli-
wością, firmy (i rządy) odkrywają, że pracując ze starannie wybranymi 
partnerami każdy może osiągnąć to, co dla działającego w pojedynkę 
nie byłoby możliwe. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku 
małych firm, które potrzebują pomocy w radzeniu sobie z dużymi 
projektami lub tych, którym brakuje środków do podjęcia bardziej 
zrównoważonych działań. Termin używany do opisania procesu 
kompatybilnej pracy różnych firm to sieć kooperacyjna. 

Pojęcie wspólnej pracy dla osiągnięcia wspólnego celu istnieje 
już od tysięcy lat i jest podobne do tego, co dziś nazywamy 
kooperacjami, spółdzielniami lub kolektywami. Celem jest to, aby 
grupa odrębnych podmiotów połączyła się dla podjęcia działań, które 
przyniosą im wszystkim korzyści. Jedna, lub więcej firm może 
połączyć siły z konkurentem albo pozornie niepowiązaną firmą (lub 
obiema), aby pracować razem tymczasowo lub na stałe. Kilka lat temu 
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przeprowadziłem badanie w 14 krajach, w którym 42% badanych 
małych firm przyznało, że przy różnych okazjach połączyły siły 
z innymi firmami, aby zmaksymalizować zyski. 7% tych, którzy się 
tego nie podjęli przyznało, że chcieliby to zrobić w bliskiej 
przyszłości1.  

W przeważającej części, powodem do dołączenia do sieci 
kooperacyjnej jest to, że samodzielne działanie wymaga znacznych 
kosztów, wysiłku i ryzyka, z których każde może być zredukowane, 
kiedy zaangażują się inni. W praktyce, ilość współdziałających firm 
może wynosić od dwóch do ponad stu. Wspólne cele obejmują:  

 

• Wspólne projekty zakupowe (zakup materiałów w dużych 
ilościach jak i zakup kapitałochłonnych maszyn, narzędzi, 
obiektów produkcyjnych i/lub paneli słonecznych i turbin 
wiatrowych), 
 

• Współdzielenie zasobów i umiejętności (współdzielenie sprzętu 
lub obiektów, albo łączenie informacji, wiedzy lub systemów), 
 

• Identyfikacja i badanie możliwości rynkowych (znajdowanie 
i wykorzystywanie nie branych wcześniej pod uwagę baz 
klientów lub łączenie jednego lub większej ilości produktów 
z produktami innej firmy), 
 

• Łączenie się, by wspólnie prosić dostawców o produkowanie 
zrównoważonych i ekologicznych produktów i materiałów,  
 

• Łączenie zasobów i wiedzy marketingowej (promowanie usług 
i produktów współdziałających partnerów w programach 
marketingowych, na targach i w programach promocyjnych), 
 

• Łączenie logistyki i działalności operacyjnej (oferowanie 
skoordynowanych dostaw, projektowanie nowych produktów, 
usług lub pakietów wydarzeń, poprawa zdolności produkcyjnych 
poprzez dzielenie linii produkcyjnych, itd.), oraz 
 

• Tworzenie programów powtórnego użycia lub recyklingu  
(np. gromadzenie odpadów w takiej ilości, by możliwy stał się 
ich recykling) i/lub wykorzystywanie odpadów jednej firmy jako 
surowca w innej2. 
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Pokonywanie przeszkód 
 
Pojęcie sieci kooperacyjnych staje się często łatwiejszym do 
przełknięcia, kiedy zrozumie się, że współdziałanie nie polega na 
ujawnianiu tajemnic handlowych lub łączeniu się z inną firmą. 
Przeciwnie, chodzi o współpracę na zasadzie wzajemnego 
uzupełniania się. Chodzi o to, by zwiększyć konkurencyjność 
uczestników, zredukować koszty, stworzyć nowe bazy kapitałowe, 
zwiększyć korzyści skali, zakres i szybkość i otworzyć się na nowe 
rynki. Na przykład, Recycled Products Purchasing Cooperative 
działające z Encinitas (Kalifornia), ma na celu promowanie 
wykorzystania papieru z recyklingu, zarówno w publicznym, jak  
i w prywatnym sektorze, poprzez prowadzenie zakupowej sieci 
kooperacyjnej, która oferuje członkom informacje na temat usług, cen, 
transportu i korzyści kosztowych z ponownego wykorzystania 
papierowych odpadów.  

Oczywiście, jak bywa w większości „nowych” praktyk biz-
nesowych, dołączenie do sieci kooperacyjnej wymaga odmiennego 
sposobu myślenia – takiego, które obala tradycyjne nastawienie na 
samodzielne działanie, zgodnie z którym każda firma musi sobie 
zapewnić swoje własne badania, projekt produktu, marketing, wsparcie 
biurowe, drogi zaopatrzenia, funkcje finansowe, procesy produkcyjne 
i zarządzanie. Na przykład, znaczna liczba producentów rolnych 
odkryła, że współpracując mogą kupować i dzielić się drogim sprzętem 
do sadzenia i zbierania plonów, decydować, które rośliny powinny być 
uprawiane, dążyć do obniżenia zużycia wody, a nawet ustalić stałą 
cenę dla hurtowni. Zapobiega to konieczności niepotrzebnego 
konkurowania z innymi producentami. Obniża także koszty, zmniejsza 
ryzyko na rynku i zapewnia sprawiedliwy wynik dla każdego 
z uczestników. Raporty o sukcesach i stabilności sieci kooperacyjnych, 
są jednak chyba najbardziej przekonującym czynnikiem dla tych, 
którzy się na nie decydują. Chociaż sieci kooperacyjne nie są 
nieomylne, współdziałające firmy są bardziej skłonne do zaspokajania 
celów społecznych i przedsiębiorczych, unikania uchybień etycznych 
i prawnych, i ogólnie bycia bardziej aktywnymi jeżeli chodzi  
o przedsiębiorczość i konkurencyjnymi, szczególnie względem dużych 
konkurentów3. 
 

Jakie biznesy prosperują najlepiej?  
 
Najważniejszym wskaźnikiem sukcesu sieci biznesowej jest wspólny 
cel. Na przykład, wydane w Japonii przez Tokyo Metropolitan 
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Government „Municipal Environmental Protection Ordinance” 
doprowadziło do powstania szeregu sieci kooperacyjnych, z których 
jedna obejmuje wspólny system dostaw, z którego korzysta 15 różnych 
firm handlowych. Przez konsolidację dostaw do 30 sklepów należą-
cych do 15 firm, sieć zmniejszyła ilość samochodów dostawczych na 
drogach Tokyo o 50%, co złagodziło korki i zmniejszyło emisję 
dwutlenku węgla o 4 000 ton rocznie.  
 

Jak rozpocząć? 
 
Jak rozpoczyna się tworzenie sieci? Wydaje się, że dominują dwie 
metody. Pierwsza metoda wykorzystuje trzecią stronę, taką jak 
centrum rozwoju przedsiębiorczości czy izba handlowa, aby zebrać 
razem różne podmioty i zaproponować współdziałanie. Izba Handlowa 
w Henrietta (Nowy Jork) na przykład, zainicjowała program edukacji 
i wsparcia z Audubon International Sustainable Communities 
Program, aby pomóc w rozwijaniu programów redukcji energii 
i odpadów pomiędzy lokalnymi władzami, firmami i społecznością. 
San Francisco Bay Area Green Business Program oferuje podobne 
wsparcie. 

Drugie podejście do tworzenia sieci ma bardziej personalny 
charakter i obejmuje zapoznanie się dwóch lub większej ilości 
podobnie myślących ludzi biznesu podczas spotkania towarzyskiego 
lub osobiste porozumienie pomiędzy wieloletnimi znajomymi. Tak czy 
inaczej, składniki udanej sieci kooperacyjnej koncentrują się wokół 
wspólnych interesów (i zaufania), połączonych z pozytywnym 
nastawieniem.  
 

Korzyści i wady sieci biznesowych 
 
Oczywiście nie każda sieć kooperacyjna jest wypełniona słońcem 
i uśmiechami. Jak w każdym grupowym przedsięwzięciu, sieci 
kooperacyjne są podatne na ludzkie problemy. Na przykład, sieć może 
się załamać kiedy główny gracz odejdzie lub członkowie staną się 
jednomyślni i uodpornią się na nowe pomysły i nowe sposoby 
myślenia. Podobnie, sieci mogą obejmować członków, którzy biorą 
więcej niż dają albo może wystąpić rozłam pomiędzy jednostkami, 
skutkujący opowiadaniem się po jednej ze stron. Pojawiły się również 
stwierdzenia, że podejmowanie decyzji w sieciach biznesowych może 
zabierać bardzo dużo czasu.  

Zwolennicy, sprzeciwiają się tym argumentom podkreślając, że 
nieproduktywnych i przeszkadzających członków można łatwo usunąć 
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i że im więcej głów zgromadzonych w celu podjęcia decyzji, tym 
lepsza ta decyzja. Co więcej, orędownicy sieci kooperacyjnych mówią, 
że kiedy decyzje zostaną podjęte, są one często realizowane szybciej 
i z większym entuzjazmem, niż te podejmowane przez duże 
korporacje. Dzieje się tak, ponieważ zobowiązania i zaangażowanie 
mają tendencję do bycia silniejszymi, kiedy pochodzą od ludzi 
dzielących wspólne zainteresowania i wspólnie podejmujących 
decyzje.  

Biorąc pod uwagę wszystkie źródła, wydaje się że sieci 
kooperacyjne działają zgodnie z tymi samymi zasadami, co zespoły 
i dlatego potrzebują takich samych form utrzymania. Dodatkowe 
korzyści obejmują: 

• Ustanowienie lepszych dróg komunikacji (jeżeli drogi 
komunikacji są pielęgnowane i wzmacniane), 

 

• Zwiększony rozwój ludzi i innowacji (z dzielenia umiejętności 
i doświadczeń), 

 

• Lepsze planowanie długoterminowe i eksperymentowanie ze 
względu na rozłożenie ryzyka finansowego, 

 

• Zaspokajanie potrzeb społecznych (tzn. Właściciele 
i managerowie współdziałających biznesów nie czują się 
samotni), 

 

• Zwiększone poczucie otwartości i uczenia się, które jest 
wspierane przez prawdziwe zainteresowanie tym, co inni 
członkowie mają do zaoferowania, 

 

• Siła wynikająca z liczebności, 
 

• Zwiększona informacja zwrotna od klientów, pracowników 
i członków (zwykle, ponieważ współdziałający partnerzy tego 
wymagają), 

 

• Poprawa w zakresie rozwiązywania problemów, ze względu 
na pogłębioną dyskusję i wdrażanie – szczególnie jeżeli 
chodzi o obsługę rynków niszowych i specjalistycznych, 

 

• Poprawa motywacji (obszerne badania pokazują, że bliskie 
osobiste powiązania z biznesem zwiększają empatię 
i altruistyczne zachowania4). 
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Zasady współpracy w sieciach biznesowych 
 
Większość sieci kooperacyjnych polega w dużym stopniu na 
budowaniu relacji. Innymi słowy, te same elementy, które tworzą 
i wspierają ludzkie relacje (szczerość, komunikacja, bezpośredniość, 
uczciwość, mądrość, honor, itd.) wydają się nie różnić od tych 
potrzebnych dla utrzymania udanych relacji biznesowych. Niestety, 
przy wskaźniku rozwodów wynoszącym aż 50% (lub więcej) na całym 
świecie, wielu ludzi nie wie jak budować relacje. Być może oczekuje 
się, że dobre związki wyłonią się same, bez żadnego realnego wysiłku 
od zaangażowanych stron. Poniższe sugestie zebrano, by pomóc 
uniknąć problemów: 
 

1. Bądź rozważny i uważaj z kim chcesz robić interesy. 
Sprawdź pochodzenie proponowanych partnerów i skon-
sultuj się z innymi zanim uściśniesz rękę lub podpiszesz się 
pod umową.  

2. Bądź dobrym partnerem. Zamiast przyjmować uparcie 
postawę „co ja będę z tego miał”, znajdź równowagę 
pomiędzy potrzebami twojego biznesu, a wymaganiami 
twoich partnerów kooperacyjnych.  

3. Bądź uczciwy i szczery. Zawsze próbuj przewyższyć 
oczekiwania twoich partnerów. Nigdy nie zawyżaj 
umiejętności swojej firmy i nigdy nie kradnij pomysłów lub 
klientów od swoich partnerów kooperacyjnych. 

4. Przejmij inicjatywę. Zamiast czekać aż partnerzy przyjdą ci 
z pomocą, pierwszy zaplanuj spotkania, porusz kwestie, 
weź się za rozwiązywanie problemów i przedstaw potrzeby.  

5. Utrzymuj zaangażowanie. Entuzjazm, lub jego brak, są 
zaraźliwe. Regularnie oferuj rekomendacje i informacje. 
Takie działania mają tendencję do zapewniania, że 
partnerzy się odwzajemnią.  

6. Bądź rozsądny. Sieci kooperacyjne to relacje zawodowe 
i nie powinny być traktowane jako przyjaźnie. Trzymaj 
partnerów blisko, ale jednocześnie na dystans.  

7. Działaj krok po kroku. Zanim dołączysz do długo-
terminowego przedsięwzięcia, przetestuj ten związek biorąc 
udział w jednym lub kilku krótkoterminowych, wstępnych 
projektach.  
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8  

Lean thinking 
 
 
Lean thinking (znane również jako lean manufacturing) to filozofia 
biznesowa, która wymaga całkowitego i systematycznego elimino-
wania strat z każdego procesu, każdego wydziału i każdego aspektu 
organizacji. Jednakże, w lean thinking, strata nie jest definiowana jako 
„nieosiągnięcie 100% z zakupów i inwestycji”. Zamiast tego, definicją 
straty jest „użytkowanie i utrata jakichkolwiek zasobów, które nie 
prowadzą bezpośrednio do tego, czego potrzebują klienci” – a jak 
mówią zwolennicy lean thinking, to czego potrzebują klienci, to 
wartość. Każda czynność lub proces biznesowy, za który klient nie 
zechciałby zapłacić – lub każdy proces i czynność, które można wyeli-
minować bez zauważalnej różnicy dla klienta, są często interpretowane 
w lean thinking jako nieposiadające wartości.  

Firma komputerowa Dell jest klasycznym przykładem firmy, 
która przyjęła koncepcję lean thinking. Firma ta stała się potęgą w pro-
dukcji komputerów, pozwalając klientom na personalizację ich zakupu 
przed sprzedażą. Innymi słowy, Dell produkował swoje produkty po 
otrzymaniu zamówienia od klienta. Zanim firma zdecydowała się 
rozszerzyć działalność na rynki detaliczne, miała płacącego klienta dla 
każdego sprzedanego produktu. W magazynach nie było zapasu dro-
gich komputerów czekającego na transport, a żadne półki sklepowe nie 
były zapełnione niesprzedanymi produktami firmy. Dell nigdy nie 
utknął z niesprzedanym komputerem, ponieważ produkowano wyłącz-
nie to, o co poprosili klienci. Od samego początku, jeden z głównych 
firmowych kosztów produkcji stanowiło utrzymanie dostaw części do 
produkcji, ale jako, że każda z tych części jest zaprojektowana do 
stosowania w różnych konfiguracjach, każda z nich jest wcześniej czy 
później zużywana. Nacisk na produkcję towarów na zamówienie, 
pozwolił firmie na zmniejszenie kosztów ogólnych i skoncentrowanie 
się na sprawach ważnych dla klientów1 – cechy wyróżniające lean 
thinking.  
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Nieekonomiczne praktyki nieodłączne w biznesie 
 
Według Cardiff Business School, tylko 5% większości operacji pro-
dukcyjnych składa się z czynności, które bezpośrednio odnoszą się do 
tego, czego klient chce w produkcie lub usłudze2. To oznacza, że 95% 
czynności w większości firm w ogóle nie dodaje wartości dla klienta.  

Czynności sklasyfikowane jako „bez wartości” można podzielić 
na dwie kategorie. Pierwszy rodzaj, niezbędnych, ale nie dodających 
wartości czynności, stanowi aż 35% z większości pracy organizacyjnej 
i obejmuje czynności, które nie przyczyniają się bezpośrednio do tego 
czego klienci chcą w produkcie (np. płace, sprzątanie, wypełnianie 
rządowych regulacji, i tak dalej). Druga kategoria czynności nie 
dodających wartości, może stanowić aż do 60% działań związanych 
z pracą, jednak działania te w żaden sposób nie dodają wartości dla 
klientów (np. przeszkody na linii produkcyjnej, czas oczekiwania, 
zbędna dokumentacja, kontrola jakości na końcu linii, itd.). Celem lean 
thinking jest znalezienie i wyeliminowanie strat czasu, pracy, 
materiałów i pieniędzy w obu tych kategoriach.  
 

Pochodzenie lean thinking 
 
Początki lean manufacturing sięgają bardzo daleko. W 1926 Henry 
Ford miał powiedzieć, że jednym z największych osiągnięć, jeżeli 
chodzi o utrzymanie niskiej ceny jego samochodów, było skrócenie ich 
cyklu produkcyjnego. Im dłużej twa produkcja produktu, i im więcej 
jest on przenoszony, jak stwierdził, tym większy koszt.  

Po II Wojnie Światowej, Eiji Toyoda (z firmy produkującej 
samochody, która nosi jego nazwisko) wziął sobie do serca słowa 
Forda. Toyoda odwiedził amerykańskich producentów samochodów, 
aby poznać ich metody produkcji i powrócił do Japoni z zamiarem 
przećwiczenia tego, czego się nauczył. Przy asyście swoich kolegów, 
Taiichi Ohno i Shigeo Shingo, Toyoda spędził całe lata na 
doskonaleniu i ciągłej poprawie redukcji strat. Wreszcie wpadł na 
pomysł aby spróbować wyeliminować w swojej firmie wszystkie 
zadania nie dodające wartości, za które klienci nie byli skłonni 
zapłacić. Ohno w szczególności, stał się tak dobry w eliminowaniu 
strat i usprawnianiu działań, że opracowane przez niego koncepcje 
i techniki, są dziś powszechnie znane jako TPS (Toyota Production 
System). Będąc świadkiem tego, jak funkcjonują amerykańskie 
supermarkety w Stanach Zjednoczonych, Ohno uświadomił sobie, że 
planowanie pracy nie powinno być napędzane przez cele produkcji, ale 
raczej przez sprzedaż. Po latach koncepcje i techniki TPS zostały 
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ponownie wprowadzone w Ameryce pod parasolem lean thinking lub 
lean manufacturing3. W firmach usługowych, takich jak banki, 
restauracje, szpitale i biura, koncepcje lean thinking są określane jako 
„lean enterprise”. 

Warto zauważyć, że w połowie lat 90. XX w. Toyota mniej 
więcej porzuciła swój model koncentrowania się niemal wyłącznie na 
rozwiązywaniu problemów klientów, a zamiast tego zdecydowano się 
przyjąć powszechny w biznesie (i szkołach biznesu) pogląd że „jeżeli 
nie rośniesz, upadasz”, a bycie największym jest najlepsze. Strategia, 
jaką w konsekwencji przyjęła firma, opierająca się na pożyczaniu 
dużej ilości pieniędzy, aby stać się numerem jeden jeżeli chodzi  
o produkcję, doprowadziła do tego, że Toyota stała się niezwykle 
podatna na gwałtowne spadki popytu, co nie jest podobne do bycia 
lean4. Mówi się, że Toyota wraca teraz do swoich oryginalnych 
strategii „lean”. 
 

Dlaczego warto przejść na lean? 
 
Według Jamesa Womacka i Daniela Jonesa, autorów książki „Lean 
thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation”5, 
proces lean bardzo wspiera ludzką godność i rozpoczyna się od 
zapewnienia pracowników, że żadne miejsce pracy nie zostanie 
utracone. Po wyeliminowaniu obaw pracowników, firmy cieszyły się 
nawet 400% wzrostem produkcji i 400%–1000% spadkiem opóźnień, 
zapasów, wypadków, wad, błędów i odpadów. Womack i Jones idąc 
dalej, twierdzą, że jeżeli firma nie może (1) szybko zredukować 
o połowę czasu opracowywania nowego produktu, (2) skrócić czasu 
przetwarzania zamówień o 75%, i (3) zmniejszyć czasu produkcji 
o 90%, to robi coś źle.  
 
Dlaczego lean thinking wywołuje silne emocje?  
 
Lean thinking zaprzecza szeregowi ustalonych teorii produkcji, których 
naucza się w szkołach biznesu, ponieważ opowiada się za przejściem 
od konwencjonalnych praktyk typu batch and queue (produkowanie 
partiami i składowanie) w produkcji (np. masowa produkcja dużych 
partii na podstawie przewidywanego popytu) na system one-piece flow 
(przepływ jednej sztuki), który produkuje produkty w płynnym 
ciągłym strumieniu w odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta6. 
Oznacza to, że potrzeby klienta muszą być zidentyfikowane zanim 
rozpocznie się produkcja. Zapotrzebowanie klienta „ciągnie” następnie 
produkt lub usługę przez proces wytwarzania, a nie firma „pcha” swoje 



 85 

masowo produkowane dobra na rynek. Wszystko, co nie przyczynia 
się do wzrostu popytu klienta jest uważane za stratę.  
 

Typowe rodzaje strat  
 
Aichi Toyoda i jego koledzy pierwotnie zidentyfikowali siedem 
powszechnych rodzajów strat, ale z czasem dodano kolejne dwa. Dziś 
dziewięć rodzajów strat, do których redukcji lub eliminacji dąży lean 
manufacturing, to: 
 
1. Nadprodukcja: definiowana jako produkowanie większej ilości 

informacji lub produktu niż klient potrzebuje, albo przygo-
towywanie produktu lub jego komponentów wcześniej niż jest to 
wymagane, albo wykonanie tego szybciej niż jest to wymagane.  

 
2. Czekanie: czas oczekiwania na materiały lub informacje. 
 
3. Przemieszczanie: niepotrzebne przesuwanie, przechowywanie, 

układanie lub segregowanie materiałów i informacji, albo 
niepotrzebne przemieszczanie ludzi, materiałów i/lub informacji 
z jednego punktu do drugiego. 

 
4. Nadmierne przetwarzanie: czas i wysiłek spędzone na przetwa-

rzaniu informacji lub materiałów nie dodajace wartości produktowi 
(np. zbędne formalności związane z uzyskaniem zatwierdzeń 
zarówno przez pracowników, jak i menedżerów). 

 
5. Zapasy: wszelkie materiały i informacje oczekujące na 

przetwarzanie. 
 
6. Zbędne ruchy: każda czynność nie dodająca wartości do produktu 

lub usługi.  
 
7. Defekty: niepotrzebne naprawy, złomowanie albo przetwarzanie 

materiału lub informacji. 
 
8. Opór pracowników: pozerstwo polityczne, granie na zwłokę lub 

pasywny opór podejmowany przez pracowników w nadziei że „ten 
projekt także wkrótce się skończy”. 

 
9. Niedostateczne wykorzystanie ludzi: nie angażowanie wszystkich 

pracowników i nie wykorzystywanie pełnego potencjału wszystkich 
pracowników7. 



 86 

Początek podróży 
 
Lean thinking opiera się na pięciu zasadach, które muszą być w pełni 
zrozumiane i uzgodnione przed rozpoczęciem pracy. Te zasady to: 
 

1. Ustal, co klient określa jako wartość. Wszystko, co nie dodaje 
wartości z perspektywy klienta powinno zostać zredukowane 
lub wyeliminowane.  

 
2. Sporządź mapę strumienia wartości. Mapa strumienia wartości 

przypomina mapę procesu z jedną wyraźną różnicą: mapa 
strumienia wartości zaczyna się od klienta i wyraźnie 
rozróżnia czynności dodające wartości (czynności transforma-
cyjne, za które klient jest przygotowany zapłacić) i czynności 
nie dodające wartości (czynności, które zwiększają koszt nie 
dodając wartości dla klienta). 

 
3. Ułóż wszystkie kroki tworzące wartość w ścisłej kolejności tak, 

aby produkt przesuwał się płynnie w kierunku klienta.  
W fabrykach może to oznaczać ułożenie maszyn i sprzętu  
w ścisłej kolejności montażu na linii, tak aby zminimalizować 
przemieszczanie materiałów i produktów. Ten etap jest często 
dodatkowo objaśniany poprzez poniższy model „6-S”: 
• Sortowanie. Ustal, czego dokładnie potrzebują 

pracownicy, żeby tworzyć wartość dla klienta 
(narzędzia, sprzęt, zapasy, materiały, itd.). Wyeliminuj 
cały pozostały bałagan. Narzędzia, sprzęt do produkcji  
i systemy informacyjne powinny być odpowiedniej 
wielkości, tak aby produkować dokładnie to, co jest 
wymagane – nie więcej i nie mniej. 

• Systematyzacja. (lub ułożenie w kolejności). Ułóż 
narzędzia, sprzęty, zapasy i materiały w logicznej 
sekwencji tam gdzie są potrzebne, a nie „tam z boku”  
(w terminologii lean thinking takie rozwiązanie nazywa 
się to Point-Of-Use-Storage [przechowywanie w miejscu 
użycia] lub POUS). Pracownicy muszą brać udział w za-
pewnianiu, że projektowanie, selekcja, naprawa 
i utrzymanie każdej maszyny, narzędzia i procesu są 
prawidłowe i gotowe do wykonania bez przeszkód.  

• Sprzątanie. Sprawdź obszary robocze i wyeliminuj 
fizyczne bariery, tak aby każdy mógł widzieć 
(dosłownie), co się dzieje. Pozwala to na dalsze 
inspekcje i obserwacje.  
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• Standaryzacja. Zmniejsz wszystkie odchylenia, zintegruj 
procesy, tam gdzie jest to właściwe użyj standardowych 
części i materiałów, ustal jednolity harmonogram 
dostaw, spraw by miary wydajności były przejrzyste 
i upełnomocnij każdą jednostkę produkcyjną do produ-
kowania dokładnie tego, na co jest zapotrzebowanie bez 
potrzeby przemieszczania się wzdłuż licznych punktów 
obróbki. 

• Bezpieczeństwo (ang. Safety). Ustal i utrzymuj ścisłe 
trzymanie się zasad bezpieczeństwa, nauk i praktyk. 

• Samodyscyplina. Egzekwuj ciągłe zaangażowanie  
w zmianę poprzez solidne planowanie, regularne 
inspekcje, dużo cierpliwości, rezerwę na próby i błędy 
oraz dobry program rozpoznawania i wynagradzania. 

 
4. Po wprowadzeniu płynnego przepływu, pozwól klientom 

wyciągnąć wartość z kolejnej czynności w procesie. Podczas, 
gdy czynności generujące straty są redukowane lub 
eliminowane, przenieś wysiłki firmy na pozwalanie, by klient 
określał wielkość produkcji. Pamiętaj, że istotą lean thinking 
jest tworzenie przedsiębiorstwa, które reaguje wyłącznie  
w celu dostarczenia tego, czego chcą płacący klienci i kiedy 
tego chcą. Nie więcej i nie mniej. Taki typ układu wymaga:  
• budowania i utrzymywania silnych relacji z klientami  

i dostawcami,  
• usprawnienia całych systemów – nie tylko części 

systemu,  
• usunięcia lub przeniesienia anchor draggers, czyli ludzi 

lub procesów spowalniających działanie, 
• natychmiastowych rezultatów od każdego, 
• informowania ludzi, że przesuwanie się o dwa kroki do 

przodu i jeden w tył jest w porządku, a nie robienie 
żadnych kroków w przód nie jest w porządku,  

• krążenia strategii lean thinking w każdym dziale 
i procedurze, 

• utworzenia systemu księgowego opartego na lean, 
• płacenia pracownikom w stosunku do ich wyników, oraz 
• proszenia dostawców i klientów by również myśleli 

lean. 
 

5. Nie przestawaj. Podobnie jak w wypadku jakości i wydaj-
ności, dla działań lean thinking nie ma wyznaczonej linii 
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mety. Nigdy nie przestawaj obserwować, analizować, pytać  
i usprawniać8,9,10. 

 

Gotowi, by zacząć? 
 
Wielu doświadczonych praktyków lean thinking sugeruje, by zacząć 
proces wdrożenia lean od następujących kroków:  

1. Znajdź lidera, który jest chętny do wzięcia odpowiedzialności 
za transformację opartą na lean. 

2. Zbadaj praktyki lean thinking i wszystkich o nich informuj 
(np. zainicjuj program szkoleniowy). 

3. Znajdź motor zmian (nieekonomiczną praktykę albo obszar 
wąskiego gardła) albo zlokalizuj (lub stwórz) kryzysową 
sytuację, wobec której należy podjąć działania, albo wybierz 
pilotażowy projekt i realizuj go przez kilka miesięcy, podczas 
których możesz oceniać, przeglądać i uczyć się na swoich 
błędach. 

4. Zaangażuj innych i zacznij wprowadzać zmiany najszybciej 
jak to możliwe. Nie zwlekaj i nie trać czasu na tworzenie 
wielkich planów. Po prostu to zrób. 

 
 

Rola menedżera 
 
Według zwolennika lean thinking – Jima Womacka, rolą menedżera w 
systemie lean thinking jest przyjęcie z zapałem roli osoby 
rozwiązującej problemy. Oznacza to widywanie rzeczywistych 
sytuacji, pytanie o problemy z wydajnością, poszukiwanie pierwotnych 
przyczyn oraz okazywanie szacunku menedżerom niższego szczebla 
(jak i kolegom) poprzez zadawanie trudnych pytań, aż pojawią się 
dobre odpowiedzi. Co najważniejsze, menedżer w systemie lean zdaje 
sobie sprawę, że żaden menedżer wyższego szczebla nie może, lub nie 
powinien, rozwiązywać problemu na niższym szczeblu (Womack 
nazywa to jednym z najgorszych nadużyć lean management). Zamiast 
tego, rolą menedżera wyższego szczebla jest pomaganie menedżerowi 
niższego szczebla w rozwiązywaniu problemów poprzez delegację 
i dialog, angażując wszystkich związanych z tych problemem. Prawo 
lean dotyczące życia organizacyjnego mówi, że problemy mogą być 
tylko rozwiązywane tam gdzie istnieją, w dialogu z ludźmi, których 
działania przyczyniają się do problemu (co wymaga wsparcia, zachęty 
i nieustającej presji ze strony menedżera wyższego szczebla w sys-
temie lean). Menedżer w systemie lean zdaje sobie także sprawę, że 
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rozwiązywanie problemów opiera się na eksperymentowaniu za 
pomocą plan-do-check, czyli zaplanuj-wykonaj-sprawdź z oczeki-
waniem, że błędy się zdarzają i że eksperymenty dostarczają cennej 
nauki, która może być wykorzystana w następnej rundzie 
eksperymentów. Wreszcie, menedżer w systemie lean wie, że żaden 
problem nie pozostaje rozwiązany na zawsze. Nowe rzeczy na ogół 
wprowadzają więcej problemów – co jest niezbędne, aby umożliwić 
dociekliwym umysłom kontynuację procesu dochodzenia do perfekcji.  
 

Słabości lean thinking  
 
Pomimo dużej ilości pozytywnej prasy, lean thinking ma wrodzone 
wady (zarówno fizyczne jak i behawioralne), na które trzeba być 
przygotowanym. Dobrą wiadomością, zdaniem zwolenników, jest to, 
że można ich uniknąć jeżeli wcześniej się nimi zajmie.  
 
Słabości fizyczne obejmują wprowadzanie opartych o lean zmian do 
produkcji kiedy: 

• projekt produktu lub usługi nie jest idealny, 
• produkt lub usługa nie są ekonomiczne, 
• klienci nie są zadowoleni z obecnego kształtu produktu, i 
• konfiguracja produktu nie spełnia wymagań funkcjonalnych 

rynku lub klienta. 
 

Słabości behawioralne dotyczą sytuacji, gdy: 
• zarząd nie wspiera i nie podtrzymuje zmiany, 
• nie odbywają się pomiary, 
• metodyka lean thinking jest postrzegana lub traktowana jako 

trzecio- lub drugorzędne zagadnienie, 
• menedżerowie i pracownicy nie są nagradzani za wprowadzane 

przez siebie usprawnienia, i 
• wartości firmowe nie są zsynchronizowane z koncepcją lean 

thinking11. 

 
Lean thinking podsumowane w dziesięciu punktach 
 

1. Wyeliminuj straty. 
 

2. Zminimalizuj zapasy. 
 

3. Zmaksymalizuj przepływ (racjonalizuj procesy). 
 

4. Określ i spełniaj wymagania klientów. 
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5. Dostosuj produkcję do popytu. 
 

6. Wykonuj wszystko dobrze za pierwszym razem. 
 

7. Upełnomocnij pracowników. 
 

8. Pozwalaj na szybkie wprowadzanie zmian. 
 

9. Współpracuj z dostawcami. 
 

10. Stwórz kulturę ciągłej poprawy12. 
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat lean thinking odwiedź Lean 
thinking Institute na www.lean.org. oraz www.leanglobal.org. 
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Zasada: „Najpierw marnotrawstwo” 
Rozszerzanie zasobów 
rozpoczyna się od eliminacji 
marnotrawstwa 

 
 
Każdy z praktyków, z którymi przeprowadzono wywiad do tej 
publikacji (włączając w to pioniera zrównoważonego rozwoju, Raya 
Andersona, założyciela firmy Interface, który zmarł w roku 2011) 
stwierdził, że zanim firma zacznie „zamykać swoje pętle”, musi 
najpierw ustalić dokładny i trwały program eliminacji i przeciw-
działania marnotrawstwu w centrum swoich działań. Moi studenci 
słyszą to tak często ode mnie, że nazwali to „Prawem Scotta”. 
Poniższe przykłady (pierwszy jest teoretyczny, drugi prawdziwy) 
wyjaśniają, dlaczego eliminowanie i zapobieganie marnotrawstwu jest 
tak istotne jako pierwszy krok do zrównoważonego rozwoju. 

Wyobraź sobie, że firma zdecydowała się zredukować swoje 
koszty zużycia energii poprzez inwestycję w urządzenia do 
pozyskiwania energii odnawialnej (sprawdź „Niestabilne ceny energii” 
w Rozdziale 1, oraz cały Rozdział 19). Wyobraź sobie również, że dla 
prowadzenia swojej działalności, firma ta potrzebuje 1 000 kilowato-
godzin energii elektrycznej w miesiącu. Jeżeli firma ta chce się stać 
energetycznie samowystarczalna, będzie musiała zakupić 
wystarczającą ilość ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych lub 
ogniw paliwowych do wyprodukowania 1 000 kWh energii elektrycz-
nej każdego miesiąca. A może nie.  

Pamiętaj że 1 000 kWh na miesiąc to bieżące zapotrzebowanie 
tej firmy. Po przeprowadzeniu programu eliminacji marnotrawstwa, 
mogą odkryć, że potrzebują do funkcjonowania znacznie mniej 
elektryczności. Rzeczywiście, według Davida Klocknera, wiceprezesa 
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ENERActive, „W ciągu dziewiętnastu lat, kiedy celem mojej pracy 
było pomaganie przedsiębiorstwom w obniżaniu ich zużycia energii, 
przeprowadziłem tysiące audytów energetycznych i odkryłem, że 
całkiem możliwe jest zredukowanie potrzeb energetycznych 
budynków i fabryk o 35% lub więcej”1. 
Korzystając z obserwacji Klocknera, możemy zatem realistycznie 
oszacować, że jeżeli przedsiębiorstwo przeprowadzi program 
eliminacji strat energii zanim zakupi swoje nowe urządzenia do 
pozyskiwania energii odnawialnej, może obniżyć swoją konsumpcję 
energii (o 35%) do 650 kWh na miesiąc, co oznacza, że teraz potrze-
buje mniej paneli słonecznych, lub mniejszą turbinę wiatrową lub 
mniej ogniw paliwowych, aby pokryć swoje zapotrzebowanie na 
energię.  

W swojej przełomowej książce „Natural Capitalism” (Little, 
Brown & Company, 1999), pionierzy zrównoważonego rozwoju: Paul 
Hawken, Amory Lovins and Hunter Lovins przywołują prawdziwą his-
torię mieszczącego się w Chicago biurowca o powierzchni 18 581 m2, 
w którym wymieniono 20-letnie okna na energooszczędne 
„superokna”, wpuszczające więcej światła dziennego do wewnątrz 
i redukujące ciepło słoneczne. Wskutek czego, zapotrzebowanie 
budynku na chłodzenie spadło o 85%. Stary system klimatyzacji został 
następnie zastąpiony bardziej wydajnym modelem, który był trzy 
czwarte mniejszy i o ćwierć miliona dolarów tańszy - i wymagał 75% 
mniej energii do działania – oszczędzając budynkowi w ten sposób 
setki tysięcy dolarów rocznie w kosztach energii. Ta sama reguła 
odnosi się do procesów produkcyjnych.  

Jeżeli ocena marnotrawstwa jest przeprowadzana zanim 
przedsiębiorstwo zakupi nowy sprzęt czy maszyny do produkcji, może 
odkryć że wystarczający będzie mniejszy park maszynowy, wymaga-
jący mniejszej ilości energii, i że potrzeba mniej zasobów i materiałów 
pomocniczych (zobacz przykłady z firmy Boeing w Rozdziale 24).  
W rzeczywistości, jak pokazują poniższe przykłady2, eliminowanie 
i zapobieganie marnotrawstwu podjęte jako pierwszy krok przed 
zwiększeniem zasobów często prowadzi do dochodowych, wcześniej 
nie przewidzianych rezultatów. 

Zespół pracowników z fabryki DuPont Edge Moor w Delaware, 
ustalił sobie jako cel zerową ilość odpadów i stworzył nowy bogaty  
w żelazo produkt z wcześniejszego strumienia odpadów. Kiedy 
osiągnięto cel zerowej ilości odpadów, zamknięto 100 hektarów 
należącego do fabryki składowiska, prowadząc do oszczędności 
w wysokości 5 milionów dolarów rocznie. Teren dawnego 
składowiska przekształcono w siedlisko dzikiej przyrody.  
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Zespół do spraw drukowania i publikowania oraz zintegro-
wanych działań z Parlin (New Jersey), zaprojektował, przetestował  
i wdrożył nowy system do recyklingu acetonu - ścieków zawierających 
rozpuszczalnik z powrotem do procesu produkcji tonerów. W rezul-
tacie, odpady z utylizacji bębnów zostały zredukowane o 95%, 
uniknięto wydatków kapitałowych w wysokości 180 000 dolarów, 
firma zaoszczędziła 150 000 dolarów w kosztach rocznych i zmniej-
szono możliwość narażenia pracowników na wycieki i kontakt  
z toksycznymi substancjami.  

W Brazylii, pracownik filii DuPont opracował proces przemysło-
wy, który przekształcał stały chlorowany osad organiczny w dwa 
produkty komercyjne (propanil i 3,4 diochloroanilinę). W ten sposób 
zaoszczędzono 10 milionów dolarów rocznie przez eliminację 
składowania odpadów i spalania pierwotnego osadu. Ponadto, te 
produkty komercyjne przyciągnęły rocznie 7 milionów dolarów 
przychodów i utworzono 35 pełnoetatowych miejsc pracy.  

Zespół do spraw specjalistycznych chemikaliów w jednej 
z fabryk DuPont w Delaware, zidentyfikował, scharakteryzował, 
przetestował i wdrożył nową formę węgla z Rosji, która okazała się 
znacznie lepszym katalizatorem do produkcji fosgenu, niż 
wcześniejszy katalizator węglowy. Emisja CCl4 została przez to 
zmniejszona o 84%, koszty operacyjne zostały obniżone o 300 000 do-
larów rocznie, a nowy proces zaoszczędził firmie 2 miliony dolarów, 
ponieważ dzięki jego wprowadzeniu nie musiała budować specjalnej 
spalarni do zniszczenia powstałych wcześniej zanieczyszczeń.  

Morał z tej historii? Dokładne usuwanie marnotrawstwa i prog-
ram prewencyjny powinny zawsze być wdrażane przed usprawnieniem 
procesu produkcyjnego albo programu lub zakupem nowych maszyn 
czy narzędzi. Ignorowanie tej zasady może skutkować zmarnowanymi 
zakupami, większymi kosztami operacyjnymi i niepotrzebnymi 
kosztami utylizacji. Należy także o tym pamiętać podczas 
usprawniania łańcuchów dostaw i etapów użytkowania przez klienta. 
 

Marnotrawstwo występuje we wszystkich 
kształtach i rozmiarach 
 
Marnotrawstwo (nieosiąganie 100% z zakupów i inwestycji) może 
przyjąć wiele form, w tym: stracony czas, przegapione okazje, nie za-
uważone korzyści, oraz nie wykorzystywany w pełni potencjał 
zasobów (w tym ludzi). Na przykład, w swojej książce „Stepping Up: 
How Taking Responsibility Changes Everything” (Berrett-Koehler, 
2012), autor John Izzo stwierdza, że gdy pracownicy są wyłączeni  
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z procesu decyzyjnego, innowacji i tworzenia idei, mają tendencję do 
wycofywania się z procesu usprawniania, ale kiedy są słuchani  
i angażują się, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu 
produktywności, retencji i innowacji. Przykładem tego jest rozwój 
frappuccino firmy Starbucks. Pomysł na ten napój został 
zaproponowany przez pracowników pierwszej linii, ale pracownicy 
biura zarządu odrzucili go od ręki, do czasu kiedy jeden kierownik 
sklepu zdecydował się podążyć za instynktem pracowników i poekspe-
rymentować z tym pomysłem. Wynikiem był wart miliardy dolarów 
produkt dla Starbucks. Ta seria wydarzeń, oglądana przez pryzmat 
eliminacji marnotrawstwa prowadzącej do rozszerzenia zasobów, jasno 
pokazuje, że rozpoznając i wykorzystując potencjał swoich pracowni-
ków (czytaj: nie marnując ludzi), Starbucks uzyskał więcej ze swojego 
sprzętu, siły roboczej i sklepów (czytaj: rozszerzając swoje zasoby)  
w postaci produkcji i sprzedaży dochodowego nowego produktu.  

W podobny sposób, naukowcy z Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) pracują nad podwojeniem żywotności baterii do 
smartfonów, redukując zapotrzebowanie telefonu na elektryczność, 
zamiast skupiać się na samej baterii (czytaj: eliminując marnotrawstwo 
aby przedłużyć żywotność baterii, a nie powiększanie baterii). Eta 
Devices, firma, której założyciele wywodzą się z MIT, odkryła, że 
wzmacniacze mocy w większości smartfonów marnują aż do 65% 
energii jakiej używają, ponieważ, kiedy telefon przesyła dane, 
wzmacniacz przeskakuje od stanu gotowości do stanu, w którym 
sygnał wyjściowy ma dużą moc, co może powodować zakłócenia 
sygnału. Moc w stanie gotowości jest zatem ustawiana na wysoki 
poziom, co pomaga zredukować te zakłócenia. Minusem jest to, że 
ustawienie mocy w stanie gotowości na wysoki poziom wyczerpuje 
baterię – i w niektórych telefonach (np. iPhone 5 firmy Apple) 
korzystających nawet z pięciu wzmacniaczy, rezultatem jest bateria, 
która wymaga ciągłego ładowania. Proponowane rozwiązanie 
(nazywane asymmetric multilevel out-phasing) pracuje w oparciu  
o specjalny układ scalony, który automatycznie wybiera odpowiedni 
poziom napięcia wymagany przez wewnętrzne mechanizmy w do-
wolnym momencie, co minimalizuje zużycie energii. Innymi słowy, 
podczas dążenia do eliminacji niepotrzebnego użycia energii 
elektrycznej w telefonie, najbardziej krytyczny zasób telefonu 
(magazynowana energia elektryczna) ulega wydłużeniu3. 
 

Jeszcze raz… 
 
Uczyłem niedawno przedsiębiorczości i pisania biznesplanu grupę 
menedżerów w Rotterdam School of Management. Pewnego dnia, po 
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zajęciach podeszło do mnie dwóch uczestników, aby przedyskutować 
pomysł biznesu, który dotyczył wyposażania nieefektywnych pieców  
i kotłów w fabrykach w niskiej klasy technologię, która przekształca 
tracone ciepło w elektryczność. Z ich badań wynikało, że liczba źle 
zaprojektowanych i źle zaizolowanych pieców i kotłów na całym 
świecie jest oszałamiająca, więc rynek docelowy jest ogromny. 
Zapytałem ich ile jest warta marnowana energia, w porównaniu do 
ilości generowanej przez nią energii elektrycznej – i w tym momencie 
zdali sobie sprawę z błędu w ich pomyśle. Bez wątpienia surowiec 
(marnowane paliwo) był wart więcej niż przewidywany produkt 
końcowy (energia elektryczna). Po raz kolejny, morał z tej historii jest 
taki, że zazwyczaj o wiele bardziej opłacalne dla firmy jest przestać 
marnować swoje zasoby, niż próbować sprzedać albo przekształcić 
wyniki. Tak wygląda to, co zbyt często ma miejsce kiedy firma 
próbuje „zamknąć pętlę” zanim wyeliminuje marnotrawstwo.  
 
 
 
 
 

 

Proszę zapoznać się z zamieszczonym w tej publikacji 

rozdziałem dotyczącym produkcji, aby poznać więcej 

przykładów na to, jak eliminowanie i zapobieganie 

marnotrawstwu może prowadzić do radykalnych (i często 

nieprzewidzianych) oszczędności kosztów w procesach 

produkcyjnych. 
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ZABEZPIECZANIE 
 
 

 
Zabezpieczanie jest definiowane jako: 

• Proces utrzymywania czegoś w dalszej egzystencji, 

• Utrzymywanie lub konserwacja czegoś, 

• Akt opieki nad czymś lub ochrony czegoś przed uszkodzeniem, 

• Utrzymanie posiadania, zachowania czegoś, co istnieje. 

Jakby na to nie spojrzeć, zabezpieczanie nie jest staniem w miejscu.  

W kontekście biznesowym, zrównoważenie wymaga dwóch form 

zabezpieczania. Pierwsza, to ochrona wewnętrzna, dotycząca 

zapisywania i analizowania w czasie rzeczywistym pomiarów w pro-

cesie produkcji i używania produktów. Druga forma, to ochrona 

zewnętrzna, która obejmuje wyprzedzanie prawa i ustawodawstwa, 

rozwoju przemysłu, dyrektyw klientów (np. nacisk na redukcję ilości 

opakowań lub toksyn), szkodliwych trendów i innych form zmian.  
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Mapowanie procesu eliminacji 
marnotrawstwa 
 
 
 
Próba wyeliminowania marnotrawstwa w organizacji bez wcześ-
niejszego rekonesansu jest porównywalna z przemierzaniem drogi 
poprzez dżunglę bez mapy. Innymi słowy (jak wyjaśnia pewien 
praktyk), próba znajdowania działań prowadzących do strat  w organi-
zacji bez dogłębnej wiedzy o tym, czego szukamy lub czego chcemy 
dokonać, jest porównywalna z kręceniem się w kółko i ocieraniem się 
jedynie o sedno sprawy. Z tego powodu, oboje, Walter Stahel i ja, 
opowiadamy się za tworzeniem mapy procesu zrównoważonego 
rozwoju w biznesie (znanego także jako wykres przebiegu procesu), 
aby pomóc w zapewnieniu solidnych fundamentów przed 
rozpoczęciem wdrażania1. 

Prawie każda produkcja lub proces pracy w jakiejkolwiek 
organizacji, skorzysta z procesu mapowania, włączając firmy 
usługowe, linie produkcyjne, farmy, biura, szkoły czy produkcję 
żywności. Jeśli proces mapowania jest wykonany prawidłowo, 
zazwyczaj ujawnia fakty i liczby na temat konsumpcji i marno-
trawstwa, włączając: 
• Surowce (w tym ilości wszystkiego co jest potrzebne do ich 

wydobycia, przetworzenia i przetransportowania), 
• Procesy produkcyjne (w tym zapotrzebowanie na siłę roboczą, 

wykorzystanie materiałów, zużycie energii i wytworzenie 
odpadów), 

• Wymagania dotyczące opakowań (ilość papieru, plastiku, 
styropianu i innych użytych materiałów), 

• Zapotrzebowanie dotyczące transportu (ilość energii zużytej do 
przetransportowania materiałów z jednego miejsca na drugie),  

• Eksploatację (chemikalia, energia i woda potrzebne do używania, 
utrzymywania i/lub czyszczenia czegokolwiek co zostaje 
wyprodukowane), 
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• Metody użytkowania oraz utylizacji (instrukcja jak produkt jest 
wyrzucany, a także obecne i przyszłe koszty przez to 
wygenerowane)2.  

 
Ponieważ zbieranie i mapowanie procesów produkcji organizacji 
wymaga wysiłku i zazwyczaj większej ilości zaangażowania i czasu, 
niż oryginalnie przewidywano, kluczowym jest otrzymanie wkładu od 
wielu różnych osób zaangażowanych w badaną pracę. Henri Miller, 
znany amerykański malarz i powieściopisarz, kiedyś powiedział, że  
„w tym wieku, w którym się wierzy, że istnieje skrót do wszystkiego, 
największą lekcją do nauczenia się jest to, że najtrudniejsza droga,  
w dłuższej perspektywie, jest zwykle tą najłatwiejsza”. Zachowaj te 
Millerowskie słowa w pamięci podczas mapowania procesów. 
 

Kładzenie podwalin 
 
Nie bój się, jeśli ty lub twoi pracownicy nie posiadacie doświadczenia 
w opracowywaniu mapy procesu. Praktyka czyni mistrza. 
Doświadczeni praktycy sugerują używanie karteczek samoprzylepnych 
przy rozpoczynaniu tego procesu. Przedstawianie procesu prac na 
karteczkach samoprzylepnych oraz ich pokazywanie na dużej tablicy 
ułatwia dodawanie nowych informacji. Ponownie, pamiętaj aby 
zaangażowana była tak duża liczba osób, jak to tylko możliwe. Na 
pewno coś stracisz jeśli będziesz pracować sam. RYSUNEK 10-1 
pokazuje jak może wyglądać początek procesu mapowania.  
 

 
 
RYSUNEK 10-1 Zarys siedmioetapowego procesu produkcji 
© 2008 Jonathan T. Scott 
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Analizowanie każdego etapu produkcji 
 
Po tym, jak każdy etap produkcji zostanie rozplanowany, następuje 
faza rozłożenia danego etapu na zadania cząstkowe w celu dalszej 
analizy. Tworzy się listę i opisuje każdą aktywność w danej fazie  
w odpowiedniej kolejności. Bada się, jak te aktywności wpływają 
jedna na drugą, mierzy się i zapisuje wysokość kosztów każdego 
elementu produkcji, zarówno wejściowych jak i tych na wyjściu 
procesu (patrz RYSUNEK 10-2). Mierzenie i zapisywanie wszystkich 
produktów wejściowych i wyjściowych obejmuje ważenie i obliczanie 
(w jednostkach lub  kwotach finansowych) jak wiele zostaje użyte,  
a także jak wiele zostało wyprodukowane i wyrzucone. Używaj tych 
informacji, aby stworzyć statystyczną linię odniesienia, wedle której 
przyszłe pomiary będą mogły być oceniane. Nic nie powinno zostać 
uznane za trywialne. Dla przykładu, jeden z moich studentów 
odwiedzał pewną firmę, aby przeprowadzić swoje badanie na temat 
redukcji strat i odkrył, że pracownicy używają telefonów 
komórkowych do komunikowania się jeden z drugim w różnych 
częściach fabryki. Szybkie badanie w internecie ujawniło, że telefony 
komórkowe mogłyby być łatwo zastąpione tańszymi radiotelefonami 
zasilanymi akumulatorami, co drastycznie zmniejszyłoby koszty 
rachunków za telefony komórkowe. „W ostatecznym rozrachunku 
wszyscy przestali się śmiać z moich sugestii na temat redukcji 
marnotrawstwa”, powiedział student.  

Przykłady statystyk mierzenia marnotrawstwa zawierają: 
rachunki za paliwo, liczbę codziennie napełnianych koszy na śmieci 
(umiejscowienie podobnych asortymentowo śmieci w oddzielnych 
kontenerach ułatwia dany proces), ilość skonsumowanej wody, faktury 
za surowce itd.  

Powszechna droga do zmierzenia (i zrozumienia) fizycznej ilości 
odpadów w oddziale czy firmie, to dosłownie przeszukiwanie 
śmietników, aby zebrać i zbadać wszystko, co zostało wyrzucone3. 
„Jeżeli raz zobaczyłeś swoje śmieci z bliska, ciężko będzie ci to 
zignorować”, mówi Shira Norman, konsultant ds. badań w YRG 
Sustainability. Niejako na udowodnienie jej poglądu, firma Bentley 
Prince Street produkująca dywany (oddział Interface) od 12 lat zmusza 
pracowników do zapisywania tego, co wyrzucają do kosza, poprzez 
przeglądanie odpadów firmy (każdego miesiąca wyznaczony jest do 
tego inny dział firmy). Badanie wyrzucanych śmieci w firmie ułatwia 
określenie, co można zredukować, co ponownie użyć, co powtórnie 
wykorzystać w produkcji lub co sprzedać do recyklingu. Na przykład, 
firma obecnie zamawia tylko takie chipsy do automatu, których 
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dostawcy odbierają opakowania – posunięcie, które wspaniale 
zredukowało ilość śmieci w biurowych koszach na śmieci4.  
 

Zachowaj prostotę 
 
Termin mapowanie procesu nie jest normalnie używany przez 
praktyków, gdy opisują oni czynności związane z badaniem i zapi-
sywaniem wejść i wyjść z procesów pracy w celu zminimalizowania 
strat. „My jedynie studiujemy nasze rachunki za utylizację i patrzymy 
w nasze kosze na śmieci, aby sprawdzić jaka jest ilość wyprodu-
kowanych odpadów”, jak wyjaśnił mi jeden z praktyków. „Następnie 
sporządzamy notatkę skąd one pochodzą. Nie tworzymy map”. Kiedy 
mu zasugerowano, że zbieranie danych na temat marnotrawstwa, 
ustalanie jego pochodzenia, zapisywanie danych (w celu znalezienia 
ulepszeń) to faktycznie czynności będące formą procesu mapowania, 
przyznał on (i wielu innych) rację. Przesłanie? Nie przesadzaj w swo-
im procesie mapowania redukcji odpadów z symboliką, technicznym 
żargonem lub akademickim stylem; to uczyni go niezrozumiałym. 
Wiele firm uzna za zbyt trudne osiąganie korzyści z mapy procesu, 
którą zrozumie jedynie garstka pracowników.  
 

 
 
RYSUNEK 10-2 Analiza jednostki produkcyjnej 
© 2008 Jonathan T. Scott 
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Obliczanie śladu węglowego 
 
Kalkulacja śladu węglowego (ilości dwutlenku węgla wytworzonego  
w danym procesie) jest często wykorzystywaną, „modną” drogą do 
pomiaru emisji dwutlenku węgla, ponieważ gdy spada jego emisja, 
wartości te można użyć w kampaniach PR-owych lub udowodnić 
zgodność z ustawami o emisji. Pracownicy zazwyczaj lubią widzieć, 
jak ich wysiłki przekładają się na zmniejszenie degradacji środowiska, 
więc pokazywanie redukcji emisji dwutlenku węgla, przy innych 
stosownych danych, może pomóc zwiększyć motywację i silne poczu-
cie satysfakcji. Po więcej informacji na temat śladu węglowego i jego 
kalkulacji, można zajrzeć na  strony internetowe organizacji 
ekologicznych i energetycznych oraz strony rządowe, które oferują 
różne bezpłatne kalkulatory online (pamiętaj: bądź pewny, że twoje 
kalkulacje uwzględniają praktyki energetyczne i źródła energetyczne  
w twoim kraju lub regionie).  
 

Zaangażuj każdego i zbadaj wszystko 
 
Po tym, jak dane z pomiarów zostaną zebrane, nadchodzi czas na to, 
aby usiąść ze współpracownikami i zadać sobie kilka trudnych pytań. 
Jaki rodzaj strat jest generowany? Jak dużo ich jest? Dlaczego te straty 
istnieją? Co można z tym zrobić? Pamiętaj, że te pytania to jedynie 
początek. Otrzymane w rezultacie odpowiedzi (i pojawiające się 
dodatkowe pytania), a także zaproponowane zmiany, nie powinny być 
postrzegane jako przeszkody, a raczej jako ścieżka do osiągnięcia 
sukcesu. Najważniejsze jest to, aby wyprzedzić stale podnoszącą 
poprzeczkę konkurencję, coraz większą ilość przepisów i pozostałe 
czynniki zewnętrzne, na które sami nie mamy bezpośredniego 
wpływu. Czekanie z reakcją i próby doganiania rynku nie są dobrą 
strategią biznesową. Najważniejszym celem każdego biznesu, jest 
przestać płacić za większą ilość surowców, niż to jest potrzebne i prze-
stać produkować rzeczy, których nie da się sprzedać. Wszystko co robi 
firma powinno być kwestionowane. Jeśli twoja firma to instytucja 
finansowa, będziesz musiał zastanowić się, czy chcesz inwestować, 
kupować aktywa czy pożyczać pieniądze firmom, które ignorują 
finansowe korzyści zrównoważonego rozwoju. Jeśli twój biznes działa 
w sektorze produkcyjnym, jak na twoją produkcję wpłyną 
zwiększające się koszty surowców i energii? Co się stanie, gdy cena 
ropy wzrośnie do 150 czy 200, a nawet 300 dolarów za baryłkę? Co 
zrobisz, jeśli opodatkowana zostanie emisja dwutlenku węgla lub 
substancji chemicznych, których używasz? Co się stanie, kiedy lokalne 
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wysypisko śmieci nagle odmówi przyjmowania wytworzonych przez 
twoją firmę odpadów? Co, jeśli czystszy, bardziej efektywny system 
lub proces zostanie wymyślony w twojej branży? Co się stanie, gdy 
lokalne lub państwowe prawa środowiskowe zostaną zaostrzone?  

Nie popełniaj kardynalnego błędu zakładając, że twój biznes (czy 
branża) jest zwolniony z potrzeby eliminacji strat i myślenia o zrówno-
ważonym rozwoju. Dla przykładu: oto barwna historia, która wtargnęła 
w moje życie w 2012, kiedy zostałem zaproszony na wykład na temat 
zrównoważonego rozwoju dla grupy menedżerów z branży 
ubezpieczeniowej. Podczas prezentacji pokazałem zdjęcie domu 
zmiecionego z powierzchni przez falę toksycznego popiołu, który po 
kilku dniach opadów dosłownie wylał się z pękniętego składowiska 
rozmiaru pokaźnego jeziora.  

„Co to ma wspólnego z nami?” zapytał jeden z obecnych 
menedżerów, „to przykład kosztów ubocznych, które nie mają z nami 
nic wspólnego.”  

Przez kilka sekund patrzyłem na niego z niedowierzaniem. „Nie 
ma czegoś takiego jak koszty uboczne”, odpowiedziałem, „ponieważ 
ktoś, kiedyś będzie je ewentualnie musiał ponieść i będą to już jego 
koszty”. Wskazałem powtórnie na zdjęcie na ekranie, które 
przedstawiało graficznie to, co jest powszechnie uważane za drugi 
największy wypadek ekologiczny w przemysłowej historii Stanów 
Zjednoczonych. „Kto, jak myślicie był pierwszą osobą, do której 
zadzwonił właściciel zniszczonego domu po opadnięciu kurzu?” 
zapytałem.  

Minęło kilka sekund zanim jeden z menedżerów z końca sali 
powiedział niskim głosem: „jego agent ubezpieczeniowy”.  

Nie muszę dodawać, że obecni na sali byli znacznie bardziej 
zainteresowani eliminacją strat po tym przykładzie.  
 

Przechodząc do kolejnego etapu 
 
Jeśli już przebadałeś swoją firmę od stóp do głów, przyszedł czas na 
szukanie zagrożeń w twoim łańcuchu dostaw oraz na etapie 
użytkowania towarów przez konsumentów (patrz RYSUNEK 10-3). 
Wyższe ceny za paliwo zwiększają koszty surowców, zmiany w pra-
wie mogą, co prawda nie wpłynąć na twój biznes bezpośrednio, ale 
gdy twoi dostawcy mocno na tym ucierpią, sytuacja twojej firmy 
również ulegnie zmianie. Współpraca z dostawcami i branie na 
codzień pod uwagę klientów przy eliminowaniu strat, może pomóc 
obniżyć koszty tak dla jednych, jak i dla drugich, zarówno w krótkim 
jak i długim okresie.  
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RYSUNEK 10-3 Przeanalizuj cały łańcuch od dostawcy po klienta 

 
Na przykład, opisany w poprzednim rozdziale Wal-Mart obniżył 

o 3,4 miliarda dolarów swoje coroczne koszty usuwania odpadów, 
poprzez zlecenie swoim dostawcom redukcji opakowań o 5%6.  
Z drugiej strony (z perspektywy użytkowania przez klienta), 
Procter&Gamble odkrył, że 85% energii potrzebnej do używania jego 
produktów jest wykorzystywana przy podgrzewaniu wody. W rezul-
tacie, firma wprowadziła nowy produkt (Tide Coldwater), który 
umożliwia klientom zredukowanie ich kosztów za energię, dzięki 
praniu ubrań w zimnej wodzie. Dodatkowo, innowacja ta 
spowodowała, że produkty stały się bardziej przyjazne dla 
środowiska6. Jest to jeden z siedmiu zrównoważonych produktów tej 
firmy, który pomógł jej wygenerować więcej niż 7 miliardów dolarów 
ze sprzedaży w ciągu jednego roku.  

Nie popełniaj błędu, wierząc że twój biznes jest zwolniony  
z eliminacji strat i prewencji. Może nie jesteś producentem, ale to nie 
znaczy, że nie możesz czerpać korzyści z eliminacji marnotrawstwa. 
Jak wspomniano w Rozdziale 2, straty mogą przybierać niezliczone 
formy, włączając w to oszustwa, niepotrzebne ryzyko, szkody, 
finansowe roszczenia, straty inwestycyjne, błędy ludzkie, słabości 
(bądź braki) w systemach procesowych, zły serwis, procesy sądowe, 
złe relacje z klientami, itd. Wszystkie spośród nich mogą, i tworzą, 
potężne straty finansowe.   
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11 

Ciągłe pomiary i ich zapisywanie 
 
 
 
W 1979 roku założyciele firmy Sierra Nevada Brewing Company Ken 
Grossman i Paul Camusi, w szybkim tempie uruchomili browar, 
wykorzystując używane zbiorniki na mleko, sprzęt z odzysku po 
nieistniejących firmach piwnych oraz maszynę do butelkowania 
napojów. Dzisiaj Sierra Nevada zatrudnia 450 osób i produkuje 
dziewięć wygrywających nagrody typów piwa. Według koordynatora 
ds. zrównoważonego rozwoju firmy, Cheri Chastain, regularne pomia-
ry pomagają zbadać, na jakim etapie firma traci wodę, prąd i inne 
zasoby, a także gdzie produkowanie są odpady. Gdy źródło marno-
trawstwa zostanie zidentyfikowane, Cheri pracuje z zespołami 
pracowników firmy nad jego redukcją. „Gromadzenie danych jest 
absolutnie niezbędną drogą do sukcesu”, wyjaśnia. „Trzymam 
dokładną dokumentację ze wszystkich prowadzonych programów 
zrównoważonego rozwoju. Bez tych danych nie byłoby możliwe 
dojście do tego, czy polepszamy sytuację i osiągamy zamierzony cel”1.  

Typowe pomiary zapisywane przez program redukcji strat firmy 
Sierra Nevada, które pomagają zaoszczędzić miliony dolarów rocznie 
zawierają:  

 
• Ilość materiałów, które są poddane recyklingowi przez różnych 

kontrahentów firmy (zawierają pomiary wag, a także uzyskany 
przychód), 

• Ilość materiałów, które firma ponownie wykorzystuje (w iloś-
ciach lub wagowo, jak również, który dział ich użył), 

• Ilość materiałów wysłanych na wysypisko śmieci wyrażona 
wagowo (bazując na fakturach od przewoźnika). 

 
W Sierra Nevada, dokonywane są także inwentaryzacje gazu 

cieplarnianego. „Ilość wyprodukowanej wody i zużytej energii elek-
trycznej, a także ilość zużytego naturalnego gazu i wody oraz ilość 
emisji dwutlenku węgla, jest porównywana z ilością beczek piwa, 
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którą produkujemy każdego miesiąca”, jak mówi Cheri. „ A wszystko 
to dostarcza nam świetnych współczynników do dalszej pracy”.  

Jak odkryła Pani Chastain, bardzo trudnym lub wręcz niemożli-
wym jest stwierdzenie, jak wiele strat generuje firma, ile z nich zostało 
wyeliminowanych lub też jak wiele pieniędzy zostało zaoszczę-
dzonych bez prawidłowego i ciągłego zapisywania danych. Dla wielu 
firm oznacza to baczne przyglądanie się zakupom substancji 
toksycznych (jak również kosztom ich używania), analizowanie ilości 
i rodzaju odpadów produkowanych przez każdy z działów i procesów 
(zwykle przez zapisywanie, co kto wyrzuca), jak również sprawdzanie 
opłat, zewnętrznych kosztów oraz podatków związanych z obecnymi 
praktykami postępowania z odpadami.   
 

Wymagania dotyczące dobrego systemu 
zapisywania danych 
 
Prostota to klucz do należytego tworzenia pomiarów. Poza prostotą, 
sugeruje się, że: 

 
• system powinien być prosty do zrozumienia, 
• informacje i wyniki powinny być przedstawianie w czasie 

realnym, 
• zgromadzone dane powinny być adekwatne, niezawodne, 

niezbędne, 
• system powinien być prosty w użytkowaniu (czyli więcej czasu 

powinno się poświecać na dążeniu do efektywności niż 
utrzymywanie ewidencji) i 

• wszystkie dane powinny być łatwe do przenoszenia (czyli łatwe 
do dzielenia i porównywania z innymi oddziałami firmy 
 i pracownikami)2. 

 
Wyniki pomiarów powinny być przedstawiane w sposób 

przejrzysty, dostępny i łatwy do odczytu. Poza tworzeniem informacji 
zwrotnej, poprzez regularny monitoring można pokazać, że przedsię-
biorstwo podchodzi poważnie do kwestii zrównoważonego rozwoju. 
Dzięki dostępnym, przejrzystym pomiarom dochodzi również do 
przyjaznego współzawodnictwa pomiędzy pracownikami lub oddzia-
łami firm, gdzie niczym drużyny, próbują przewyższyć jedna drugą  
w redukcji strat i w używaniu zasobów. Na przykład, Intercontinental 
Hotel Group nabył nowy system oprogramowania  SolveITLabs3, który 
miał za zadanie kontrolować ponad 40 elementów dotyczących 
zrównoważonego modelu biznesu możliwych do wdrożenia  
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w hotelach, tym samym umożliwiając czterem tysiącom hoteli na 
bieżąco obserwować ciągłe zużycie energii elektrycznej z sugestiami 
jak zredukować straty o nawet 25% (oszczędności na poziomie  
200 milionów dolarów rocznie). Jako bonus, system przedstawia 
ścieżkę wizualną oszczędności za energię wszystkich hoteli 
Intercontinental tak, aby dyrektorzy mogli porównywać swoje wyniki 
z innymi. Podobnie bezodpadowa fabryka Subaru w Lafayette w USA, 
używa pomiarów dotyczących redukcji strat podczas okresowej oceny 
menedżerów.  
 

Audyty środowiskowe 
 
Podobnie jak proces mapowania systemu pracy nie jest nazywany 
przez praktyków zajmujących się minimalizacją strat procesem  
mapowania, tak samo znajdowanie, zbieranie i sprawdzanie wiary-
godnych faktów i liczb przez wielu praktyków nie jest określane jako 
audyt. Słowo „audyt” wydaje się tutaj jak najbardziej na miejscu, 
mimo że jest używane na co dzień w kontekście księgowym i pozornie 
nie wydaje się być związane ze zrównoważonym rozwojem (dla 
przykładu, czyste powietrze nie posiada wartości materialnej, ale 
spróbujmy bez niego żyć). Profesjonalni audytorzy idą o krok dalej, 
używając terminu audyt środowiskowy do opisania gromadzenia 
danych, sprawdzania i analizy używanych materiałów, a także 
pomiarów strat oraz poziomów emisji dwutlenku węgla. Trzeba być 
jednak ostrożnym, ponieważ, mimo że nazwę tę tworzy słowo 
„środowisko”, audyty środowiskowe są podobne do audytów 
finansowych, ponieważ są one bardzo efektywne w redukowaniu strat. 
Audyty środowiskowe mogą być wykonywane zarówno przez 
wytrenowanych pracowników, jak i licencjonowanych profesjo-
nalistów, i mogą obejmować wszystko od prostych list kontrolnych, aż 
po dokładne badania działalności firmy. 
 
Typowe obszary badań obejmują: 
 
• Inspekcje budynków, 
• Zbieranie, analizowanie i objaśnianie danych, 
• Komunikację z wykonawcami, klientami i dostawcami, 
• Pomiar kluczowych parametrów środowiskowych, 
• Analizowanie wewnętrznych zapisów, procedur, raportów  

i celów, 
• Porównywanie wyników z audytu do standardów obowiązu-

jących w danej branży (takich jak ISO 14001), oraz 
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• Poziom umiejętności, opinie i motywację pracowników, 
• Dodatkowe opcje mogą zawierać poziom zgodności z regu-

lacjami i prawem środowiskowym, oczekiwania klientów oraz 
obszar odpowiedzialności firmy4. 

 

Typy audytów środowiskowych 
 
Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, sześć 
najbardziej popularnych audytów przeprowadzanych przez 
profesjonalnych audytorów środowiskowych to: 
 
• Audyt przedzakupowy. Audyt wykonany przed lub po znaczących 

inwestycjach (może to być nabycie innej firmy, ziemi czy sprzę-
tu). Koncentruje się on na roszczeniach i zakresie odpowiedzial-
ności, szczególnie pod kątem potencjalnych szkód na środowisku 
naturalnym, które mogą być wynikiem takiej inwestycji.  

 

• Audyt zgodności. Zazwyczaj jest częścią ogólnej oceny z nacis-
kiem położonym na zgodność z prawem środowiskowym i dopa-
sowaniem do systemów zarządzania środowiskiem ISO 14004.  

 

• Audyt due diligence. Podobny do audytu akwizycyjnego, w któ-
rym dokonywana jest ocena ustalająca potencjalne prawne 
roszczenia i zobowiązania (zazwyczaj dla potencjalnych 
inwestorów). W tym audycie zawarta jest także ocena zdrowia, 
bezpieczeństwa i ryzyka pożaru, jak również analiza historyczna 
i ocena przepisów prawa.   

 

• Audyt odpadów. Tutaj nacisk jest kładziony na proces 
wytwarzania odpadów, miejsce ich powstawania i postępowanie 
z nimi (czy firma obchodzi się z nimi bezpiecznie, czy są 
odpowiednio przechowywane itp.). Brane są również pod uwagę 
ukryte straty takie jak np. nieużyte surowce, straty w energii 
i wodzie, czy straty czasu w procesie produkcji.  

 

• Audyt utylizacji odpadów. Często wykonywany dla spełnienia  
(po części) „obowiązku należytej staranności” w odniesieniu do 
sprawdzania w jaki sposób odpady są transportowane i utylizo-
wane przez wykonawców. Podczas pierwszej części tego audytu, 
najpierw jest sprawdzana dokumentacja zarządzania odpadami 
(np. licencje na zarządzanie odpadami, licencje na przewóz 
odpadów, raporty dotyczące spełnienia obowiązku należytej 
staranności). 
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• Audyt wodny. Podobny do audytu odpadów, z tym, że nacisk jest 
tutaj kładziony na straty w wodzie. Analizowane jest zużycie 
wody, ale także straty i uzdatnianie wody. Pobór wody jest 
mierzony i porównywany z tym, co spływa do kanalizacji. 
Rozbieżność oznacza wyciek wody lub inne problemy5.  

 

• Audyt recenzyjny. Audyt przeprowadzany przez kolegów 
(specjalistów z danej dziedziny) spoza danego zakładu czy 
fabryki. Np. General Electric przeprowadza corocznie inspekcje 
zwane „Green Factory” realizowane przez innych dyrektorów 
fabryki GE. 

 
Pomimo rosnącej akceptacji dla audytów środowiskowych, 

słyszy się od praktyków, że wyniki, które uzyskują z zewnętrznych 
audytów dają im niewiele więcej informacji, ponad te, które już mają. 
Jak stwierdził jeden z praktyków: „Kiedy przeprowadzamy audyt 
odpadów, nie tylko mierzymy ich ilość, ale także wiemy, w którym 
miejscu one powstają. Zewnętrzny audytor, który nie ma specyficznej 
wiedzy w danych obszarach albo odpowiedniego sprzętu, może tylko 
dokonywać pomiarów”. Niektóre przedsiębiorstwa, które z sukcesem 
zredukowały swój poziom odpadów na przestrzeni lat, czasami czują 
jednak potrzebę cofnięcia się i poproszenia zewnętrznych specjalistów 
o wykonanie drugiej opinii, odsłaniającej nowy sposób myślenia lub 
inspirującej do nieoczekiwanych wniosków.    
 

Audyty środowiskowe nie bolą 
 
Zgodnie z tym, co twierdzą pracownicy firm, które zostały poddane 
audytowi środowiskowemu, proces ten jest relatywnie bezbolesny. 
Szczególnie firmy, które pierwszy raz są poddawane takiemu 
audytowi, nie wahają się przyznać do pewnego braku wiedzy 
dotyczącej wszystkich aspektów prowadzonej działalności w kwes-
tiach zgodności z przepisami, użycia energii i zasobów, źródeł 
surowców, kwestii związanych z dostawami, produkcji i dostaw 
produktów i usług, tego, co jest dostarczane i wychodzi z biur i budyn-
ków produkcyjnych, zależności kosztowych z dostawcami, i tematów 
związanych z zarządzaniem środowiskowym. Na przykład, the 
Glasgow Housing Association w Szkocji (największy zarządca 
nieruchomości socjalnych w Wielkiej Brytanii) zleciła przepro-
wadzenie pierwszego audytu środowiskowego w swojej siedzibie 
firmie British Safety Council. Audyt ten wskazał obszary, w których 
można było uzyskać ponad 51 000 dolarów oszczędności. W procesie 
rozwinięto kilka planów minimalizujących straty, stworzono bibliotekę 
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zasobów, wprowadzono rekomendacje, dzięki którym pracownicy 
mieli być bardziej wydajni oraz cele związane z redukcją odpadów6.  

Patrząc z tej perspektywy, audyt środowiskowy może 
doprowadzić do zmniejszenia kosztów, które znacznie przewyższą 
koszt wykonania audytu. Dla przykładu Genzyme Diagnostics, firma 
biotechnologiczna z Wielkiej Brytanii, przeprowadziła audyt 
środowiskowy, który wskazał ponad 80 000 dolarów potencjalnych 
rocznych oszczędności, wynikających z sugestii dotyczących 
eliminacji odpadów, porad w kwestii ponownego użycia i recyklingu,  
a także pomiarów redukcji zużycia światła i wody7.    
 

Jak rozpocząć? 
 
• Przed rozpoczęciem audytu zakomunikuj wszystkim, jakie są 

jego cele. Poinformuj pracowników każdego działu firmy, co 
będzie robione i dlaczego. 

• Zidentyfikuj parametry audytu. Ustal co będzie sprawdzane: 
Odpady? Woda? Energia? Jeden proces? Cała fabryka? 

• Ustal jednostki pomiarów. W jaki sposób dane z audytu będą 
zapisywane? Jak będą mierzone straty (w ujęciu ilościowym, 
monetarnym…)? Ustal te kwestie zanim audyt się rozpocznie.  

• Ustal tzw. politykę „nieobwiniania”. Podkreślaj, że najważniej-
sze jest zidentyfikowanie obszarów do poprawy, a nie szukanie 
winnych.  

• Przeprowadzaj audyt podczas normalnych, codziennych operacji, 
aby zachować dokładność danych.  

• Weryfikuj i sprawdzaj wyniki. Sprawdź zakończone prace i po-
miary i przejrzyj je ze wszystkimi zainteresowanymi.  

• Przedyskutuj wyniki. Zgromadź pracowników razem, zadawaj 
pytania, zidentyfikuj obszary, które wymagają poprawy, 
zgromadź sugestie usprawnień i podziel się sukcesem, jeśli 
zostanie on osiągnięty.  

• Powtórz proces. Po uzgodnieniu celów ustal datę następnego 
audytu i porównaj wyniki. Audyty powinny być przeprowadzane 
regularnie8. Tylko nie popadnij w pułapkę poświęcania większej 
ilości czasu na tworzenie pomiarów i statystyk, niż na 
dochodzenie do konkretnych rezultatów. 
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Gdzie szukać informacji? 
 
Poszukaj wyspecjalizowanych prywatnych firm, agencji rządowych  
i instytucji akademickich z doświadczeniem (zawsze gruntownie 
sprawdzaj zanim zatrudnisz profesjonalny serwis). 
Więcej informacji znajdziesz tutaj: 

• Environmental Protection Agency (www.epa.gov). 
• Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org) 
• Institute of Social and Ethical Accountability 
(www.accountability21.net ) 
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Podatki i prawo 
 
 
Ideą przy ustalaniu podatków jest dopasowanie ceny do kosztu. 
Niestety, koszt tego, co jest wysoko opodatkowane lub co jest mini-
malnie opodatkowane oraz tego, co w ogóle nie jest opodatkowane, 
czasami nie pasuje do reszty. Na przykład, chemikalia sprzedawane po 
20 dolarów za kilogram mogą być przedmiotem minimalnego 
opodatkowania, aby wesprzeć sprzedaż na skalę przemysłową, ale jaki 
jest prawdziwy koszt tych chemikaliów, gdy przenikną do wody, 
pożywienia czy ludzkiego ciała? W systemie księgowym opartym na 
wskaźnikach zrównoważonego rozwoju, szkody na zdrowiu będące 
rezultatem nieodpowiedniego składowania chemikaliów znajdą się  
w kolumnie: przyszłe koszty utylizacji, które są jednym z trzech 
głównych filarów wydatków, które firmy powinny starać się 
eliminować (zgodnie z RYSUNKIEM A-2 znajdującym się na końcu 
Wstępu). Oczywiście pozyskiwanie wpływów do budżetu nie jest 
jedyną funkcją podatków. Podatki mogą też zniechęcać do kupna 
produktów czy usług, co ma miejsce w przypadku alkoholu 
i papierosów. Niestety, jeśli podatki są stosowane w przypadku 
towarów i aktywności uznawanych za wartościowe mogą przynosić 
ten sam efekt. Rozważmy obowiązek podatkowy związany z liczbą 
zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Większość firm jest opodatko-
wanych, w zależności od ilości osób, które zatrudnia (praktyka 
rozpoczęta w Niemczech w XIX wieku). Dlatego, im więcej osób 
przedsiębiorstwo zatrudnia, tym większe płaci podatki. Równie 
zadziwiające jest to, że im więcej ktoś pracuje, tym wyższe podatki 
płaci (w samych tylko Stanach Zjednoczonych – dwie trzecie podatku 
dochodowego, co stanowi 80% wartości podatków uzyskanych przez 
rząd USA, pochodzi z opodatkowania pracowników). Jaki ma to 
wpływ na wydatki konsumentów (silnika, który napędza wzrost 
gospodarczy danego kraju)? 
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Nakładanie podatków ma dwojakie konsekwencje 
 
Od lat rosnąca liczba niezależnych naukowców sugeruje, że obecne 
struktury podatkowe mogłyby być lepiej użyte. Pomysł jest prosty: 
opodatkować to, czego społeczeństwo chce mniej (np.: zanie-
czyszczenie i odpady) i zredukować lub wyeliminować podatki za to, 
na czym społeczeństwu bardziej zależy (zatrudnienie i przychody). 
Podatek za emisje dwutlenku węgla, na przykład, mógłby pomóc 
zredukować zmiany klimatyczne oraz koszty i zagrożenia z nim 
związane. W przeciwieństwie do systemu handlu emisjami, który 
pozwala rynkowi przewidywać ilość tolerowanych emisji oraz, a co za 
tym idzie - zmiany cen dwutlenku węgla, podatek nałożony na gazy 
cieplarniane ustaliłby sztywną cenę i to ona determinowałaby ilość 
emisji. Innymi słowy, im wyższy podatek nałożony na gaz 
cieplarniany, tym większy bodziec do redukcji emisji. Jak wysoki 
musiałby to być podatek? Oszacowano, że aby osiągnąć adekwatną 
redukcję emisji dwutlenku węgla bez nadmiernego nadwyrężania 
światowej gospodarki, podatek prawdopodobnie musiałby wynosić 
między 20 a 50 dolarów za tonę emisji CO2. W Stanach Zjedno-
czonych oznaczałoby to na przykład wprowadzenie podatku na 
benzynę, olej napędowy oraz oleje silnikowe w wysokości 6%, a na 
energię elektryczną wyprodukowaną z węgla w wysokości 14% 1.  

Jako, że emisja dwutlenku węgla nie jest jedyną szkodliwą 
substancją, której ilość świat chce zmniejszyć, podobne obowiązki 
zostałyby nałożone na wszystkie niebezpieczne emisje włączając chlor, 
siarkę, czterofluorek węgla, sześciofluoroetan, fluorowodorowęgle 
i podtlenek azotu, a także substancje toksyczne, jak chemiczne 
nawozy, pestycydy czy fosfor. Szkodliwe praktyki, włączając w to 
ubożenie warstwy uprawnej gleby, niemożliwe do odtworzenia wyręby 
lasów, a także procesy wydobycia metali i minerałów (włączając 
kopalnie boksytu, chromu, węgla, złota i srebra), byłyby kolejnymi 
kandydatami do opodatkowania. Odpady wywożone na wysypiska 
śmieci lub do spalarni, także byłyby wzięte pod uwagę.  

Nie ulega wątpliwości, że wiele kręgów biznesowych będzie się 
wzdrygało na takie pomysły zmiany podejścia do podatków, ale to co 
nie zostałoby opodatkowane, stanowi o sile tego pomysłu. Podatek 
dochodowy od osób prawnych mógłby zostać zredukowany albo wręcz 
wyeliminowany, skończyłby się podatki od zatrudnienia, a podatek 
dochodowy zostałby drastycznie obniżony. Ludzie i firmy mogliby 
zaoszczędzić większość, jeśli nie całość swoich przychodów, a żadna 
firma nie byłaby karana za zatrudniane większej ilości pracowników. 
Opodatkowanie oszczędności, kont emerytalnych czy kont 
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przeznaczonych na czesne mogłoby być także zlikwidowane. 
Dodatkowo: 
 
• Firmy, które starałyby się być bardziej wydajne, mogłyby mieć 

więcej kontroli nad swoimi obciążeniami podatkowymi.     
• Zyski zwiększałyby się, w miarę jak firmy stawałyby się bardziej 

zrównoważone. 
• Jakość dóbr i usług uległaby polepszeniu (jak dzieje się to przy 

eliminowaniu marnotrawstwa). 
• Koszty i zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi 

złagodniałyby.   
 

Jest zrozumiałym, że tak wielkie posunięcie musiałoby być 
stopniowe, aby dać firmom i przemysłowi czas na zaadaptowanie się. 
Ponadto, gdy raz doszłoby do takiej zmiany, równocześnie należałoby 
wprowadzić zdroworozsądkowe podejście do dotacji. Energia 
(włączając energię słoneczną i wiatrową) mogłaby być sprzedawana 
po prawdziwym koszcie, a miliardy dolarów podatników obecnie 
przeznaczane na problemy generowane przez odpady i zanieczysz-
czenie powietrza, mogłyby być przekierowane na szkolnictwo, 
programy społeczne, kreowanie miejsc pracy i na promocję czystszego 
i zdrowszego środowiska życia i pracy. 
 

Zaangażowanie legislacyjne 
 
Redefining Progress jest wiodącym instytutem badawczym 
zlokalizowanym w USA poświęconym zrównoważonemu rozwojowi. 
Przez ponad 12 lat ta, oraz kilka innych organizacji, studiowała efekty 
marnotrawienia podatków. Doszła do wniosku, że 25%, a nawet 
więcej, wszystkich amerykańskich dochodów publicznych mogłoby 
być zastąpione, gdyby rząd zaczął opodatkowywać odpady i zużycie 
naturalnych surowców, zamiast dochodów. Na przykład 
niewygórowany wstępny podatek nałożony na spalanie paliw 
kopalnianych, razem z redukcją opodatkowania wynagrodzeń, mógłby 
zwiększyć amerykańskie PKB i wykreować 1,4 miliona nowych 
miejsc pracy, jednocześnie zmniejszając źródła zmian klimatycznych 
o 50%2. Gospodarka krajowa mogłaby w ten oto sposób uzyskać 
solidne podstawy, ponieważ wzrost byłby bardziej zrównoważony, 
mniej kosztowny i mniej zależny od zagranicznych dóbr. Problem 
polega oczywiście na tym, że w rządzie jest zaledwie kilka osób, które 
mają wizję (lub odwagę) rozpoczęcia takiej zmiany. Jednocześnie 
prawdą jest, że większość ludzi nie chce nakładania wyższych 
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podatków na cokolwiek – szczególnie (paradoksalnie), jeśli już 
zainwestowali znaczącą sumę pieniędzy w nieefektywny dom lub 
firmę, niewydajne systemy grzewcze, samochody konsumujące dużą 
ilość paliwa itp.      
Historycznie biznes zawsze walczył z większością form legislacji, ale 
koszty związane ze zmianami klimatycznymi powodują, że wielu 
prezesów firm zastanawia się nad tym, jak prawo promujące wyższe 
podatki i limity na emisję CO2 mogłoby być użyte, aby wspomóc 
przemysł. Dla przykładu, na początku 2007 roku prezesi zarządów 
kilku topowych amerykańskich korporacji wezwali prezydenta 
George’a W. Busha do uchwalenia obowiązkowej redukcji emisji 
dwutlenku węgla, aby walczyć z globalnymi zmianami klimatycznymi 
(ich celem było zmniejszenie emisji gazu cieplarnianego o 60% do 
roku 2050). Grupa, która przyjęła nazwę U.S. Climate Action 
Partnership (USCAP), składała się z prezesów Alcoa, BP America, 
Caterpillar, Duke Energy, DuPont, The FPL Group, General Electric, 
Lehman Brothers, PG&E i PNM Resources oraz czterech wiodących 
organizacji pozarządowych: Environmental Defense, Natural 
Resources  Defense Council, Pew Center on Climate Change i World 
Resource Institute. Poprzez połączenie sił chciano uniknąć bałaganu 
związanego z potencjalnymi kosztownymi i wzajemnie się wyklucza-
jącymi regulacjami stanowymi czy regionalnymi. Grupa starała się 
pracować z ustawodawcami, aby wspólnie formułować cele w taki 
sposób, aby firmy miały czas na przygotowanie się do zmian i wdroże-
nie rozwiązań, które jednocześnie wpłyną pozytywnie na środowisko  
i efektywność energetyczną oraz będą chroniły interesy gospodarcze3. 
 

Zaangażowanie inwestorów 
 
Inteligentni prezesi firm i przenikliwi, niezależni myśliciele nie są 
jedynymi tęskniącymi za zrównoważonym rozwojem. We wrześniu 
2007, prominentna grupa państwowych oficjeli, dyrektorów funduszy 
emerytalnych i organizacji środowiskowych, złożyła petycję do 
amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych, prosząc o wpro-
wadzenie wytycznych wymagających od wszystkich państwowych 
firm ujawnienia ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi oraz 
działań prowadzonych na rzecz złagodzenia tego ryzyka. 
Stupiętnastostronicowa petycja podpisana przez osoby sprawujące 
wysokie funkcje państwowe, prokuratorów generalnych i dyrektorów 
funduszy stanowych w Kalifornii, na Florydzie, w Maine, Nowym 
Jorku, Północnej Karolinie, Oregonie i Vermont, podkreśla, że 
„zmiany klimatyczne stały się obecnie znaczącym czynnikiem 
wpływającym na sytuację finansową firm … [Dlatego też] inwestorzy 
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szukają firm z najlepszymi wynikami, aby uniknąć ryzyka 
finansowego związanego ze zmianami klimatycznymi oraz takich, 
które będą potrafiły obrócić w zysk nowe możliwości, jakie da 
regulacja o gazach cieplarnianych. W petycji podkreśla się, że 
„zainteresowanie ryzykiem klimatycznym nie ogranicza się obecnie do 
inwestorów ze szczególnym etycznym czy politycznym 
zainteresowaniem zmianami klimatu, ale także tych skoncentrowanych 
tylko i wyłącznie na finansach.” 
 

Grupa twierdzi, że inwestorzy mają prawo wiedzieć: 
 

• Jak bardzo poważnie firmy biorą pod uwagę zmiany klimatyczne 
podejmując strategiczne decyzje (szczególnie ryzyko fizyczne, 
które wynika ze zmian klimatycznych, a które może bardzo 
wpłynąć na działalność firmy i jej wynik finansowy), 

• Które firmy plasują się na czele stawki firm odpowiadających na 
szanse i zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, 

• Które firmy nie nadążają za tymi potrzebami, przez co 
inwestorzy powinni ich unikać, 

• Jakie są działania prawne związane ze zmianami klimatycznymi4. 
 

Wytyczne przygotowane i zatwierdzone przez amerykańską 
Komisję Papierów Wartościowych w styczniu 2008, wymagają od 
firm by brały pod uwagę wpływ prawodawstwa i regulacji klima-
tycznych (włączając w to międzynarodowe regulacje i porozumienia) 
podczas przygotowywania swoich sprawozdań finansowych. 
 

To nie dotyczy jedynie wielkiego biznesu 
 
Małe firmy także wzywają do większej ilości regulacji w oczekiwaniu, 
że będą wkrótce czerpać z tego korzyści. Na przykład, organizacja 
o nazwie Small Business California pracuje nad tym, aby wesprzeć 
Global Warming Solutions Act – AB32 (Ustawę o globalnych 
rozwiązaniach cieplarnianych), której nieprzestrzeganie nakłada duże 
konsekwencje prawne. Idea tej ustawy jest prosta: zrównoważyć 
zmniejszenie szkodliwych emisji finansowymi bodźcami 
skłaniającymi do poprawy. Program działa jak nieoprocentowana 
pożyczka: przedsiębiorstwa są zachęcane do tego, by zamienić zyski, 
które normalnie tracą poprzez zmarnowaną energię, na wdrożenie 
energooszczędnych rozwiązań (np. zwiększona izolacja, bardziej 
wydajne maszyny, itd.), które szybko się spłacą. Ironią jest to, że 
organizacje ekologiczne lobbują na rzecz takich zmian od lat, jednak 
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ich wysiłki przyniosły rezultaty dopiero wtedy, gdy lokalni 
przedsiębiorcy dołączyli do ich głosu5.  
 

Dodatkowe przykłady 
 
Podatki i przepisy mające na celu zmniejszenie ilości marnotrawstwa 
bez wątpienia wywołują u niektórych osób wściekłość, ale raport 
rządowy opublikowany w Wielkiej Brytanii stwierdza jednoznacznie, 
że przedsiębiorstwa i konsumenci chcą, aby ich rząd zrobił więcej  
w kierunku ułatwienia likwidacji marnotrawstwa6. Obowiązkowe 
etykietowanie i klasyfikacja towarów elektrycznych i maszyn w zakre-
sie wydajności (np. etykiety Energy Star), to tylko jeden z przykładów, 
jak przepisy mogą pomóc w informowaniu konsumentów o kosztach  
i oszczędności energii, przy jednoczesnym zwiększeniu popytu na 
towary przyjazne środowisku. Inne rozważane w Wielkiej Brytanii 
zmiany ułatwiłyby firmom instalowanie zielonych technologii, takich 
jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe. W czasie, kiedy brano tę 
zmianę pod uwagę, większość firm musiała przechodzić przez długi 
proces planowania (od 8 do 16 tygodni) i zapłacić równowartość  
3 000 dolarów, jeżeli chciały zainstalować panel słoneczny czy małą 
turbinę wiatrową. Aby zachęcić do stosowania odnawialnych źródeł 
energii, rząd rozważał umieszczenie urządzeń do produkcji energii 
odnawialnej w kategorii "dozwolony rozwój", co pozwoliłoby na ich 
montaż bez konieczności pozwolenia na budowę. Stworzenie swoistej 
„mapy drogowej” mającej się przyczynić do poprawy wydajności 
nowych budynków przy ograniczeniu emisji dwutlenku węgla jest 
również brane pod uwagę. 

Tymczasem w USA, w Kalifornii urzędnicy odkryli, że 
większość urządzeń klimatyzacyjnych jest na tyle nieszczelna, że do-
chodzi do 20-30% ucieczki chłodzonego czy ogrzewanego powietrza. 
Dlatego też rząd zmniejszył dozwolony wskaźnik wycieku do 6%. 
Dalsze badania wykazały, że zewnętrzne światła parkingowe 
i uliczne kierują 15% strumienia światła w górę, nie w dół. Dozwolone 
straty oświetlenia zewnętrznego ustalono więc na poziomie 6%. 
Podobnie w 2009 roku, zostały wprowadzone przepisy zakazujące 
sprzedaży niewydajnych telewizorów z dużym ekranem (ustawa 
weszła w życie w 2011 roku). Warto wspomnieć, że choć w Kalifornii 
ceny energii są najwyższe w Stanach Zjednoczonych, jej obywatele 
płacą za nią najniższe rachunki w kraju, dzięki zaostrzeniu przepisów 
takich jak te, które zakazują sprzedaży nieekonomicznych produktów. 
Co ciekawe, władze stanowe zdecydowały się uniezależnić zyski firm 
energetycznych od wysokości konsumpcji energii, (czyli firmy 
dystrybuujące energię opierają teraz swoje zyski na ilości 
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obsługiwanych klientów, zamiast na ilości sprzedanej energii). Innymi 
słowy, zamiast sprzedawać więcej energii elektrycznej, aby uzyskać 
więcej zysku (co wręcz wzywa do marnotrawstwa), klienci są 
zachęcani do korzystania z mniejszej ilości energii elektrycznej, co 
sprawia, że przy ograniczonej ilości energii elektrycznej może być 
obsługiwane więcej osób7. Ten ruch zmniejsza zapotrzebowanie stanu 
na energię, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia zysków 
przedsiębiorstw energetycznych i wzrostu oszczędności konsumentów. 

Dodatkowe przedsięwzięcia zmniejszające marnotrawstwo 
energii, to ulgi podatkowe dla nabywców oszczędnych samochodów, 
urządzeń i budynków. Nowy Jork wspiera ten ruch deklarując, że 
wszystkie taksówki do roku 2012 będą musiały być oszczędnymi, 
mało spalającymi hybrydami – ma to zaoszczędzić taksówkarzom do 
ponad 1 000 dolarów miesięcznie, eliminując przy tym tony gazów 
cieplarnianych. Morał z tej historii? Spodziewajmy się więcej takich 
aktów prawnych. Najlepsza rada, to nie czekać aż rząd powie ci to, co 
już uznajesz za prawdę. Wyprzedzaj prawo, stając się tak wolnym od 
marnotrawstwa, jak to tylko możliwe. Nie można się pomylić działając 
w ten sposób. 
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Niebezpieczeństwa 
pseudoekologicznych oszustw  
 
 
Termin używany do opisania celowego zniekształcania prawdy w celu 
stosowania fałszywych ekologicznych twierdzeń nosi nazwę 
greenwashing. Przepisy, które są związane z tą tematyką są 
notorycznie niewystarczające i zbyt liberalne. Na przykład, zgodne  
z prawem jest stosowanie w wielu krajach symbolu recyklingu na 
każdym produkcie lub jego opakowaniu, nawet jeśli taki produkt 
zawiera tylko 1% materiału pochodzącego z recyklingu. Podobnie, 
firma może uczynić swoje produkty (lub procesy produkcyjne), nieco 
mniej szkodliwymi dla środowiska, a jednocześnie pochwalić się  
w swojej reklamie, że są one "zielone". Duże przedsiębiorstwa naftowe 
wydają się szczególnie wykorzystywać takie luki. Pod atakiem za 
czerpanie ogromnych zysków z niestabilnych cen paliw, wiele firm 
naftowych próbuje przedstawiać siebie jako część rozwiązania na 
światowe problemy energetyczne, a nie za ich główną przyczynę. Inni 
producenci uznali, że oni też mogą wypolerować swój proekologiczny 
wizerunek, bez specjalnego wysiłku, jako sposób na promowanie 
swoich produktów. Oczywiście, nie ma nic złego w namawianiu do 
proekologicznych zachowań, jeśli wysiłki schowane za tymi twierdze-
niami są uzasadnione. Ale problemy mogą występować i występują, 
gdy proekologiczna nowomowa i niesprawdzone obietnice okazują się 
być niczym więcej, jak pseudoekologicznymi oszustwami 
(greenwashingiem). 

Wiosną 2007 roku, TerraChoice Environmental Marketing 
(organizacja nadająca certyfikaty ekologiczne) wysłała badaczy do 
sześciu krajowych sieci handlowych w celu zebrania danych na temat 
produktów ekologicznych. W sumie zostało zbadanych 1018 
produktów, które obejmowały szeroki zakres: od odświeżaczy 
powietrza przez urządzenia i telewizory, po pasty do zębów. Jak się 
okazało, tylko jeden produkt okazał się być naprawdę ekologiczny - 
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wyrób papierowy z Kanady. Wszystkie pozostałe zawierały 
wprowadzające w błąd informacje, które nie mogły być sprawdzone. 
Obejmowały one: 

 
• Nieujawnienie wszystkich faktów. 57% deklaracji producentów 

badanych produktów, wprowadzało w błąd, sugerując, że cały 
produkt był ekologiczny, gdy w rzeczywistości był taki tylko 
w części. Pozostała część produktu to marnotrawstwo i destruk-
cyjne działanie, zarówno pod względem zużycia energii, 
zniszczenia lasów, jak i zużycia wody. 

 

• Brak dowodu na realność twierdzeń. 26% badanych produktów 
chwaliło się ekologicznymi referencjami, ale producent nie był  
w stanie potwierdzić, że informacje te są prawdziwe. 

 

• Niejasne etykiety. 11% wszystkich etykiet miało tak 
sformułowane teksty dotyczące ekologiczności produktu, że 
wprowadzało to konsumentów w błąd. Przykładem jest 
umieszczanie na produkcie symbolu recyklingu, bez wyjaśnienia, 
co zostało poddane recyklingowi. 

 

• Nieistotne zapewnienia. 4% ekologicznych deklaracji okazało się 
prawdziwych, ale nie miało realnej wartości. Na przykład, 
chwalenie się, że produkt jest wolny od CFC może brzmieć 
dobrze; jednak CFC jest nielegalne prawie od 20 lat. Tworzenie 
takiego zapewnienia może być interpretowane jako umyślna 
próba wprowadzenia w błąd opinii publicznej, przez 
prowokowanie do myślenia, że producent poszedł o krok dalej. 

 

• Promowanie ekologicznej strony szkodliwych produktów. Około 
1% producentów stosuje zapewnienia, które mogą być używane, 
aby odciągnąć uwagę konsumenta od faktu, że produkt jest 
szkodliwy (np. ekologiczny tytoń). 

 
• Wierutne kłamstwa. W mniej niż 1% badanych produktów, 

stosowano zapewnienia absolutnie fałszywe, zwykle przy użyciu 
lub przeinaczaniu "ekologicznych" certyfikacji akredytowanych 
jednostek1. 
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Dlaczego przedsiębiorstwa stosują greenwashing? 
 
Oprócz krótkoterminowych zysków finansowych, główne powody, dla 
których organizacje angażują się w greenwashing obejmują: 
 
• próbę odwrócenia uwagi ustawodawcy i zmniejszenie presji na 

zmiany legislacyjne, 
 

• chęć przekonania krytyków, że przedsiębiorstwo ma dobre 
intencje i że zmieniło swoje postępowanie, 

 

• potrzebę zwiększenia udziału w rynku kosztem konkurentów, 
którzy legalnie próbują stać się bardziej ekologiczni, 

 

• próbę zmniejszenia odejść pracowników świadomych 
ekologicznie (lub przyciągnięcia większej ilości pracowników), i 

 

• pragnienie, aby firma stała się bardziej atrakcyjna dla 
inwestorów. 

 
 

Kolejny przekręt: wykorzystywanie winy 
 
W średniowieczu, zawodowi odpustnicy sprzedawali odpusty, które 
pozwalały grzesznikom otrzymać przebaczenie za swoje grzechy. 
Podobnie jest z greenwashingiem. Koncepcja płacenia komuś, by 
odpokutować za swoje grzechy, wydaje się być nadal żywa i mieć się 
dobrze.  

Idea kupna i sprzedaży kredytów węglowych rozpoczęła się  
w 1989 roku, kiedy globalna firma AES zainwestowała 2 miliony 
dolarów w projekt leśny w Gwatemali. Spółka dokonała zakupu  
w przekonaniu, że będzie wkrótce uchwalone prawo o ograniczaniu 
emisji dwutlenku węgla i, że te same przepisy prawdopodobnie dadzą 
firmom borykającym się z redukcją emisji dwutlenku węgla 
możliwość równoważenia emisji2. Rosnąca liczba firm podążyła za tą 
modą, umożliwiając klientom równoważenie ich emisji dwutlenku 
węgla poprzez kupowanie kredytów węglowych. Na przykład, niektóre 
linie lotnicze dodające dobrowolnie kilka dolarów do cen biletów, czy 
firmy energetyczne dające możliwość płacenia wyższych 
miesięcznych rachunków za energię, aby zrównoważyć emisję 
dwutlenku węgla. W innych przypadkach, producent Range Rover 
oferował zrównoważenie emisji dla pierwszych 45 000 mil  
(72 000 km), co zostało uwzględnione w cenie nabycia pojazdu. 
Kolejny przykład, to ośrodek narciarski w Vail w stanie Kolorado, 



 121 

który raz zwabił narciarzy zakupem kredytów energetycznych, aby 
móc kupić turbinę wiatrową, by w przyszłości narciarze mogli być 
neutralni względem emisji węgla, podczas gdy będą wywożeni 
wyciągiem na szczyt pobliskiej góry.  

Oczywiście, pieniądze zebrane na programy związane z kredy-
tami węglowymi, powinny być wykorzystane na budowę lub 
promowanie przyjaznych dla środowiska projektów, takich jak 
sadzenie drzew, ochrona lasów, program finansowania alternatywnych 
źródeł energii lub zachęcanie do kampanii na rzecz oczyszczania 
środowiska. Według Banku Światowego, około 100 mln dolarów 
rocznie jest przekazywane na ten cel w imieniu klientów. Jednak część 
z tych pieniędzy nigdy nie dociera do swego miejsca przeznaczenia. 
Brokerzy są znani z tego, że zatrzymują dla siebie aż do 60% tych 
środków, gdy są one przekazywane od jednego pośrednika do 
drugiego. Wielu programów sadzenia drzew nigdy nie rozpoczęto,  
a niektóre projekty związane z energią słoneczną okazywały się być 
zwykłymi oszustwami. Pieniądze zainwestowane w kampanie na rzecz 
oczyszczania środowiska zostały poddane w wątpliwość (zwłaszcza 
kampanie, które zostały już opłacone), a kredyty węglowe były 
wielokrotnie sprzedawane dziesiątkom różnych odbiorców. 
 

Oddzielanie ziarna od plew 
 
Mając tak wiele możliwości do nadużyć, ludzie i przedsiębiorstwa, 
które chcą wziąć udział w inicjatywie ekologicznej czy programie 
offsetu emisji CO2, zachęcani są do dokładnego sprawdzenia danego 
projektu przed przekazaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. 
Twórcy kampanii greenwashingowych są bardzo dobrzy zarówno  
w oszukiwaniu klientów, działaczy, dziennikarzy, jak i polityków. Dla 
zabezpieczenia się, sugeruję: 
 
• Słuchanie głosu zdrowego rozsądku. Jeśli zapewnienia spółki 

wydają się zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe to 
prawdopodobnie nie są realne (zwłaszcza jeśli firma mieści się  
w tradycyjnie nieekologicznej branży lub jej produkty są nie- 
ekologiczne). Nie daj się nabrać na slogany, wzruszające 
reklamy, czy inne zapewnienia, użyte tylko po to, by cię zwieść. 

 

• Odrobienie zadania domowego. Wszystkie produkty posiadają 
ukrytą historię. Nawet przy przetwarzaniu bambusa, który jest 
często reklamowany jako typowa ekologiczna alternatywa, 
począwszy od materiałów budowlanych po tkaniny, 
wykorzystuje się chemikalia (np. wodorotlenek sodu, żrącą 
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substancję chemiczną używaną do czyszczenia rur i dwusiarczku 
węgla; obie te substancje są rzadko odzyskiwane i ponownie 
używane). Przeanalizuj wszystko, zanim się zaangażujesz.  

 

• Zadawanie pytań i żądanie dokumentacji. Jeśli firma nie może 
potwierdzić swoich zapewnień obowiązującymi certyfikatami, 
oficjalnymi raportami z audytów lub podobnymi dokumentami, 
to prawdopodobnie nie mówi prawdy. Dla przykładu, niektóre 
firmy twierdzą w swoich reklamach, że finansują zagrożone lasy, 
mokradła i gatunki. Nie jest jednak powiedziane, że zostały one 
do tego zmuszone prawnie ze względu na ich destrukcyjne 
praktyki. 

 

• Szukanie spójności w czasie. Dość typową praktyką jest 
komunikowanie o zmianach strategii lub podejmowaniu nowych 
inicjatyw tylko po to, by plany te przesunąć w czasie, gdy już 
firma nie będzie w centrum uwagi. Aby nie paść ofiarą tej 
praktyki, sprawdź spójność i trwałość poprzednich zielonych 
projektów danej firmy, aby ocenić prawdopodobieństwo 
powodzenia kolejnych.  

 

• Potwierdzanie ważności stowarzyszeń branżowych. Nie brakuje 
wątpliwych prawnie stowarzyszeń branżowych, które, jak 
twierdzą przedsiębiorstwa, czuwają nad nimi i ich branżą. 
Zasłanianie się takimi praktykami ułatwia nieuczciwym firmom 
mydlenie oczu innym. 

 

• Szukanie zaufanych i godnych zaufania certyfikatów. Należą do 
nich etykiety EPA, Energy star (dla AGD i RTV), EcoLogo 
i Green Seal (dla środków czystości), Forest Stewardship 
Council (dla drewna i produktów papierowych), oraz inne. 

 

• Podążanie za pieniędzmi. Niektóre firmy dokonują prywatnych 
darowizn dla grup lub jednostek, które nie pasują do ich 
publicznych wypowiedzi. Przykłady obejmują firmy, które 
zapewniają, że robią wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć ilość 
odpadów i zanieczyszczeń, ale potajemnie finansują pozwy, 
przepisy prawne i inne środki, aby realnie zapobiec zmianom, 
które naprawdę zmuszą je do rezygnacji z marnotrawstwa.  

 

• Testowanie międzynarodowej spójności. Aby ustalić, czy firma 
rzeczywiście przemienia się w ekologiczną, sprawdź, czy działa 
w różnych krajach na podstawie różnych standardów, a szcze-
gólnie w krajach, które mają niewielkie lub żadne regulacje. 
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• Sprawdzanie, w jaki sposób firma postępuje z krytyką. Niektóre 
firmy robią wszystko, aby wyciszyć swoich krytyków. Taktyki 
obejmują od gróźb prawnych, po kolaborowanie z policją i siłami 
wojskowymi. Oczywiście, takie praktyki nie są dobrym 
wskaźnikiem uczciwości firmy, a co za tym idzie, jej 
zaangażowania w ekologię3. 

 
Po dodatkowe informacje na temat rozpoznawania kampanii 

greenwashingowych, można sięgnąć na www.greenwashingindex.com. 

 
Zysk w krótkim czasie, ból w dłuższym czasie  
 
W związku z coraz większą liczbą konsumentów i grup 
konsumenckich, zwracających uwagę na nieszczere firmy i ich 
greenwashingowe kampanie, coraz trudniejszym staje się głoszenie 
fałszywych deklaracji w celu uzyskania krótkoterminowych zysków. 
Na przykład, w lipcu 2007 roku, Royal Dutch Shell został zmuszony 
przez władze francuskie do wycofania się z kilku kosztownych reklam, 
które pokazywały kwiaty wyrastające z kominów. Woolworths 
w Australii został publicznie wyzwany i zawstydzony w sierpniu tego 
samego roku, za sprzedaż papieru toaletowego, który zawierał 
podrobioną etykietę zrównoważonego leśnictwa. Inne spółki 
doświadczyły spadku sprzedaży za podobne nieetyczne lub niezgodne 
z prawem zachowania. Na przykład MacMillan Bloedel, jeden z naj-
większych producentów drewna w Kanadzie został okrzyknięty przez 
działaczy ekologicznych seryjnym wycinaczem drzew i chronicznym 
użytkownikiem chloru, przez co stracił 5% swojej sprzedaży prawie 
w jedną noc, kiedy Scott Paper i Kimberley Clark zrezygnowali ze 
współpracy z tą firmą na terenie Wielkiej Brytanii4. Ani Scott Paper 
ani Kimberly Clark nie chcieli u siebie negatywnej reklamy. 

 
Rezultat 
 
Firmy, które dopuszczają się greenwashingu, nie tylko osłabiają 
wizerunek swojej marki i wręcz zapraszają do kolejnych kontroli, ale 
także osłabiają koncept stawania się bardziej ekologicznym, co nie 
przysparza im przychylności ze strony firm działających ekologicznie. 
Ostatnio, amerykańska Federal Trade Commission wezwała do 
specjalnego spotkania poświęconego aktualizacji wytycznych 
dotyczących ochrony środowiska, które mają spowodować, że 
greenwashing będzie zwalczany coraz silniej. Unia Europejska jest 
jeszcze bardziej zagorzała. Innymi słowy, krótkoterminowa 
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dwulicowość stworzona po to, aby oszukać klientów i opinię 
publiczną, może doprowadzić do długoterminowego bólu. Wystarczy 
jedna nieuczciwa praktyka, ujawniona w mediach lub w internecie, by 
potem tygodniami, miesiącami lub nawet latami zmagać się 
z kosztowną karą konsumentów. Warto wziąć to pod uwagę.  
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LUDZIE 
 
Zrównoważony rozwój to nie zagadnienie z zakresu technologii.  

U jego podstaw leży kwestia ludzkich zachowań, więc jako taki zależy 

od pracy zespołowej, współpracy i motywacji. Aby praktyki 

zrównoważonego rozwoju mogły zapuścić korzenie i wydać owoce, 

każdy pracownik, bez względu na to, czy jest sprzątaczką, pracowni-

kiem linii produkcyjnej czy administracji (dotyczy to także płacących 

klientów), musi uczestniczyć w tym procesie. Niezależnie od szczebla 

w hierarchii firmowej czy doświadczenia, każdy ma potencjał do 

odkrycia przeoczonej wcześniej ścieżki zrównoważonego rozwoju. Co 

równie ważne, każdy pracownik ma możliwość dołączenia swoich 

wysiłków do wspólnych, co pozwala uniknąć porażki i promować 

sukces. Dlatego też, zrozumienie znaczenia ludzi we wszystkich fazach 

procesu zrównoważonego rozwoju jest konieczne do podjęcia pełnego 

i wspólnego wysiłku na wszystkich frontach.  

Mówiąc krótko, ludzie to najbardziej konkurencyjny walor  

w biznesie. 
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Znaczenie klientów 
 
 
 
By zrozumieć, jak ważni dla zrównoważonego rozwoju są klienci, 
należy najpierw zdefiniować słowo „klient”. W biznesie, klient to 
każdy, komu służy organizacja. Przyjrzyj się dobrze tej definicji, 
zawiera ona każdego wewnątrz firmy – nie tylko tych, których 
pieniądze bierze się w zamian za produkt czy usługę, ale także tych, 
którzy ich obsługują. Transakcje klienckie to wymiana 
dwukierunkowa. Każdy płacący klient chce czegoś od firmy, która 
posiada pożądany produkt czy usługę, a firma chce czegoś od 
płacącego klienta (pieniędzy). Analogicznie, każdy pracownik chce 
czegoś od firmy, w której pracuje (wypłaty, szkoleń, uznania), a każda 
firma chce czegoś w zamian od swoich pracowników (umiejętności, 
pracy, lojalności, uczciwości). Taki dwukierunkowy scenariusz 
usługowy, bazujący na braniu i dawaniu, pozwala zaklasyfikować 
słowo „klient” do dwóch kategorii: 
 
• klientów zewnętrznych: ludzi, którzy wymieniają pieniądze na 

produkt lub usługę, 
 

• klientów wewnętrznych: osoby zatrudnione przez firmę, 
korzystające z niej, lub których odpowiedzialne działania zależą 
od pracy innych w ramach tej organizacji (czyli pracownicy, 
dostawcy, podwykonawcy, udziałowcy, społeczność, wokół 
której dana firma funkcjonuje oraz inne strony zainteresowane). 
(Jeżeli nie wierzysz, że pracownicy wymagają obsługi i nie 
wpadają w kategorię „klientów wewnętrznych”, zobacz strony 
29-30 [Pozyskiwanie, utrzymanie i motywowanie najlepszych 
pracowników] oraz odwołania do osiągnięć firmy Patagonia, 
produkującej ubrania outdoorowe, w zakresie przyciągania 
pierwszorzędnych pracowników. 
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Powrót do podstaw:  
Dziesięć przykazań sukcesu w biznesie 
 
Jednym z lepszych sposobów na zrozumienie, jak ważni są klienci, jest 
„Dziesięć klienckich przykazań”, lista sięgająca aż do czasów 
Mahatmy Ghandiego, który podobno uczył tych przykazań swoich 
pracowników wymiaru sprawiedliwości. Pomyśl nad każdym z nich  
w kontekście wewnętrznych i zewnętrznych klientów i znaczenia 
dwukierunkowej usługi: 
 

1. Klienci są najważniejszymi osobami w naszej firmie. 
 

2. Klienci nie zależą od nas – to my zależymy od nich. 
 

3. Klienci nie są po to, by się z nimi kłócić lub porównywać. 
 

4. Klienci przynoszą do nas swoje potrzeby – naszym zadaniem jest 
je zaspokoić. 

 

5. Klienci nie przeszkadzają nam w pracy – oni są jej celem. 
 

6. Klienci dzwoniąc wyświadczają nam przysługę – my nie 
wyświadczamy im przysługi obsługując ich. 

 

7. Klienci są częścią naszej firmy – nie są osobami postronnymi. 
 

8. Klienci zasługują na najbardziej uprzejme traktowanie i naj-
większą uwagę, jaką tylko jesteśmy w stanie im dać. 

 

9. Klienci to osoby umożliwiające wypłacanie nam pensji. 
 

10. Klienci są siłą napędową tej i każdej innej firmy. 
 
 

Zielona firma a ludzie 
 
Wartość „zielonych” rynków szacowana jest na około 600 miliardów 
dolarów1. W rzeczy samej, Walmart rozpoczął wprowadzanie zielonej 
wersji swoich produktów kilka lat temu, żeby przetestować rynek  
i ocenić reakcje klientów. Wnioski? Klienci faktycznie „przygarniają 
produkty pomagające środowisku”2. Należy zwrócić uwagę na to, że 
przejście firmy w zieloną nie oznacza gwarantowanej drogi do 
sukcesu. Inne ustalenia sugerują, że należy zająć się także 
następującymi kwestiami3: 
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• Utrzymuj ceny na niskim poziomie. Dobra wiadomość jest taka, 
że dodatkowy koszt związany ze zmianą firmy w zieloną (jeżeli 
w ogóle taki jest), z reguły można zrekompensować poprawą 
procesu produkcji na bardziej wydajny i zrównoważony. 

 

• Koncentruj się na jakości. Wielu odnoszących sukcesy 
praktyków zaleca, by ogólna jakość zielonego produktu była 
polepszona, zanim ogłosi się jego zielone walory. Innymi słowy, 
ulepszaj powody, dla których klienci kupią ten produkt zamiast 
mieć nadzieję, że „zzielenienie” sprawi, że produkt będzie 
bardziej atrakcyjny. 

 

• Włącz nowe zielone produkty w tradycyjną linię produkcyjną. 
Dodając równolegle do tradycyjnej linii produkcyjnej zieloną 
alternatywę, łatwiej wejść na zielony rynek, poznać potrzeby 
klientów, przezwyciężać błędy oraz zbierać informacje i pomysły 
na dalsze ulepszenia. 

 

• Najpierw wprowadź niewielkie zmiany. Wielu klientów wciąż 
wierzy, że produkty bezpieczne dla środowiska nie są tak 
skuteczne, jak produkty konwencjonalne. To w znacznym 
stopniu spuścizna po latach siedemdziesiątych, kiedy takie 
zarzuty z reguły były prawdą. Aby zrównoważyć to 
przeświadczenie, wiele organizacji zaleca skromność przy 
ogłaszaniu ekologiczności danego produktu oraz powstrzy-
mywanie się od rozgłaszania swoich zielonych intencji aż do 
momentu, kiedy poprawa jakości zostanie zauważona przez 
klientów. 

 

• Bądź radosny. Nie reklamuj zielonych produktów w czarnych 
barwach. Większość klientów zniechęca negatywny przekaz 
i z zasady lepiej reaguje na pozytywne wiadomości. 

 

• Znajdź wiarygodną zieloną akredytację. Wiele agencji 
rządowych, organizacji klienckich czy grup ekologicznych 
wydaje certyfikaty, by poprzeć i poświadczyć, że produkty są 
zielone. Skorzystaj. 

 

• Spraw by miejsce, gdzie sprzedajesz swoje produkty było 
ekologiczne. Wyeliminowanie odpadów nie tylko zmniejsza 
koszty, ale także prowadzi do zwiększonej sprzedaży. Przykła-
dowo, mały sklep spożywczy w Kalifornii – Vic’s Market – 
zmniejszył swoje roczne wydatki na energię o 48 000 dolarów 
(tym samym również emisję dwutlenku węgla), po przyjęciu 
podstawowych praktyk wydajnościowych. Dodatkową korzyścią 
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był wzrost sprzedaży, dzięki jaśniejszemu, energooszczędnemu 
oświetleniu oraz zamrażarkom ze szklanymi drzwiami, które 
przyczyniły się do poprawy temperatury w sklepie i dopro-
wadziły do tego, że klienci dłużej robili zakupy. Gdzie indziej, 
gigant detaliczny Walmart, zaopatrzył połowę jednego ze swoich 
sklepów w Lawrence, w stanie Kansas, w energooszczędne 
świetliki, a drugą połowę w jarzeniówki. Następnie 
obserwowano ze zdziwieniem, jak sprzedaż znacząco rosła po tej 
stronie sklepu, która była naturalnie oświetlona4.  

 
 

Bezpieczeństwo zatrudnienia a ludzie 
 
Nikt nie chce pracować w firmie, która bez powodu wręcza 
wypowiedzenia, ale czy można oczekiwać długoterminowego 
bezpieczeństwa pracy, szczególnie w czasie recesji? Tymczasowe 
zwolnienia pracowników, to starodawna praktyka podejmowana przez 
wiele firm w celu przetrwania trudnych czasów, tyle, że redukcja 
etatów też kosztuje pieniądze. Badania prowadzone przez  
Bain & Company (wyróżnione w wydaniu Harvard Business Review  
z kwietnia 2002) doprowadziły do wniosku, że jeżeli miejsce pracy jest 
ponownie otwierane w czasie od 6 do 18 miesięcy od jego zamknięcia, 
firma traci pieniądze na takiej transakcji5 (zobacz także, „Lay Off the 
Layoff’s” Jeffrey’a Pfeffera, Newsweek, 5 lutego 2010). Wydatki 
związane z tymczasowymi zwolnieniami to koszty odprawy, obniżenie 
produktywności i jakości, koszty ponownego zatrudnienia i przeszko-
lenia, niskie morale tych, którzy zostali w firmie. Na szczęście istnieją 
lepsze, i bliższe zrównoważonemu rozwojowi, sposoby traktowania 
ludzi, a tym samym dostawania od nich więcej w ramach umowy. 
Przykładowo, dziewięć firm wyróżnionych na liście „100 firm,  
w których pracuje się najlepiej” magazynu Fortune nigdy nie zwolniło 
tymczasowo swojego pracownika – przenigdy6. Wśród tych firm 
znajdują się: 
 
• Supermarkety Publix. Solidny bilans bez zadłużenia pozwolił 

sieci spożywczej Publix nabyć 49 sklepów i zatrudnić ponad 
1250 osób w roku 2008. W swojej 79-letniej historii Publix nie 
zwolnił tymczasowo ani jednego pracownika – najpewniej 
dlatego, że każdy zatrudniony posiada własne udziały w firmie. 

• The Container Store – detaliczny sprzedawca pojemników  
z siedzibą w Coppel, w Teksasie, zamroził pensje i monitorował 
wydatki w 2008 roku, by uniknąć zwolnień tymczasowych. Taka 
strategia pozwoliła na poszerzenie działalności w samym środku 
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recesji, przez otwarcie czterech sklepów i dopisanie do listy 
pracowników kolejnych siedemdziesięciu osób. 

• Aflac, z siedzibą w Columbus, w stanie Georgia (USA) sprzedaje 
dodatkowe ubezpieczenia. Do sugestii od pracowników, które 
pozwoliły na utrzymanie biznesu (i zaoszczędzenie milionów 
dolarów) należą: telepraca i elastyczne godziny pracy. W zamian 
za swój wkład, pracownicy otrzymują takie dodatki jak karnety 
do lokalnych siłowni, programy opieki dla dzieci oraz 
bezpieczeństwo zatrudnienia. 

• Nugget Market w Woodland, w Kalifornii, unika tymczasowych 
zwolnień przez ostrożne pośrednictwo pracy i mądre zarządzanie 
pracą. Zamiast zwalniać poprzez redukcję etatów w ciężkich 
czasach, 81-letni sklep spożywczy odmawia zastępowania 
pracowników, którzy odchodzą. Jako, że ich sklepy są relatywnie 
blisko siebie, pozycje jest stosunkowo łatwo zapełnić, a pra-
cownicy szkoleni są tak, by wypełniać różne obowiązki. W 2009 
roku, pomimo światowej recesji, firma obsadziła 173 stanowiska 
pracy, czyli o 22% wzrósł jej poziom zatrudnienia tamtego roku.  

 
Puenta? Zaangażowanie pracowników w wyszukiwanie sposo-

bów na cięcie kosztów i zwiększanie zysków (zamiast wyrzucanie ich 
za burtę, kiedy pojawiają się trudności), może zapewnić zarówno 
zwycięstwo, jak i zrównoważony rozwój. 

 

Środowisko pracy a ludzie 
 
Przez ostatnie 10 000 lat światło słoneczne, świeże powietrze oraz 
warunki naturalne miały ogromny wpływ na ewolucję człowieka, więc 
nie powinno dziwić to, że warunki sztuczne połączone z hałasem 
przemysłowym niekorzystnie działają na ludzką produktywność i osią-
gane wyniki. Badania pokazują, że robotnicy pracujący w fabrykach 
bez okien częściej doświadczają bólów głowy, omdleń czy nudności  
w porównaniu z pracownikami harującymi w świetle dziennym. 
Dodatkowe badania pokazały, że długotrwała ekspozycja na sztuczne 
światło obniża aktywność przeciwciał, zwiększa ilość infekcji  
i przeziębień i prowadzi do depresji7. Stworzenie miejsc pracy, które 
redukują takie utrudnienia jest zatem nieodłączną częścią praktyk 
związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przykładowo: 
• Lockheed Martin poinformował o zaoszczędzeniu pół miliona 

dolarów na rachunkach za prąd oraz zredukowaniu nieobecności 
w pracy o 15% po przeniesieniu swoich biur do budynku 
oświetlanego światłem dziennym. W konsekwencji, firma 
oszczędzała setki tysięcy dolarów rocznie na kosztach energii 
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oraz ze zdziwieniem odkryła, że dwuprocentowy wzrost 
produktywności oznacza dodatkowe 3 miliony dolarów rocznie. 
Dzięki samemu tylko wzrostowi efektywności, nowy budynek 
zwrócił się w czasie krótszym niż rok. 

• Boeing – firma lotnicza oraz Prince Street Technologies (PST) 
wprowadziły światło dzienne do swoich miejsc pracy 
i zaobserwowały poprawę systemów kontroli jakości. 
Konkretnie, w Boeingu łatwiej było przeczytać pomiary 
z narzędzi, dostrzegano wcześniej niezauważane szczeliny 
w kadłubach samolotów, łatwiej też było rozróżniać subtelne 
różnice w odcieniach kolorów. W PST, wprowadzenie światła 
dziennego odniosło taki sukces, że ilość przypadków 
odszkodowań pracowniczych spadła o 90%. 

• W Diagnostics Products Corporation we Flanders w New Jersey, 
zauważono wzrost efektywności pracowników po zainstalowaniu 
skutecznego systemu kontroli klimatyzacji i dodaniu świetlików, 
które „wpuszczały mnóstwo naturalnego światła”8. 

• Poprzez wprowadzenie świetlików oraz dodatkowej izolacji,  
w celu poprawy oświetlenia i kontroli temperatury, serwis 
weryfikacji kart kredytowych VeriFone w Costa Mesa,  
w Kalifornii, obniżył konsumpcję energii o 59%, a poziom 
absencji zmalał o 47%, co z kolei podniosło produktywność  
o 5%-7%9. 

• W siedzibie West Bend Mutual Insurance Company w West 
Bend, w stanie Wisconsin, zainstalowano kontrolery przy 
stacjach roboczych, które pozwalają pracownikom zmieniać 
temperaturę, przepływ powietrza, oświetlenie i poziom hałasu 
zgodnie z osobistymi preferencjami, co wpłynęło na 15% wzrost 
ilości rozpatrzonych wniosków na pracownika10. 

 
(Więcej informacji na temat środowiska pracy i jego wpływu na 

ludzi znajdziesz w rozdziale „Miejsce”) 
 
 

Słowo na temat „złych ludzi” 
 
W listopadzie 2009, guru lean thinking – Jim Womack, w biuletynie 
informacyjnym opisał swoje doświadczenie podczas zwiedzania 
ogromnej firmy usługowej. Podczas tej wizyty, gospodarze skarżyli się 
na ludzi z innego działu i na to, że ci ociągają się jak mogą  
w odpowiedzi na potrzebne zmiany. Niedługo po tym, w innym 
sektorze, kolejny zespół narzekał na opór działu finansów związany  
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z tymi samymi zmianami. W pewnej chwili, Womack zapytał 
gospodarzy, czy działy, z których pochodzili ci „źli ludzie” w jaki-
kolwiek sposób skorzystały na przeprowadzanych zmianach. 
Odpowiedź, po krótkiej dyskusji, brzmiała rzecz jasna „nie”. W rzeczy 
samej, szybko wyjaśniło się, że osoby opierające się, właściwie 
reagowały dość racjonalnie, aby uchronić swój własny interes. Jako, że 
efekt wprowadzanych zmian ostatecznie wszystkim przyniósłby 
korzyści, Womack wyjaśnił, że problem tak naprawdę nie leży w sa-
mej zmianie, ale raczej w braku rozmowy, zaangażowania i negocjacji 
z tymi, którzy samych siebie widzieli w roli nieudaczników, a które 
miały doprowadzić do jedności w pracy. To właśnie zbyt często dzieje 
się z wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami, kiedy to menadżerowie 
czy zespoły wolą same przemyśleć temat, a następnie przekazać 
rozporządzenia zamiast pracować wspólnie z każdym interesariuszem. 
 

Ludzie na samym dole piramidy 
 
Eliminowanie strat ludzkich jest takim samym elementem zrówno-
ważonego rozwoju, co redukcja odpadów materialnych. Zastanów się 
zatem nad tym, że największy światowy rynek konsumentów – czyli 
ponad dwie trzecie ludzkości – składa się z biednych ludzi, którzy są 
albo ignorowani albo zapomniani przez większość firm z uwagi na 
tradycję, nieświadomość lub uprzedzenia (zobacz RYSUNEK 14-1). 
Jednakże, coraz więcej firm odkrywa, że biedni ludzie, jeśli da się im 
szansę, reprezentują przed nimi ekonomiczną siłę. „Firma włączająca” 
to termin określający wysiłki, które włączają klientów z najniższego 
poziomu piramidy społecznej (BoP – Bottom of the Pyramid) w model 
biznesowy danej firmy, a kluczem do wykorzystania tej silnej bazy 
ekonomicznej jest lokalna selekcja partnerów. Wiele firm BoP nie 
odnosi sukcesów jedynie poprzez sprzedawanie produktów biednym. 
Strategia skutecznej firmy włączającej, zależy przede wszystkim od 
procesów osadzonych, co obejmuje pracę z i/lub pomaganie w two-
rzeniu firm pośrednich, które łączą lokalne i postronne firmy w bliskie 
i osobiste relacje ze społecznościami najniższych warstw społecznych. 
 

Trzy przykłady 
 
W 1998, Cemex, producent cementu z Meksyku, wysłał zespół 
menedżerów do jednego z najbiedniejszych rejonów kraju, by przepro-
wadzili badania nad tym, jak zwiększyć sprzedaż. Ludzie  
z ograniczonymi przychodami odpowiadali za 40% sprzedaży cementu 
Cemexu, więc firma ta chciała się dowiedzieć, jak najlepiej obsługiwać 



 133 

przypuszczalnie nietknięty rynek. Zamieszkawszy wśród klienteli  
i poznawszy jej potrzeby, ludzie z zespołu Cemexu odkryli, w jaki 
sposób biedni ludzie używali cement, jak mogli za niego zapłacić oraz 
masę innych pożytecznych faktów, których użyto do poprawienia 
dostępności swoich produktów. Następnie, do sfinansowania 
sprzedaży produktów Cemexu nowej bazie klientów powołano 
organizację „Patrimonio Hoy”. Skutkiem tego sprzedaż  zaczęła 
rosnąć o 250% rocznie11. 

Historia Cemexu nie jest wyjątkiem. W 2006, Pokojową Nagrodę 
Nobla otrzymał Mohammad Yunus, emerytowany profesor ekonomii  
z Bangladeszu, który wymyślił koncept mikrofinansowania (dawania 
małych pożyczek biednym ludziom, aby mogli otworzyć swoje własne 
firmy). Chociaż Yunusowi bezustannie powtarzano, że biednym 
ludziom nie należy ufać w kwestii pieniędzy, jego badania (oraz 
sumienie) sugerowały co innego. Rozwiązaniem Yunusa było poma-
ganie biednym ludziom w tym, aby sami sobie pomogli poprzez 
stworzenie nowej instytucji finansowej zwanej Grameen Bank 
(grameen oznacza „wioska”). Aktualnie Grameen Bank użycza rocznie 
ponad 445 milionów dolarów w małych pożyczkach (od 10 do 50 
dolarów jednorazowo) dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują. 
Działa raczej poprzez odwiedzanie swoich klientów, niż przyjmowanie 
ich u siebie w banku. Zapożyczający się w Grameen Bank są dalecy od 
niemożności lub niechęci spłaty swoich pożyczek. Spłacają swoje 
zadłużenie o wiele częściej, niż jakakolwiek inna grupa pożyczko-
biorców na świecie.  
Zauważywszy, że ten pomysł się sprawdził, Yunus wspomógł firmę 
telekomunikacyjną zwaną GrameenPhone (zapożyczając pomysł od 
byłego inwestora bankowego Iqbala Quadira), aby dopasować 
sprzedaż telefonów komórkowych do kolejnego zmarnowanego rynku. 
Zasadniczo GrameenPhone sprzedaje telefony komórkowe raczej 
wioskom, niż pojedynczym osobom. Adresowanie sprzedaży do 
wiosek pomaga rozłożyć koszt telefonów, a tym samym pozwala 
większej ilości osób odebrać informacje o cenach plonów, warunkach 
rynkowych i innych istotnych statystykach, bez konieczności 
marnowania dnia na chodzenie tam i z powrotem pomiędzy głównymi 
centrami komunikacji. Rezultat? Przewiduje się, że zyski z projektu 
GrameenPhone wzrosną do ponad 100 milionów dolarów mimo tego, 
że firma działa w rejonie świata, gdzie średnie dochody to jedynie 286 
dolarów rocznie. 
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RYSUNEK 14-1 Światowa piramida ekonomiczna 
Przystosowana i przedrukowana za pozwoleniem „The Fortune at the Bottom of the Pyramid” C.K. 
Prahalad i Stuart L. Hart z magazynu strategy+business (1 kwartał 2002) wydany przez Booz & 
Company Inc. Copyright © 2002. Wszystkie prawa zastrzeżone. www.strategy-business.com 

 
Tymczasem w Ameryce Środkowej, Corporacion Dinant produ-

kuje paliwo biodiesel z palm afrykańskich, które mają niskie 
zapotrzebowanie na wodę i wymagają sporego nakładu pracy ludzkich 
rąk – sytuacja, która zapewnia świetne możliwości tworzenia miejsc 
pracy (aktualnie 2 tysiące małych producentów bierze udział  
w projekcie)12. 

W przekazie ekonomii najniższego szczebla drabiny społecznej 
nie chodzi o sprzedaż produktów ludziom, którzy ich nie potrzebują. 
Chodzi raczej o to, że firmy – a szczególnie gracze światowi –  
w poszukiwaniu nowych rynków, nowych produktów czy nowych 
partnerów biznesowych nie powinni odwracać się plecami do możli-
wości związanych z najniższą warstwą społeczną. Firmy wystarcza-
jąco mądre i twórcze na tyle, aby dopasować się do potrzeb 
największej na świecie grupy potencjalnych klientów, aktualnie 
czerpią korzyści ze zwiększonych zysków, poprawy regionalnej 
stabilności ekonomicznej i silnej satysfakcji osobistej – przy 
niewielkiej lub nawet nieistniejącej konkurencji. Więcej informacji 
szukaj w „The New Age of Innovation: Driving Co-created Value 
through Global Networks” C.K. Prahalad i M.S. Krishnan (McGraw-
Hill, 2008) oraz „Capitalism at the Crossroads: Aligning Business, the 
Earth, and Humanity” (Stuart Hart, Wharton School Publishing, 
wydanie II). 
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Ostatnie słowo na temat ludzi 
 
Nic nie jest tak krytyczne dla biznesu, jak klienci – zarówno 
wewnętrzni, jak i zewnętrzni. Z kilkoma wyjątkami, rolą każdej firmy 
jest dostarczanie klientom tego, czego chcą, gdzie chcą oraz tak jak 
tego chcą. Żadna firma nie powinna nigdy stracić z oczu faktu, że 
każda jej decyzja i każde podjęte działanie musi być zorientowane na 
klienta. Cała reszta to totalna i bezwzględna strata czasu, pieniędzy 
i zasobów. Kropka. 
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Zarządzanie zmianą 
 
 

Zmiana nigdy nie jest łatwa. Zapytajcie Amy Spatrisano, 
dyrektora i współzałożyciela Meeting Strategies Worldwide 
(międzynarodowego organizatora spotkań i wydarzeń). Jakiś czas temu 
Amy przyjrzała się ilości przedmiotów codziennego użytku wykorzys-
tywanych w czasie typowej pięciodniowej konferencji i odkryła, że  
2 500 uczestników użyło i wyrzuciło ponad 62,5 tysiąca talerzy,  
85 tysięcy serwetek, 75 tysięcy filiżanek i szklanek oraz 90 tysięcy 
puszek i butelek. Zdeterminowana by wyeliminować te (i inne) odpa-
dy, Amy przeprowadziła badania i odkryła, że korzystanie z elektro-
nicznej rejestracji może wyeliminować koszty papieru, wydruków  
i przesyłek, a tym samym prowadzi do oszczędności 3,9 tysiąca dola-
rów. Kolejne 11,7 tysiąca dolarów zaoszczędzono nie przygotowując 
toreb konferencyjnych, a 1,95 tysiąca dolarów oszczędzano na papie-
rze i drukowaniu poprzez rezygnację z wydruków materiałów 
z prezentacji. Dostarczanie wody w dzbankach zamiast plastikowych 
butelek zaoszczędziło 12 187 dolarów. Serwowanie przypraw  
w dużych pojemnikach zamiast w pojedynczych opakowaniach oraz 
wyeliminowanie potrzeby transportu autobusowego poprzez 
wybieranie hoteli w pobliżu centrum konferencyjnego także 
przyczyniło się do oszczędności, łącznie ponad 60 tysięcy dolarów. 
Niestety, jak Amy z przykrością stwierdziła później, wielu 
organizatorów spotkań, hoteli, dostawców jedzenia oraz innych firm,  
z którymi współpracuje, pozostaje niezwruszona na te liczby. „Nawet 
jeśli pokażesz im ile pieniędzy zaoszczędzisz i nawet jeśli to uprościsz 
– mówi – nie oznacza, że oni to zrobią”1.  

To nie jest nietypowa historia. Wielu ludzi i ich organizacje 
czynnie opierają się zmianom nawet jeśli pożądana zmiana gwarantuje, 
że zarobione pieniądze poprawią dodatkowo bezpieczeństwo 
zatrudnienia. Gatunki, które przetrwają, mówił Karol Darwin, to 
zwykle nie te najmądrzejsze czy najsilniejsze, ale te, które najlepiej 
reagują na zmiany. 
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Przygotowanie do zmiany 
 
Dla jakiegokolwiek typu zmiany, przed którą staje przedsiębiorstwo 
(szczególnie jeśli chodzi o produktywność) konieczna jest szerokość  
i głębokość. Szerokość oznacza, że zmiana następuje w całej 
organizacji (tzn. każdy dział i/lub osoba musi mieć świadomość 
potrzeby tej zmiany). Głębokość oznacza, że każdy jest włączony w tę 
zmianę i wnosi w ten proces własne umiejętności. Umocnienie 
pracowników we współuczestnictwie w procesie zmian poprzez 
poproszenie o ich wkład jest potężnym narzędziem, by mieć ich po 
swojej stronie. Zaangażowanie pracowników oznacza też szerszą bazę 
wiedzy, wzmacnia motywację i obniża szanse na to, że coś zostanie 
przegapione. Co równie ważne, kiedy proces zmiany jest wspólny, 
rzadziej słyszy się słowa „to nie moje zadanie”. Przykładowo, w 2003 
roku, Dow Chemical osiągnął setki milionów dolarów oszczędności 
kosztów dzięki poszukiwaniu produktywnych praktyk prowadzonych 
przez samych pracowników w swoich fabrykach w Teksasie  
i Luizjanie. W ramach procesu zmiany, zatrudnieni pracowali wspólnie 
z menedżerami najwyższego szczebla w firmie. Rozwiązania, które 
wypracowali samodzielnie, to identyfikacja i naprawa wycieków, 
ograniczenie zużycia prądu, superizolacja pieców przemysłowych, 
wdrożenie monitoringu w czasie rzeczywistym (natychmiastowa 
informacja zwrotna z procesów mechanicznych). Angażując możliwie 
wielu pracowników z różnych działów, ciągły pęd do zwiększenia 
produktywności firmy Dow Chemical zapewnia, że (1) szerokość 
i głębokość zostały osiągnięte, (2) jest mniejsza szansa na to, że coś 
przeoczono oraz (3) problemy są rozpatrywane z wielu różnych stron2. 
 

Prawdopodobnie najważniejsza teoria zarządzania, 
jaka kiedykolwiek powstała  
 
Powiedzenie często przypisywane Albertowi Einsteinowi mówi, że 
„szaleństwem jest ciągłe robienie tego samego i oczekiwanie innych 
rezultatów”. Rozważ zatem model wypracowany przez Kurta Lewina 
w 19513 (patrz RYSUNEK 15-1). „Teoria Pola Siłowego” Lewina4 
mówi, że kiedy w środowisko pracy zostaje zaimplementowana 
zmiana, działają dwie siły. Pierwsza z sił pochodzi od tych, którzy 
próbują sprowokować zmianę (siły napędowe). Druga pochodzi od 
tych, którzy próbują opierać się tej sile (siły oporu).  

Według Lewina, większość menedżerów używa siły do wprowa-
dzenia zmiany poprzez wywieranie presji na tych, którzy tej zmianie 
się opierają. W praktyce jednak, im bardziej zarząd naciska, z tym 
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większym oporem się spotyka. W rezultacie, obie strony zakleszczają 
się w siłowej przepychance w stylu „ja to wygram” ukrytej za cienkim 
woalem uprzejmości (tzn. sposób, w jaki pracownicy najczęściej 
odpychają zmianę to nie przemoc czy złość, ale raczej brak 
aktywności, wymówki czy inne formy zwlekania).  
 

 
 

RYSUNEK 15-1 Teoria Pola Siłowego Lewina, zaczerpnięte z J.Scott, „Krótki podręcznik 
zarządzania”, Haworth Press, 2005, 66. 

 
Lepszym sposobem na zwalczenie oporu, jak mówi Lewin, jest zejście 
z karuzeli przepychanek siłowych i skupienie się na tym, co powoduje 
sprzeciw wobec zmiany. Prawie zawsze powodem, dla którego ludzie 
opierają się zmianom jest strach przed czymś. I tak, pytanie które 
zarząd powinien zadać to nie „Jak możemy przekonać tych ludzi do 
naszych argumentów do zmiany?” (np. Jak możemy ich do niej 
zmusić?), ale raczej „Jakie są ich obawy i obiekcje i jak możemy je 
wyeliminować?” 
 

Dlaczego pracownicy boją się zmian 
 
Rozpoczęcie zmiany w biznesie może być męczącym 
doświadczeniem. Dzieje się tak dlatego, że w wielu przypadkach 
zmiana odsuwa wygodne przyzwyczajenia, czy bariery ochronne i po-
zostawia ludzi z uczuciem opuszczenia wymagającego obrony. 
Poniższy tekst, zaczerpnięty z „Creating Value for Customers”5 
Williama Banda, opisuje typowe obawy związane ze zmianami  
w miejscu pracy. 
 
Utrata pracy  Wspomnij o „produktywności” lub „zmianie”  

w miejscu pracy, a wielu pracowników natychmiast 
założy, że ich stanowiska są zagrożone. Dlatego też, 
wiele inicjatyw związanych ze zmianą powinno 
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rozpoczynać się obietnicą, że utrata pracy to 
ostateczność. 

 
Strach przed utratą kontroli 

Uczucie, że pewne rzeczy robione są pracownikom,  
a nie przez pracowników. 

 
Zbyt wiele niepewności 

Przyszłość nie jest oczywista, a każdy dzień wydaje 
się być początkiem końca. Może to doprowadzić do 
tego, że pracownicy będą chcieli znać najmniejsze 
detale lub do innych technik zwlekania (np. paraliż 
przez analizę). 

 
Zbyt wiele niespodzianek  

Ludzie lubią nowinki, ale nienawidzą niespodzianek. 
Dlatego też, wczesne ostrzeganie jest konieczne, by 
uniknąć niechcianego szoku. 

 
Zmiana nawyków  

Nawyki są proste i nie wymagają myślenia. Zmiana 
jest niewygodna. 

 
Potrzeba zaznajomienia 

Każdy lubi to, co znane. Większość osób czuje się 
dobrze odwiedzając miejsca i robiąc rzeczy, o których 
wiedzą, że nie są ryzykowne. 

 
Nowe rzeczy oznaczają więcej pracy 

Tak z reguły dzieje się przy wprowadzaniu zmiany. 
Ale początkowy nawał pracy często ustępuje, kiedy 
nowe zadania stają się prostsze (co z kolei jest 
częstym powodem zmiany). 

 
Obawa o kompetencje 

Kiedy tylko coś nowego jest wdrażane, ludzie 
kwestionują własne możliwości opanowania nowych 
umiejętności, szczególnie jeśli nie towarzyszy temu 
trening lub stałe wsparcie. 
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Brak czasu na dopasowanie 
Powiedzenie „zróbmy to inaczej” nie wystarcza. Roz-
wój nowych umiejętności wymaga czasu. Pośpiech 
w procesie zmian może doprowadzić do zakłóceń, 
sabotażu, ociągania się i/lub kiepskich wyników. 

 

Zmiana z innej perspektywy 
 
Kurt Lewin później dalej rozwinął swoją Teorię Pola Siłowego  
(z wkładem Edgara Scheina) poprzez wprowadzenie „Trzystopnio-
wego podejścia do zmiany zachowania”6. Jako, że wiadomo, że dobre 
nawyki tak samo trudno zmienić, co nawyki złe, analogicznie obaj 
postulują odmrożenie złych nawyków i zamrożenie nawyków 
poprawionych, jak tylko zostaną ustanowione. Oto, jak to działa: 
 

1. Odmroź istniejące zachowania. Uzyskaj akceptację zmiany 
zdobywając od pracowników przyznanie, że zmiana jest 
potrzebna. Na tym etapie nie oznacza to podejmowania decyzji 
czy odnajdywania rozwiązań. Tutaj konieczny jest jedynie 
ogólny consensus, w którym każdy zgadza się, że coś nowego 
musi zostać zrobione. Przykładem, jak pracownicy niektórych 
firm przyznają, że konieczne jest zmniejszenie odpadów, jest 
włączenie ich w szacowanie ilości (i kosztów) odpadów, które 
dana firma produkuje, analizę zużycia energii i paliwa, 
zaproponowanie szacunków emisji dwutlenku węgla oraz 
wskazanie poziomu śmieci i kosztów. Przestudiowanie 
osiągniętych oszczędności kosztów przez firmy, które działają 
zgodnie ze zrównoważonym rozwojem (szczególnie konkurencji) 
jest kolejną taktyką, która przynosi efekty. 

 

2. Zmień istniejące zachowania. Włącz pracowników w proces 
zmian prosząc ich o radę i wkład (szerokość i głębokość). Można 
tego dokonać tworząc zespół (lub zespoły), których zadaniem 
będzie zbieranie pomysłów. I znowu, im więcej pracowników 
wniesie swój wkład, tym bardziej prawdopodobne, że zmiana 
zostanie przyjęta ponieważ, w rezultacie, pracownicy uznają ją za 
własny pomysł, a nie za pomysł zarządu. 

 

3. Zamroź nowe zachowania. Umacniaj nagrodami nowe praktyki 
w pracy. Jeśli tego nie zrobisz, ludzie przestaną robić postępy 
i wrócą do bezpieczeństwa swoich dawnych przyzwyczajeń. 
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Budowanie zobowiązania do zmian 
(podsumowanie) 
 
George Bernard Shaw powiedział kiedyś, że „uczenie się czegoś na 
początku wydaje się jak strata czegoś”. Aby wyeliminować poczucie 
straty (oraz uczucie strachu, które taka strata budzi) spróbuj: 
 

• Włączyć tylu ludzi, ilu tylko się da. Współudział prowadzi do 
odpowiedzialności, entuzjazmu i motywacji. 

 

• Podkreślaj, że utrata pracy nie jest częścią procesu zmian. 
Wyjaśnij i pokaż, że każdy pracownik, którego stanowisko jest 
redukowane, zostanie przypisany do innych zadań, do których 
zostanie przeszkolony. 

 

• Informuj jasno i często. Nie pozwól na błędne zrozumienie 
zmiany i przekaż tyle informacji o każdej zmianie, ile tylko 
możliwe. 

 

• Podziel zmiany na wykonalne i zamknięte kroki. Spraw, aby 
kroki te były możliwie znajome, małe i proste. Upewnij się, że 
każdy z nich jest uznany za sukces, zanim przejdzie się do 
kolejnego. 

 

• Nigdy nie zaskakuj nikogo zmianą. 
 

• Pozwól by zaangażowanie rosło. Nie proś o wierność niespraw-
dzonym metodom (bo jej nie dostaniesz). 

 

• Powiedz jasno, co będzie oczekiwane od ludzi w trakcie oraz po 
wprowadzeniu zmian. Komunikuj często standardy i wymagania 
(np. zapewnij informację zwrotną). 

 

• Zapewnij tak dużo ciągłych szkoleń, ile potrzeba. 
 

• Miej na uwadze, że zmiana lub złamanie nowych nawyków 
zabiera zwykle od 3 do 4 tygodni (lub dłużej). 

 
 

Ucz się po drodze 
 
Brak doświadczenia w sytuacjach zmiany nie może być wymówką do 
braku aktywności. Przecież większość zakończonych sukcesem 
inicjatyw wydajnościowych rozpoczyna się garstką osób 
wkraczających w nieznane, wyposażonych jedynie w zdrowy 
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rozsądek, dobre zrozumienie swojej firmy (i własnych klientów) oraz 
ogromne pragnienie sukcesu. Ken Tannenbaum, partner technolo-
giczny z Dow Chemical, który skutecznie przeprowadził kilka 
projektów wydajnościowych, wyjaśnia ten koncept w następujący 
sposób: „większość prac nad wydajnością [w Dow Chemical] 
prowadzonych jest przez pracowników Dow. Korzystaliśmy z pomocy 
konsultantów od czasu do czasu, by ocenili nasze założenia lub 
utwierdzili nas w przekonaniu, że nie przeoczyliśmy niczego, ale  
w większości naszych fabryk, [ponieważ] procesy są bardzo 
specyficzne, eksperci zewnętrzni nie są w stanie zaoferować zbyt wiele 
dodatkowej pomocy”7.  

Ken mówił dalej, że techniki używane każdego dnia by zmieniać, 
ulepszać i utrzymywać liczne fabryki Dow Chemical to te same, 
z których firma korzysta, by wzmacniać inicjatywy zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ w przypadku zmiany, nie ma sensu za każdym 
razem odkrywać koła na nowo. 
 

Po prostu to zrób 
 
W niektórych firmach pracownicy będą odmawiali podejmowania się 
nowych zadań czy odpowiedzialności, bez względu na to, ile starań  
w to włożymy. Zarządzanie zmianą w obliczu silnego sprzeciwu może 
w związku z tym wymagać surowych procedur obejmujących czyn-
ności dyscyplinarne, przeniesienie na inne stanowisko lub, być może 
nawet wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak większość praktyków 
zgodzi się, że menedżerowie powinni w pierwszej kolejności 
spróbować stymulować zmianę, zachęcając pracowników, by sami 
przecierali swoje ścieżki w procesie zmian. Z pewnością wejście  
w nieznane jest onieśmielające i przerażające dla wielu, ale tak samo 
jak w życiu, czasem po prostu trzeba zrobić to, co konieczne, będąc  
w strachu. W przeciwnym razie, jak w powiedzeniu, jeśli będziesz 
nadal robił, to co zawsze robiłeś, skończysz z tym, co zawsze miałeś. 
Tak samo prawdziwe są słowa George’a Addaira: „Wszystko, czego 
chcesz jest po drugiej stronie strachu”. 
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16 

Budowanie zespołu 
 
 
Poniższe wskazówki dotyczące budowania zespołu zostały zebrane  
z wielu odnoszących sukcesy planów eliminacji marnotrawstwa: 
 

1. Zanim zbudujesz zespół, określ cele firmy. Jaka jest aktualna 
sytuacja i co firma chce osiągnąć? Zero procent odpadów? 
Zastąpienie substancji toksycznych bezpiecznymi alternatywami? 
Skrócenie czasu produkcji? Poprawiony system budżetowania, 
który kosztami odpadów obciąża dział, który je wyprodukuje? 
Przeanalizuj różnicę między tym co jest a tym, czego się chce. 
Założ, że wszystko jest zepsute i wymaga naprawy. 

 

2. Utrzymuj wielkość zespołu na zarządzalnym poziomie. Badania 
pokazują, że dla osiągnięcia maksymalnych efektów, zespół 
powinien być ograniczony do mniej niż 10-12 pracowników.  
Z większymi grupami trudniej sobie radzić. 

 

3. Zaangażuj osoby, które są obeznane w analizowanym temacie. 
Najprawdopodobniej potrzebny będzie wkład od pracowników 
pierwszoliniowych, dostawców, ekipy konserwatorów, personelu 
BHP, działu zakupów, inżynierów, działu prawnego, 
pracowników działu badań i rozwoju, płacących klientów, 
społeczności mieszkającej w lokalizacji twojego biznesu, 
specjalistów ds. środowiska itd. Dołącz ich do zespołu. 
Przykładowo, Procter & Gamble założył sobie, że 50% inno-
wacji będzie czerpał spoza firmy, licząc na to, że wstrząśnie 
wszystkim i stworzy nowe sposoby myślenia. 

 

4. Nie odrzucaj wolontariuszy. Nie powinno się gasić entuzjazmu 
i nikt nie powinien czuć się wykluczony. Na przykład, sieć hoteli 
Scandic włączyła swoich pracowników w eliminację niepotrzeb-
nych kosztów i odkryła, że najwięcej pomysłów pochodziło od 
pokojówek, które sprzątały pokoje (udowadniając po raz kolejny, 
że pracownicy pierwszoliniowi często wiedzą więcej niż reszta). 
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5. Rozpocznij małymi kroczkami. Jeśli celem jest oszczędzanie 
energii, sprawdź firmowy licznik prądu, a następnie przejdź się 
i wyłącz wszystkie niepotrzebne światła czy sprzęt. Potem 
popatrz na licznik raz jeszcze i określ oszczędność. Pomnóż 
dzienne oszczędności przez ilość dni w roku, które firma pracuje 
i otrzymasz przybliżoną kwotę, którą zaoszczędzisz tylko po-
przez wyłączanie świateł i urządzeń, z których nie korzystasz. To 
powinno dać ci motywację do następnych kroków. 

 

6. Regularnie dostarczaj informacji, weryfikacji wyników i szkoleń. 
Połącz szkolenia oraz dystrybucję informacji, żeby umożliwić 
różnym grupom spotkanie i rozmowę. Upewnij się, że każdy 
pracownik (łącznie z pracownikami zmianowymi) ma świado-
mość, co należy zrobić, co się aktualnie dzieje, co zostało 
wykonane i dlaczego. 

 

7. Uzgodnij narzędzia motywacyjne. Określ, jak pracownicy będą 
motywowani. Uznanie, dodatkowe dni wolne, bonusy 
gotówkowe czy ceremonie wręczania nagród są ważnymi 
motywatorami. W jednej firmie pracownicy chcieli być nagra-
dzani ciastem marchewkowym pieczonym przez żonę ich 
kierownika. W innej firmie, osiągnięcia zespołu prezentowano na 
ogromnej tablicy wyników (tym samym wpisując się w koncept 
„szturchańca” opisanego w Rozdziale 3: Jakie przeciwności musi 
pokonać reformator). Punkty przyznawano za zmniejszanie 
zużycia kilowatogodzin, oszczędności na surowcach, 
ograniczanie czasu produkcji (w minutach) itd. Inne firmy 
wypłacają roczne premie pracownikom przyczyniającym się do 
zmniejszenia produkcji odpadów. 

 

8. Dbaj o relacje między twoimi zespołami, a resztą organizacji. 
Poznaj obawy i potrzeby zaangażowanych osób. Bądź świadom  
i dziel się tym, o co każdy zespół się stara i co osiąga. 

 

9. Aktualizuj cele, jak tylko zostaną osiągnięte. Podkreślaj ideę 
ciągłości, nieskończoną ścieżkę usprawnień, buduj na dawnych 
sukcesach, mierz i śledź wszystkie postępy, bez względu na ich 
wielkość. Piętnaście czy dwadzieścia pomysłów, z których każdy 
przyniesie jednoprocentową oszczędność kosztów szybko się 
zsumuje. Pozwól im1. 
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Organizacja spotkań zespołowych 
 
Następujące kwestie powinny być przedyskutowane, zatwierdzone  
i spisane zanim od zespołu można będzie wymagać wyników: 
 
• Widoczny dla wszystkich cel grupy. Dla przykładu, w scenariuszu 

redukcji odpadów, typowymi pytaniami do zaprezentowania 
będą: Co jest odpadem? Gdzie taki odpad powstaje i kiedy? Ile 
odpadów powstaje? Co można zrobić, żeby eliminować i zapo-
biegać ich powstawaniu? 

• Oczekiwania, co do obecności. Niektórzy praktycy sugerują, że 
zespoły wydajnościowe powinny spotykać się przynajmniej  
2-4 razy w miesiącu. Obojętnie, co zdecydujecie, spiszcie to 
i egzekwujcie. 

• Zasady zachowania. Na przykład: żadnego przerywania, żadnego 
wywracania oczu, żadnego wyzywania się i żadnej krytyki pod 
adresem czyjejś osobowości (skupienie się tylko na zadaniach). 

• Oczekiwania, co do wyników pracy. Ustanów standardy, które 
zdeterminują, czy członkowie zespołu wywiązują się ze swoich 
zadań oraz jakie będą konsekwencje, jeżeli tak się nie stanie. 

• Metody zgadzania się (lub buntu). Czy będą głosowania? Czy 
głosy sprzeciwu będą wysłuchane? 

• Jasno określone zadania i odpowiedzialność (zarówno ogólne jak 
i szczegółowe). Na przykład, poinformuj każdy dział, że mie-
sięcznie należy zmniejszyć zużycie prądu o 10%. Potem daj 
znać, że będzie się oczekiwać kolejnych podobnych usprawnień. 

• Wyjaśnienie działań w przypadku sytuacji patowych. Czy będzie 
ciągnięcie losów czy rzucanie monetą?  

 
Pomysły i sugestie powinny być udokumentowane na wielkiej 

widocznej tablicy, gdzie każdy będzie mógł się im przyjrzeć i do nich 
odnieść. Konieczne jest skupienie się na pozytywach. Dobry nastrój to 
świetny sposób na wysokie morale, umocnienie współpracy i zaanga-
żowanie. Pracujący z zespołami na co dzień polecają kontrowanie 
każdej negatywnej krytyki pozytywną propozycją na usprawnienie. 
Negatywne wyniki można także poprawić środkami zaprojektowanymi 
do przezwyciężania postaw defetystycznych, typu: 

 
• Przeprowadzenie spotkań drugiej szansy po tym, jak rzekomo 

osiągnięto consensus, 
• Unikanie opowiadania się tylko po stronie jednego biegu zdarzeń 

(można uzgodnić, że zawsze będą dwie lub trzy alternatywy), 
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• Pytanie o zdanie wszystkich członków zespołu po kolei i nale-
ganie na ich odpowiedź zwrotną (pomaga to uniknąć sytuacji, 
kiedy opinie osób cichych są zagłuszane przez osoby „mocne 
w gębie”, które dominują dyskusję), 

• Zachęcanie członków zespołu do prowadzenia własnych analiz  
i zbierania swoich własnych danych i faktów, 

• Pamiętanie, że ideą tworzenia grupy jest osiągnięcie jakiegoś 
wyniku (przypisanie do zespołu nie jest rozwiązaniem samym  
w sobie), 

• Zrozumienie, że każda grupa jest wyjątkowa i wymaga zupełnie 
innego rozpoczęcia, stylu funkcjonowania i formy kierowania, 

• Zobligowanie członków zespołu do kwestionowania sugestii  
i uzyskiwania lepszych rozwiązań2. 

 

Co robić kiedy działania zwalniają 
 
Nie każda historia zespołu projektowego ma szczęśliwe zakończenie. 
Niekiedy entuzjazm i praca nawet najlepszych zespołów może zwolnić 
lub osłabnąć. Typowe komentarze związane z zablokowanymi 
wysiłkami to „Nie mamy na to czasu”, „To nie działa”, „To nie ma 
związku”, albo „Tylko utrzymujemy się na powierzchni”. Inne 
przykłady mówią o rozwijaniu się „mentalności komisyjnej”, gdzie za 
dużo analizy prowadzi do paraliżu i nic nie jest zrobione. Kolejne 
problemy mogą pojawić się, kiedy radosna nutka wyższości wśliźnie 
się do zespołu, albo kiedy zespół odmawia przyznania, że da się 
wyczuć dziwne lub różne punkty widzenia outsiderów. W efekcie tego, 
przeczące dane są ignorowane lub odkładane na półkę, nie rozważa się 
alternatyw, a dominuje przeskakiwanie do wniosków lub brak 
aktywności. W większości przypadków wynika to z braku jasno 
sprecyzowanych celów i przywództwa. Sugestie: 
 
• Upewnij się, że wszyscy wiedzą, czego się od nich oczekuje i co 

ma być zrobione. Może to oznaczać ustanowienie pewnej formy 
czytelnego kompasu, który pomoże wyjaśnić dokąd firma 
chciałaby dotrzeć i co chce robić (i dlaczego) zanim cele 
liczbowe zostaną ustalone. 

 

• Zrób listę rzeczy do wykonania. Jakkolwiek banalnie to brzmi, 
prosta lista wyraźnych, szczegółowych zadań, które można 
odhaczyć po ukończeniu, może być dokładnie tym, co pomoże 
pracownikom skupić się na jednym celu naraz i cieszyć się  
z osiąganych postępów. 
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• Deleguj zadania. Nagradzaj dobrych ludzi dodatkową 
odpowiedzialnością i uznaniem, pozwalając im na dochodzenie 
do własnych rozwiązań. 

 

• Publikuj wyniki, dostarczaj informacji zwrotnej. Daj 
pracownikom znać, że traktujesz to na serio i że są oni obser-
wowani. Pozwól na wyzwolenie zdrowej rywalizacji z innymi 
działami czy współpracownikami. 

 

• Analizuj i zastanawiaj się. Podziel każdy dzień pracy na 
segmenty i zapisuj, co zostało zrobione w każdym z nich. 
Porównaj rezultaty z oczekiwaniami. Czy się pokrywają? Jeśli 
nie, to dlaczego? 

 

• Unikaj zwlekania. Jeśli zadanie wydaje się zbyt przerażające lub 
nieuchwytne, przestań o nim myśleć i przejdź do kolejnego 
zadania na swojej liście. Pozwoli ci to utrzymać pęd. 

 

 
ELIMINACJA MARNOTRAWSTWA – PODSTAWY 

WDROŻENIA 
 

1. Przydziel odpowiedzialność (miej na uwadze fakt, że 
„każdy jest odpowiedzialny” jest często interpretowane 
jako „nikt nie jest odpowiedzialny”). 

2. Wyeksponuj odpowiednie mierniki, aby każdy je widział. 
3. Ucz i angażuj wszystkich pracowników i wszystkie działy. 
4. Zbieraj pomysły i wprowadzaj je w życie. 
5. Rób poprawki, pokazuj rezultaty, nie przestawaj. 
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MIEJSCE 
 
Niezależnie, czy mówimy o biurze, fabryce, sklepie czy domu, 

większość pracy wykonywana jest w budynkach, a większość 

budynków na świecie jest problematycznych. W samych tylko Stanach 

Zjednoczonych, budynki zużywają ponad 68% produkowanej energii 

elektrycznej. Budynki są również odpowiedzialne za 39% ogólnego 

zapotrzebowania USA na energię i są źródłem 38% całkowitej emisji 

dwutlenku węgla tego kraju. Równie niepokojące, co nagminne, są też 

sytuacje kiedy zanieczyszczenie wewnątrz budynków jest dwu- do 

pięciokrotnie wyższe (a w niektórych przypadkach nawet stukrotnie 

wyższe), niż zanieczyszczenie na zewnątrz. Dzieje się tak przez kurz 

i opary pochodzące z materiałów wykorzystanych do wykończenia 

wnętrz, z systemów czyszczących, procesów produkcyjnych, 

systemów centralnego ogrzewania i chłodzenia, pestycydów, farb, 

klejów, dywanów i wykładzin itd. Koszty, jakie organizacje ponoszą  

w związku z obniżeniem produktywności i chorobami powodowanymi 

przez toksyny emitowane przez budynki są szacowane na  

60 miliardów dolarów rocznie. Eliminacja tych przeszkód jest zatem 

podstawą procesu zrównoważonego rozwoju. 
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17 

Budowanie lepszych budynków 
 
 
Rocky Mountain Institute (RMI)  to inkubator przedsiębiorczości, 
organizacja non-profit zlokalizowana w Old Snowmass, w stanie 
Kolorado, zorientowana na działania prośrodowiskowe. W zajmującej 
372 m2 siedzibie RMI, znajduje się staw zamieszkały przez żaby, 
żółwie, karpie i sumy. Kwiaty bugenwilli kwitną pod izolowanymi 
świetlikami, rzucającymi ciepły blask na liczne krzaki winogron i drze-
wa mango. W siedzibie RMI uprawiane są też papaje, marakuje  
i banany, pomimo że cała zabudowa zlokalizowana jest na wysokości 
2.164 metrów nad poziomem morza, roczny okres wegetacji  
w warunkach naturalnych wynosi 52 dni, w okresie zimowym przez 
okres do 1,5 miesiąca słońce jest całkowicie zasłonięte przez chmury,  
a temperatura spada do -44°C. Pomimo tak trudnych warunków, 
siedziba RMI nie posiada żadnego systemu centralnego ogrzewania,  
a miesięczne rachunki za energię zużywaną przez kompleks wynoszą  
5 dolarów. Warstwy superwydajnej izolacji, wentylatory odzyskujące 
ciepło i izolowane okna pomagają utrzymać ciepło budynku i jego 
mieszkańców przez całą zimę. Najciekawsze jednak jest to, że budowa 
tego kompleksu kosztowała mniej niż konwencjonalnego budynku tej 
samej wielkości oraz fakt, że jego efektywność kosztową uzyskano 
wykorzystując technologie z 1983 roku, na które inwestycja zwróciła 
się w ciągu dziesięciu miesięcy1. 

Dalej na północ, w stanie Minnesota, swoją siedzibę posiada 
Phillips Eco-Enterprise Center (PEEC), centrum komercyjne i prze-
mysłowe wyceniane na 5,3 miliona dolarów. W PEEC, pilotażowym 
projekcie inicjatywy Green Building Council, zlokalizowane są 
aktualnie linie produkcyjne i biura 20 rozwijających się firm. 
Zajmujący 5 946 m2 budynek zbudowany został z odzyskanych  
i poddanych recyklingowi materiałów, ściany i powierzchnie 
wewnętrzne zostały wykończone materiałami nietoksycznymi i wypro-
dukowanymi w procesach o niskiej emisji szkodliwych gazów. 
Budynek wyposażony został w źródła energii pozyskiwanej z wiatru  
i słońca, system ogrzewania i chłodzenia opartego o energię 
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geotermalną (pompy ciepła), aktywny system zapewniający naturalne 
nasłonecznienie, dach obsadzony roślinnością (green roof), systemy 
zbierania i oczyszczania wody deszczowej. Dzięki tym systemom, 
PEEC zdobył dwie nagrody za projekt, w tym jedną od Amerykań-
skiego Instytutu Architektów. Co ciekawe, budynek ten cieszy się 
bardzo dużą popularnością wśród najemców nie dzięki tym nagrodom, 
ale dlatego, że jest najtańszym miejscem do prowadzenia biznesu. 
Według Building Owners and Managers Association (BOMA), 
amerykańskiej organizacji zrzeszającej właścicieli i zarządzających 
nieruchomościami, normalny koszt mediów dla budynku o powierz-
chni 5946 m2 stanowi ok. 20% kosztów jego utrzymania. Roczne 
rachunki za media w budynku PEEC wynoszą 25000 dolarów, co 
stanowi 5% jego rocznego budżetu operacyjnego. Idąc dalej, PEEC 
wydaje 17% budżetu operacyjnego na naprawy, ochronę i utrzymanie 
terenu, czyli obszary pochłaniające standardowo 23% budżetu 
operacyjnego według BOMA2. 
 

Inne przykłady efektywnych budynków 
 
Budynki komercyjne same spłacające własne koszty utrzymania,  
a w niektórych przypadkach wytwarzające więcej energi, niż ich 
własne zużycie, to nie fantazja. Technologie niskonakładowe 
powiązane ze zdrowym rozsądkiem od lat są inspiracją do 
wytwarzania wydajnych struktur. Na przykład VeriFone (jedna 
z dywizji Hewlett-Packard) odremontowała siedzibę w Kalifornii 
i w efekcie zredukowała koszty energii o 59%. Niedługo później 
absencje chorobowe pracowników zmniejszyły się o 47%, 
a produktywność wzrosła o 5%. Gdzie indziej, w budynku biurowym 
stowarzyszenia California State Automobile Association w Antioch 
(najtańszym w historii budynku CSAA), zdecydowano się oświetlać 
wnętrze o powierzchni 1 459 m2 energooszczędnymi żarówkami 
i (darmowym) światłem dziennym dostającym się do wnętrza przez 
superszczelne okna. Uzyskana w ten sposób 63% redukcja zużycia 
i tym samym kosztów energii elektrycznej pokryła koszty inwestycji w 
sześć miesięcy. Jednak jednym z najczęściej opisywanych przypadków 
wydajnych budynków komercyjnych jest zbudowana w 1987 roku 
siedziba Banku ING w Amsterdamie (Holandia). Budynek ten zużywa 
92% mniej energii w porównaniu ze standardowymi budowlami jego 
rozmiarów. Co więcej, 3 miliony dolarów zaoszczędzone rocznie 
dzięki niższemu zużyciu energii elektrycznej, oznaczają że inwestycja 
w oszczędność budynku zwróciła się w 3 miesiące. Po tej przebudowie 
budynek jest tak estetycznym, a tym samym przyjemnym do pracy 
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miejscem, że absencja zmniejszyła się o 15%, produktywność wzrosła, 
a pracownicy często nie opuszczają biura po godzinach pracy3. 

Spójrzmy jeszcze raz na te przykłady. To, co czyni je wyjątko-
wymi to fakt, że wydajne budynki nie tylko pomagają oszczędzać 
pieniądze, ale także pomagają firmom posiadającym w nich swoje 
siedziby zarabiać pieniądze poprzez zwiększenie produktywności i re-
dukcję absencji ich pracowników. 
 

Przezwyciężanie marnotrawstwa w praktykach 
budowlanych 
 
Powoli architekci i wykonawcy dostrzegają i przyznają, że budynki,  
w których większość ludzi spędza ponad 90% czasu, nie powinny być 
głównym źródłem marnotrawstwa i nieefektywności. Dlaczego więc 
większość budynków na świecie jest nieefektywnych lub 
nieefektywnie zbudowanych? Główne przyczyny to: 
 
• Wynagrodzenie architektów i inżynierów jest najczęściej 

uzależnione wprost lub pośrednio od kosztów budowy lub 
wyposażenia budynku, przy czym najczęściej jest to po prostu 
procent tych kosztów (zależność wprost od kosztów budowy 
nieruchomości, a nie od jej oszczędności). 

• Większość deweloperów nie przewiduje, że będzie płacić 
rachunki za energię potrzebną do utrzymania budowanej 
struktury, dlatego nie zależy im, albo słabo im zależy na 
oszczędzaniu energii lub stosowaniu rozwiązań redukujących 
straty i marnotrawstwo. 

 
Na szczęście widać postęp i wynagrodzenia kontraktorów coraz 

częściej uzależnione są od długoterminowych oszczędności bardziej, 
niż od tego, jak dużo pieniędzy zostanie krótkoterminowo 
zaoszczędzonych podczas budowy. To dobra wiadomość, szczególnie 
biorąc pod uwagę fakt, że oszczędne budynki najczęściej szybciej 
znajdują najemców lub inwestorów oraz są zamieszkiwane przez nich 
przez dłuższy czas, niż ich nieoszczędne odpowiedniki. Dodatkowo, 
zielone budynki cechują lepsze poziomy komfortu wizualnego, 
termicznego i akustycznego, które przynoszą korzyści finansowe 
wynikające ze wzrostu produktywności, sprzedaży detalicznej  
i produkcji. W przeprowadzonym w 2004 roku badaniu, 91% z ankie-
towanych 719 właścicieli budynków, developerów, architektów, 
inżynierów i konsultantów, uważało że użytkowanie zielonych 
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budynków zamiast tradycyjnych, poprawia zdrowie i samopoczucie 
ludzi4. 

 

Wydajne budynki zwiększają zyski 
 
Oszczędności wynikające z niższego zapotrzebowania na energię, to 
nie jedyne korzyści dostarczane przez wydajne budynki. Poniżej 
znajduje się lista udokumentowanych usprawnień uzyskanych poprzez 
zapewnienie dostępu naturalnego światła (z okien lub poprzez systemy 
świetlików) do miejsca pracy5: 
 
• drastyczna redukcja rotacji pracowników, 
• podwojenie liczby klientów, 
• wydłużenie czasu, jaki klienci gotowi są poświęcić na zakupy, 
• wzrost sprzedaży detalicznej o 40%, 
• wzrost produktywności o 18%, 
• spadek wskaźnika wypadków nawet do 50%, 
• redukcja czasochłonności zadań, 
• wzrost wskaźnika poprawy stanu zdrowia pacjentów i redukcja 

poziomu stresu u personelu szpitala, 
• poprawa wzroku u osób starszych, 
• poprawa stanu zdrowia uczniów i, co dziwne, mniej przypadków 

próchnicy. 
 

Tego typu pozytywne efekty odnotowano nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych. Organizacja Canada Green Business Council doszła 
do analogicznych wniosków, wskazując, że zapewnienie dostępu 
światła dziennego poprawiło produktywność kanadyjskich firm o 13%, 
sprzedaż detaliczną o 40% i pomogło poprawić o 5% wyniki testów 
szkolnych. Poprawa wentylacji i wymiany powietrza powiększa te 
korzyści, dodając kolejne 17% wzrostu produktywności i redukując 
wskaźnik zachorowań nawet o 50%6. 
 

Przezwyciężając przeciwności 
 
Bez wątpienia największym mitem dotyczącym wydajnych budynków 
jest przekonanie, że zawsze muszą kosztować więcej, czemu zaprzecza 
wielu architektów. Każdy budynek można zbudować za małe lub duże 
pieniądze, w zależności od tego jak zostanie zaprojektowany. Oczy-
wiście dodatkowa izolacja, instalacja kolektorów wody deszczowej, 
wybór okien wyższej jakości, instalacja paneli solarnych na dachu, czy 
pasywnych struktur zacieniających okna może stanowić dodatkowy 
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koszt, ale te usprawnienia pozwalają wyeliminować dodatkowe 
systemy grzewcze i chłodzące (np. klimatyzację), co może pomóc 
zrekompensować dodatkowe wydatki. 

Wysokie budynki mogą także czerpać korzyści z wydajnej 
konstrukcji, pomimo że przeciętnie wymagają o 30% więcej 
materiałów, energii i nakładów na budowę i utrzymanie. Tak jak  
w przypadku małych budynków, dodatkowe koszty mogą zostać 
zneutralizowane przez wydajny projekt i materiały. Kilka lat temu 
Rocky Mountain Institute pokazał, jak sześciopiętrowy budynek można 
zmieścić w strukturze o wysokości budynku pięciopiętrowego (co jest 
standardową górną granicą wysokości w wielu mniejszych miastach  
w USA), poprzez kilka zmian konstrukcyjnych oraz pozorną 
eliminację kanałów technicznych (np. na przewody elektryczne) i pod-
wieszanych sufitów. Przewody wentylacyjne i okablowanie 
prowadzone pod powierzchnią podłóg, to tylko niektóre z zastoso-
wanych usprawnień, obok superwydajnych okien oraz dostępu światła 
dziennego. Koszty budowy teoretycznie pozostały takie same (głównie 
dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na ogrzewanie, wentylację 
i klimatyzację), przy jednocześnie oczekiwanej redukcji kosztów 
energii o 50-75%. Naturalne oświetlenie i wentylacja, niskie koszty 
energii i utrzymania budynku, stwarzające potencjał do generowania 
wyższych przychodów zestawione z naturalnie lepszym wyglądem 
i komfortem wewnętrznym oznaczają, że każdy wygrywa: właściciel 
budynku, jego użytkownicy i sąsiedzi. 
 

Zacznij od naprawienia istniejących budynków 
 
Wydajny budynek nie musi zostać zbudowany „od zera”. Firma 
rozważająca budowę nowej fabryki, biurowca lub sklepu powinna 
najpierw rozważyć możliwość udoskonalenia istniejącej nierucho-
mości. Łatwiej (i często bardziej efektywnie, jeżeli chodzi o koszty) 
jest odnowić stary, nawet historyczny budynek, niż zbudować nowy. 
Na przykład, amerykańska organizacja National Audubon Society 
udoskonaliła w 1992 roku 100-letni budynek o powierzchni 9.104 m2 
za koszt o 27% niższy, niż koszt budowy analogicznej, nowej 
nieruchomości. Koszty wszystkich udoskonaleń zostały odzyskane  
w pięć lat. Inwestycje w ten budynek pozwoliły zredukować potrzeby 
energetyczne budynku o ⅔, poprawiły wentylację i wyeliminowały 
toksyny z jego wnętrz, a wprowadzony przy okazji program recyklingu 
pozwolił zredukować straty o 70%.  
 
 
 



 154 

Maksymalizacja oszczędności poprzez 
udoskonalanie wnętrz 
 
Jednym z najbardziej intrygujących faktów dotyczących marno-
trawstwa jest to, że jego koszty wydają się nie tyle kumulować, co 
mnożyć. Poniżej, dla przykładu, ciekawe odkrycia z analizy 
parametrycznej budynków biurowych w stanie Floryda w USA: 
 
• 30% rocznego zapotrzebowania budynków na chłodzenie 

(klimatyzację) wynika z ciepła wytwarzanego przez systemy 
oświetlenia tych budynków, 

• kolejne 20% rocznego zapotrzebowania budynków na chłodzenie 
(klimatyzację) wynika z potrzeby przeciwdziałania nagrzewaniu 
się pomieszczeń od światła słonecznego wpadającego do 
pomieszczeń przez okna, 

• następne 15% zapotrzebowania na chłodzenie wynika z potrzeby 
równoważenia nagrzewaniu pomieszczeń od dachu, 

• następne 13%  wynika z potrzeby zbilansowania ciepła 
wytwarzanego przez sprzęt biurowy (np. ksero, komputery, 
drukarki, ekspresy do kawy, itp.)7. 

 
Podsumowując, 78% zapotrzebowania budynków na 

chłodzenie wynika z potrzeby przeciwdziałania nieefektywnościom, 
tzn. jeden niewydajny system walczył z drugim niewydajnym 
systemem, a za całość płacił użytkownik budynku. 
Koszty te są znaczącą stratą, zarówno dla małych jak i dużych firm, 
pytanie więc, czy koszty te zawsze można wyeliminować? Z pew-
nością jest to trudne w przypadku firm leasingujących lub 
wynajmujących nieruchomość albo też dzielących nieruchomość  
z innymi firmami. Trudne, ale nie niemożliwe. Być może warto 
rozważyć renegocjację warunków wynajmu lub leasingu, jeżeli 
zidentyfikowane usprawnienia dają realne perspektywy redukcji 
kosztów operacyjnych. 

 

Sugestie dla poprawy wydajności wnętrza budynku 
 

Jak firma może zredukować niewidoczne, niewyczuwalne i nawars-
twiające się po cichu nieefektywności?  
Pierwszy efektywny krok to wyłączenie wszystkich urządzeń, maszyn 
i wyposażenia biurowego u źródła zasilania, na czas kiedy nie są one 
używane, co może pomóc zmniejszyć rachunki za energię elektryczną 
o 5 do 40% (nawet ładowarka telefonu komórkowego w ogóle nie 
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podłączona do telefonu, a podłączona do prądu, zużywa energię). 
Dodatkowe sugestie uwzględniają: 

 
• Wymianę wszystkich żarówek na energooszczędne. 

Energooszczędne żarówki oszczędzają pieniądze poprzez: 
niższe zużycie energii elektrycznej, niższą emisję ciepła (co 
zmniejsza zapotrzebowanie budynku na chłodzenie) i dłuższą 
żywotność, niż tradycyjne żarówki (ostatnie badania wykazały, 
że 70% żarówek energooszczędnych działa znacząco dłużej niż 
żywotność deklarowana przez ich producentów). 

 

• Instalację systemów inteligentnego oświetlenia. Zamiast 
oświetlania całych pomieszczeń, czy obszarów pracy, 
wykorzystaj „oświetlenie zadaniowe” działające tylko tam, 
gdzie jest wymagane. 

 

• Zastąpienie starego oznakowania wyjść zamiennikami z ozna-
czeniem „Energy star”. Wymiana każdego znaku może 
zapewnić redukcję rachunku za energię elektryczną na 
poziomie 10 dolarów, a samo oświetlenie znaku będzie działało 
nawet 10 razy dłużej niż tradycyjne. 

 

• Podłączenie systemów oświetlenia do włączników czasowych,  
a oświetlenia zewnętrznego, łazienek, toalet, szaf i przestrzeni 
magazynowych do czujników ruchu. Władze Eindhoven, miasta 
w Holandii, rozważają na przykład zastosowanie czujników 
ruchu do całości oświetlenia zewnętrznego, włączając w to 
billboardy, a zmiana taka miałaby przynieść miastu redukcję 
rachunków za energię elektryczną o 30%. 

 

• Zaizolowanie ścian wewnętrznych, sufitów i ścian. Dodatkowa 
izolacja jest zazwyczaj dobrą inwestycją. 

 

• Zastąpienie wszystkich urządzeń biurowych energooszczędnymi 
alternatywami. Zmiana taka nie tylko pomaga zredukować 
koszty energii elektrycznej, ale także pozwala zmniejszyć 
emisję ciepła z tych urządzeń. Urządzenia elektryczne posiadają 
zazwyczaj zarówno informację o cenie, jak i o kosztach 
użytkowania. Szukaj etykiet z akredytowanymi znakami 
energooszczędności, żeby mieć pewność, że będą one miały  
o 30% (lub więcej) niższe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną. Na przykład firma motoryzacyjna A-OK Auto Body 
Shop z Filadelfii w stanie Pensylwania, zdecydowała się na 
wymianę oświetlenia wewnętrznego na wydajne zamienniki, 
podłączyła oświetlenie na zewnątrz budynku oraz w łazienkach 
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do czujników ruchu, wprowadziła wyłączniki czasowe 
ograniczające aktywność podgrzewaczy wody i ekspresów do 
kawy oraz zainstalowała programowalne termostaty do 
systemów klimatyzacji. Dzięki tym usprawnieniom roczne 
rachunki za energię zostały zredukowane o 5 577 dolarów8. 

 

• Zastąpienie ręczników papierowych w toaletach 
energooszczędnymi nadmuchami. Produkcja jednej tony 
ręczników papierowych z papieru do recyklingu wymaga 26498 
litrów wody, 1 363 litrów oleju i 46 294 kWh energii. W proce-
sie tym do atmosfery uwalnianych jest 39 kg zanieczyszczeń. 
Po dostrzeżeniu tego marnotrawstwa, związek studentów na 
uniwersytecie California State Northridge zastąpił ręczniki 
papierowe montowanymi na ścianie, energooszczędnymi 
suszarkami do rąk, w efekcie eliminując 21.000 dolarów 
kosztów ręczników papierowych rocznie. 

 

• Uszczelnienie wszystkich kanałów i systemów wentylacyjnych, 
instalacji hydraulicznych i elektrycznych. Nieszczelności 
i przecieki mogą powodować ponad 30% strat energii. 
Właściwe uszczelnienie kanałów pomaga też zabezpieczyć 
instalacje przed kurzem i pleśnią. 

 

• Skorzystanie z zalet ogrzewania podłogowego. Ciepłe powietrze 
unosi się do góry, więc ogrzewanie podłogowe jest najczęściej 
dużo wydajniejsze, niż oparte na grzejnikach naściennych czy 
nadmuchach sufitowych. 

 

• Poświęcenie szczególnej uwagi doborowi nietoksycznych 
wykładzin (i kleju do wykładzin), farb, lakierów i innych 
dekoracji wewnętrznych. Opary i cząstki z tych materiałów 
osłabiają zdrowie i wydajność ludzi. 

 

• Rozważenie zakupu chłodnicy parowej do chłodzenia powietrza. 
Chłodnice parowe przepuszczają powietrze ponad blokami 
nasączonymi wodą, wykorzystując zjawisko parowania, 
zużywają ¼ energii wymaganej przez tradycyjne klimatyzatory. 

 

• Zainstalowanie energooszczędnych wentylatorów sufitowych. 
Poprzez stopniową cyrkulację powietrza w budynku, 
wolnoobrotowe wentylatory sufitowe pomagają w pełni 
wykorzystać systemy ogrzewania i chłodzenia, a tym samym 
znacząco zredukować koszty energii. Na przykład, kierownic-
two sklepu Subway Sandwiches w mieście Norman w stanie 
Oklahoma, zredukowało roczne koszty energii o 20 000 
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dolarów, częściowo dzięki zainstalowaniu wentylatorów 
sufitowych w swojej kuchni. Sklep ten również zmienił 
wykorzystywane dotychczas oświetlenie na energooszczędne 
zamienniki (redukując ilość żarówek, zapewnili dwukrotnie 
silniejsze oświetlenie sklepu), wymienił stare generatory lodu 
i podgrzewacze wody na wydajne zamienniki oraz zacienił 
okna9. 

 

• Zainstalowanie programowalnych termostatów. Każdy 1 sto-
pień temperatury to 5% oszczędności w kosztach energii 
związanej z ogrzewaniem. Kolejna ważna zasada to 
umieszczanie sprzętu elektrycznego i lamp z daleka od 
termostatów, ponieważ mogą one zaburzać odczyt temperatury. 

 

• Wyposażenie podgrzewaczy wody w dodatkowe okrywy 
izolujące. Pomaga to zredukować koszty energii 
wykorzystywanej przez podgrzewacz oraz zapobiec emisji do 
atmosfery setek kilogramów dwutlenku węgla. 

 

• Wypełnianie wnętrza roślinami i drzewami, w każdym miejscu 
gdzie jest to możliwe. Wewnętrzne ogrody mają ogromny 
wpływ na redukcję zmęczenia pracowników, a tym samym 
mogą pomóc zwiększyć wydajność. 

 

• Konsolidowanie biur i powierzchni roboczych zlokalizowanych 
w wielu budynkach w jedno miejsce. Ta praktyka, połączona 
z izolowaniem i wyłączaniem z użytkowania niewykorzys-
tanych obszarów, może zaoszczędzić duże sumy pieniędzy. 

 

• Ważne jest sprawdzenie, czy twoja działalność jest uprawniona 
do ulg podatkowych w zamian za energooszczędność. Rządy 
niektórych krajów oferują zwolnienia lub ulgi podatkowe 
firmom wprowadzającym usprawnienia w zarządzanych przez 
siebie budynkach w celu zwiększenia ich energooszczędności. 
Ulgi podatkowe są zazwyczaj przyznawane w zamian za 
instalację energooszczędnych technologii, użytkowanie 
hybrydowych pojazdów, wdrażanie wydajnych systemów 
ogrzewania i chłodzenia, przełączanie się na źródła energii 
słonecznej lub wiatrowej oraz budowę wydajnych konstrukcji 
lub renowację istniejących konstrukcji pod kątem poprawy 
efektywności. 

 

• Należy też pamiętać, że wszystkie te sugestie to tylko część 
praktyk oszczędzania energii dostępnych dla właścicieli 
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i zarządców budynków. Zaangażuj pracowników w identy-
fikację kolejnych. 

 
Więcej informacji na temat dostępnych metod podnoszenia ogólnej 
wydajności miejsca pracy i redukcji kosztów energii można znaleźć 
na stronach internetowych Energy Star (www.energystar.gov) – 
bezkosztowego programu Agencji Ochrony Środowiska w USA (U.S. 
Environmental Protection Agency) lub jej europejskiego 
odpowiednika www.euenergystar.org. W Wielkiej Brytanii, należy 
wyszukiwać sprzęt elektroniczny z logo ESR (Energy Saving 
Recommended). Organizacja ESR promuje produkty o najwyższej 
sprawności energetycznej (program ESR jest prowadzony przez 
organizację Energy Saving Trust www.energysavingtrust.org.uk ). 
Trzecią europejską certyfikacją jest TCO (Tjanstemannens Central-
organisation) wprowadzona przez TCO Development 
(www.tcodevelopment.com ) i zarządzana przez szwedzką organi-
zację zawodową Swedish Confederation of Professional Employees.  

 

Budując nowy budynek, pomyśl przed działaniem 
 
Jeżeli usprawnienie istniejącego budynku nie wchodzi w grę i zapadła 
decyzja o budowie nowego, planowanie należy rozpocząć jak naj-
wcześniej (zobacz Rozdział 9). W przypadku większości budynków 
możliwa jest redukcja o 20 do 50% rocznych kosztów ogrzewania 
i chłodzenia bez dodatkowej inwestycji, maksymalizując lokalizację, 
położenie i kształt przed rozpoczęciem budowy. Rozważania te 
obejmują lokalizację w pobliżu głównych tras transportowych, obok 
wzgórz lub drzew dostarczających osłony przed wiatrem i słońcem, 
dostosowywanie ułożenia budynku do trajektorii słońca, a także 
stosowanie elementów strukturalnych dla zwiększenia lub 
zmniejszenia nasłonecznienia. Inne przykłady to: 
 
• Pokrycie powierzchni parkingów cementem lub inną materiałem 

w jasnym kolorze zamiast asfaltu. Pozwala to obniżyć 
temperaturę wokół budynku o 5°C. 

 

• Zastosowanie porowatej nawierzchni obszarów parkingowych. 
Gruby, jasny żwir od którego oddzielono drobne elementy, 
umożliwia wchłanianie wody i śniegu przez podłoże. Pomysł ten 
został przedstawiony administratorom Ford Motor Company, 
którzy go odrzucili. Udało się ich jedynie przekonać do pokrycia 
żwirem małych obszarów testowych. Wkrótce, zarówno 
menedżerowie, jak i pracownicy z całego kompleksu Forda 
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zjeżdżali ze standardowej drogi, żeby zaparkować na tych 
obszarach testowych, ponieważ nie występowała na nich stojąca 
woda, lód czy sól drogowa, przez co samochody tam parkowane 
dłużej pozostawały czyste10. 

 

• Dokładne dobranie koloru i tekstury zewnętrznych ścian 
budynków. Ciemne kolory absorbują więcej światła i akumulują 
ciepło. Podobnie jak złożona tekstura. Dlatego dla zmniejszenia 
kumulacji cieplnej, malujcie budynki na jasne kolory, a wykoń-
czenie powinno uwzględniać gładką i błyszczącą powierzchnię.  

 

• Wykorzystanie systemów gromadzenia i uzdatniania naturalnej 
wody deszczowej. Woda spływająca z dachu i okolic budynku do 
zbiorników może być wykorzystana w późniejszym czasie. Takie 
podejście jest nie tylko proekologiczne, ale również rozsądne 
i zapewnia oszczędności. 

 

• Unikanie nasłonecznionych miejsc, jak skały, cement albo asfalt. 
Elementy krajobrazu umieszczaj na południowej lub zachodniej 
stronie budynku, co zapewni oddawanie przez nie ciepła jeszcze 
na długo po zachodzie. 

 

• Otaczanie budynków tak dużą ilością rodzimej roślinności, jak to 
tylko możliwe. Takie rozwiązanie nie tylko pomaga obniżyć 
temperaturę powietrza w otoczeniu budynku i obniża zapotrze-
bowanie na wodę do celów utrzymania zieleni, ale także pozwala 
zaoszczędzić na kosztach utrzymania terenów wokół budynku, 
ponieważ wymagania, a tym samym pracochłonność i koszty 
utrzymania ozdobnej roślinności są najczęściej wyższe. Drzewa, 
które pomagają przetwarzać dwutlenek węgla są doskonałym 
źródłem cienia i podwyższają wartość nieruchomości. 

 

• Bluszcz lub winorośl uprawiane w donicach na oknach lub na 
specjalnych kratownicach nie tylko zacieniają wnętrze, ale też 
stanowić mogą dekorację całych ścian budynku (tzw. „zielone 
ściany”). 

 
 

Buduj wydajnie 
 
Szacuje się, że jeżeli dla 170 000 domów budowanych rocznie w USA 
zastosowane zostałyby poniższe sugestie, to koszt budowy tych 
nieruchomości zostałby zrekompensowany bardzo szybko przez 
oszczędności na kosztach utrzymania. Dodatkowo wpłynęłoby to 
znacząco na zmniejszenie zależności kraju od zagranicznych źródeł 
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ropy naftowej oraz pomogło dramatycznie zredukować emisję 
dwutlenku węgla: 
 
• Ponownie wykorzystuj, odzyskuj i poddawaj recyklingowi odpady 

z miejsc rozbiórki. W USA co roku wyburzanych jest prawie  
44 000 nieruchomości komercyjnych, a gruz z konstrukcji, 
renowacji i wyburzania tych budynków stanowi prawie 60% 
odpadów nieprzemysłowych tego kraju. Materiały, takie jak 
beton, asfalt, metal (w tym okablowanie), cegły, materiały  
z instalacji  hydraulicznej i drewno mogłyby zostać odzyskane  
i ponownie wykorzystane. 

 

• Wykorzystuj materiały lokalne. Im dalsze źródło materiałów, tym 
więcej energii, pracy i pieniędzy pochłania ich przygotowanie, 
pakowanie i transport. 

 

• Wykorzystuj mniej betonu. 10% światowej emisji dwutlenku 
węgla związana jest z produkcją cementu. Jeżeli konieczne jest 
wykorzystanie betonu, rozważ mieszankę 55% betonu i 45% 
żużlu (odpad z pieców koksowniczych), co pozwoli zaoszczędzić 
energię i stanowi alternatywę mocniejszą niż sam beton. Do 
układania konstrukcji z cegieł wykorzystuj odzyskane cegły i za-
prawę wapienną, neutralną dla emisji dwutlenku węgla. 

 

• Wykorzystuj produkty z utrwalanego drewna zamiast 
standardowych produktów drewnianych. Tak zwane drewno 
kompozytowe wytwarzane jest poprzez połączenie włókien 
młodych drzew, odpadów tartacznych i fragmentów drewna. 
Drewno kompozytowe jest bardziej wytrzymałe i dlatego 
umożliwia zwiększenie przestrzeni życiowej lub biurowej, 
ponieważ zużywa się go mniej do budowy ścian nośnych. 

 

• Upewnij się, że wykorzystywane produkty drewniane zostały 
zatwierdzone przez organizację Forest Stewardship Council lub 
analogiczną organizację środowiskową, która zapewnia, że 
pochodzą one ze zrównoważonego źródła. 

 

• Podczas montażu instalacji elektrycznej zastosuj kolejny, większy 
przekrój przewodów, niż ten wynikający z zaleceń dla przewi-
dywanych obciążeń. Grubszy przewód miedziany jest droższy 
w zakupie, ale ponieważ ma mniejszy opór elektryczny, zapewni 
niższe koszty operacyjne. Zastosowanie większego przekroju 
przewodów elektrycznych w typowym obwodzie oświetlenia 
biura zapewnia zwrot z inwestycji na poziomie 193% rocznie (po 
odliczeniu podatku)11. Jeden z moich studentów we Francji 
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obniżył swoje miesięczne rachunki elektryczne o ponad ⅔ 
poprzez wymianę przewodów w instalacji elektrycznej w swoim 
domu na przewody o większym przekroju i wymianę żarówek na 
energooszczędne. 

 

• Używaj wodorozcieńczalnych farb, impregnatów i środków 
ochrony drewna. Środki te zawierają mniej substancji 
toksycznych i wydzielają mniej szkodliwych oparów. 

 

• Izoluj, izoluj, izoluj. Izolując budynek zarówno z zewnątrz, jak 
i od wewnątrz można znacząco zredukować, lub nawet 
wyeliminować system ogrzewania i chłodzenia. Na przykład  
w Niemczech, Szwecji i Szwajcarii zbudowano łącznie ok.  
10 000 budynków (tzw. domów pasywnych), w ogóle 
niewyposażonych w piece. Urządzenia codziennego użytku 
(takie jak telewizor czy podgrzewacz wody) emitują 
wystarczającą ilość ciepła, aby utrzymać budynek ciepłym 
i przytulnym w zimie. 

 

• Użyj energooszczędnych okien. Energooszczędne okna są 
podstawą całkowitej redukcji wymagań energetycznych 
budynku. Szacuje się, że renowacja wszystkich wielkich 
biurowców w USA polegająca na wymianie okien na lepiej 
izolowane, mogłaby przynieść redukcję kosztów energii na 
poziomie 45 miliardów dolarów. Standardowe okna mają 
wskaźnik przenikalności cieplnej R-value na poziomie 1, co 
oznacza że strata ciepła na samym oknie jest większa niż na całej 
ścianie zewnętrznej (rozsądna wartość wskaźnika R-value dla 
ocieplonej ściany wynosi pomiędzy 25 a 30). Superizolowane 
okna mają wskaźnik R-value przewyższający 9 i mogą zostać 
„zaprogramowane” żeby odbijać ciepło lub niechciane światło 
ultrafioletowe jednocześnie wpuszczając więcej naturalnego 
światła. 

 

• Upewnij się, że system ogrzewania i klimatyzacji są wydajne i nie 
za duże dla danego budynku. Zbyt wiele budynków wyposa-
żonych jest w systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
(HVAC) znacznie silniejsze, niż są w rzeczywistości potrzebne. 
Dodatkowo, wiele takich systemów posiada wycieki i straty na 
poziomie 30% ciepła lub chłodu, które wytwarzają. 

 

• Elementy zacieniające są kluczowe w przypadku wszystkich 
szklanych powierzchni zewnętrznych, wystawionych na działanie 
promieni słonecznych. Superwydajne okna i świetliki sprawdzają 
się świetnie, wpuszczając do pomieszczeń światło, a jedno-
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cześnie zatrzymując ciepło na zewnątrz. „Półki świetlne” (rodzaj 
markiz wewnętrznych) zapewniają dodatkową ochronę przed 
ciepłem słonecznym i są znacznie tańsze niż zakup i utrzymanie 
systemu klimatyzacji neutralizującego ciepło wytwarzane przez 
wpadające do pomieszczeń promienie słoneczne. Aktywne szyby 
okienne pozwalają odbijać niechciane światło i ciepło lub 
akumulować je w chłodniejszych miesiącach, podobnie jak  
w szklarni. 

 

• Rozważ budowę studni geotermalnych wykorzystujących 
temperaturę ziemi do ogrzewania lub chłodzenia. Zaledwie kilka 
metrów pod poziomem morza, temperatura skorupy ziemskiej 
utrzymuje się stale na poziomie 14°C. Niskonakładowe systemy 
sterowania temperaturą mogą wykorzystać tę stałą temperaturę 
do ogrzewania lub chłodzenia budynku. 

 

• Rozważ instalację zielonego dachu na budynku. Dachy 
akumulują ogromne ilości ciepła, które musi później zostać 
zneutralizowane bardzo silnymi systemami klimatyzacji. Zielony 
dach to niedrogi i lekki system izolacji dachu, polegający na 
obsadzeniu go ciepłolubną roślinnością. Zaletą takich dachów 
jest również izolacja przed promieniami ultrafioletowymi (co 
przedłuża żywotność dachu), zwiększona wydajność energe-
tyczna budynku (zielone dachy posiadają doskonałe własności 
izolacyjne), zmniejszona ilość wód opadowych wymagających 
odprowadzenia, doskonałe własności tłumiące hałas. Szerzej 
postrzegane korzyści obejmują poprawę jakości powietrza  
w okolicy budynków, niższe zapotrzebowanie na energię 
elektryczną (szczególnie w miesiącach letnich), redukcję lokal-
nych temperatur powietrza w miesiącach letnich oraz poprawę 
estetyki okolicy, w której zlokalizowany jest budynek. Jeżeli 
połączymy zielone dachy z systemem zbierania i przecho-
wywania nadmiaru wody deszczowej, możemy znacznie obniżyć 
koszty utrzymania, w porównaniu z tradycyjnym dachem. 

 

• Jeżeli budowa zielonego dachu nie jest możliwa, pokryj dach 
materiałem odbijającym światło słoneczne lub panelami 
solarnymi. 

 

• Zaprojektuj i zainstaluj w budynku dobrą wentylację. 
Wykorzystaj boczne otwory, balkony, atrium, energooszczędne 
wiatraki podsufitowe. Odpowiedni ruch powietrza ułatwia 
bilansowanie temperatur (zmniejszając potrzeby ogrzewania lub 
chłodzenia) i zapewnia większy komfort. Dla poprawy wentylacji 
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w wieżowcach, należy umożliwić otwieranie okien, nawet jeżeli 
jest to uchylanie tylko o kilka centymetrów.  

 

• Unikaj PCV i innych nieekologicznych materiałów, 
wymagających obróbki z wykorzystaniem dużych ilości energii. 
Zastąp je trwałymi alternatywami. Na przykład, rury ściekowe 
mogą zostać wykonane z gliny zamiast plastiku. 

 

Budujmy lepszą przyszłość 
 
Jak powiedział pewien deweloper, jeżeli nauczysz się budować 
w lepszy sposób, już nie wrócisz do starych metod. Więcej informacji 
na temat projektowania i budowy wydajnych, energooszczędnych 
budynków, można znaleźć na stronach internetowych organizacji 
Green Building Council – sieci ponad 100 krajowych organizacji, 
zrzeszających ponad 25 000 firm, liderów z każdego z sektorów 
przemysłu budowlanego, których wspólną misją jest transformacja tej 
gałęzi przemysłu. W Polsce istnieje Polish Green Building Council, na 
stronach której można znaleźć aktualne informacje na temat 
zrównoważonego budownictwa w Polsce (www.plgbc.org.pl). 
Natomiast U.S. Green Building Council (www.usgbc.org), opracowała 
system oceny i certyfikacji nazywany Leadership in Energy and 
Environmental Design, w skrócie LEED, który przyznawany jest dla 
uznania efektywności budynków w pięciu obszarach: zrównoważony 
plac budowy, oszczędność wody, oszczędność energii, dobór 
materiałów i jakość środowiskowa wnętrza. Cel tej certyfikacji to 
„transformacja sposobu, w jaki budynki i społeczności są projekto-
wane, budowane i utrzymywane, dla zbudowania środowiskowo  
i socjalnie odpowiedzialnego, zdrowego i dobrze prosperującego 
otoczenia w celu poprawy jakości życia”. Przeciętny budynek  
z certyfikatem LEED zużywa 32% mniej energii elektrycznej, łącznie 
30%-50% mniej energii i 40% mniej wody. A ponadto, produkuje  
o 70% odpadów i 350 ton dwutlenku węgla mniej rocznie. (Notka: 
dziękuję personelowi Rocky Mountain Institute, który przejrzał 
i zrecenzował ten rozdział przed jego publikacją w książce „Managing 
the New Frontiers”). 
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Oszczędzanie wody 
 
 
Ilość wody na świecie jest skończona, podczas gdy zużycie wody  
w skali globalnej wzrosło sześciokrotnie pomiędzy rokiem 1900  
a 1995, czyli ponad dwukrotnie szybciej niż wzrost populacji ludzkiej1. 
Co ciekawe, chociaż większość obszaru Ziemi jest pokryta wodą, 
ponad 97% wód zawiera sól, czyniąc ją niezdatną do picia lub 
podlewania (w proces odsalania słonej wody wytwarzana jest ⅓ wody 
pitnej i ⅔ trującego, bardzo słonego odpadu, który nie może być 
ponownie wprowadzony do środowiska bez konsekwencji). Pozostałe, 
niecałe 3%, jest albo zamrożona na biegunach, skrystalizowana  
w lodowcach lub zamknięta w podziemnych warstwach wodonośnych 
zlokalizowanych zbyt głęboko, żeby wydobyć z nich wodę. Mniej niż 
0,5% nadaje się do użytku przez ludzi, ale nawet ta część staje się 
coraz większym potencjalnym zagrożeniem w związku ze swoim stale 
wzrastającym zanieczyszczeniem. Aktualnie, około 50% światowych 
chorób powodowanych jest przez zanieczyszczoną wodę, a prawa 
dostępu i korzystania z wody były i są przyczyną konfliktów, 
ponieważ niedostatek wody często skutkuje niedostatkami żywności  
i trudnościami z produkcją. Wniosek zatem, że zmniejszenie zużycia 
wody przez biznes nie tylko zmniejsza koszty operacyjne, koszty 
utylizacji zanieczyszczonej wody, ale też promuje stabilizację w skali 
regionalnej, narodowej i międzynarodowej. A dodatkowo oszczędność 
naturalnego zasobu, jakim jest woda, to po prostu właściwe podejście 
i rzecz, którą należy robić. 
 

Jak firmy marnują wodę 
 
Według australijskiego rządu (należy pamiętać, że Australia jest 
nieustannie dotykana przez susze), większość firm marnuje wodę  
w analogiczny sposób jak marnuje energię i inne materiały. Sposoby te 
obejmują między innymi: 
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• Instalację nieoszczędnych systemów produkcyjnych 
wymagających więcej zasilania (energią, wodą itp.) niż to jest  
w rzeczywistości potrzebne, 

• Traktowanie zasobów i surowców jako wszechobecnych i od-
nawialnych, nie wymagających zarządzania czy oszczędzania, 

• Wykorzystywanie materiałów naturalnych i świeżo pozyskanych 
surowców do celów, do których nie są one wymagane, 

• Brak myślenia długofalowego, i 
• Ogólnie, nie robienie właściwego użytku z ograniczonych 

zasobów. 
 

Jak firmy mogą oszczędzać wodę 
 
Wodę zawsze warto oszczędzać. Na przykład fabryka Frito Lay  
w Casa Grande w stanie Arizona w USA, pracuje nad wprowadzeniem 
ponownego wykorzystania 85%-90% zużywanej wody. Równolegle 
prowadzony jest intensywny program zwiększenia efektywności 
energetycznej. Po tym, kiedy region dotknęły susze, wskutek których 
mogły zostać wprowadzone ograniczenia zużycia wody, firma 
zdecydowała się na szybkie działania, a w ich wyniku spodziewa się 
zaoszczędzić 60 milionów dolarów rocznie2. „Kiedy woda okazuje się 
niedostępna, zagrożona jest nasza zdolność produkcyjna”, mówi Al 
Halvoreson, dyrektor do spraw zrównoważonego rozwoju we Frito 
Lay. „Chcemy opracować i wdrożyć technologię, która pozwoli nam 
uniknąć przenoszenia produkcji w podążaniu za wodą”. Sugestie 
dotyczące oszczędzania wody wykorzystane przez Frito Lay i inne 
firmy to między innymi: 
 
• Edukuj pracowników i zaangażuj ich w prace nad wszystkimi 

praktykami dotyczącymi oszczędzania wody. Oszczędzanie wody 
jest obowiązkiem wszystkich pracowników, więc spraw aby było 
to obowiązkiem każdego pracownika. Firma Kraft Foods 
postawiła sobie za cel redukcję zużycia wody o 15% przed 
rokiem 2011 i przekroczyła ten cel osiągając redukcję na 
poziomie 21%. „Zmieniamy zachowania i mamy wyniki”, mówi 
Steve Yucknut, wiceprezes odpowiedzialny za zrównoważony 
rozwój. 

 

• Wyznacz koordynatora wydajnego wykorzystania wody, wspieraj 
ją/jego i, podobnie jak przy innych praktykach związanych ze 
zrównoważonym rozwojem, ciągle przypominaj pracownikom co 
firma chce osiągnąć.  
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• Zlokalizuj w swojej firmie miejsca, gdzie wykorzystywana jest 
woda (toalety, łazienki, klimatyzacja, węże, itp.) i zidentyfikuj 
razem z pracownikami sposoby oszczędzania wody w każdym 
z tych miejsc. 

 

• Wypracuj u pracowników nawyk bezzwłocznego zgłaszania 
wszystkich przecieków i strat wody. Przeszkól ochronę i pra-
cowników odpowiedzialnych za sprzątanie, jak przy okazji 
wykonywanych przez nich obowiązków, identyfikować 
i naprawiać lub zgłaszać marnotrawstwo wody. 

 

• Zainstaluj czujniki ruchu pod kranami, tak aby woda lała się 
tylko, jeżeli pod kranem jest ręka i wyłączała się natychmiast po 
jej usunięciu. Alternatywnie, zainstaluj krany, które automa-
tycznie odcinają wypływ wody po kilku sekundach działania. 

 

• Zainstaluj aeratory we wszystkich bateriach, pisuarach i słu-
chawkach prysznicowych. Zabieg ten może zmniejszyć 
zapotrzebowanie na wodę o 60% lub więcej. Instalacja 
perlatorów nie jest droga, a powoduje zmniejszenie ilości 
wypływającej wody o ponad połowę. Pozostała połowa jest 
mieszana z powietrzem i w efekcie z baterii wydaje się 
wypływać pełen strumień wody. Dodatkowo, urządzenia 
oszczędzające wodę mogą zostać zainstalowane w toaletach 
(będących jednymi z głównych punktów marnotrawstwa wody 
w większości budynków) i pisuarach. Technologie w toaletach 
rozwinięte zostały do tego stopnia, że istnieją toalety 
niewymagające wody do spłukiwania. Uniwersytet w Kalifornii 
w USA, zdecydował się na przykład wymienić pisuary  
w 13 toaletach męskich na nie wymagające spłukiwania wodą 
i w ten sposób zaoszczędził 15 000 dolarów rocznie na 
rachunkach za wodę. Dalej na wschód, w Denver w stanie 
Kolorado w USA, zdecydowano o wymianie toalet, pisuarów, 
baterii i pryszniców w budynku biurowym na zamienniki 
oszczędzające wodę. W efekcie rachunki za wodę zmniejszyły 
się o 80%3. 

 

• Zlikwiduj wszystkie wycieki i napraw lub wymień niesprawne lub 
niewydajne pompy, zawory i rury. 10% - 20% strat wody w fir-
mach jest najczęściej związanych z ignorowanymi wyciekami, co 
jest jednoznaczne z wyciekającymi z firmy pieniędzmi. Dla 
przykładu, jeden kapiący kran może kosztować 80 dolarów 
rocznie, z tytułu straconej wody. W Wielkiej Brytanii odkręcona 
woda wypływająca z węża o przekroju 25 mm, w ilości 66 litrów 
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na minutę, marnuje 4 000 litrów na godzinę i może dodać 45 000 
funtów do rocznej wartości rachunków za wodę4. 

 

• Zainstaluj system zamkniętego obiegu wody, żeby ponownie 
wykorzystywać wodę przemysłową. Woda może być 
odzyskiwana na przykład z wykorzystaniem wydajnych 
systemów odwróconej osmozy (HERO). Zastosowanie 
analogicznych systemów filtrujących i odzyskujących wodę 
z procesów przemysłowych, czy systemów klimatyzacji, może 
pomóc zmniejszyć rachunki za wodę nawet o 90%. 

 

• Poddawaj recyklingowi szarą wodę i wodę deszczową. 
Większość systemów przemysłowych wykorzystuje wodę z sieci 
(wodę pitną), jako podstawowe źródło dla swoich procesów. 
Ironia polega na tym, że w większości z tych procesów, można 
użyć szarej wody, czyli wody użytej wcześniej w zlewach, 
prysznicach, procesach produkcyjnych, pralkach, zmywarkach 
czy fontannach. Nawet woda deszczowa jest wystarczająco 
czysta, aby jej użyć w wielu procesach, a dodatkowo jest darmo-
wa. Zebrana woda deszczowa (w zbiornikach umieszczanych na 
dachach lub ścianach budynku) może zostać wykorzystana do 
nawadniania, spłukiwania w toaletach i innych celów. 

 

• Użyj sprężonego powietrza w miejsce wody. Sprężone powietrze 
może być wykorzystywane do czyszczenia sprzętu, produktów 
i opakowań (np. butelek czy puszek). 

 

• Nie wykorzystuj toalet jako wysypisk śmieci. 
 

• Wyłączaj wszystkie urządzenia chłodzące gdy nie są 
wykorzystywane. 

 

• Optymalizuj sterowanie procesem odkamieniania bojlerów i wież 
chłodniczych. 

 

• Minimalizuj ilość wody zużywanej w instalacjach chłodzących, 
zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

• Odcinaj dopływ wody do węży przy kranie, zamiast zamykać 
dysze. 

 

• W ogrodnictwie stosuj nawadnianie kropelkowe, polegające na 
ułożeniu perforowanego węża kilka centymetrów pod ziemią. 
Kiedy system jest zasilany wodą, otwory w wężu wypuszczają 
wodę kropelka po kropelce, dostarczając roślinom wystarczającej 
do funkcjonowania ilości wody. Taki system był 
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wykorzystywany w firmie, którą prowadziłem na Bliskim 
Wschodzie. Firma zlokalizowana była na środku pustyni, jednak 
teren był otoczony kwiatami, drzewami owocowymi i krzewami 
przez cały rok. Woda pitna sprzedawana była w butelkach  
i kosztowała dwa razy więcej niż benzyna, dlatego w systemie 
nawadniania wykorzystywaliśmy grey water z oczyszczalni 
ścieków. 

 

• Nigdy nie podłączaj systemu nawadniania lub zraszania do 
włączników czasowych. Przypominasz sobie ostatni przypadek, 
gdy idąc obok trawnika sąsiada podczas deszczu, widziałeś 
pracujące zraszacze? Więc zapewne rozumiesz powyższą 
sugestię. 

 

Efektywne uzdatnianie zużytej wody 
 
Każde stanowisko pracy wytwarza ścieki, a ścieki to koszt związany 
z potrzebą ich odprowadzenia. Istnieje jednak sposób na wyelimi-
nowanie kosztów ścieków: zajęcie się ściekami w miejscu, gdzie są 
wytwarzane, zamiast płacenia za ich transport i oczyszczanie w innym 
miejscu. Inżynieria ekologiczna (nazywana również oczyszczaniem 
ekologicznym lub żywymi filtrami), to rozwijająca się gałąź 
przemysłu, zajmująca się przetwarzaniem surowych ścieków, w tym 
odcieku, metali ciężkich i innych chemikaliów, ekonomicznie i bez-
piecznie, przepompowując je przez serię otwartych zbiorników 
wypełnionych organiczną florą i fauną. Bazując na nauce o ujściach 
rzek, własnym systemie filtracyjnym przyrody, każdy z 4-metrowych 
zbiorników zawiera unikalny ekosystem, zaprojektowany tak, aby 
rozbić wybrane toksyny, następnie przekazując tak przygotowane 
substancje do kolejnego zbiornika. Efekt, to bezzapachowy filtr, 
mogący imitować dziewiczy ogród z wodospadami, dywanami lilii 
i rybami. W praktyce, jedna z firm z sektora inżynierii ekologicznej 
(Living Technologies z Burlington w stanie Wermont), zorganizowała 
przyjęcie przy winie i serze nad jednym ze swoich „żywych filtrów” 
i musiała przypominać gościom, żeby nie wkładali rąk do wody5. 

Standardowo przejście ścieków przez wszystkie wymagane 
zbiorniki zajmuje od jednego do trzech dni. Pierwszy zbiornik pokryty 
jest warstwą ziemi i żywą trawą. Zapachy i gazy filtrowane przez tę 
powłokę są rozbijane na dwutlenek węgla i tlen. W pozostałych 
zbiornikach swoją magię realizują bakterie i rośliny. Jedyny odpad 
i marnotrawstwo, to rośliny, które żywią się na tym systemie i muszą 
być często przycinane. W rejonach doświadczających ostrych zim, 
system zbiorników może zostać umieszczony w strukturach 
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pasywnych, podobnych do szklarni albo może zostać wbudowany  
w budynek, który będzie obsługiwał. System może też być zainsta-
lowany na zewnątrz. Każdy system filtrów może być dostosowany do 
ilości i składu ścieków. Efektem jest woda tak czysta, że wymaga 
niewielu dodatkowych zabiegów, aby stała się zdatną do picia. 
Niektóre firmy zbierają nawet, i sprzedają, metan produkowany przez 
żywe filtry, a także kwiaty, ryby, pomidory i sałatę wyhodowane na 
filtrach, co sprawia, że „żyjące filtry” stają się maszynkami do 
zarabiania pieniędzy. 

Podobnie jak wiele innych, wydajnych procesów, koszt „żywych 
filtrów” nie tylko się zwraca, ale stanowi też źródło dumy i podziwu 
pracowników. Na przykład koncern M&M Mars w Brazylii i Australii, 
Vermont Welcome Center, Sonora Mountain Brewery i National 
Audubon Society w USA oraz fabryka Body Shop w Ontario  
w Kanadzie - wszystkie chwalą się przy różnych okazjach pięknem 
i wydajnością swoich „żywych filtrów”. 
 

Więcej informacji na temat sposobów oszczędzania 
wody… 
 
Wiele rządów (szczególnie tych w suchych częściach świata), jest 
gotowa wspólnie finansować projekty oszczędzania i uzdatniania 
wody. Skontaktuj się z nimi.  
Dodatkowo organizacje, które mogą pomóc zminimalizować zużycie 
wody (wiele z nich pochodzi z regionów, gdzie susze zmuszają 
mieszkańców do traktowania wody z szacunkiem), można znaleźć na 
stronach: 
www.bewaterwise.com,  
www.epa.org/watersense,  
www.savewater.com.au,  
www.savingwater.org,  
www.sydneywater.com.au,  
www.waterwise.org.uk. 
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Makrozalety mikroelektrowni 
 
 
Ropa, węgiel, gaz ziemny… społeczności biznesowe będą potrze-
bowały ich wszystkich. Jednak istnieje sposób redukcji, w całości albo 
w części, wielu bieżących i przyszłych kosztów, postrzeganych jako 
nierozerwalnie związanych z nieodnawialnymi źródłami energii. Cena 
baryłki ropy naftowej waha się pomiędzy 50 a 200 dolarów, co 
sprawia, że oszacowanie kosztów procesów, w których jest używane to 
paliwo, jest niezwykle trudne. W 2009 roku światowa konsumpcja 
ropy sięgała 86 milionów baryłek dziennie (wzrost względem  
78 milionów baryłek w roku 2002) i nadal wzrasta. W latach  
1995- 2004 popyt w samym USA wzrósł o 3,9 miliona baryłek rocznie 
(aktualnie Ameryka konsumuje 25% światowej produkcji ropy). 
Zapotrzebowanie na ropę w Chinach wzrosło w tym samym okresie  
o 2,8 miliona baryłek rocznie, ale nie ma wątpliwości, że Chiny 
(podobnie jak Indie) potrzebują zabezpieczyć większe ilości ropy, 
wspierając w ten sposób wzrost ekonomiczny. Według Jeroen van der 
Veer, CEO firmy Royal Dutch Shell, problem polega na tym, że  
„…po roku 2015 źródła łatwo dostępnej ropy nie będą w stanie 
zaspokoić zapotrzebowania”.  

John Hess, członek Rady Nadzorczej Hess Corporation, 
potwierdza. „Kryzys na rynku ropy naftowej nastąpi w ciągu 
najbliższych 10 lat,” mówi John Hess, „to nie jest kwestia podaży. To 
nie jest kwestia popytu. To kwestia obu stron tego równania.” James 
Mulva, CEO ConocoPhillips, również jest zaniepokojony. Na konfe-
rencji w listopadzie 2007 roku na Wall Street, powiedział: „Nie sądzę, 
że zobaczymy wzrost podaży ropy powyżej 100 milionów baryłek na 
dzień… Skąd miałby się wziąć taki wzrost?”. Wcześniej, w paździer-
niku 2007 roku, Cristophe de Margerie, CEO francuskiej korporacji 
Total S.A., ujawnił że produkcja na poziomie 100 milionów baryłek 
ropy dziennie może być trudna do osiągnięcia do 2030 roku1. Kiedy 
CEO światowych korporacji naftowych zaczynają zgłaszać 
ostrzeżenia, a dodatkowo zmiany klimatu spowodowane spalaniem 
tradycyjnych paliw stają się rosnącym zagrożeniem, nie ma lepszego 
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czasu niż teraz, na przestawienie biznesu na alternatywne źródła 
energii. Tworzenie mikroelektrowni wyposaża budynek lub grupę 
budynków w niezależne źródło energii, które w całości lub częściowo 
zaspokaja potrzeby energetyczne tych budynków. Na przykład, hotel 
Mauna Lani Bay na hawajskim wybrzeżu Kona-Kohala zmienił swój 
budynek w 100 kW elektrownię, instalując na dachu baterie słoneczne. 
W mieście Aberdeen w Szkocji, szkoła podstawowa Cults Primary 
School zainstalowała w maju 2007 roku 5 kW turbinę wiatrową, dzięki 
której nie tylko zredukowano rachunki za energię elektryczną, ale 
również zredukowano roczną emisję dwutlenku węgla o 5 633 kg. 
Turbiny wiatrowe zasilają też całkowicie lub częściowo 10 szkół 
zlokalizowanych w stanie Iowa w USA. Na przykład szkoła podsta-
wowa w mieście Spirit Lake w stanie Iowa, zainstalowała 250 kW 
turbinę wiatrową, która zaopatruje budynek o powierzchni 4 924 m2 
średnio w 350 000 kWh energii elektrycznej rocznie. Dzięki zwracaniu 
do lokalnej sieci energetycznej nadmiaru energii, turbina zarobiła dla 
szkoły 25 000 dolarów w pierwszych 5 latach działania2.  
 

Zwrot z inwestycji (ROI) i energia odnawialna 
 
Długoterminowe korzyści finansowe z zastosowania energii 
odnawialnej nie mogą zostać zrozumiane bez zrozumienia pojęcia 
zwrotu z inwestycji (ROI), który mierzy zyskowność, w relacji do 
wydatków kapitałowych (inwestycji). Koszt nieodnawialnych źródeł 
energii, takich jak węgiel czy ropa, zawiera wydatki związane z wydo-
byciem i obróbką rafineryjną, które są drogimi procesami. Takie 
koszty nie występują w przypadku wiatru, energii słonecznej i wielu 
innych odnawialnych źródeł energii. Jednak wszystkie rodzaje energii 
mogą być wykorzystane dopiero po transformowaniu lub skonwerto-
waniu w energię elektryczną lub cieplną. Różnica w przypadku energii 
odnawialnej (np. słonecznej, wiatrowej) polega na tym, że po 
odzyskaniu kosztów urządzeń konwertujących, energia elektryczna lub 
cieplna pozyskiwana jest bezkosztowo (minus koszty utrzymania 
i utylizacji), podczas gdy nieodnawialne źródła utrzymuja stałe koszty 
związane z wydobyciem i obróbką rafineryjną, zarządzaniem odpada-
mi i związanymi z nimi kosztami klęsk i problemów zdrowotnych. 

Dla określenia zwrotu z inwestycji (ROI) wyobraź sobie 
fabrykę, która płaci 10 000 euro rocznie za energię elektryczną  
z elektrowni węglowej, a koszt urządzeń (turbin lub baterii 
słonecznych) mogących przekonwertować energię słońca lub wiatru na 
odpowiednią ilość energii elektrycznej to 50 000 euro. Okres zwrotu 
50 000 euro z inwestycji obliczany jest na podstawie kosztów 
rynkowych, jakie muszą zostać poniesione jeżeli nie przełączymy 
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fabryki na źródła odnawialne (10 000 euro) i wynosi 5 lat (10 000 euro 
x 5 lat = 50 000 euro). Zwrot z inwestycji (ROI) jest najczęściej 
wyrażany procentowo, więc w tym przypadku będzie to 20% 
(oryginalnej inwestycji) na rok. Większość księgowych lubi widzieć 
inwestycje w postaci ROI, podczas gdy większość pozostałych osób 
preferuje patrzeć na okres zwrotu (wyrażonego w miesiącach lub 
latach). Ponownie, głównym zwrotem z inwestycji jest fakt, że po 
okresie spłaty, firma otrzymuje darmową energię elektryczną 
(poza kosztami utrzymania i utylizacji). Dlatego energia 
odnawialna może być bardzo mądrym rozwiązaniem. 
 

Energia wiatrowa 
 
Używana do żeglowania czy napędzania młynów, energia wiatrowa 
była dostępna od wieków. Dania pozyskuje dzisiaj 20% potrzebnej 
energii z turbin wiatrowych, Niemcy ponad 10%, a w Hiszpanii co 
roku instaluje się turbiny wiatrowe o łącznej mocy 2 000 MWh. Nawet 
USA zabiera się do działania w tym temacie. W 2012 roku, turbiny 
wiatrowe w USA wytworzyły 50 GW energii (ilość wymagana do 
zaspokojenia potrzeb energetycznych 15 milionów domów), a ilość 
wytwarzanej energii co roku rośnie (podobnie jak ilość miejsc pracy 
wygenerowanych przez turbiny wiatrowe).  

Turbiny wiatrowe występują w szerokim wachlarzu kształtów, 
rozmiarów i konfiguracji. Przy odpowiedniej konserwacji ich 
żywotność wynosi około 20 lat. Tradycyjne wyglądają jak wiatraki  
w młynie, ale niektóre przypominają spirale, inne mogą być 
wmontowane poziomo w ścianach budynków, jak wałki do ciasta czy 
też przypominające gigantyczną ubijaczkę do jajek. Jeżeli chodzi  
o rozmiar, turbiny wiatrowe mogą być ogromnymi, wielomega-
watowymi, 11-piętrowymi wieżami (zasilającymi tysiące domów)  
i 1-megawatowymi turbinami potrafiącymi zasilić 350 domów lub 
mniejszymi od 1- do 10-kilowatowymi turbinami montowanymi na 
dachach, które można zakupić od wyspecjalizowanych przedstawicieli, 
a mającymi moc wystarczającą do zasilenia domu lub siedziby firmy.  

Czy energia wiatrowa jest osiągalna finansowo? Dr David Toke z 
Uniwersytetu Birmingham (Wielka Brytania) szacował w roku 2007, 
że koszt wytworzenia prądu przez turbiny poruszane wiatrem 
śródlądowym może być porównany z wytwarzaniem prądu przy 
użyciu ropy o cenie 50-60 dolarów za baryłkę (przed zrealizowaniem 
zwrotu z inwestycji w turbinę i instalację), a w przypadku turbiny 
poruszanej wiatrem morskim lub oceanicznym może być porównany  
z wytwarzaniem prądu przy użyciu ropy o cenie 70-80 dolarów za 
baryłkę (przed zrealizowaniem zwrotu z inwestycji). Pamiętać należy 
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jednak, że obliczenia Toke’a zakładały gwarantowany i nieprzerwany 
przychód przez 15-20 lat i nie brały pod uwagę dopłat rządowych dla 
węgla czy ropy3. 

Czy energia wiatrowa jest praktyczna? Większość użytkowników 
zgadza się, że korzyści przewyższają niedogodności. Model stworzony 
przez National Renewable Energy Laboratory (Narodowe 
Laboratorium Energii Odnawialnej) w USA wskazał na przykład, że 
kilka lokalnych projektów turbin wiatrowych w stanie Iowa miało 
znacznie większy wpływ ekonomiczny, niż pozostałe projekty  
o podobnej mocy. Dodatkowo odkryto, że wykorzystanie energii 
wiatrowej ma pozytywny wpływ na cały region, w którym 
zainstalowano turbiny, co skutkowało rosnącą, dumą i spójnością 
lokalnego społeczeństwa. 
 

Czy energia wiatrowa jest odpowiednia dla 
Twojego biznesu? 
 
Podstawowym i najważniejszym czynnikiem decydującym, czy 
turbina wiatrowa będzie w stanie dostarczyć wymaganą ilość energii 
dla firmy czy domu, jest siła i czas występowania (w tym częstotli-
wość) wiatru w danej lokalizacji. Istnieją turbiny dostosowane do 
pracy przy niskich prędkościach wiatru, podczas gdy inne są w stanie 
poprawnie funkcjonować również przy silnych porywach. Właściwa 
lokalizacja musi mieć minimalną roczną prędkość wiatru około  
18-21 km/h. Parametr ten można uzyskać od służb lokalnego lotniska 
lub stacji meteorologicznej. Planowanie instalacji turbiny wymaga 
również przestudiowania szeregu dodatkowych czynników, w tym 
kwestii kosztów w stosunku do produktywności, oblodzenia, rozliczeń 
netto energii elektrycznej (rozliczenia z dystrybutorem energii z tytułu 
wartości netto pomiędzy zużytą energią sieciową, a energią wyprodu-
kowaną i zwróconą do sieci), istotności promienia wirnika (długość 
i rozmiar ostrzy turbiny determinuje ilość energii, czy też moc, jaką 
turbina jest w stanie wyprodukować), a także programów, przepisów 
i benefitów (np. dopłat) oferowanych przez władze lokalne, regionalne 
i krajowe. Na przykład niektóre regiony zniechęcają do instalacji i wy-
korzystania zrównoważonych źródeł energii, poprzez naleganie na 
wykorzystanie elektryczności wyprodukowanej w lokalnych 
elektrowniach nuklearnych lub węglowych. Dodatkowe rozważania 
jakie należy podjąć przed inwestycją w elektrownię wiatrową: 
 

1. Sprawdź czy możliwe jest podpisanie odpowiedniej umowy z lo-
kalnym dostawcą energii elektrycznej. Niektórzy dostawcy źle 
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tolerują konkurencję i mogą odmówić zakupu nadmiaru energii 
elektrycznej wyprodukowanej przez twoją turbinę, lub mogą cię 
zmusić do podłączenia turbiny bezpośrednio do sieci krajowej. 

 

2. Weryfikacja wykonalności projektu. Czy hałas generowany 
podczas działania i estetyka turbiny będą problemem dla lokalnej 
społeczności? Czy lokalizacja jest odpowiednia pod względem 
geologicznym? Czy turbulencje (wytwarzane przez każdą turbinę 
wiatrową) mogą zaszkodzić pobliskim strukturom/budynkom? 
Czy istnieją plany zagospodarowania przestrzennego i będzie 
możliwe uzyskanie pozwoleń na budowę? Te pytania wymagają 
odpowiedzi. 

 

3. Dostępność części i utrzymanie. Należy zweryfikować 
dostępność części, wiarygodność producenta i dostępność 
profesjonalnego serwisu znającego już dane rozwiązanie i mają-
cego doświadczenie z jego utrzymaniem, co jest niezwykle 
wartościowe. Czy wykwalifikowany specjalista będzie dostępny 
do wykonania przeglądu/utrzymania lub naprawy, kiedy turbina 
będzie tego wymagała? Pamiętaj, że nie wszystkie historie turbin 
wiatrowych kończą się dobrze. Kilka lat temu, jeden z moich 
studentów opowiedział historię pewnej wioski, która 
zainwestowała w ogromną turbinę wiatrową produkującą setki 
kilowatów energii. Niestety, regionalny dostawca energii 
elektrycznej nie zgodził się odkupić wyprodukowanej nadwyżki 
mocy, przez co okres zwrotu z inwestycji wydłużył się o lata. 
Jeżeli inwestorzy odrobiliby zadanie domowe przed inwestycją, 
doszliby prawdopodobnie do wniosku, że lepszym rozwiązaniem 
byłby zakup mniejszej i tańszej turbiny. Więcej informacji na 
temat turbin można znaleźć na stronach organizacji American 
Wind Energy Association (www.awea.org). 

 

Energia słoneczna 
 
Zanim uzyska się zwrot z inwestycji, energia słoneczna jest 
postrzegana jako jeden z najdroższych rodzajów energii odnawialnej. 
Ogólnie, produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej jest 3,4-
krotnie bardziej kosztowna, niż uzyskanie jej z konwencjonalnych 
źródeł. Dobra wiadomość, to z kolei fakt, że koszt urządzeń do 
pozyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej zmniejsza się 
znacząco prawie co roku, o około 18% przy każdorazowym 
podwojeniu wolumenu produkcji tych urządzeń. Koszt energii  
z pierwszych baterii słonecznych wynosił ok. 200 dolarów na 1 wat 
uzyskanej energii. W roku 2007 wynosił on już 2,7 dolara /W (przed 
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zakończeniem zwrotu z inwestycji), a w 2012 roku w Niemczech, 
koszt (bez uwzględniania kosztów instalacji) wynosił 1,34 dolara/W. 
Energia elektryczna produkowana przez elektrownie słoneczne jest 
aktualnie tak konkurencyjna kosztowo, że w niektórych przypadkach 
taniej jest użyć baterii słonecznych, niż elektryczności pozyskanej  
w sposób konwencjonalny (np. wolnostojące lampy uliczne, telefony 
alarmowe na autostradach, systemy elektryczne w oddalonych 
społecznościach łatwiej jest zasilić z dedykowanych ogniw/elektrowni 
słonecznych niż, instalować długodystansowe linie transmisyjne). 
Oczywiście ponownie, po uzyskaniu zwrotu z inwestycji, elektry-
czność pochodząca z baterii słonecznych jest teoretycznie darmowa.  

Nawet w sytuacji, gdy koszty prądu pochodzącego z energii 
słonecznej są wyższe, niż prądu wyprodukowanego konwencjonalnie, 
baterie słoneczne mogą się stosunkowo szybko zwrócić. Weźmy pod 
uwagę kwaterę firmy Conde Nast na Times Square. Jest ona 
zlokalizowana w 48-piętrowym budynku w Nowym Jorku, którego  
14 pięter jest pokrytych panelami słonecznymi. Kosztowało to inwes-
tora ok. 5-10% całkowitego kosztu wybudowania biurowca. Przy 
rocznej oszczędności na poziomie 0,5 miliona dolarów w postaci 
niższych rachunków za energię elektryczną, inwestycja zwróciła się w 
pięć lat4. 
Tymczasem w Madrycie, firma telekomunikacyjna Telefonica 
zainstalowała na dachu swojego budynku największą europejską 
elektrownię słoneczną. 16 000 paneli słonecznych generuje 3 mega-
waty energii, czyniąc budynek samowystarczalnym, a nawet 
zarabiającym na siebie dodatkowo, poprzez sprzedaż nadmiaru energii 
elektrycznej.  
 

Fakty o ogniwach słonecznych 
 
• Ogniwa słoneczne nie wymagają bezpośredniego padania 

promieni słonecznych, aby generować prąd. Działają stosunkowo 
dobrze, również przy zachmurzeniu lub opadach. Oczywiście dla 
uzyskania maksymalnego efektu, powinny być umieszczane 
w miejscach, w których promienie słoneczne będą ich 
bezpośrednio dosięgały. 

 

• Energia słoneczna wymaga jednorazowego wydatku – 
inwestycji. Teoretycznie nie występują żadne inne koszty. 

 

• Ogniwa słoneczne są długotrwałe. Wiele ogniw 
wyprodukowanych w latach 70. nadal działa. Testy laboratoryjne 
pokazały, że użytkowane we właściwych warunkach, ogniwa 
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mogą funkcjonować dłużej niż 40 lat (aczkolwiek ich sprawność 
zwykle spada wraz z czasem). 

 

• Większość ogniw wykonanych jest z silikonu, który jest ogólnie 
dostępny i nie musi być wydobywany. 

 

• Niektóre ogniwa słoneczne są tak cienkie, że mogą zostać 
„namalowane” na folii lub innych materiałach. Mogą być także 
wszywane w ubrania, plecaki i walizki, dostarczając źródło 
energii dla urządzeń przenośnych. 

 

• Panele słoneczne mogą zostać zainstalowane zarówno w nowych, 
jak i starych budynkach, ich dachach, pionowo na zewnętrznych 
ścianach budynku, albo zostać wykorzystane jako elementy 
zacieniające okna, osłaniające przejścia czy miejsca parkingowe. 

 

• Ogniwa słoneczne zmniejszają negatywny wpływ biznesu na 
środowisko, redukują rachunki za prąd i wysyłają pozytywną 
wiadomość do społeczeństwa o zaangażowaniu firmy w promo-
wanie i stosowanie praktyk zrównoważonego rozwoju. 

 

• Większość ogniw słonecznych ma sprawność pomiędzy 5%  
a 17%. Specjalistyczne ogniwa wyprodukowane w laboratorium 
oraz te wykorzystywane w lotach kosmicznych, mogą osiągać 
sprawność na poziomie 25%-40%. Przyczyną niskiej sprawności 
ogniw słonecznych jest przekształcanie około 30% pozyskanej 
energii w energię cieplną. Co więcej, większość ogniw nie 
potrafi konwertować na prąd pełnego lub przynajmniej 
szerokiego spektrum fal świetlnych. Technologia ta jest jednak 
doskonalona i te niedoskonałości są usuwane. Ponieważ światło 
słoneczne jest ogólnodostępne (i darmowe), nie mówimy w tym 
przypadku raczej o marnotrawstwie. 

 

Czy ogniwa fotowoltaiczne (słoneczne) są 
właściwym rozwiązaniem dla Twojej firmy? 
 
Jeżeli twoją firmę stać na pokrycie równowartości rachunków 
elektrycznych z kilku lat i na wytrwanie tych kilku lat w oczekiwaniu 
na zwrot z inwestycji, a lokalizacja zapewnia odpowiednie 
nasłonecznienie, odpowiedź brzmi TAK, elektrownia słoneczna może 
być właściwym rozwiązaniem dla twojej firmy. Warto zauważyć, że 
energia słoneczna może być także wykorzystana do ogrzania wody  
(i tym samym budynków) oraz napędzać turbiny parowe. Wyliczono 
na przykład, że prąd wytworzony przez turbinę parową, napędzaną 
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dzięki koncentracji energii słonecznej, poprzez odpowiednie 
ustawienie luster, na zbiorniku ze specjalnym płynem dostarczającym 
parę do turbiny, kosztuje tyle, co analogiczna moc wytworzona z ropy 
naftowej przy cenie 50 dolarów za baryłkę (przed upływem okresu 
zwrotu) lub nawet przy cenie 20 dolarów za baryłkę, jeżeli technologię 
przeskaluje się w górę, zapewniając pewien zapas mocy5. Więcej 
informacji na temat elektrowni słonecznych można znaleźć na stronach 
www.solarserver.de (wersja strony w języku angielskim jest dostępna 
po wyborze ikony w górnej części strony głównej). 
 

Ogniwa paliwowe 
 
Bez wątpliwości, spośród wszystkich dyskutowanych obecnie metod 
produkcji czystej energii, ogniwa paliwowe budzą najwięcej emocji. 
Ogniwa paliwowe nie wymagają spalania, nie mają ruchomych części, 
są ciche i teoretycznie nie zanieczyszczają środowiska. Co 
najważniejsze, ponieważ wodór występuje w związkach z innymi 
cząstkami prawie wszędzie w przyrodzie, zasilanie ogniw jest proste,  
a źródła są obfite. Niektóre ogniwa paliwowe działają na podstawie 
wodoru występującego w cukrze. Inne wykorzystują wodór 
produkowany przez samo ogniwo. Wodór z tradycyjnych źródeł 
węglowodorowych (np. węgla, benzyny, metanu, metanolu, gazu 
ziemnego lub propanu) może również być użyty jako paliwo, jednak 
niewielkie ilości dwutlenku węgla, siarki i innych substancji 
nieobojętnych są emitowane w przypadku wykorzystania tych źródeł. 
Co nie mniej istotne, ogniwa paliwowe mogą zostać wykonane  
w dowolnym rozmiarze, co sprawia, że są tak samo uniwersalne, jak 
czyste. Ogniwo paliwowe może na przykład zostać dopasowane 
rozmiarem do przenośnego odtwarzacza muzyki, ale również może 
być wielkości lodówki, zasilając dom, biuro czy mieszkanie. Ogniwa 
paliwowe są też niezawodne. Wykorzystywane są od dekad w statkach 
kosmicznych i łodziach podwodnych, ponieważ nie produkują 
odpadów toksycznych, a załoga może pić wodę wytwarzaną jako 
odpad. 
 

Zalety ogniw paliwowych 
 
• 70%-85% energii pozyskanej z paliwa w ogniwie paliwowym 

może być przekonwertowane na prąd i ciepło; dla porównania 
tradycyjne źródła energii oparte na węglu lub ropie osiągają 
sprawność około 35%. 
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• Ogniwa paliwowe są niezawodne, ciche i uniwersalne, i mogą 
być wykorzystane do zasilania czegokolwiek, od zestawu 
słuchawkowego, po budynek biurowy. Aktualnie technologia 
ogniw paliwowych jest rozwijana głównie pod kątem przemysłu 
samochodowego (każdy liczący się producent samochodów na 
świecie posiada w portfolio swoich projektów rozwojowych 
samochód napędzany ogniwem paliwowym), do napędzania 
samochodów, autobusów, łodzi, pociągów, samolotów, sprzętu 
gospodarstwa domowego, przenośnych źródeł energii i oczysz-
czalni ścieków (gdzie zasilane byłyby metanem wydobywającym 
się ze zużytej i zanieczyszczonej wody). 

 

• Ponieważ ogniwa paliwowe są mniejsze, niż piece opalane 
węglem, elektrownie oparte na nich mogą być budowane na 
mniejszym terenie niż tradycyjne elektrownie. 

 

• Czysta woda wytwarzana jako odpad w ogniwie paliwowym, 
może łatwo zostać wykorzystana. 

 

• Ostatnie odkrycia w zakresie technologii ogniw paliwowych, 
potwierdziły możliwość produkcji elektryczności z węgla 
i enzymów pochodzących od bakterii, eliminując potrzebę 
wykorzystania metali szlachetnych (takich jak platyna). 

 

Wady ogniw paliwowych 
 
• Koszt elektryczności produkowanej przez ogniwa paliwowe 

czyni tą technologię w pewnym sensie niedostępną. Ogniwa 
paliwowe potrafiące zasilić dom, mogą kosztować tysiące 
dolarów (okres zwrotu z inwestycji dla tego źródła może sięgać 
15 lat), co oznacza koszt kilowata energii na poziomie  
1 500 – 1 600 dolarów (przed upływem okresu zwrotu z inwes-
tycji). Oczekuje się jednak, że koszty te zostaną znacznie 
zredukowane w momencie opracowania technologii produkcji 
masowej takich ogniw. Już w ciągu najbliższej dekady, w zależ-
ności od kosztu źródła wodoru (np. gazu ziemnego), 
elektryczność wytwarzana przez 2 kW ogniwo paliwowe może, 
w teorii, dostarczać prąd w cenie 0,08 - 0,10 dolara/kWh. 

 

• Długoterminowe szacunki efektywności ogniw paliwowych nie 
zostały opracowane, jednak na dzień dzisiejszy, większość ogniw 
paliwowych wymaga remontów co około pięć lat. 
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• Więcej informacji na temat ogniw paliwowych można znaleźć na 
stronie www.fuelcells.org lub na stronie organizacji U.S. Fuel 
Cell Council www.usfcc.com.  

 

Mikroelektrownie wodne 
 
Mikroelektrownie wodne wykorzystują naturalne cieki wodne, jak 
rzeki czy nawet strumyki, do produkcji energii elektrycznej. 
Stosowane w nich turbiny są małe, więc wpasowują się w naturalny 
bieg rzeki, jednocześnie produkując wystarczająco dużo energii, żeby 
zasilić kilkaset domów lub firm. Ten rodzaj źródła energii jest 
szczególnie wart rozważenia w rejonach uprzemysłowionych w XVIII 
i XIX wieku, kiedy to zbudowano wiele spiętrzeń i regulacji rzek,  
w celu poruszania kołami napędzającymi urządzenia tkackie i inne 
maszyny przemysłowe. Więcej na temat mikroelektrowni wodnych 
można przeczytać na stronach:  
http://www.energysavingtrust.org.uk/domestic/content/hydro lub 
www.absak.com/library/micro-hydro-power-systems.  
 

Więcej informacji na temat mikrozasilania… 
 
Zwrot jest zawsze lepszy niż płacenie więcej. Przy rosnących kosztach 
i niestabilnych cenach paliw kopalnych i braku oznak ich szybkiej 
redukcji oraz rosnącym negatywnym wpływie emisji związków węgla 
na środowisko (i wynikających z niego obciążeń finansowych 
wprowadzanych przez rządy), własne mikrozasilanie, częściowo lub  
w całości, jest kuszącą opcją, jeżeli będzie używane w odpowiedniej 
konfiguracji. Podobnie, im bardziej wydajna i niezależna 
energetycznie jest gospodarka kraju i poszczególne firmy, tym mniej 
rząd musi wydawać na rozbudowę istniejących, lub budowę nowych 
elektrowni. Z tego i innych powodów, coraz większa część właścicieli, 
zarządców budynków, a także rządów zastanawia się, dlaczego 
mikrozasilanie nie było wcześniej rozważane. Po więcej informacji na 
temat zrównoważonych mikroźródeł energii odwiedź strony: 
www.clean-energy-ideas.com, www.alternative-energy-news.info and 
www.eere.energy.gov/greenpower.  
Dostępna jest również darmowa książka, The Lean and Energy Toolkit 
(http://www.epa.gov/lean/environment/toolkits/energy/resources/lean-
energy-climate-toolkit.pdf), bardzo polecana publikacja, 
zaprojektowana aby pomagać firmom dowolnej skali zredukować 
zapotrzebowanie na energię. 
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PRODUKT 

 

Ze względu na ogromne ilości materiałów i energii, których wymaga 

wiele produktów i usług, nie wspominając już o olbrzmich ilościach 

odpadów powstających przy ich produkcji, wytwarzanie 

wydajniejszych produktów i usług (w efektywniejszy sposób), jest 

kluczowe dla zmniejszenia kosztów prowadzenia zrównoważonej 

działalności gospodarczej. Z pewnością przeprojektowanie produktów 

i metod używanych do ich wytwarzania jest czasochłonne i żmudne, 

jednakże, wielu praktyków przyznaje, że jest także jednym z naj-

bardziej finansowo opłacalnych rozwiązań. 
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Ukryta historia produktów 
 

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co składa się na wypro-
dukowanie styropianowego kubka, pary dżinsów, czy nawet jednej 
porcji hamburgera, frytek i gazowanego napoju? Co ze związanymi  
z tym kosztami zakupu, operacyjnymi czy utylizacji? Jakie są 
prawdziwe koszty surowców, zanim zostaną użyte w produktach i ile 
te produkty kosztują po sprzedaży? Większość z nas jest szczęśliwie 
nieświadoma pochodzenia produktów, których używamy, podobnie jak 
ścieżki odpadów i niewydajności jaką po sobie zostawiają. Zastanów 
się, dla przykładu, nad wykorzystaniem typowej puszki aluminiowej 
używanej w brytyjskim przemyśle napojów gazowanych (poniższe 
dane zamieszczamy dzięki uprzejmości Lean Enterprise Institute).  

Żeby wytworzyć aluminium, potrzebny jest boksyt. Ta czerwo-
nawa, podobna do gliny ruda, jest zwykle wydobywana w Australii, na 
Jamajce czy w Gwinei i jest potem transportowana do lokalnych 
zakładów redukcji chemicznej (lub hut). Do produkcji pół tony tlenku 
aluminium potrzebna jest jedna tona boksytu. Kiedy wystarczająca 
ilość tlenku aluminium zostanie wyprodukowana, zabiera się ją z huty, 
ładuje na statek i wysyła do Szwecji czy Norwegii, co trwa około 
miesiąca, a statek musi pokonać dwa oceany. Następnie tlenek 
aluminium jest rozpuszczany w zaprawie solnej i poddawany działaniu 
potężnych prądów elektrycznych, które go oczyszczają (w tych krajach 
elektryczność jest tania, dlatego proces jest właśnie tam realizowany). 
Wytworzenie około pół kilograma aluminium z tlenku aluminium (co 
jest wystarczające do wyprodukowania 34 puszek do napojów), 
wymaga 7,5 kWh elektryczności – ekwiwalent ilości energii potrzeb-
nej do zasilenia domu lub małego interesu przez jeden dzień. W trakcie 
tego procesu następuje redukcja tlenku aluminium o połowę, a dzieje 
się tak zanim to, co z niego zostało, przyjmie kształt sztabek i zostanie 
przewiezione do różnych części Szwecji (czy Niemiec). Sztabki są 
potem podgrzewane i prasowane na cienkie arkusze. Arkusze te są 
następnie rolowane i przewożone do innego kraju, gdzie robi się to 
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ponownie. Kiedy arkusze są wystarczająco cienkie, wysyła się je do 
Wielkiej Brytanii, gdzie są dziurkowane i formowane w puszki.  

Następnie, puszki są myte, suszone, usztywniane i malowane. Po 
zaaplikowaniu cienkiej warstwy lakieru, puste puszki są kołnierzowane 
i pryskane płynem ochronnym, który zapobiega korozji. Następnie 
wysyła się je do rozlewni, gdzie myje się je ponownie, zanim zostaną 
napełnione napojem. Napój zawiera cukier zbierany z pól buraczanych 
we Francji (lub pól trzciny cukrowej w tropikach) oraz fosfor z kopalni 
w Idaho, gdzie 24-godzinny proces wydobywania fosforu konsumuje 
(w ciągu jednego dnia) ilość elektryczności równą tej, wymaganej dla 
dziennego zapotrzebowania 100-tysięcznego miasta. Po tym, jak napój 
zostanie wytworzony, jest on wtryskiwany do aluminiowych puszek, 
które są szczelnie zamykane w ilości 1 500 sztuk na minutę. 
Wypełnione napojem gazowanym są następnie wkładane do kartono-
wych opakowań (otrzymywanych z drzew wycinanych w Kanadzie, 
Szwecji czy na Syberii) i ładowane na palety. Teraz czeka je kolejny 
transport do supermarketów i punktów sprzedaży na terenie Wielkiej 
Brytanii. Średnio, końcowy produkt jest kupowany w ciągu trzech czy 
czterech dni i konsumowany w ciągu tygodnia. Picie napoju zajmuje 
kilka minut, a wyrzucenie puszki kilka sekund.  

W sumie, cały proces zabiera około 319 dni, więc 
prawdopodobnie nie jest niespodzianką, że nawet jednoprocentowa 
redukcja ilości aluminium potrzebnego do produkcji puszek napoju, 
może oszczędzić wytwórcom puszek 20 milionów dolarów rocznie. Ta 
historia pomaga również wyjaśnić, dlaczego poddanie recyklingowi 
zaledwie jednej aluminiowej puszki jest równe zaoszczędzeniu takiej 
samej ilości energii jaka jest potrzebna do zasilenia odbiornika 
telewizyjnego przez trzy godziny. 

Plastik to inny materiał używany do pakowania napojów, a butel-
ki wykonane z plastiku (podobnie jak ich aluminiowe odpowiedniki) 
tworzą swoją własną ścieżkę odpadów. Całkowita masa typowego 
jednolitrowego opakowania, może zawierać 25 gram nieodzyski-
walnego politereftalanu etylenu (PET). A wytworzenie pół kilograma 
PET od początku wymaga ponad 6,5 kg ropy naftowej i 294 kg wody. 
Skutkiem jest emisja 3,7 kg gazu cieplarnianego uwalnianego podczas 
procesu produkcji. To znaczy, że wytworzenie jednej litrowej butelki 
PET wymaga 162 gramów ropy naftowej i ponad 7 litrów wody. 
Jednocześnie przy jej produkcji powstaje ok. 100 gramów gazu 
cieplarnianego (co jest równe ilości produkowanej przez przeciętny 
samochód na dystansie pół kilometra). Miej te liczby w pamięci, kiedy 
weźmiesz pod uwagę, że Amerykanie wyrzucają w przybliżeniu  
2,5 miliona plastikowych butelek na godzinę. 
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Tutaj podobnie, jak w przypadku puszek aluminiowych, wysyłka 
i dystrybucja tylko powiększa ścieżkę odpadów, które pozostawiają za 
sobą plastikowe butelki. Emisja dwutlenku węgla produkowana przez 
środki transportu jest mierzona w gramach (jednostkach 
ekwiwalentnych CO2) na tonę na kilometr. Statki kontenerowe emitują 
około 17 gram CO2 na tonę na kilometr. Pociągi - 56 gram na tonę na 
kilometr; ciężarówki - 102 gramy na tonę na kilometr; a samoloty 570 
gramów na tonę na kilometr. Kiedy koszty opakowania i marketingu 
(oraz marża) zostaną policzone, jednolitrowa butelka wody może 
kosztować dwa do pięciu razy więcej niż ta sama ilość benzyny – albo 
50 000 % więcej, niż woda z kranu (co jest wysoce ironiczne, kiedy 
zastanowić się, że około ⅓ marek wody butelkowanej bierze swoje 
produkty bezpośrednio z miejskich ujęć)1.  
 

Ekologiczny plecak 
 
Określenie ilości odpadów, które produkt pozostawia podczas 
przecierania sobie drogi z pozyskanego surowca, przez produkcję 
i dalej, jest nazywane ekologicznym plecakiem – i prawie każdy 
produkt niesie większy ładunek, niż się wydaje. Na przykład, według 
Friedricha Schmidt-Bleeka, byłego pracownika niemieckiego 
Umweltbundesamt i Wuppertal Institute, zwykły bawełniany 
podkoszulek niesie ze sobą ekologiczny plecak o wartości około 4584 
kilogramów2. Jak to możliwe? Po pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę 
procesy związane z uprawą bawełny, w tym wytwarzanie, transport 
i dystrybucję nawozów, herbicydów i pestycydów. Należy także 
uwzględnić system nawadniający (oraz zużycie wody), maszyny 
rolnicze i benzyna, a także procesy stojące za tymi dobrami. Następnie 
dochodzą procesy mające na celu przemianę włókien bawełnianych 
w materiał. Tkanie, farbowanie, pakowanie kompletnego produktu 
oraz transportowanie go do detalicznych punktów sprzedaży skutkuje 
wytworzeniem jeszcze większej ilości odpadów. Dodatkowe czynniki, 
które trzeba wziąć pod uwagę, to posprzedażowe praktyki, takie jak 
efektywność pralki, której klient używa, zużycie gorącej czy zimnej 
wody (gorąca woda zużywa więcej energii), czy koszulka jest suszona 
na powietrzu, czy włożona do suszarki, i tak dalej. Każdy proces 
tworzy i pozostawia za sobą jakąś formę odpadów. 

Oczywiście, oszacowanie odpadów produktu jest uzależnione od 
tego, jak daleko można prześledzić ścieżkę materiałów, z których 
został wykonany, co czyni jakiekolwiek studium marnotrawstwa 
wysoce subiektywnym; jednakże, umiarkowane szacunki podają, że 
mikroprocesor może pozostawić za sobą wielokrotność 100 000 swojej 
wagi w odpadach podczas całego procesu wytwarzania, a wykonanie 



 184 

laptopa zużywa 4 000 razy równowartość jego wagi w odpadach. 
Produkcja platyny wytwarza 250 000 jednostek odpadu na każdą 
jednostkę wytworzonego cennego metalu, a złoty pierścionek 
pozostawia około 400 000 razy więcej odpadów niż sam waży. 
Produkcja 1 tony papieru wymaga zniszczenia 20 drzew i ilości energii 
elektrycznej potrzebnej do zasilenia przeciętnego domu przez 
6 miesięcy. Aż 2 litry benzyny są potrzebne do produkcji jednego litra 
soku pomarańczowego, a produkcja jednej porcji hamburgera, frytek 
i napoju gazowanego wymaga 7 000 litrów wody. To wyjaśnia, 
dlaczego zużycie surowców w USA powiększyło się 17 razy pomiędzy 
1900 i 1989, podczas gdy populacja państwa zwiększyła się tylko trzy 
razy.  

 

Dlaczego marnotrawstwo (i jego koszty) są trudne 
do zobaczenia? 

Wystarczy wspomnieć sumę odpadów, którą większość produktów 
pozostawia za sobą, by wielu ludzi przewracało oczami 
przypuszczając, że liczby są przesadzone po to, by udowodnić tę tezę. 
„Jakim cudem litr soku pomarańczowego może wymagać do produkcji 
2 litrów benzyny?” zapytał mnie kiedyś student, „to znaczy, że sok 
pomarańczowy powinien kosztować dwa razy tyle, co benzyna”. 

Odpowiedź jest następująca: produkcja masowa, hurtowe koszty 
surowców, masowy transport i koszty zewnętrzne nie tylko obniżają 
wydatki zwiazane z wykonaniem produktu, ale także ukrywają koszty 
odpadów. Dla zilustrowania tego, użyję przykładu zwykłego biletu 
transportu miejskiego. 1- lub 2-dolarowy bilet, na przykład, umożliwia 
pasażerowi wejście do autobusu lub pociągu i albo wyjście na 
pierwszym przystanku albo pozostanie, aż pojazd dotrze do ostatniego 
przystanku. Wprawdzie dłuższa podróż wymaga więcej energii i pro-
dukuje więcej odpadów, ale te dodatkowe koszty nie są 
odzwierciedlone w stałej cenie. I to jest ta nieprawidłowa logika, której 
sceptycy używają, żeby obalić tezę kosztów odpadu produktu 
(rozumowanie jest takie, że skoro cena biletu pozostaje taka sama, 
autobus albo pociąg nie może zużywać więcej paliwa, czy produkować 
więcej odpadów podczas dłuższej podróży). Zrozumienie ekonomii 
masowej produkcji jest kluczem do naprawienia tej błędnej koncepcji. 
Generalna zasada jest taka, że kiedy ilość produkcji podwaja się, cena 
produktu lub produkowanej usługi ma tendencję do spadania 10-30%. 
A w przypadku odpadów wiele kosztów jest zewnętrznych – dlatego 
tak wiele kosztów odpadów wydaje się znikać. Innymi słowy, przez 
większą sprzedaż, koszty surowców są rozłożone - w międzyczasie 
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koszt odpadów jest płacony przez populację w formie 
zanieczyszczenia powietrza, katastrof przemysłowych, kosztów 
zdrowia, utraty pracy, zmian klimatu i tak dalej.  
 

Ukryte trucizny 

Równie budząca niepokój, co ilość odpadów, jest ilość toksyn 
zawartych w produktach codziennego użytku lub używanych do ich 
wykonania. Telewizor, na przykład, zawiera 4 000 toksycznych 
związków chemicznych (z których 200 emituje szkodliwe opary, kiedy 
telewizor jest włączony), a wiele budynków ma izolację, w której skład 
wchodzi formaldehyd, który poważnie zanieczyszcza powietrze 
wewnątrz. Co więcej, przeciętny komputer zużywa w procesie 
produkcyjnym 10-krotność swojej wagi w niebezpiecznych związkach 
chemicznych i paliwach kopalnianych (tylko w Indiach i Chinach, 
około 70 % arszeniku, ołowiu, kadmu, chromu, kobaltu, rtęci i innych 
zanieczyszczeń z metali ciężkich pochodzi z odpadów elektronicznych, 
wytworzonych przez producentów komputerów). Jakby tego było 
mało, z ponad 8 000 związków chemicznych używanych do 
farbowania ubrań i materiałów, mniej niż 0,04 % jest uznawanych za 
nietoksyczne. Nawet kleje i farby zawierają rozpuszczalniki, które 
stale zanieczyszczają powietrze długo po tym, jak wyschną. 

 

Dziesięć sposobów na zminimalizowanie odpadów 
związanych z produktem 

Kluczem do redukowania ekologicznego plecaka jest myślenie inno-
wacyjne polegające na eliminacji odpadów związanych z produktem. 
Trzeba wyjść z projektowaniem poza najprostsze przykłady: stolarza 
oceniającego kawałek drewna, przed pocięciem go, żeby się upewnić, 
że wszystkie jego części zostaną użyte – czy krawca tak układającego 
szablony na materiale, aby jak najmniej się go zmarnowało. 
Prawdziwa eliminacja marnotrawstwa bierze pod uwagę zarówno 
odpad produkowany podczas wytwarzania danego produktu, ale 
również stara się wyeliminować potencjał tworzenia odpadów przez 
produkt w czasie jego użytkowania, jak i po zużyciu go (zobacz 
Rozdział 9). Na przykład, kiedy projektanci Nike Inc. próbowali 
wytwarzać buty w bardziej zrównoważony sposób, wiele problemów, 
które firma napotkała wynikało z faktu, że w produkcji używano 
tradycyjnych materiałów. Dlatego postanowiono rozwinąć nową 
koncepcję, zwaną „zasadami przemyślanego projektowania”, w celu 
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zredukowania wpływu na środowisko, eliminowania marnotrawstwa, 
używania zrównoważonych materiałów i eliminowania toksyn w pro-
cesach wytwarzania i w samych butach. Nike szacuje, że 
projektowanie produktów z wyprzedzeniem oraz użyciem 
zoptymalizowanych komponentów, które mogą być użyte ponowne  
w zamkniętej pętli, redukuje odpady całego łańcucha dostaw o 17 %  
i podnosi użycie przez firmę zrównoważonych materiałów o 20 %. 

Oczywiście, przemyślane projektowanie jest tylko pierwszym 
krokiem. Kompletna lista ogólnych wytycznych3, które warto wziąć 
pod uwagę, żeby móc eliminować odpady produktu, jest następująca: 
 

1. Drobiazgowo projektuj produkt z wyprzedzeniem, aby jego 
zasoby mogły być zoptymalizowane i ponownie użyte w ramach 
systemu zamkniętej pętli. W przeszłości, projekt produktu 
bazował na wyglądzie, funkcji i zysku finansowym. Dzisiejsze 
towary muszą wejść o poziom wyżej: uwzględniać odzyskanie 
materiału oraz mniejszą złożoność. Większość produktów składa 
się z dwóch rodzajów surowców: technicznych i biologicznych. 
Materiały techniczne mogą być syntetyczne bądź mineralne 
i mogą pozostawać w zamkniętym systemie odzyskiwania i po-
nownego użycia. Materiały biologiczne są biodegradowalne  
i powinny wrócić do środowiska naturalnego, gdzie ulegną 
rozkładowi. Na przykład, pieluszka jednorazowa o nazwie 
gDiaper pojawiła się po tym, jak jej wynalazcy dowiedzieli się, 
że każdej minuty około 38 000 jednorazowych pieluch ląduje na 
wysypiskach w USA, a każda z nich potrzebuje około 500 lat, by 
się rozłożyć. gDiapers są wykonane z biodegradowalnych 
materiałów, przy użyciu przyjaznych środowisku metod 
produkcji. To znaczy, że, w przeciwieństwie do tradycyjnych 
pieluch jednorazowych, nie zawierają chloru, plastiku 
wyprodukowanego z ropy naftowej, perfum czy zapachów. Są 
tak łagodne, że po zużyciu mogą być spuszczone w toalecie czy 
kompostowane w ogrodzie. 
Ograniczanie złożoności i/lub liczby składników w produkcie 
także pomaga eliminować odpady i koszty wytwarzania. Na 
przykład, zawór toalety został tak przeprojektowany przez 
swojego wytwórcę, że ważył siedem razy mniej, zaczął być 
wytwarzany jako jeden element z formy odlewniczej, zamiast 
wcześniejszego składania 14 różnych części, a jego koszty 
produkcji obniżyły się o 80 %. Gdzie indziej, wycieraczka 
przedniej szyby została tak przekonstruowana, że zaczęto ją 
produkować z jednej części zamiast 49. To znacząco obniżyło 
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koszty, bez względu na fakt, że nowy produkt został wykonany  
z droższego włókna węglowego4.  

 

2. Projektuj produkty w taki sposób, by mogły być łatwo 
rozmontowane po użyciu. Jeden z ważniejszych aspektów 
eliminacji marnotrawstwa produktu jest nazywany 
„projektowanie dla rozmontowania”5, i pozwala na rozebranie 
produktu na części na końcu jego ścieżki życia, w celu 
recyklingu czy przetworzenia. To obejmuje: 
• Umożliwienie usunięcia części składowych produktu bez 

ich zniszczenia (w tym szybkiego usunięcia wszystkich 
zamków i połączeń), 

• Wyjaśnienie i uproszczenie procesu klasyfikacji części 
(przez co jest łatwiej ustalić, które części mogą być 
ponownie użyte, przetworzone czy utylizowane), 

• Maksymalizowanie wszystkich procesów ponownego 
użycia, przetworzenia czy utylizowania, 

• Zapewnienie, że procesy, które sortują, oddzielają 
i oczyszczają rozłożone części, nie wytwarzają odpadu. 

 

3. Ograniczaj niebezpieczną zawartość produktu. Redukuj lub 
eliminuj toksyczność surowców lub części wykorzystywanych  
w produkcie, poprzez zastąpienie ich nietoksycznymi alterna-
tywami. Redukowanie użycia toksyn pomaga eliminować często 
nie brane pod uwagę wydatki wywołane przez materiały 
niebezpieczne. Te koszty obejmują: (a) specjalne wymagania 
dotyczące obchodzenia się z nimi i pakowania, (b) wydatki na 
wyspecjalizowany transport, (c) podstawowe koszty BHP  
(d) wydatki dotyczące specjalistycznego wyposażenia,  
(e) wydatki dotyczące szkolenia pracowników, i (f) koszty 
specjalistycznej utylizacji. Przykłady redukowania tych 
wydatków są następujące: w Polsce wytwórca świateł ulicznych 
odkrył sposób, żeby zastąpić chlorek metylu używany do 
wytwarzania jego produktów, bezpieczną dla środowiska 
alternatywą i zanotował gwałtowny spadek kosztów. Gdzie 
indziej, Hollywood Memorial Hospital w Hollywood na 
Florydzie, zastąpił w swoich przenośnych urządzeniach 
monitorowania serca niebezpieczne baterie z rtęcią, przyjaznymi 
dla środowiska bateriami cynkowymi. Mimo, że nowe baterie 
kosztują 15 centów więcej, redukują koszty o więcej niż 25%, 
ponieważ są trwalsze i obniżają rocznie odpady rtęci w szpitalu  
o 155 kilogramów. W Szwecji, chemik Mats Nilsson odkrył 
nowy środek zmniejszający palność w postaci związku 
chemicznego, który jest jednocześnie niegroźny dla ludzi  
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i bezpieczny dla środowiska. Aktualnie, najczęściej używany na 
świecie środek zmniejszający palność – bromek, jest śmiertelny, 
jednak to niebezpieczeństwo jest postrzegane jako cena, którą 
warto zapłacić za zredukowanie łatwopalności ubrań. 
Alternatywa Nilssona, czerpana z winogron i owoców 
cytrusowych, może być stosowana od materacy przez rozwinięte 
technologicznie produkty, po ubrania dla dzieci. Jednocześnie 
obniża ona użycie bromku na świecie6. Uwaga: praca Nilssona 
jest dobrym przykładem bionaśladownictwa, które polega na 
zastąpieniu toksycznych czy niebezpiecznych procesów 
produkcji, bezpiecznymi, zrównoważonymi i biodegradowal-
nymi zamiennikami. Dywany, chemikalia, ubrania, lekarstwa, 
oleje silnikowe i tworzywa sztuczne to tylko niektóre z produk-
tów, które mogą być teraz tworzone przez organizmy biologiczne 
w bezpieczny i środowiskowo zrównoważony sposób7 poprzez 
odtworzenie tego, co czyni natura. 

 

4. Przełącz się na bezpieczne metody wytwarzania. Procesy 
wytwarzania, które bazują na niebezpiecznych związkach 
chemicznych, ciężkich metalach, chłodzeniu czy spalaniu, są 
zwykle droższe niż się wydaje. Na przykład, firma 
farmaceutyczna Glaxo Smith Kline z Werony, zredukowała 
wpływ środowiskowy podczas wytwarzania związku 
chemicznego, testowanego by leczyć nudności i wymioty 
wywołane chemioterapią. Początkowo, metoda produkcji tego 
związku polegała na utrzymywaniu bardzo niskich temperatur 
podczas produkcji, co wymagało ogromnej ilości energii 
i produkowało znaczącą ilość odpadów. Ulepszony proces usunął 
kilka niebezpiecznych substancji z procesu produkcyjnego, 
zredukował potrzebę ekstremalnie niskich temperatur (co 
oszczędziło energię), zredukował odpady o 75 % i obniżył koszty 
surowców o 50%8. Z kolei w USA, firma, która wytwarza 
biologiczne preparaty mikroskopowe, używała toksycznych 
rozpuszczalników na bazie rtęci, żeby przygotować próbkę, 
ponieważ nie mogła znaleźć bezpiecznej alternatywy dla takiego 
rozpuszczalnika. Pewnego dnia pracownik laboratorium zasuge-
rował żartem użycie jako alternatywy napoju gazowanego, który 
właśnie kupił. Co niewiarygodne - to zadziałało! Ponieważ ta 
alternatywa jest bezpieczniejsza i tańsza niż rtęć, jej użycie 
obniżyło wydatki laboratorium.  
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5. Zredukuj ilość energii wymaganej do wytworzenia produktu 
i użyj zrównoważonych źródeł energii. Przykłady: 
• Używanie sprzętu efektywnego energetycznie w procesach 

produkcji, 
• Używanie przetworzonych materiałów, 
• Używanie zrównoważonych energetycznie materiałów (na 

przykład energia wiatrowa lub słoneczna) od głównych 
producentów energii lub używanie mikroźródeł energii, 
żeby uzupełnić zasilanie wyposażenia produkcji. 

 

6. Używaj nowszych i czystszych technologii, gdziekolwiek to 
możliwe. Wiele starszych produktów może być wykonanych 
bardziej efektywnie poprzez użycie nowych technologii. 
Przykłady obejmują: pojemniki, które bezpiecznie przechowują 
płyny, a są jednocześnie biodegradowalne; cylindryczne 
świetliki, które łapią światło zewnętrzne i przekierowują je do 
wnętrz budynków; przesyłanie treści przez internet zamiast ich 
drukowania (rosnąca liczba kursów uniwersyteckich korzysta 
z tej praktyki, co eliminuje potrzebę przyjeżdżania przez 
studentów na zajęcia). Kolejnym z przykładów jest eCUbe, 
urządzenie wielkości krążka do hokeja, które podłącza się do 
czujnika temperatury lodówki (eCUbe zapobiega marno-
trawnemu włączaniu się zespołu chłodzącego za każdym razem, 
kiedy drzwi lodówki są otwarte, redukując tym samym 
wymagania energetyczne do 30%). Dodatkowy przykład to 
superskoncentrowane detergenty Procter&Gamble, które 
mieszczą się w mniejszych pojemnikach, eliminując przez to 
40.000 przewozów towarowych rocznie. W 2007 WalMart 
ogłosił, że będzie sprzedawać podobnie skoncentrowane środki 
do prania, które zawierają mniej wody i przez to wymagają 
mniejszego opakowania i miejsca do przechowywania. 

 
7. Używaj materiałów zrównoważonych, przetworzonych, 

recyklingowanych lub złomu do wytwarzania produktów. 
Praktyki systemu zamkniętej pętli umożliwiają przechwycenie 
i ponowne użycie oryginalnych surowców, energii i siły 
roboczej. Na przykład, w 2004 firma 3M zmieniła formułę 
produkowanej taśmy, która mogła być teraz wytwarzana 
całkowicie z materiałów odpadowych i innych produktów. 
Wytworzenie takiego produktu w 100% z odzyskanych 
materiałów nie tylko kosztuje mniej, ale także zredukowało 
odpady zakładu o 120 ton w pierwszym roku produkcji. Podobne 
przykłady to myślące efektywnie firmy papiernicze, które 
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używają zniszczonych rolek z powrotem na liniach 
produkcyjnych oraz wytwórcy plastiku, którzy zbierają ścinki 
i umieszczają je z powrotem w maszynach produkcyjnych. 

 

8. Popraw kontrolę jakości i monitorowanie procesów na 
wszystkich etapach produkcji. Przez zwiększenie częstotliwości 
kontroli jakości (i punktów kontroli) oraz wyświetlanie 
informacji produkcyjnych w czasie rzeczywistym, wiele 
problemów produkcji może być zidentyfikowanych, 
zatrzymanych i poprawionych we wczesnym stadium, zanim 
odpad stanie się problemem. Na przykład, amerykański gigant 
detaliczny JCPenny zainstalował program komputerowy, który 
pokazuje bieżące zużycie energii w sklepach co 15 minut. Każdy 
wzrost w zużyciu energii jest natychmiast badany przez 
pracowników, którzy są specjalnie wyznaczeni do redukcji 
kosztów energii.  

 

9. Znajdź sposoby na powrót produktów do ich miejsca 
wytwarzania, gdzie mogą być rozłożone na części, zebrane 
i użyte do wytworzenia nowych produktów. Poprzez nagradzanie 
klientów za zwracanie zużytych produktów do miejsca zakupu 
lub wytworzenia, utrzymywana jest ciągła dostawa (bezpłatnych) 
surowców, a relacje z klientami są wzmocnione. 

 

10. Zredukuj ilość produktów wymagających opakowań, używaj 
opakowań wytworzonych z materiałów recyklingowanych albo 
znajdź sposoby, żeby wyeliminować opakowania w ogóle. 
Mniejsza ilość opakowania oszczędza pieniądze na dwa sposoby: 
redukuje wydatki produkcji i redukuje koszty składowania 
odpadów. Polution Prevention Team z 3M, na przykład, 
przeprojektował opakowanie znanych wszystkim samoprzy-
lepnych żółtych karteczek, przez wyeliminowanie warstwy 
z kartonu na spodzie każdego kompletu oraz plastikowego blistra 
– oszczędzając tym samym firmie ponad 350 000 dolarów 
rocznie i eliminując 35 ton odpadów każdego roku.  

 
Dodatkowe przykłady firm, które używają koncepcji eliminacji 

odpadów związanych z produktem, żeby zredukować koszty to: 
• Clorox, który wypuścił pierwszą markę od 20 lat (Green Works), 

obejmującą serię pięciu produktów czyszczących, które są 
przynajmniej w 99% naturalne.  

• Wytwórca maszyn czyszczących podłogi Tennant zaprojektował 
nową technologię, która używa elektrycznie naładowanej 
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bieżącej wody z kranu w swoich maszynach. Rezultat czyszczący 
jest nieporównywalnie lepszy od innych dostępnych na rynku.  

• Firma Nitech (wytwórca baterii) rozwinęła nową linię 
produktową akumulatorków, 

• Firma Hoover, produkująca pralki, stworzyła nowy asortyment 
pralek, które redukują zużycie energii, wody i detergentu. 
Projekty wygrały kilka nagród i podniosły zyski firmy. 

• Frigidaire ulepszył swoje lodówki, przez zredukowanie 
poziomów związków chemicznych, podniesienie efektywności 
silników, ulepszenie projektu kompresora, stworzenie lepszych 
uszczelek i zaprojektowanie mniejszych drzwi lodówek (co 
ułatwia zatrzymanie zimnego powietrza w środku). W ślad za 
tym poszły większe zyski. 

• Stelrad Ideal (Caradon Heating) ulepszył swoją linię domowych 
bojlerów przez użycie ciepła  z przewodu kominowego, dla 
uzupełnienia ciepła produkowanego przez palnik gazowy bojlera 
– tym samym podnosząc efektywność swoich produktów do 
ponad 95 %. 

• SC Jonhson Wax zobowiązał się wytworzyć opakowania swoich 
produktów ze 100% materiałów recyklingowych. Zmiana ta nie 
tylko oszczędza pieniądze firmie, ale generuje też wiele mile 
widzianego zainteresowania w prasie. 

• Firma meblowa Trannon stworzyła nową linię zrównoważonych 
produktów wytwarzanych z drewna z uprawianych lokalnie 
szkółek leśnych i zagajników i zebrała za to kilka nagród. 

• Pax zaprojektował nową linię kul do wiatrówki (pod marką 
Prometeusz), które są bezołowiowe. Jako, że 80% jest 
sprzedawane farmerom w Indonezji do zwalczania szkodników, 
znacznie zredukowało to ilość ołowiu wykrytego w rejonie pól 
ryżowych. Co więcej, teraz Pax używa plastiku, który jest 
odpadem z produkcji nowych kul, do wykonania ich opakowań9.  

 

Sedno sprawy 
 
W związku z rosnącymi oczekiwaniami opinii publicznej dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju, „produkty przyszłościowo bezpieczne” są 
właściwym wyborem. Owo „bezpieczeństwo przyszłościowe” polega 
na tym, żeby zabezpieczyć produkty i usługi przed ryzykiem i nie-
pewnością, przez eliminowanie odpadów we wszystkich fazach cyklu 
życia produktu, w celu: (1) uniknięcia wzrostu kosztów surowców,  
(2) zmniejszenia zagrożenia złym rozgłosem, i (3) przygotowania się 
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do nieuniknionych zmian w prawie dotyczącym środowiska 
naturalnego. 

Przezorny zawsze ubezpieczony. 
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Minimalizowanie opakowań 
 

Opakowania występują w wielu kształtach i formach: pudełek, 
torebek, puszek, tub, opakowań piankowych czy termokurczliwych, 
itd. Celem opakowania jest zabezpieczenie produktu i utrzymanie 
jego świeżości. Dodatkowe korzyści obejmują podniesienie 
atrakcyjności i ochronę przed zniszczeniem. Trzema najbardziej 
pospolitymi rodzajami opakowań są: 
 

• Podstawowe: bezpośrednie opakowanie produktu, którym 
zajmuje się konsument. 

 

• Wtórne: większe kartony, pojemniki czy torby, używane do 
grupowania dóbr do dystrybucji, łatwe w przenoszeniu oraz 
prezentacji w sklepach. 

 

• Przewozowe: palety, deski, opakowania plastikowe i kontenery 
używane do łączenia produktów w większe ładowności do 
wysyłki. 
 

Pomimo korzyści, które daje opakowanie, wiele produktów jest 
pakowanych w nadmiarze, co jest denerwujące dla tych, którzy muszą 
płacić, żeby takie opakowanie wyrzucić. Walmart, na przykład, 
otrzymał całkiem dobry rozgłos, kiedy nakazał swoim dostawcom 
zredukować ich opakowania o przynajmniej 5% (Walmart odkrył, że 
nawet do 20% jego odpadów było bezpośrednio przypisane opako-
waniom). Przez wydanie tego rozporządzenia, zredukował stałe 
odpady o 25% i zmniejszył swoje roczne koszty operacyjne  
o 3,4 miliarda dolarów. Ulepszony pojemnik na mleko jest innym 
przykładem udoskonalenia wdrożonego przez Walmart. Nowe 
opakowanie ma bardziej sześcienny kształt, co obniża jego koszt o 
10-20 centów za pojemnik. W takich butelkach mieści się także 50% 
więcej mleka na metr kwadratowy, dzięki czemu więcej mleka może 
być umieszczone w ciężarówkach, co redukuje przejazdy i koszty 
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paliwa (rocznie o ponad 11 000 przejazdów ciężarowych). Sam’s 
Club (oddział Walmart) podaje, że nowe opakowanie pozwala także 
na umieszczenie prawie trzy razy więcej mleka w chłodniach. 
 

Redukowanie kosztów i marnotrawstwa 
zewnętrznych opakowań 

Skoro opakowania produkują znaczną ilość odpadów, a odpad jest 
zawsze znakiem marnowania pieniędzy, redukowanie materiału 
opakowania jest dobrą drogą dla biznesu do zmniejszenia swoich 
wydatków. Na przykład, doradca rządu brytyjskiego ds. Marno-
trawstwa (WRAP) stwierdza, że roczne odpady powstające 
bezpośrednio z opakowań jedzenia i picia w łańcuchach dostaw 
Wielkiej Brytanii liczą do 6,6 milionów ton materiału i kosztują  
5 miliardów funtów. Żeby zwalczyć to marnotrawstwo, Tesco, gigant 
detalicznego handlu żywnością, wprowadził beztackowe torebki na 
kurczaki, które zredukowały opakowania o 68% i zmniejszyły ilość 
ciężarówek dostawczych Tesco na drodze o 540. Również w Tesco, 
tubki z przecierem pomidorowym nie są już pakowane w kartony, co 
redukuje ilość opakowań o 45%. Firma zmniejszyła także grubość 
nakrętek na butelkach dwulitrowych napojów gazowanych, co oszczę-
dza rocznie 603 tony plastiku. Lekkie butelki wina redukują teraz 
zużycie szkła o 560 ton, a podwójnie skoncentrowane soki do 
przygotowywania napojów oznaczają mniejsze i lżejsze opakowania, 
które dodatkowo obniżają liczbę ilości transportów. Bez wątpienia 
wiedza o tym, ile realnie satysfakcji dostarcza klientowi opakowanie, 
często prowadzi do znacznej redukcji kosztów, tak jak i wyelimino-
wania niepotrzebnych materiałów, których nikt nie chce czy nie 
potrzebuje. 

 

Wypróbowane i przetestowane sugestie 
redukowania odpadów powstających z opakowań 

• Użycie najmniejszej możliwej ilości opakowania lub, jeszcze 
lepiej, żadnego w ogóle. Stwierdzono, że można zredukować aż 
do 98% opakowania wtórnego (np. pudełko w pudełku, torebka 
w torebce...) oraz znaczną ilość opakowania podstawowego bez 
widocznego zmniejszenia jakości produktu, czy jego 
opakowania. Na przykład, w Australii kilku małych wytwórców 
było w stanie oszczędzić do 30 000 dolarów rocznie poprzez 
zredukowanie opakowania owijającego ich produkt1. W USA 
Firma Ubezpieczeniowa State Farm z Bloomington, w stanie 
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Illinois, oszczędza 23 100 dolarów w kosztach rocznego 
opakowania przez wyeliminowanie niepotrzebnych opakowań 
kurczliwych z folderów, które dystrybuuje2. 

 

• Przeprojektowanie opakowania, w celu zredukowania ilości 
zużytego materiału. Czasem mała zmiana w projekcie 
opakowania może znacząco zredukować koszt surowców. Na 
przykład, Anheuser-Busch zredukował swoje zużycie aluminium 
o 9,5 miliona kilogramów na rok przez ucięcie jednej trzeciej 
centymetra brzegu puszek z piwem. W 1989 firma Digital 
Equipment w Maynard, Massachusetts, postawiła sobie za 
priorytet, żeby zredukować materiały opakowań i stopniowo 
przeprojektowała ilość materiału w opakowaniu używanym do 
wysyłki metalowych szaf komputerowych, co oszczędziło firmie 
każdego roku 300 000 dolarów. Co więcej, poprzez użycie 
regałów piekarniczych na kółkach w miejsce jednorazowych 
opakowań do transportu arkuszy części metalowych z jednej 
części fabryki do drugiej, firma oszczędza rocznie dodatkowe 
200 000 dolarów3. 

 

• Ponowne użycie materiałów z opakowań i pojemników, kiedy 
tylko się da. Przedłużenie życia materiałów opakowań oszczędza 
pieniądze. Fabryka korporacji 3M w Valley, w stanie Nebraska  
w USA na przykład, pracowała z dostawcą, żeby wyprodukować 
opakowanie zwrotne, które zredukowało odpady o osiem ton  
i oszczędziło ponad 1 500 dolarów na przesyłce, dzięki 
oszczędności na opakowaniu i kosztach utylizacji. Inne firmy 
zaczęły podobne procedury, poprzez pytanie klientów czy nie 
mają nic przeciwko wkładaniu ich zakupów w używane 
opakowania (najwidoczniej, większość klientów nie miała nic 
przeciwko). Niektórzy dyrektorzy zarządzający uznawali taką 
praktykę za tak finansowo korzystną, jakby używane opakowania 
były ekwiwalentem pieniędzy od dostawców. 

 

• Naprawienie i ponowne użycie wysokowydajnych materiałów 
przesyłkowych, co jest szczególnie widoczne w wysyłkach na 
paletach. Na przykład, Wilton Industries zwykło płacić ponad 
100 000 dolarów każdego roku za około 14 000 nowych palet. 
Teraz firma oszczędza 64 000 dolarów rocznie poprzez naprawę 
i ponowne użycie zniszczonych palet i uniknięcie niepotrzebnych 
kosztów ich utylizacji.  

 

• Użycie materiałów recyklingowych z trwałych i odzyskiwalnych 
źródeł albo materiałów alternatywnych (takich jak słoma 
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z pszenicy), kiedykolwiek to możliwe. Przemysł masy 
celulozowej i papieru jest trzecim największym emitentem 
globalnego zanieczyszczenia na świecie. Dlatego też nie da się 
przecenić korzyści z recyklingu papieru. 

 

• Maksymalizowanie ilości materiału wysyłanego na paletach 
i pojazdach. Sama taka praktyka oszczędziła wielu firmom 
miliony dolarów w rocznych kosztach przesyłek. Na przykład, 
obiekt 3M w St. Ouen L’Aumone we Francji, rozwinął system 
nowego składowania, który pozwolił pakować więcej materiałów 
do pojazdów transportowych. Nowy system podwaja objętość 
ładowności, redukuje liczbę dziennych załadunków ciężarowych 
o 40%, oszczędza 477 316 litrów paliwa i tnie koszty transportu 
rocznie o 110 000 dolarów. 

 

• Użycie kartonowych narożników na rogach większych rzeczy (lub 
tych przesyłanych w dużych ilościach) i folii termokurczliwej, 
zamiast pakowania w pudło każdej rzeczy z osobna. Każdego 
roku ta praktyka oszczędza producentowi mebli Herman Miller, 
Inc. w Zeeland, Michigan 250 000 dolarów w kosztach 
opakowania tylko jednego z jego produktów. 

 

• Użycie cieńszego, mocniejszego i ciemniejszego papieru na 
potrzeby opakowań papierowych. 

 

• Zastąpienie pudełek kartonowych bardziej odpornymi 
opakowaniami wielokrotnego użytku. Jest to szczególnie 
korzystne dla magazynów czy przesyłek między działami firmy. 
W Cottage Grove, w Minnesocie, oddział 3M zaprojektował 
składane skrzynki wielokrotnego użytku, na tyle mocne, że 
można je składować jedne na drugich. W rezultacie, firma 
uniknęła produkowania 315 ton stałego odpadu i oszczędziła  
101 800 dolarów już w pierwszym roku. 

 

• Zapytanie dostawców o akceptowanie pojemników i opakowań 
zwrotnych. Gigant samochodowy General Motors, dzięki temu 
posunięciu obciął ponad 400 milionów dolarów ze swoich 
kosztów w łańcuchu dostaw. 

 

• Sprzedanie nieużywanych opakowań do podmiotu zajmującego 
się recyklingiem.  

• Wypracowanie systemu przesyłek, który redukuje czas potrzebny 
do pakowania i wysyłania dóbr. Ogólnie mówiąc, im więcej 
czasu zabiera pakowanie i wysyłka produktów, tym więcej to 
kosztuje. 
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To nie tylko dobry interes, to prawo 

Nie ignoruj oczywistych spraw. Kiedy to czytasz, lokalne, stanowe 
i narodowe rządy na świecie ustanawiają więcej praw, powodując 
konieczność zwrotu produktów i ich opakowań do punktu wytwo-
rzenia po użyciu. Materiały odzyskiwalne, takie jak papier i tworzywa 
sztuczne są zakazywane na wysypiskach, ponieważ te miejsca 
zapełniają się szybko i żadna dostępna przestrzeń nie może być użyta 
dla materiałów, które łatwo mogą (i powinny) być ponownie 
przetworzone. Istotnie, szybko może nadejść taki dzień, kiedy 
produkty i ich opakowania będą miały etykietę z darmowym 
numerem telefonu lub kodem kreskowym, który pozwoli na ich 
identyfikację 
i odbiór po zakończeniu ich użytkowania, w celu ponownego użycia, 
zregenerowania czy ponownego przetworzenia. 

Najważniejsze: ponowne użycie opakowań znajduje się wśród 
najłatwiejszych celów zrównoważonego rozwoju. Wyprzedź 
wszystkich. 
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Ponowne użycie, naprawa, 
regeneracja i recykling 
 

Ze wszystkich dostępnych zrównoważonych metod, najprostszą 
i kosztowo najbardziej efektywną, jest ponowne użycie produktu (lub 
jego części składowych), tak wiele razy jak to tylko możliwe. 
Stewart’s Shops w północno-wschodniej części Stanów Zjedno-
czonych na przykład, używa szklanych butelek wielorazowych 
i plastikowych pojemników do mleka w ponad 200 swoich sklepach od 
ponad 40 lat. Butelki na mleko Stewarta są używane ponad 50 razy 
zanim zostaną wymienione (co oszczędza firmie 5 centów na butelce). 
Butelki wody gazowanej tej firmy są używane ponownie ponad 20 
razy, oszczędzając przez to 14 centów na butelce. Ze sprzedażą roczną 
ponad 12 milionów butelek, te oszczędności się sumują. Dodatkowo 
Stewart sprzedaje mleko w butelkach wielorazowego użytku do 
lokalnych szkół. Odkąd butelki są ponownie używane 100 razy zanim 
są wymienione, odpady szkolne zostały zredukowane o 700 000 
kartonów na rok, a to z kolei drastycznie zmniejszyło koszty utylizacji 
i zakupu.  

W podobnej historii ponownego użycia produktu, Ashbury Park 
Press w Neptun w stanie New Jersey, zmienił swoje procedury 
czyszczenia maszyn, przez zastąpienie jednorazowych szmat 
tkaninami wielorazowego użytku. Nawet jeżeli tkaniny wielokrotnego 
użytku muszą być prane, firma nadal cieszy się z rocznych 
oszczędności kosztów rzędu 36 000 dolarów. Bardziej na zachód,  
w Minessocie, Itasca County Road and Bridge Department zastąpił 
jednorazowe filtry powietrza w swoich garażach tymi wielokrotnego 
użytku. Zmiana ta wymaga trochę więcej pracy fizycznej, żeby czyścić 
wymienne filtry, ale oznacza mniej zakupów filtrów i redukcję 
jednorazowych wydatków do tysięcy dolarów oszczędności każdego 
roku1.  



 199 

Kiedy przedłuża się życie produktu, liczy się jakość 

Zdolność do przedłużenia życia produktu jest zależna od jakości,  
a jakość zwykle kosztuje więcej, z czego większość ludzi zdaje sobie 
sprawę. Dobra wiadomość związana ze zrównoważonym działaniem 
jest taka, że dodatkowe koszty związane z jakością prawie zawsze 
skutkują możliwością używania produktu lub jego materiałów dłużej,  
a im dłużej produkt lub jego części składowe są używane, jak się 
dowiedzieliśmy w Rozdziale 5 i 6, tym tańsze jest wytworzenie 
ukończonego produktu. Weźmy, dla przykładu, decyzję podjętą przez 
lokalne władze Itasca, w Minnesocie. Kupcy powiatu podjęli decyzję  
o zakupie tylko jednej marki wysokiej klasy piły łańcuchowej, zamiast 
wielu tańszych pił. Droższe zakupy zostały zatwierdzone po tym, jak 
urzędnicy wzięli pod uwagę oszczędności spowodowane dłuższym 
życiem produktu, łączonego z wyższą jakością oraz związane  
z łatwością, z jaką piły łańcuchowe wysokiej jakości mogły być 
naprawione. Oprócz tego, kiedy doszło do dokonywania napraw, 
powiat oszczędził nawet więcej pieniędzy, ponieważ części wyższej 
jakości pił mogły być użyte jako części zamienne (coś takiego nie 
mogłoby być mieć miejsca z tańszymi piłami). Taka praktyka nie tylko 
pomogła przedłużyć życie pozostałych pił (przez to redukując liczbę 
potrzebnych nowych pił), ale także zredukowała koszty utylizacji 
połączone z wyrzucaniem używanej piły. Jak stare przysłowie mówi, 
„kto tanio kupuje, ten płaci dwa razy”. 

 

Przedłużenie życia produktu 

Ponowne użycie produktów i ich materiałów, to sytuacja obopólnych 
zysków dla wszystkich zaangażowanych. Z punktu widzenia klienta, 
ponowne użycie produktu zmniejsza odpady, redukuje koszty 
utylizacji i obniża wydatki na kupno zamienników. Z punktu widzenia 
wytwórcy, pojawiają się podobne oszczędności. W jakimś momencie 
jednakże, produkt lub jego części mogą być poddane zbyt wielkiemu 
zużyciu, a przez to uznane za nienadające się do procesu ponownego 
zastosowania. Nie znaczy to, że produkt lub jego części dotarły do 
końca swojego użytecznego życia. W wielu przypadkach produkty 
mogą być rozłożone na materiały podstawowe lub komponenty, w celu 
ponownego użycia w tym samym, bądź innym zastosowaniu. 
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Regeneracja (do kondycji tak dobrej, jak nowa) 

Regeneracja do tak dobrego, jak nowy stanu, jest trzystopniowym 
procesem, w którym: (1) używany produkt jest demontowany, (2) jego 
części są czyszczone i reperowane, i (3) części są składane do pełnego 
stanu gotowości do pracy. Sformułowanie „pełen stan gotowości do 
pracy” to klucz, ponieważ w niektórych częściach świata produkty 
ponownie złożone, wykonane z używanych części, są uznawane za 
nowe i posiadają tę samą gwarancję i rękojmię, jak produkty 
wykonane z dziewiczych surowców. Odwrotnie, w innych rejonach, 
regenerowane (lub odnowione) produkty muszą być oznaczone jako 
takie, zgodnie z prawem, nawet jeżeli posiadają taką samą gwarancję. 

 

Studium przypadku 

W 1972 roku Caterpillar Inc., wytwórca ciężkiego sprzętu robót 
ziemnych i konstrukcji budowlanych, został wybrany przez Ford 
Motor Company, żeby dostarczyć silniki diesla do nowych 
samochodów dostawczych Ford. Decyzja Forda zaskoczyła wielu 
ludzi. W tym czasie oczekiwano, że Cumminis Diesel Company 
wygra kontrakt, ponieważ zdominował biznes silników diesla, 
częściowo utrzymując niskie koszty poprzez renowację używanych 
silników. Caterpillar wiedział, że aby pozostać konkurencyjnym 
i utrzymać swoje stosunki z Fordem, także będzie musiał utrzymać 
niskie koszty i zwiększyć stan swojej bazy wiedzy, więc po ostrożnej 
analizie, zdecydował się na otwarcie fabryki regeneracji w Betten-
dorf, blisko swojej siedziby głównej w Peoria. Idea była taka, żeby 
przetestować to nowe przedsięwzięcie i zobaczyć, dokąd będzie 
wiodła regeneracja. 

Dziesięć lat później, Caterpillar przekonany, że był to ruch  
w dobrym kierunku, przeniósł swoje rosnące aktywności regenera-
cyjne do Corinth w stanie Mississippi i założył sklep w opuszczonym 
budynku fabryki. Ziemia była tania w tej części kraju, a lokalizacja 
była bardziej centralna dla większości klientów firmy Caterpillar, 
podobnie jak zagęszczająca się sieć dróg. W przeciągu trzech lat 
firma otwarła drugi zakład regeneracyjny w innej części miasta2. 
Sukces gonił sukces i niedługo potem firma rozpoczęła działalność  
w trzeciej lokalizacji, niedaleko Prentiss, też w stanie Mississippi. 
Dzisiaj fabryka Caterpillar Sawyer w Corinth otrzymuje zużyte 
silniki i podzespoły z całego kraju – w większości od dealerów, 
którzy każdego dnia wysyłają firmie około 160 ton używanego 
sprzętu (około 17 ładunków ciężarowych). Dobra, które Caterpillar 
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uznaje za stosowne do regeneracji obejmują silniki, pompy paliwowe, 
wtryski, chłodnice oleju, pakiety cylindryczne i zestawy hydrauliczne 
– każdy z nich musi być dokładnie ręcznie rozłożony na części. 
Rozłożenie silnika na czynniki pierwsze zajmuje dwóm pracownikom 
średnio około pół dnia ciężkiej pracy. Każda część, włączając 
najmniejszą śrubeczkę, zostaje zachowana, ponieważ pracownicy 
zostali nauczeni, że wszystko co zostanie włożone do kosza jest 
wyrzucaniem pieniędzy3. 

Prawie każda część, którą Caterpillar próbuje odzyskać, jest 
oblepiona brudem, olejem, naleciałością węglową, farbą lub  
jest zajęta korozją. Do usunięcia tych zanieczyszczeń potrzebna jest 
mieszanina sody oczyszczonej z 10-procentowym tlenkiem glinu. 
Wyszorowane części są później wysyłane do inspekcji i sortowania. 
Odpady użyte do czyszczenia części są gromadzone i używane jako 
odczynnik w neutralizowaniu odpadów ciekłego kwasu – proces, 
który przetwarza obie ciecze w bezpieczny sposób i zredukował 
firmie roczne marnotrawstwo odpadów ciekłych z ponad 4 milionów 
kilogramów do tylko troszkę powyżej 2 milionów kilogramów4. 
Oczywiście nie wszystko jest odzyskiwalne. Części i materiały, które 
nie nadają się do regeneracji są przesyłane do huty firmy w Mapleton 
w stanie Illinois, gdzie są topione i przekształcane. W 1999 roku huta 
firmy Caterpillar przetworzyła 106 835 kilogramów stopu 
aluminium, 7 650 312 kilogramów żeliwa i 2 576 679 kilogramów 
stali. 

Nie wszystko jednak jest proste. Jedną z nieodłącznych 
trudności regenerowania produktów jest utrzymanie stałego 
strumienia używanego wyposażenia. Bez wcześniejszego 
przygotowania, jest całkiem możliwe otrzymanie kilku ładunków 
ciężarowych w jednym tygodniu, a potem niczego przez kolejne 
tygodnie. Caterpillar eliminuje ten problem poprzez oferowanie 
bonusów swoim klientom, które czynią z nich bezwiednych 
dostawców w procesie regeneracji. Na przykład, kiedy klient 
potrzebuje nowej części czy nowego elementu wyposażenia, proszony 
jest najpierw o dostarczenie starego. Dzięki temu klient uzyskuje 
bonus na nową część, sięgający nawet połowy oryginalnej ceny. 
Jeżeli klient nie odda starej części, płaci pełną cenę. 

Firma nauczyła się także przy okazji dodatkowych rzeczy. Przez 
projektowanie i produkowanie wyższej jakości części, Caterpillar 
odkrył, że ich produkty mogą przetrwać dwa, a nawet trzy cykle 
użytkowe. Wytwarzanie komponentów z kolejną milimetrową 
metalową powłoką może kosztować więcej, ale firma wie, że taka 
inwestycja przyniesie więcej zysku, ponieważ ulepszony produkt 
może zostać zregenerowany. Na przykład, Caterpillar szacuje, że 
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może zregenerować dobry silnik trzy razy, zanim po prostu nie będzie 
mógł być już użyty ponownie. Zwyczaj ten generuje tak znaczący 
zysk, że  w 2005 roku, w fabryce w Corinth zanotowano miliard 
dolarów sprzedaży5. Przed recesją w 2009 roku liczby te rosły rocznie 
przynajmniej o 15%. 

Dalsze oszczędności są czerpane z poświęcenia się firmy 
ponownemu używaniu i odzyskiwaniu materiałów codziennej pracy. 
Na przykład, drewniane palety, na których przybywa większość 
sprzętu, są regularnie kontrolowane, naprawiane i ponownie używane. 
Kiedy nie nadają się już do dalszej naprawy, są sprzedawane firmie 
pakującej, jako paliwo opałowe. Podobne systemy redukowania 
marnotrawstwa są wdrożone w przypadku zmniejszenia ilości 
używanego papieru biurowego, aluminiowych puszek, sprzętu 
komputerowego i kartonów. Dzisiaj 96% strumienia odpadów 
w firmie Caterpillar w fabryce w Corinth jest albo ponownie 
używane albo odzyskane, czyniąc program takim sukcesem, że stał 
się początkiem podobnych programów w lokalnych szkołach, biurach 
rządowych i 15 bliskich zakładach6.  
 

Regeneracja: podstawy 

Koszty rewitalizacji poprzednio wytworzonego produktu są często  
o 60-70% mniejsze, niż stworzenie produktu od początku. Jest tak, 
ponieważ regeneracja oszczędza oryginalną energię, surowce oraz 
pierwotny wkład pracy, które zawierają się w każdym produkcie. 

Ogólnie rzecz ujmując, w większości procesów wytwarzania, aż 
70% kosztów produkcji produktu od podstaw jest przeznaczone na 
surowce, a 30% to wkład pracy. Regeneracja próbuje odzyskać 70% 
kosztów materiałów zainwestowanych w oryginalny produkt. Poprzez 
odzyskanie istniejącej uprzednio wartości, wytworzenie regenero-
wanych produktów kosztuje około połowę mniej, niż wykonanie 
nowych produktów od podstaw. 

Jak wiele energii i surowców może zostać wydobyte ze 
zregenerowanego produktu? Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi 
przez dr Rolfa Steinhilpera, uprzednio z Fraunhofer Institute  
w Stuttgarcie, Niemcy (aktualnie wykłada na Uniwersytecie 
Bayreuth), oszczędność energii wywodząca się z regeneracji na skalę 
świata, jest równa elektryczności wytwarzanej przez pięć reaktorów 
nuklearnych albo 10 744 baryłkom ropy naftowej wiezionej przez 
flotę złożoną z 233 tankowców olejowych. W dodatku zaoszczędzona 
liczba surowców mogłaby zapełnić 155 000 wagonów kolejowych 
i utworzyć pociąg długi na 1 770 kilometrów. Poprzez uniknięcie tych 
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wydatków, regeneracja pozwala firmom na wybór tańszych kosztowo 
produktów dla klientów, podczas kuszenia nowych nabywców do 
wejścia na rynki, gdzie cena nowych produktów jest wysoka7. 
Odremontowane (tzn. zregenerowane) komputery i laptopy, są znane 
z łączenia dobrej jakości w przystępnej cenie. 
 

Ekonomiczne korzyści regeneracji 

Ponad 70 000 firm w Stanach Zjednoczonych, z których większość 
zatrudnia 20 osób lub mniej, jest zaangażowana w regenerację. 
Ponieważ te firmy są praktycznie nieznane, regeneracja jest często 
zwana „niewidocznym przemysłem”. Wszystkie te biznesy razem 
kumulują ponad 50 miliardów dolarów w rocznej sprzedaży 
i bezpośrednio zatrudniają tysiące pracowników. Jeżeli wszyscy 
ludzie niebezpośrednio zatrudnieni przez regeneracyjny przemysł, 
zostaliby dodani do ostatniej liczby (np. dostawcy, dystrybutorzy, 
sprzedawcy detaliczni, instalatorzy, usługodawcy, itp.), szacuje się, że 
całkowita liczba ludzi zaangażowanych w ten proces wyrażałaby się  
w milionach8. Udokumentowano, że większość firm regeneracyjnych 
prosperuje dobrze także podczas recesji i że nie widać końca wzrostu 
tej gałęzi przemysłu. Według badaczy - Roberta Lunda i Williama 
Hausera, całkowita wartość finansowa produktów, które mogą zostać 
zregenerowane wynosi około 1,4 biliona dolarów. To, że aktualnie są 
regenerowane dobra wartości tylko 50 miliardów dolarów sugeruje, 
że potencjał przemysłu regeneracyjnego jest jeszcze bardzo duży. 

Jednakże, pomimo pozytywnej perspektywy, regeneracja jest 
praktycznie ignorowana przez wielu ludzi biznesu. Ci, którzy badają 
przemysł regeneracyjny mówią, że ta niewidoczność jest 
spowodowana szerokim rozproszeniem firm przetwarzających, 
różnorodnością produktów, w które wtłaczają nowe życie i małym 
znaczeniem większości graczy. Skoro zysk dotyczący przemysłu dóbr 
regenerowanych wynosi 40%, można się zastanawiać dlaczego więcej 
biznesów nie korzysta z tego typu praktyki. 
 

Wyzwania dotyczące regeneracji 

Tak, jak w przypadku innych procesów produktowych, regeneracja nie 
jest panaceum na wszystko, czy też odpowiednia dla każdego 
produktu, rynku czy działań biznesowych. Tradycyjnie udowodniono 
trudności związane z regeneracją: 
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• produktów, które regularnie przechodzą szybkie zmiany 
technologiczne. 

 

• produktów, które korzystają z aktualnych lub przelotnych 
trendów („Wzornictwo przemysłowe jest dziedziną, która została 
specjalnie wymyślona, żeby przekonać ludzi, że pralka, 
samochód czy lodówka, które mają, są niemodne” mówi Walter 
Stahel, „a moda to coś, co nie może zostać zregenerowane”). 

 

• produktów specjalnie zaprojektowanych w ten sposób, żeby 
uniemożliwoć próby rozłożenia i ponownego ich zbudowania 
(akt protekcjonizmu zapobiegający regeneracji przez jedne firmy, 
produktów innych firm). 

 

• produktów, które są sprzedawane po tak niskich cenach, że jest 
taniej kupić nową wersję. 

 

• rynków, gdzie klienci sądzą, że nazwy „regeneracja” czy 
„odnowienie” są jednoznaczne z niską jakością. 

 

Jak rozpocząć regenerację 

Jak każda nowa inicjatywa, i ta powinna być dobrze przygotowana 
i przeprowadzona. Po pierwsze, i najważniejsze, powinno się 
przeprowadzić badanie potencjału rynku na potrzeby proponowanej 
regeneracji produktu, a zaangażowana firma powinna być pewna, że 
nie będzie konkurować sama ze sobą i przeciwko swoim innym 
produktom. Musi być także ustalony jasny plan marketingowy, żeby 
informować nowych i aktualnych klientów, że regenerowane produkty 
są tak trwałe, jak nowe wykonane z dziewiczych surowców. 
Dodatkowo, pracownicy będą musieli zostać pouczeni i przeszkoleni  
w taki sposób, żeby mocno wierzyli, że to, co wielu z nich uważa za 
śmieci jest postrzegane jako „dobro w tranzycie”. Równie ważne jest 
to, żeby firma posiadała środki umożliwiające zlokalizowanie, 
odzyskanie i transport swoich używanych produktów, i posiadała 
zasoby i możliwości, żeby je rozłożyć, wyczyścić, posortować 
i skontrolować je pod kątem regeneracji (nazywane jako odwrócona 
logistyka). Z tego też powodu, wiele firm biorących udział w działa-
niach regeneracyjnych, wie, jak ważnym jest to, żeby pracownicy 
procesów demontażu otwarcie i często komunikowali się z projektan-
tami produktu. Pozwala to na kumulowanie wiedzy o tym, jak wdrażać 
udoskonalenia przedłużające życie oryginalnego produktu. Żeby 
proces dodatkowo udoskonalić, należy nabyć bądź skonstruować 
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narzędzia i wyposażenie, które zostaną użyte przy kontrolowaniu 
jakości zregenerowanych produktów. Ostatecznie, musi zostać 
opracowany i wdrożony plan skupiony na poprawnym utylizowaniu 
bezużytecznych części (podobnie jak innych substancji chemicznych 
lub materiałów użytych w procesie regeneracji)9. 

 

Recykling 

Cascade Engineering w Michigan, wytwórca tworzyw sztucznych, 
który wykonuje części do samochodów oraz różnorakich 
plastikowych pojemników – włączając kontenery na śmieci – 
zmniejszył liczbę śmieci wysyłanych na wysypiska z 2 475 ton w 
2003 roku, do ledwie ponad 700 ton 10 lat później. „Przeszliśmy od 
odbiorów co drugi dzień, do jednego na kilka tygodni” mówi Kelley 
Losey, manager usług środowiskowych firmy. Recykling jest 
sekretem tego sukcesu10.  

Chociaż słowo „recykling” jest powszechnym określeniem, 
które często obejmuje ponowne użycie lub regenerację produktu lub 
surowca, w największej części odnosi się do procesu, w którym 
używane produkty czy opakowania są zbierane, czyszczone, nisz-
czone, topione lub w inny sposób redukowane, żeby odzyskać ich 
podstawowe surowce. To, co pozostaje, jest użyte w całości lub jako 
częściowy zamiennik do wytworzenia nowego produktu. Praktycznie 
wszystko, począwszy od surowców budowlanych do metalu, 
substancji chemicznych, papieru, tworzyw sztucznych, do tkanin czy 
żywności i ubrań, a w niektórych przypadkach nawet nieużywanych 
lekarstw, może być recyklingowane. Nawet substancje na szczeblu 
molekularnym mogą być znaczone markerami nanotechnologicznymi 
do dalszej rekultywacji i recyklingu. To powiedziawszy, jak się 
nauczyliśmy w Rozdziale 9, recykling powinien być zawsze wzięty 
pod uwagę po tym, jak został wdrożony pomyślny program eliminacji 
marnotrawstwa. 

Recykling jest bardziej kosztowny niż ponowne użycie, 
naprawienie i regeneracja, ponieważ potrzeba więcej wkładu pracy 
i energii, żeby przetworzyć materiały z powrotem do ich oryginalnej 
formy i potem jeszcze raz przeobrazić w określonym celu. Nie 
wyklucza to oczywiście finansowej korzyści płynącej z recyklingu. 
Proces ten odzyskuje wartość surowców, energii i siły roboczej, które 
zostały użyte w procesie produkcyjnym. W niektórych przypadkach 
70% lub więcej tej wartości może być odzyskane.  
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Na przykład: 

• Wykonanie papieru z materiałów recyklingowych zużywa 70% 
mniej energii i produkuje 73% mniej zanieczyszczeń powietrza, 
w porównaniu z produkcją papieru z dziewiczych surowców. 

• Recyklingowanie jednej butelki z tworzywa sztucznego 
oszczędza wystarczającą ilość energii, żeby zasilić 60-watową 
żarówkę przez trzy godziny. 

• 25-30 sztuk 1-litrowych butelek plastikowych może zostać 
przetworzonych w jedną wełnianą kurtkę. 

• Szklana butelka z recyklingu oszczędza ilość energii potrzebną 
do zasilenia komputera przez 25 minut. 

• Wytworzenie aluminium z resztek, wymaga aż do 95% mniej 
energii, niż produkowanie go od podstaw. 

• W Wielkiej Brytanii oszacowano, że jeżeli aluminiowe puszki do 
napojów w tym kraju zostałyby poddane recyklingowi, zamiast 
zostać wyrzucone, kraj potrzebowałby o 114 milionów mniej 
koszy na śmieci11. 

 

Recykling a wzrost zatrudnienia 

Statystyki recyklingu sięgają daleko wstecz. Zgodnie ze studium White 
House Task Force aktywności recyklingowe przed 1998 zatrudniały 
więcej niż 2,5% robotników produkcyjnych – co oznacza 1 milion 
stanowisk pracy i ponad 100 miliardów dolarów przychodów. Dwa 
lata po publikacji tego badania recykling osiągnął liczbę 1,1 miliona 
stanowisk pracy i ponad 236 miliardów dolarów w przychodach. 
Oszacowano, że pośrednio recykling tworzy dodatkowe 1,4 miliona 
miejsc pracy i przynosi ponad 173 miliardy dolarów wpływów. 
Według Institute for Local Self-Reliance, gospodarka Stanów 
Zjednoczonych rosła w tempie 2,1% na rok pomiędzy 1967 a 2000, 
podczas gdy przemysł recyklingowy zarejestrował wzrost średnio  
o 8,3% w zatrudnieniu i 12,7% w sprzedaży rocznie12. Oznacza to, że 
na każde 10 000 ton odpadu, który jest odzyskiwany, tworzonych jest 
około 36 nowych miejsc pracy. Dla porównania: spalenie tej samej 
ilości odpadów tworzy tylko jedno miejsce pracy. 

 

Złożoność recyklingu 

Recykling oczywiście posiada też swoje koszty i stopień złożoności. 
Wiele materiałów nie może być bez końca przetwarzanych, ponieważ 
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stają się słabsze lub po prostu degradują się podczas procesu 
recyklingu, co oznacza że część (lub całość) oryginalnej ilości 
materiałów, energii, wkładu pracy i innych nakładów produkcyjnych, 
które weszły w wykonanie produktu, jest straconych lub 
zniszczonych (proces nazywany downcyklingiem, czyli 
przetworzeniem produktu w nowy, o gorszej jakości czy ograniczonej 
funkcjonalności). Dodatkowa praca, energia i kapitał wytworzenia 
mogą być potrzebne, żeby przywrócić pożądany materiał do postaci 
pierwotnej. Na przykład, aluminium, w odniesieniu do wytrzymałości 
i ciężaru, zostaje zredukowane o około połowę podczas topienia w 
procesie recyklingu, przez co wymaga dodatku świeżego surowca, by 
utrzymać podstawowe standardy jakości. Niektóre pospolite formy 
szkła mogą być recyklingowane tuziny razy – fakt, który może 
otworzyć nowe możliwości oszczędzania kosztów w odniesieniu do 
opakowań i materiałów budowlanych (np. płyny, które są tradycyjnie 
wysyłane w puszkach aluminiowych lub szklanych butelkach, mogą 
być zamiast tego wysyłane w ogromnych plastikowych kadziach 
i rozlewane do butelek w miejscu docelowym, co redukuje koszty 
transportu i ma w sobie potencjał tworzenia lokalnie stanowisk 
pracy). Są nawet takie materiały, jak na przykład te, używane do 
wytwarzania wykładzin dywanowych, które właściwie uzyskują 
lepszą kondycję jakościową po recyklingu z przyczyn, które nadal 
zadziwiają naukowców. Witamy w świecie materiałoznawstwa! 

Dobrym sposobem zilustrowania różnorodności, mocnych oraz 
słabych stron procesu recyklingu jest przypadek tworzyw sztucznych. 
Niektóre tworzywa, takie jak te wykonane z polietylenu o wysokiej 
gęstości (HDPE) mogą być recyklingowane kilka razy. Inne albo nie 
nadają się do przetworzenia, albo wymagają dodatku procentowego 
świeżych materiałów, żeby utrzymać akceptowalny poziom 
jakościowy. Należy przy okazji zwrócić uwagę na to, że mieszanie 
razem różnych tworzyw sztucznych w różnych ilościach tworzy 
hybrydy, które są nieznane i nietestowane, dlatego nie mogą być 
użyte w celach przemysłowych (to powód oddzielania tworzyw 
sztucznych w centrach recyklingu). 

 

Poniżej znajduje się 7 najbardziej pospolitych form tworzyw 
sztucznych: 

1. Pierwszy rodzaj plastiku, politereftalan etylenu (PET lub PETE), 
jest przeźroczysty, twardy i odporny na ciepło. PET jest 
powszechnie używany do wykonywania pojemników na 
żywność i napoje. Kiedy jest poddany przetworzeniu, może być 
nieskończoną ilość razy łatwo przeistaczany w recyklingowane 
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włókna (również znane jako poliester) na ubrania, wykładziny 
dywanowe, wypełnienia i geotekstylia. 

 

2. Typ drugi plastiku jest sztywny i twardy, wykonany z polietylenu 
o wysokiej gęstości (HDPE). Ponieważ tworzywa sztuczne 
HDPE posiadają dobrą odporność chemiczną, tworzą doskonałe 
nieprzeźroczyste pojemniki na potrzeby gospodarstw domowych 
i przemysłowych substancji chemicznych. Poddane recyklingo-
wi, tworzywa HDPE są używane w produkcji materiałów 
ogrodzeniowych, doniczek, budulców plastikowych, plastiko-
wych kubłów, wiaderek, pojemników na oleje czy ławek. 

 

3. Trzecia kategoria tworzyw sztucznych (polichlorek winylu lub 
winyl) jest nazywana potocznie PVC i jest używana do 
wytwarzania pojemników na żywność, tub medycznych, izolacji 
drutów i kabli, jasnych opakowań (folia spożywcza), rur 
plastikowych (na potrzeby hydrauliki i procesów konstrukcji), 
rynien, płytek podłogowych, podkładek dywanowych i ram 
okiennych. Kiedy PVC zostaje poddany recyklingowi, jest często 
redukowany do pachołków drogowych, podłóg, węży 
ogrodowych i pokryć przyczep kempingowych. 

 

4. Czwarta kategoria plastiku, polietylen o małej gęstości (LDPE), 
jest używany do wytworzenia beczek na śmieci, toreb do prania 
chemicznego, toreb na zakupy, dających się zgnieść butelek, 
pojemników do przechowywania żywności i elastycznych 
wieczek. LDPE po recyklingu są zamieniane na płytki 
podłogowe, koperty do przesyłek i meble.  

 

5. Piąty rodzaj plastiku, polipropylen (PP) jest odporny na ciepło, 
substancje chemiczne, brud i oleje, i dlatego jest używany do 
wytwarzania pojemników do żywności, takich jak kubki na 
margarynę, tacki do mikrofalówek, materiały opakowaniowe, 
buteleczki na lekarstwa, nakrętki aerozoli i słomki do drinków. 
Poddany recyklingowi PP jest używany do produkcji skrobaczek 
do lodu, grabek, powłok, świateł sygnalizacji drogowej, skrzynek 
akumulatorowych, mioteł i lejków do oleju. 

 

6. Polistyren (PS) jest całkiem uniwersalny i może stanowić twarde, 
kruche tworzywo na opakowania dysków kompaktowych, 
grzebieni, długopisów, plastikowych naczyń stołowych, 
buteleczek aspiryny, itd. W polistyren może także być 
wstrzyknięte powietrze i uformowane opakowanie styropianowe 
(pianka), tacki na mięso do sklepów spożywczych, opakowania 
do jedzenia na wynos i wytłoczki na jajka. Po recyklingu, 
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polistyren może być przekształcony w opakowania piankowe, 
talerze piankowe, etui na termometry, wentylatory, kontakty  
i pojemniki na dokumenty. 

 

7. Siódma kategoria plastiku obejmuje tworzywa sztuczne, które nie 
mieszczą się we wcześniejszych sześciu kategoriach. Jednym  
z przykładów jest melamina, plastik używany do produkcji 
talerzyków i kubków plastikowych. Siódma kategoria plastiku 
jest często mieszana z żywicami i używana w konfiguracjach 
wielowarstwowych. Zastosowania obejmują duże zwrotne 
butelki na wodę, butelki do soków cytrusowych, pojemniki na 
żywność i produkty kuchenne firmy Tupperware. Po recyklingu 
plastik siódmej kategorii może być używany do wykonania 
plastikowego budulca i butelek plastikowych. 
 

Recykling a odpady przemysłowe 

Prawie każda substancja, nieważne jak toksyczna czy zanieczyszczona, 
może być poddana recyklingowi w jakiś sposób. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku niebezpiecznych, skoncentrowanych substancji 
znajdujących się w odpadach przemysłowych (wiele z nich wymaga 
drogich, specjalistycznych metod utylizacji). Dobra informacja jest 
taka, że wiele z tych związków może być ponownie zastosowanych 
tam, gdzie jest wymagana wytrzymałość materiału. Na przykład, 
piasek odlewniczy używany w procesie przetapiania metali, może być 
przetwarzany na wypełnienia warstwy nośnej na potrzeby konstrukcji 
drogowych, nasypów drogowych i wypełnień strukturalnych. Odpady 
węglowe (popiół, żużel, pyły lotne czy odsiarczone materiały) mogą 
podnieść wytrzymałość i żywotność betonu i wytwarzanych płyt 
ściennych. Surowce z placów budowy i rozbiórki (włączając żwiry, 
ścinki drzewne i płyty gipsowo-kartonowe), mogą być przetworzone  
w nawierzchnie asfaltowe, tarcicę, płyty ścienne i beton13. Nawet farba 
i stare ogumienie może być przekształcone w wysokiej jakości 
uszczelniacz i podłogi. To znaczy, że recykling niesie ze sobą prawie 
nieskończone możliwości. Na przykład, w Indiach, wyrzucone butelki 
plastikowe i torebki są darte na strzępy, topione i dodawane do asfaltu 
drogowego w celu podniesienia integralności, szczelności i żywotności 
utwardzonych nawierzchni. Drogi wykonane z wykorzystaniem 
topionego plastiku mogą przetrwać trzy razy dłużej niż te 
konwencjonalne (zauważmy jednak, że wpływ środowiskowy takiego 
działania jest nieznany). 
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Skoro recykling niesie ze sobą tyle korzyści, 
dlaczego tyle biznesów go ignoruje? 

„Wyjaśnijmy to sobie,” zapytał mnie raz student, „ponowne użycie, 
naprawa, regeneracja i recykling materiałów i produktów, które 
wyrzucamy (podniósł do góry palec podkreślając każdy punkt 
wypowiedzi): (1) dramatycznie tnie potrzeby energetyczne firmy,  
(2) obniża koszt surowców, (3) redukuje problemy zmian 
klimatycznych, (4) daje zatrudnienie większej ilości osób i (5) może 
obniżyć koszty produkcji aż o 70% lub więcej, i nadal większość 
biznesów na świecie nie bierze w tym udziału?” 

Ta gorzka obserwacja pomaga wytłumaczyć, dlaczego kładzie 
się coraz większy nacisk na ustawodawstwo dotyczące recyklingu. 
Ekonomiści twierdzą, że jeżeli istnieją możliwości cięcia kosztów  
i odniesienia dodatkowych korzyści, firmy działające na wolnym 
rynku w końcu znajdą te oszczędności, nawet jeżeli rząd nie 
zainterweniuje. Jednak dla państw walczących z problemem 
bezrobocia i rosnącym poziomem odpadów i zanieczyszczeń, 
zadawane pytanie brzmi następująco: Kiedy realnie większość 
biznesu weźmie ten element pod uwagę? 
 

Czy wszystko jest zdatne do przetworzenia? 

Niestety, nie. Na przykład, substancje używane w przemyśle 
medycznym i żywego inwentarza mogą być nieodpowiednie (niektórzy 
naukowcy wierzą, że ogniska choroby wściekłych krów w Wielkiej 
Brytanii pojawiły się, kiedy zakażone tusze owiec zostały zmielone 
i użyte jako karma dla bydła). Tutaj nie ma potrzeby przeprowadzania 
jakichkolwiek badań, bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek nakazują 
ostrożność przy tego typu produktach. 

 

Więcej informacji 

Aby dowiedzieć się więcej o recyklingu oraz korzyściach 
finansowych zeń płynących, warto przeczytać książkę 
„WASTEnomics: Turning Waste Liabilities into Assets”, napisaną 
przez Kena Tanga i Jacoba Yeoh (Middlesex University Press, 2008). 
Dobrym pomysłem jest także skontaktowanie się z lokalną firmą 
zajmującą się utylizacją odpadów czy departamentem robót 
publicznych z prośbą o nazwy położonych niedaleko centrów 
recyklingu. Dodatkowo, możesz odwiedzić stronę www.euwid.de 
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(kliknij na ikonkę odpowiedniego języka). Euwid jest niemiecką 
organizacją publikującą newslettery i czasopisma handlowe po 
niemiecku, angielsku i francusku. Wielu specjalistów branży 
recyklingu, używając informacji znajdujących się na tej stronie, jest 
na bieżąco z najnowszymi nowinkami dotyczącymi recyklingu.  

Odwiedź również stronę internetową Recycled Purchasing 
Cooperative pod adresem www.recycledproducts.org lub wypróbuj 
www.nfib.com/object/IO_28768.html (amerykańska strona dla 
małych biznesów recyklingowych). W Wielkiej Brytanii odwiedź 
www.defra.gov.uk i wpisz słowa „waste” albo „recycle” w okienku 
wyszukiwania. 
 

Ponowne użycie, naprawa, zregenerowanie 
i recykling: przegląd 

RYSUNEK 22-1 ilustruje koszty i czas, które są zaangażowane  
w ponowne użycie, recykling i regenerację. Im dalej znajduje się 
proces odzyskiwania od oryginalnego produktu, tym więcej jest strat  
w zainwestowanych surowcach i innych materiałach wejściowych 
i tym większe są koszty dla wytwórcy (który musi zakupić 
zamienniki). Podobnie, im szersza praktyka zamkniętego systemu, tym 
więcej czasu, wkładu pracy i wydatków jest zaangażowane  
w gromadzenie i przetwarzanie otrzymanego materiału: 

 

RYSUNEK 22-1: Koszty i czas towarzyszące ponownemu użyciu, recyklingowi i regeneracji 

 

(+)  

Ilość czasu i wysiłku niezbędne do przetworzenia otrzymanego materiału 
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PRODUKCJA 
 

… mechaniczne, biologiczne lub chemiczne procesy stosowane do 

przemiany materiałów lub informacji w produkty lub usługi 

i dostarczane ich do miejsca ich przeznaczenia. Wszystkie biura, 

fabryki, farmy i restauracje polegają na sprzęcie i maszynach w takiej 

czy innej formie, aby zmieniać informacje i zasoby w dobra i usługi, 

a jako, że większość tych narzędzi (i procesów) może marnować tyle 

samo lub więcej niż produkuje, są głównym celem skutecznych 

praktyk zrównoważonego rozwoju. 
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Lokalizacja zrównoważonej 
produkcji  
 
Termin „ekologia przemysłowa” ukuli w 1989 Robert Frosch i Nicolas 
Gallopoulus, by opisać praktykę łączenia obiektów produkcyjnych 
i usługowych w symbiotyczny sposób. Dla laika, ekologia 
przemysłowa (znana również w wersji ograniczonej jako „symbioza 
przemysłowa”) oznacza rozmieszczanie firm w taki sposób, że ścieki, 
emisja gazów, odpady i inne produkty jednej lub kilku uczestniczących 
firm, mogą zostać wykorzystane jako surowce przez jedną lub kilka 
pozostałych firm. Na przykład, w procesie zwanym „kaskadą 
energetyczną”, nadwyżka energii z jednej firmy (zwykle w formie żaru 
resztkowego czy pary), może być użyta do zapewnienia ogrzewania, 
chłodzenia lub ciśnienia systemowego w innej. Korzyści to spadek 
kosztów materiałów surowych, niski poziom kosztów likwidacji 
odpadów i zmniejszone zapotrzebowanie na energię. Dodatkowymi 
benefitami związanymi ze strukturami symbiotycznymi są: redukcja 
zanieczyszczeń, obniżenie obciążeń regulacyjnych i mniejsze 
wymagania, co do infrastruktury miejskiej. Pobliskie miasta 
i miasteczka też zyskują, dzięki silniejszym firmom i rozwojowi rynku 
pracy, podniesieniu dochodów z podatków i zredukowanym zagro-
żeniom środowiskowym i kosztom zdrowia. Miasto Londonderry,  
w stanie New Hampshire w USA, dla przykładu, zainteresowało się 
ekoprzemysłowymi parkami, po tym jak spędziło dziesięć lat i wydało 
13 milionów dolarów z pieniędzy podatników na wyczyszczenie trzech 
wysypisk odpadów toksycznych. W Kanadzie prawdopodobnie 
najbardziej znanym przykładem ekoprzemysłowego parku jest 
Burnside Park (Halifax, Nowa Szkocja) łączący blisko 1 500 firm. 
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Budowanie parku ekoprzemysłowego z obiegiem 
zamkniętym  
 
Większość projektów parków ekoprzemysłowych rozpoczyna się od 
oszacowania potrzeb materiałowych, wodnych i energetycznych, 
zainteresowanych firm. Następnie rozwija się strategię przepływów  
w obwodzie, by sprawdzić synergiczne połączenia pomiędzy 
istniejącymi lub zainteresowanymi firmami (patrz RYSUNEK 23-1). 
Kolejnym krokiem jest aktywna rekrutacja, by przyciągnąć firmy, 
których procesy produkcyjne pomogą wypełnić luki. Według 
planistów ekologii przemysłowej, najczęstszymi cechami odnoszącego 
sukcesy parku ekoprzemysłowego są: 
 

1. Ustalenie przepływów materiału, wody i energii, które mogą być 
wykorzystane jako surowce do zbudowania całkowicie lub 
częściowo zamkniętych systemów obiegu (przepływy materiału 
mogą dotyczyć ciepła, pary, pyłów lotnych, siarki, szlamu, gipsu, 
opakowań papierowych i z tworzyw sztucznych, złomu, palet 
drewnianych, oleju maszynowego itd.). 

 

2. Umiejscowienie firm w bliskiej odległości, by zmniejszyć koszty 
transportu i transferu materiałów. 

 

3. Ugruntowanie mocnych, nieformalnych powiązań pomiędzy 
menedżerami fabryk i promocja darmowej wymiany informacji 
(co pozwala firmom pójść w kierunku środowiska o silnej 
współpracy). 

 

4. Pomoc z drobną modernizacją istniejącej infrastruktury 
(przeprowadzenie modyfikacji włączonych firm, aby jeszcze 
łatwiej dzielić się swoimi produktami). 

 

5. Ustalenie „zakotwiczonych najemców” (zwykle w formie 
oczyszczalni ścieków czy elektrowni), których stała obecność 
i produkty nadają praktyczności symbiozie przemysłowej2. 
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RYSUNEK 23-1 Wymiana odpadów w Kalundborg Eco-industrial Park (Dania)1 

 
 

Na ile korzystne są parki ekoprzemysłowe? 
 
Badanie parków ekoprzemysłowych w Danii (Kalundborg), Teksasie 
(Brownsville i Pasadena), New Hampshire (Londonderry) i Meksyku 
(Matamaros) pokazało, że roczne korzyści ekonomiczne, którymi 
cieszyły się partycypujące firmy w przemysłowo-ekologicznej 
strukturze, wyniosły aż 8 milionów dolarów z rocznym wskaźnikiem 
zwrotu z inwestycji sięgającym 59%. Dodatkowo, zauważono 
zmniejszenie ilości materiałów, odpadów i emisji gazów w milionach 
kilogramów oraz znaczący spadek zapotrzebowania na zasoby 
naturalne, np. wodę3. Jednak to długowieczność obszaru 
przemysłowego Harjavalta w Finlandii pokazuje najlepiej ogrom 
sukcesu, jakim może cieszyć się park ekoprzemysłowy. Po II wojnie 
światowej Finlandia cierpiała na dotkliwe braki elektryczności, co 
zmusiło zajmującą się miedzią firmę Outokumpu do zwrócenia się  
w kierunku wytapiania gazowego (lub „wytopu błyskawicznego”),  
w którym żar wyprodukowany z utlenionego metalu jest używany do 
procesów wytapiania. Błyskawiczna huta Outokumpu, która była 
pierwszą na świecie, zaczęła pracować w Harjavalta w 1949.  
Z biegiem lat, obszar Harjavalta rozszerzał się, by wkrótce połączyć 
ponad tuzin głównych firm polegających na sobie nawzajem 
uzupełniając różne procesy produkcyjne. Siarka, kwas siarkowy, żużel, 
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metale ciężkie i ścieki, to tylko część odpadów, które używane są jako 
surowce. Dziś, po ponad 60. latach od powstania, obiekt Harjavalta 
zatrudnia ponad tysiąc ludzi i na stałe korzysta z usług ponad stu 
podwykonawców4. Wygląda na to, że parki ekoprzemysłowe mają 
niesłabnącą moc.  
 

Więcej informacji można znaleźć na www.indigodev.com. Przez 
ponad 20 lat Indigo Development (prowadzone przez Ernesta Lowe) 
pracowało, by promować i dostarczać informacji o symbiozie 
przemysłowej i parkach ekoprzemysłowych. Darmowy podręcznik 
zawierający wnioski i wyciągnięte lekcje można ściągnąć ze 
wspomnianej strony. 



 217 

 
 
 
 

24 

Czysta produkcja 
 
 
Banskia Food Products Pty Ltd jest wartą wiele milionów dolarów 
firmą w Moorebank, na przedmieściach Sydney w Australii. Jej 
trzydziestu pracowników przetwarza i pakuje jabłka dla przemysłu 
piekarniczego i cateringowego. Nie tak dawno, na początku każdego 
cyklu produkcyjnego, firma zużywała sporą ilość świeżej wody do 
mycia swojego głównego surowca (jabłek), później podłogi w strefie 
produkcyjnej były zaśmiecane obierkami i ogryzkami, które następnie 
były zmywane do odpływu nadmiarem soku uzyskanym z kawałków 
owoców blanszowanych w podgrzewanych zbiornikach. Zauważyw-
szy, że ogromna ilość pieniędzy była dosłownie zmywana z powodu 
marnotrastwa i niewydajności, firma poprosiła niezależny zespół 
zarządzania środowiskiem o wizytę i zbadanie możliwości poprawy 
wydajności. Banskia uznała, że nadszedł czas, by straty zamienić  
w zyski.  

Szczegółowa kontrola wykazała, że znaczna część surowców  
w firmie była marnowana na każdym etapie pracy, z powodu kiepsko 
zaprojektowanego układu fabryki, niemożliwości płynnych przejść 
niektórych etapów produkcji oraz niewydajnych taśmociągów  
i krajalnic. Dodatkowo, zdecydowanie zbyt dużo soku bogatego  
w cukier, jak i zdrowe kawałki jabłek były spuszczane do ścieku. 
Podjęto zatem kroki, by zbierać nadmiar soku razem z obierkami 
i ogryzkami i używać ich jako suplementu cukru w sosach i dżemach. 
Roczny dochód tylko z tego jednego działania wyniósł między  
6 a 10 tysięcy dolarów. Następnie, zadbano o bardziej wydajny 
taśmociąg i krajalnicę, co obniżyło poziom strat na produkcie  
(i wymagania, co do sprzątania) oraz pomogło wygenerować wzrost 
wydajności produktu o 3%. Kolejne środki, które przyjęła firma, to 
zbieranie kartonów i innych niepotrzebnych opakowań do recyklingu 
(działanie, które zaoszczędziło między 3 a 4 tysiące dolarów na 
kosztach wywozu śmieci) oraz przetwarzanie odzyskanych obierek  
z jabłek na proszek używany w piekarstwie, cukiernictwie i jako 
substytut pektyny (ten projekt był wynikiem analizy strumienia 
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odpadów przeprowadzonej we współpracy z Uniwersytetem 
Zachodniego Sydney). Od tamtej pory Banskia wykorzystuje wiedzę  
i rozmach zdobyty przez sukcesy wydajnościowe, by nadal ulepszać 
swoje procesy produkcyjne przez identyfikowanie działań 
zwiększających zysk lub tnących koszty, takich jak: izolacja pomp 
parowych by oszczędzać energię, poszukiwanie lepszych taryf przy 
opłatach za prąd i gaz, wykorzystanie czystszych i wydajniejszych 
procesów etykietowania i zakupów1. 
 

Czysta produkcja zdefiniowana 
 
„Czysta produkcja” lub „czystsza produkcja” jest często definiowana 
jako zintegrowana strategia ochronna, stosowana w produkcji towarów 
i usług w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia ryzyk 
związanych z ludźmi i środowiskiem. Według Programu 
Środowiskowego ONZ, definicja czystej produkcji nie powinna być 
ani rozbijana na czynniki pierwsze pod względem prawnym czy 
naukowym, ani analizowana czy brana za przedmiot teoretycznych 
dysput. Jest to raczej szerokie pojęcie obejmujące to, co wiele różnych 
osób, krajów i organizacji uznaje za ekowydajność, eliminację 
odpadów, zapobieganie zanieczyszczeniom czy zieloną efektywność2. 

W wielu krajach, zarówno w większych, jak i mniejszych 
organizacjach, dzięki czystej produkcji popieranej przez państwowe 
agencje środowiska, regionalne grupy ochrony przyrody oraz wydziały 
uniwersyteckie, redukuje się koszty działalności gospodarczej, 
poprawia zyskowność, zwiększa bezpieczeństwo pracowników czy 
zmniejsza negatywne wpływy na środowisko naturalne. Nie jest to 
wcale takie drogie. Większość firm jest zdziwiona tym, jak bardzo 
wdrożenie technik czystej produkcji zmniejsza koszty, oraz tym, że 
osiągnięcie opłacalnego wyniku wymaga tylko nieznacznych 
wydatków. Częste są również krótkie okresy zwrotu kapitału. Co 
więcej, przyjęcie metod czystej produkcji oznacza zmniejszone koszty 
wywozu nieczystości, zmniejszone zużycie surowców; obcinane są 
również składki ubezpieczeniowe firmy3. Przykładowo, ochotniczy 
program ochrony środowiska i zasobów CPC (Cleaner Production 
Challenge – Wyzwanie: Czystsza Produkcja), który pomaga firmom 
zajmującym się produkcją płytek metalowych i obróbką 
powierzchniową metali w amerykańskim stanie Waszyngton, pomogła 
40 firmom zredukować ilość ścieków o 67%, a osadów ściekowych 
o 40%. W ramach tego procesu, CPC pomogło swoim klientom 
odzyskać kontrolę nad produkcją, wytwarzać mniej odpadów i znaczą-
co poprawić zgodność z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. 
Kluczem do sukcesu tego programu była chęć liderów tego przemysłu 
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do dzielenia się swoimi technikami z innymi agencjami i firmami4. 
Dobra wiadomość jest taka, że najwyraźniej jest to zaraźliwe. 
 

Linie produkcyjne do koloru do wyboru 
 
Jeśli myślisz, że słowo „produkcja” odnosi się jedynie do linii 
produkcyjnej, zastanów się raz jeszcze. Organizacja usług 
gastronomicznych, procedury dostawcy usług, rutynowe dostawy, 
systemy biurowe, nawet rolnictwo są dobrymi przykładami 
„produkcji”, w której dobra (np. surowce) płyną z jednego obszaru 
(maszyny czy działu) do innego, w trakcie czego uruchamia się zbiór 
procedur, umiejętności roboczych czy innych procesów po to, aby 
uzyskać końcowy produkt (lub usługę). W przypadku systemów 
biurowych, „surowcem” jest z reguły informacja płynąca od jednej 
osoby (albo działu czy komputera) do innej, zanim przetworzony 
wynik końcowy jest gotowy do dystrybucji i sprzedaży. W przypadku 
rolnictwa „produkt” zwykle pozostaje w jednym miejscu, podczas gdy 
różnego rodzaju materiały i procesy są do niego doprowadzane. 
Chodzi o to, by nie brać produkcji jako czegoś właściwego jedynie 
wytwórcom, ale by założyć, że każdy system jest swego rodzaju linią 
produkcyjną. 
 

Montaż czystej linii produkcyjnej 
 
Dla większości czysta produkcja zaczyna się od leanowych systemów 
produkcyjnych. Termin Chaku-Chaku (z japońskiego: obciążenie-
obciążenie) jest używany na przykład do opisu jednoelementowego 
systemu produkcyjnego, który eliminuje odpady, poprawia jakość 
produktu, obniża czas organizacji produkcji, zmniejsza koszt zapasów 
i zmniejsza wymagania, co do powierzchni. Kluczem do jego sukcesu 
jest stworzenie z dedykowanych maszyn lub narzędzi dedykowanej 
linii produkcyjnej, która odpowiada za tylko jeden lub dwa kroki ciągu 
produkcji danej części czy produktu. Jak wyjaśnia Peter Zelinski, 
redaktor naczelny magazynu Modern Machine Shop, z reguły są dwa 
sposoby wyprodukowania części maszyny lub produktu. Pierwszy, to 
kupić drogą wielofunkcyjną obrabiarkę. Drugi, to zidentyfikować 
każdy krok składający się na przetworzenie surowca w ukończony 
element i stworzyć osobną uproszczoną maszynę lub stację roboczą dla 
każdego etapu przetwarzania. Etapy te muszą być następnie 
zorganizowane w zwarte zbiory stacji roboczych tak, by operatorzy 
mogli przemieszczać nieskończone części czy produkty z jednego 
stanowiska do kolejnego w trakcie ich obróbki. 
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Chociaż pierwsza metoda wydaje się szybsza (i mniej 
skomplikowana) niż druga, nie zawsze tak właśnie jest. Duże, 
wielofunkcyjne maszyny mogą kosztować o wiele więcej niż zestaw 
małych maszyn spełniających te same funkcje. Co więcej, duże 
maszyny zbyt często marnują czas pracowników, ponieważ zwykle 
wymagają programowania i kalibracji każdego zadania, które 
wykonują. Wąskie gardła produkcyjne to kolejny minus dużych, 
wielofunkcyjnych maszyn, szczególnie jeśli ilość czynności, które 
wykonują, musi być zaplanowana i wykonana w jednym cyklu 
(większość maszyn wielofunkcyjnych może w jednym momencie 
wykonywać tylko jedną czynność). Ponadto, cała działalność 
produkcyjna może niespodziewanie stanąć kiedy duża, wielofunkcyjna 
maszyna zatrzymana jest do naprawy (dodatkowo, koszty utrzymania 
dużych maszyn są wyższe niż małych). Powyższe czynniki wzięła pod 
uwagę korporacja Boeing, kiedy w kilku swoich fabrykach zastąpiła 
niektóre wielkie wielofunkcyjne maszyny, małymi uproszczonymi 
maszynami wykonującymi te same zadania, co maszyny duże, ale za 
ułamek ich kosztów. Przykładowo, wyprofilowana część kompozytu 
używana w samolotach 777 była wcześniej obrabiana na szlifierce za  
1 milion dolarów, która miała 5 różnych funkcji, przy czym cztery  
z nich nie mogły być wykorzystywane, kiedy maszyna działała. Boeing 
zastąpił tę maszynę jednofunkcyjną szlifierką zaprojektowaną 
specjalnie do tego, co było wymagane. Koszt mniejszego urządzenia? 
50 tysięcy dolarów. Gdzie indziej, inżynierowie Boeinga zauważyli, że 
jedna z linii montażowych podwozi ma długość 1,6 kilometra. 
Zdeterminowani, by zmniejszyć straty, inżynierowie zebrali wszystkie 
działania montażowe w zestaw zwartych procedur, tym samym 
redukując dystans przenosin części o 80%. W tym procesie, duża 
maszyna warta ponad 1 milion dolarów została zamieniona na 
alternatywną za 15 tysięcy dolarów, a wielki piec używany do 
utwardzania został zastąpiony mniejszym, do którego części nadal 
pasowały rozmiarem i kształtem, a który kosztował mniej niż 1% ceny 
tego większego (mniejszy wykorzystuje również mniej niż 1% prądu 
zużywanego wcześniej przez duży piec). Dalsze osiągnięcia 
produkcyjne wynikające z polepszonej organizacji w Boeingu, to 
zredukowanie różnych etapów wymaganych do wytworzenia części 
metalowych z 5 dni do 25 minut. Zanim przyjęto zasady Chaku-
Chaku, pracownicy musieli wędrować do odległych miejsc w fabryce, 
by nawiercać lub szlifować elementy do uzyskania pożądanego 
kształtu. Teraz działania produkcyjne w Boeingu odbywają się na 
mniejszych, liczniejszych, ale dedykowanych maszynach 
umiejscowionych w bliskiej odległości, co oszczędza wiele czasu 
i pieniędzy5.  
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Chaku-Chaku w praktyce 
 
Pierwsza zasada organizacji leanowej i wydajnej linii produkcyjnej to 
„nie kupuj na wyrost”. Kupowanie na wyrost to: (1) kupowanie 
sprzętu, który zostanie użyty raz lub dwa (w takim wypadku 
wypożyczenie jest lepszym wyborem), (2) kupowanie maszyn, które 
produkują lub wykonują o wiele za dużo niż potrzeba (3) przyjmo-
wanie wszystkiego, co wymaga większych nakładów czasu, pracy 
i pieniędzy (np. prądu) niż to, co dostaniemy z powrotem. Aby unikać 
takich pomyłek przed zakupem jakiegokolwiek sprzętu czy maszyn, 
należy zadać sobie następujące pytania6: 
 
• Czy ta maszyna lub rzecz jest naprawdę potrzebna? Duże nie 

zawsze znaczy lepsze. Duże maszyny mogą kosztować o wiele 
więcej czasu, pieniędzy i energii i oznaczać o wiele większe 
możliwości produkcyjnie, niż kiedykolwiek będą potrzebne. 
Zanim kupisz wielką maszynę, sprawdź czy mniejsza, 
wydajniejsza nie będzie ekonomicznie odpowiedniejsza. 

 

• Czy bierzemy pod uwagę cały koszt cyklu życia maszyny czy 
jedynie cenę zakupu? Kupno tańszego sprzętu nie zawsze jest 
taką okazją, na jaką wygląda. Niewydajne, energochłonne 
maszyny mogą w ciągu tygodnia zużyć tyle prądu, ile są warte. 
Kupując sprzęt czy maszyny, pamiętaj, że zawsze istnieją dwie 
metki cenowe. Pierwsza oznacza koszt zakupu, druga 
uwzględnia, ile maszyna będzie kosztować w długim okresie 
użytkowania. 

 

• Upewnij się, że da się dokładnie zmierzyć – w czasie 
rzeczywistym – co maszyna produkuje, a co zużywa, w ujęciu 
materiału i energii. Niepełne (lub zerowe) pomiary utrudniają, 
jeśli nie uniemożliwiają, określenie, ile maszyna kosztuje. 
Dodatkowo, zbyt wiele systemów produkcyjnych posiada 
procesy monitorowania, które sprawdzają, co się dzieje dopiero 
po zakończonym cyklu produkcyjnym. To oznacza, że błąd lub 
usterka może powtarzać się mnóstwo razy, zanim ktokolwiek 
zorientuje się, co się stało. Monitorowanie w czasie 
rzeczywistym pozwala unikać takiego scenariusza, ponieważ 
natychmiast daje informację zwrotną. Tak, monitoring w czasie 
rzeczywistym często wymaga początkowej inwestycji w sprzęt – 
podobnie jak w przeszkolenie pracowników – ale warto 
zainwestować. Na przykład, w 1897 Sakichi Toyoda 
unowocześnił krosna tkackie o napędzie silnikowym w swojej 
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firmie unikalnym urządzeniem, które automatycznie wyłączało 
maszynę, kiedy pękła nić. Tym samym zapobiegano marnowaniu 
dobrej nici oraz produkcji wadliwej tkaniny. Pieniądze, które 
zaoszczędzono dzięki temu pomysłowi wystarczyły, by stworzyć 
Tomen Corporation (wielką japońską firmę handlową) oraz 
Toyota Motor Corporation. 

 
 

Dodatkowe pomysły na eliminację strat 
produkcyjnych 
 
• Ustal i wspieraj wewnętrzny program szkolenia pracowników 

i dzielenia się wiedzą. Im więcej ludzi włączonych w program 
redukcji odpadów, tym większymi oszczędnościami będziesz się 
cieszyć. Najczęściej to pracownicy znają odpowiedź na 
większość pytań związanych z wydajnością czy ograniczeniem 
odpadów. Czerp z nich, dzięki technikom zarządzania 
motywacyjnego i dzięki pracy zespołowej. 

 

• Jeśli potrzeba, szukaj pomocy na zewnątrz. Jeśli odpowiedzi 
z wnętrza firmy nie nadchodzą, poszukaj wsparcia lokalnej 
agencji ochrony środowiska, dedykowanego programu rządowe-
go albo zainteresowanego uniwersytetu. Usługi oferowane przez 
te instytucje są z reguły darmowe lub minimalnie płatne. Szkoła 
inżynierii chemicznej przy Politechnice Południowych Chin 
w Guangzhou w Chinach, przykładowo, rozwinęła proces czystej 
produkcji chlorku sodu poprzez ograniczenie chloranu sodu 
nadtlenkiem wodoru. Wynik? Odpadowe roztwory kwasu zostały 
drastycznie ograniczone, a produkt uboczny (siarczan sodu) 
może być zminimalizowany i odzyskany7. Odkrycie to 
zaoszczędziło wielu firmom przemysłu chemicznego czas 
i pieniądze, które musieliby poświęcić by samodzielnie do tego 
dojść (uwaga: wiele agencji rządowych chętnie finansuje 
udoskonalanie produkcji, jeśli te usprawnienia zmniejszają 
zapotrzebowanie na wodę czy energię i/lub zmniejszają ilość 
odpadów). 

 

• Zastąp substancje toksyczne lub niebezpieczne, nietoksycznymi 
surowcami. Używanie bezpiecznych, zrównoważonych materia-
łów obniża koszty surowców, wydatki na szkolenia oraz 
niebezpieczeństwo obchodzenia się z toksycznymi substancjami  
i zmniejsza koszty utylizacji odpadów, unikając tym samym 
wyczerpywania się zasobów oraz degradacji środowiska. 
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Przykładowo, w USA, fabryka 3M zaoszczędziła 120 tysięcy 
dolarów w inwestycjach kapitałowych oraz 15 tysięcy dolarów 
rocznie, zastępując toksyczne rozpuszczalniki alternatywnymi, 
opartymi na wodzie. 

 

• Ogranicz zapotrzebowanie energetyczne maszyn i sprzętu. 
Czysta produkcja wymaga tego, by każdy element sprzętu  
i maszynerii miał wrodzoną wydajność, nawet zanim zacznie się 
produkcja. Obojętnie czy potrzebujesz fotokopiarki, narzędzia za 
milion dolarów, ekspresu do kawy czy skomplikowanej 
kombinacji motorów i pomp, wszystko powinno działać 
zużywając tak mało energii, jak to możliwe. Zanim kupisz 
jakikolwiek sprzęt czy maszynę, przeczytaj etykietę, żeby 
określić ilość zużywanej energii i porównaj wskaźniki 
wydajności z innymi modelami. 

 

• Utrzymuj sprzęt i maszyny na optymalnym poziome działania. 
Dobre utrzymanie nie oznacza jedynie tego, że sprzęt działa na 
pełnych obrotach (trochę słabiej, a cały potencjał maszyny 
pójdzie na marne). Chodzi także o utrzymanie wszystkich 
elementów w optymalnym stanie z terminowymi przeglądami  
i serwisowaniem. Regularne, planowane przeglądy maszyn nie 
muszą być spektakularne czy ekscytujące. Oszczędzają jednak 
pieniądze na cztery sposoby:  

 
o zapobiegają możliwym awariom,  
o zmniejszają koszty wynikające z zepsutego sprzętu, 
o przedłużają życie maszyny, oraz 
o zmniejszają koszty energii (dobrze utrzymane maszyny 

prawie zawsze zużywają mniej prądu). By zapewnić 
optymalne działanie maszyn i sprzętu: 
- przeprowadzaj (i dokumentuj) regularne przeglądy, 
- zapewnij prawidłowe smarowanie wszystkich ruchomych 

części maszyny, 
- regularnie czyść sprzęt i maszyny 
- wymieniaj zużyte lub zniszczone części od razu po 

zauważeniu tego faktu, 
- upewnij się, że paski napędowe, sprzęgła, łańcuchy i łożys-

ka są dopasowane i w dobrym stanie, 
- zapewnij prawidłową wentylację sprzętu i maszyn, 
- stare lub przestarzałe sprzęty zastąp bardziej wydajnymi 

modelami. 
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• Mieszaj tylko taką ilość materiałów, jaka jest konieczna by 
zrealizować zamówienie. Ta wskazówka jest klasycznym 
elementem budowania myśli leanowej. Wiedza, jaka ilość 
produktu jest potrzebna, zanim się ją wykorzysta, może znacznie 
obniżyć koszty surowców, wydatki na energię oraz koszty pracy 
i przechowywania. Za dobry przykład można wziąć technologię 
„drukowanie-na-żądanie” w przemyśle wydawniczym. Ilość 
drukowanych książek często bazuje na domysłach, co może 
skończyć się na stosach niesprzedanych książek, które trzeba 
zebrać i przerobić na miazgę celulozową. W dzisiejszych 
czasach, wyspecjalizowane maszyny drukujące mogą wydruko-
wać elektronicznie przechowany tekst niemal dowolnej książki  
w mniej niż minutę, co oznacza, że drukuje się tylko książki 
zamówione, a wydawcy mogą w nieskończoność utrzymywać 
tytuły „w druku” bardzo małym lub zerowym kosztem. 

 

• Zbieraj wszystkie odnawialne materiały i produkty wyjściowe do 
ponownego użycia, włączając w to parę i wodę, olej, 
rozpuszczalniki, chemikalia, płyny czyszczące, resztki materiału. 
Jeśli nie możesz znaleźć innej firmy, która potrzebuje tych 
materiałów, wymyśl, jak twoja mogłaby je z korzyścią zużyć. Na 
przykład, Wydział Systemów Bezpieczeństwa Drogowego firmy 
3M wykorzystał resztki poprodukcyjne do wynalezienia nowego 
odbijającego światło produktu, który wykorzystuje mniej energii, 
ogranicza odpady procesowe i projektowe o 65% oraz emituje 
mniej toksyn w trakcje produkcji. Według 3M, wszystko co nie 
jest wbudowane w produkt jest odpadem, a tym samym kosztem, 
więc jednocześnie oznaką słabej jakości. W innym przykładzie, 
niewielka modyfikacja procesu produkcyjnego w zakładzie 
obróbki metalu w Polsce pozwalała na ponowne włączenie 
skrawków metalu bezpośrednio do systemu, co doprowadziło do 
30% redukcji surowców oraz rocznych oszczędności rzędu  
70,5 tysiąca dolarów. W Niemczech, producent papieru 
praktycznie całkiem wyeliminował ogromne zapotrzebowanie na 
wodę poprzez filtrowanie podstawowych zasobów oraz ponowne 
wykorzystanie ich w systemie zamkniętego obiegu. Po drugiej 
stronie Atlantyku, amerykańska firma produkująca biżuterię 
zaoszczędziła blisko 300 tysięcy dolarów kosztów materiałowych 
oraz ponad 115 tysięcy dolarów kosztów operacyjnych rocznie, 
poprzez wprowadzenie systemów zamkniętego obiegu, który 
przetwarza i ponownie zużywa odpadki z platerowania biżuterii. 

 

• Odzyskuj ciepło odpadowe z pieców przemysłowych, suszarni 
i innych wysokotemperaturowych maszyn. Ciepło odpadowe  
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z pieców hutniczych czy bojlerów, wydechów, kompresorów 
i chłodnic płynów gorących można zbierać i używać w innych 
procesach. W USA, na przykład, większość elektrowni 
przekształca 34% swojego paliwa w prąd. Pozostałe 66% ucieka 
jako ciepło odpadowe. Dania, z drugiej strony, przekształca 61% 
lub więcej swojego paliwa z elektrowni w energię, poprzez 
częściowe przechwytywanie ciepła, dzięki wydajnie 
zaprojektowanemu piecowi hutniczemu. 

 

• Izoluj bojlery i piece hutnicze włóknami ceramicznymi lub 
superwydajnymi materiałami. Nawet przy wydajnych 
technologiach kominowych, ponad 23% ciepła produkowanego 
przez piec może uciec przez komin, a 40% lub więcej znika przez 
ściany pieca. Aby ograniczyć utratę ciepła, skup się na tym, skąd 
to ciepło ucieka. Jak powiedział jeden z pracowników fabryki 
„jeśli nie możesz położyć dłoni na zewnętrznej ścianie pieca, bo 
jest zbyt gorąca, palisz pieniądze”. 

 

• Badaj i omawiaj alternatywne procedury, żeby zmniejszyć 
zapotrzebowanie na energię. Na przykład, fabryka Kraft Foods  
w Campbell w stanie Nowy Jork, ograniczyła swoje potrzeby na 
gaz ziemny o 13% rocznie poprawiając wydajność bojlera, 
redukując zapotrzebowanie na parę przez zainstalowanie 
bezpośrednich kotłów wodnych oraz używając oleju niższej 
klasy jako rezerwy, by osiągnąć korzystniejsze współczynniki 
użyteczności8. 

 

Czysta produkcja a redukcja wody 
 
Woda często niesie za sobą dwa koszty. Po pierwsze, trzeba płacić za 
wodę samą w sobie. Po drugie, zużyta woda powiększa wydatki, 
ponieważ większość zarządów miast oblicza opłaty za ścieki jako 
procent metrażu zużytej wody. Przykłady praktyk oszczędzających 
wodę wprowadzonych w czystych systemach przemysłowej produkcji 
to: 
 
• Instalacja kompresora systemów chłodzących o zamkniętym 

obiegu. Używanie świeżej wody gminnej (wody z kranu) raz,  
a następnie spłukiwanie jej, zarówno dużo kosztuje, jak i marnuje 
dobrą wodę. Zamknij pętlę użycia wody w swojej firmie 
wykorzystując ponownie to, co zostało już wykorzystane  
(np. filtruj użytą wodę i skieruj ją z powrotem do systemu 
produkcyjnego). Na przykład, Uniwersytet Simon Fraser 
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w Burnaby, zainstalował system zamknięty by zmniejszyć 
wewnętrzne zużycie wody, dzięki czemu zaobserwowano spadek 
rachunków za wodę o 35 tysięcy dolarów w ciągu jednego roku9. 

 

• Rozważenie bezwodnych alternatyw w liniach produkcyjnych.  
W Australii właściciele Printing zainwestowali  
w bezwodny proces drukowania, rzadko używany w innych 
drukarniach. Poza oszczędnością wody, proces zmniejsza ilość 
makulatury o 40% i ogranicza zapotrzebowanie na alkohol 
izopropylowy, który zatrzymuje emisję ulotnych organicznych 
związków chemicznych oraz koszty związane z ich utylizacją10. 

 

• Rozważenie użycia szarej wody (lub deszczówki) w procesach 
produkcyjnych. Jeśli wysokiej klasy woda z kranu nie jest 
potrzebna w produkcji (a w wielu procesach nie jest), rozważ 
zastąpienie jej zebraną wodą deszczową lub wodą zebraną  
z innych źródeł. Na przykład, Vam Organic Chemicals Ltd.  
w Gajraula, w Indiach, zużytą wodę wykorzystuje do kontroli 
pyłów, a ścieki włącza w działania destylujące. To, w połączeniu 
z systemem odzyskiwania wody z uszczelnionej pompy 
próżniowej doprowadziło do oszczędności na wodzie kranowej  
w wysokości 33 330 dolarów netto rocznie. 

 

• Zainwestowanie w technologie i praktyki wodooszczędne. 
Fabryka produkująca dywany Godfrey Hirst w Geelong  
w Australii, oszczędza równowartość 38 basenów olimpijskich 
wody rocznie, po zmodyfikowaniu systemu produkcji przez 
wbudowanie suszarek, które wyeliminowały cały etap prania 
i odkurzania. Dodatkowo, firma poprawiła proces aplikacji 
fluorochemicznej i zainwestowała w produkcję barwionych  
w masie produktów nylonowych, które nie wymagają farbowania 
i suszenia. Dwie firmy farbujące tkaniny w Korei (Colorland  
i WS Dytech Ltd) zastąpiły czyszczenie tkanin alkalicznych, 
wymagające dużych ilości wody, czyszczeniem enzymatycznym 
i zaoszczędziły 8-10 ton wody na tonę produkcji tkanin 
(wyeliminowując tym samym zapotrzebowanie na wodorotlenek 
sodu). Gdyby 200 pozostałych firm farbiarskich w Korei przyjęło 
te same praktyki, całkowity szacowany poziom zużycia wody  
w tej branży spadłby o 3 200 000 ton, co oznacza oszczędności 
na poziomie 2 133 333 dolarów11. 
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To się nie sumuje, tylko mnoży 
 
Kontrola odpadów produkcyjnych zbyt często ogranicza się do starań 
post factum i pytań „jak poradzić sobie z naszymi odpadami?” Zamiast 
tego, pytanie powinno brzmieć „Jakie mamy alternatywy?” Patrząc  
w ten sposób, czystsza, bardziej wydajna produkcja nie tworzy 
przeszkód do wzrostu. Wręcz przeciwnie, praktyki zrównoważonej 
produkcji z obiegiem zamkniętym zmniejszają koszty, oszczędzają 
surowce, pomagają eliminować toksyny i materiały niebezpieczne  
(i ich koszt) oraz redukują negatywny wpływ na środowisko naturalne.  
Więcej informacji o czystszej produkcji znajdziesz na 
www.cleanproduction.org. 
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Silniki i pompy 
 
 
Silniki są wszędzie. Praktycznie każda firma lub biuro posiada co 
najmniej jeden. Niektóre mają setki. Silniki używane są do 
prowadzenia niemal wszystkiego od pomp, taśmociągów, sprzętu 
chłodniczego, kompresorów powietrza i wentylatorów po 
umożliwienie innych działań, zbyt wielu by wymieniać. W procesie 
mogą zużywać aż do 60% (lub więcej) wydatków firmy na paliwo  
i energię, co przekłada się na około 40% światowej elektryczności, lub 
z grubsza 75% całej elektryczności przemysłowej. W rzeczywistości 
silniki zużywają taką ilość prądu, że jego koszt zawsze wynosi więcej 
niż cena samego silnika (niektóre silniki zużywają w ciągu kilku 
tygodni ilość prądu o wartości ich ceny)1. Obsługa nowego silnika 
elektrycznego, kupionego przykładowo za 1,5 tysiąca dolarów, może 
kosztować rocznie aż 13 tysięcy dolarów, a typowy silnik indukcyjny 
prądu stałego o 100 koniach mechanicznych kupiony za 5 tysięcy 
dolarów zużyje rocznie prąd za 35 tysięcy dolarów. Porównaj te liczby 
ze starszym modelem 100-konnego silnika działającego nieustannie  
z pełnym obciążeniem (jak projektuje się większość silników), którego 
działanie mogło kosztować aż do 70 tysięcy dolarów rocznie – lub 
starego 20-konnego silnika, który rocznie zużywał prąd za 14 tysięcy 
dolarów.  

Nawet przy taryfie rzędu 4 centów za kilowatogodzinę, 
większość 20-konnych silników (pracujących bez przerwy) zużywa 
prądu za ponad 6 tysięcy dolarów rocznie. To ponad sześciokrotnie 
przekracza cenę takiego silnika. Silniki na olej napędowy lub 
benzynowe mogą być jeszcze droższe. Nawet gdyby cena ropy spadła 
do 0,85 dolara za galon (3,78 l), silnik 75-konny zużywałby do pracy 
6,4 tysiąca dolarów rocznie. 
 

Określenie prawdziwego kosztu silnika 
 
Ogólne założenie inżynierów i mechaników w wielu branżach 
przemysłu jest takie, że wydajne silniki są droższe niż ich mniej 
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wydajne odpowiedniki, ponieważ cięższe druty miedziane, cieńsze 
walce rdzenia, stal wyższej klasy i łożyska wyższej klasy kosztują 
więcej. Na dłuższą metę jednak, silniki zaprojektowane jako 
wydajniejsze, zawsze okazują się kosztować mniej. Co równie ważne, 
a sprzeczne z powszechnym przekonaniem, większość silników nie 
staje się bardziej wydajna kiedy obciąża się je mniej. Większość 
silników powinna działać na poziomie (lub blisko) swojej 
zaprojektowanej mocy (z reguły 75-100% swojego pełnego 
obciążenia), aby pracować z optymalną wydajnością.  

Obojętnie jak się na to spojrzy, generalny wpływ finansowy, jaki 
silnik będzie miał na przychody firmy, powinien być rozpatrzony na 
długo przed jego zakupem. By obliczyć ilość pieniędzy, jaką silnik 
zużyje (w postaci prądu) podczas swojego życia, przede wszystkim 
należy sprawdzić lokalną taryfę prądu za kilowatogodzinę. Konieczny 
jest także wskaźnik wydajności oraz ilość czasu, w jakim silnik będzie 
działać. Na przykład, normalny okres życia typowego 100-konnego 
silnika to ok. 40 tysięcy godzin lub ok. 5 lat ciągłego działania 
(chociaż dobrze konserwowany silnik może służyć o wiele dłużej). 
Załóżmy, że cena prądu to 0,05 dolara za kilowatogodzinę. 
Rozpatrywany silnik będzie pracował 24h na dobę, 7 dni w tygodniu 
na pełnym obciążeniu a wskaźnik jego wydajności wynosi 94%. Wzór 
na określenie ilość prądu, jaką zużyje silnik to: 

 
(100 koni mechanicznych x 0,746kW/hp x 40 000 godzin  

x $0,05 za kilowatogodzinę) / 0,94 wydajności =  
158 723 dolarów kosztu energii 

 
Innym sposobem na uzyskanie kwoty zużywanej przez silnik, 

jest porównanie punktów wydajności (wyrażanych w procentach) ze 
wskaźników wydajności dwóch silników o podobnej ilości koni 
mechanicznych i pomnożenie różnicy przez ilość koni mechanicznych. 
Jeśli prąd kosztuje 5 centów za kilowatogodzinę, pomnożymy 
pierwszą sumę przez 50 dolarów, aby uzyskać ogólny koszt prądu 
rozważanego silnika.  

Na przykład, różnica między 100-konnym silnikiem o 96% 
wydajności, a 100-konnym o wydajności na poziomie 92% wynosi 4 
punkty procentowe. Cztery razy 100 koni mechanicznych to 400. 
Zakładając, że prąd kosztuje 5 centów za kilowatogodzinę, mnożymy 
400 przez $50. Wynik (20 000 dolarów) pokazuje, ile dodatkowo 
trzeba będzie dopłacić do prądu przez całe życie silnika (przyjmując, 
że działa on w trybie ciągłym).  
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Redukcja kosztów działania silników elektrycznych 
 
Złota zasada zmniejszania kosztów działania silnika, to dobór 
odpowiedniej wielkości silnika do wykonywanej pracy. Wiele firm 
korzysta z silników, które są zbyt duże do swoich zadań, ponieważ 
zakłada się, że dodatkowe konie mechaniczne mogą przydać się  
w przyszłości. Często jednak jest to drogie, kosztowne i niepotrzebne. 
Zbyt duże (a tym samym niedociążone) silniki marnują prąd, a ich 
działanie kosztuje więcej. W wielu przypadkach uruchomienie dwóch 
mniejszych energooszczędnych silników może kosztować mniej, niż 
jednego zbyt dużego. 
 

Redukcja kosztów pomp i pompowania 
 
Ponad 20% silników na świecie wykorzystuje się do celów 
pompowania, a w większości przypadków tym, co pompują, jest woda. 
Pompy wodne i ściekowe zużywają w USA ponad 50 miliardów 
kilowatogodzin prądu rocznie (energia warta 4 miliardy dolarów),  
a większość energii, którą zużywają, konieczna jest do walki z tarciem 
wytworzonym, kiedy woda zmuszona jest płynąć wąskimi rurkami, 
przez zakręty i stromo w górę. 

I tak jak z silnikami, większość pomp jest większa i o większej 
mocy, niż to konieczne, ponieważ w wielu przypadkach projektanci 
produkcji nie znali dokładnych wymagań pomp, kiedy system 
pompowania był na etapie planowania. W rezultacie zawory i inne 
urządzenia są instalowane później, by stworzyć celowe tarcie 
i zredukować przepustowość do funkcjonalnego poziomu. Oczywiście 
nie jest to wydajne działanie – szczególnie, jeśli roczne koszty 
utrzymania zbyt dużej pompy mogą kilkukrotnie przekroczyć jej cenę. 
W niektórych przypadkach, zbyt duże pompy da się zrównoważyć 
przycięciem wirnika lub zastąpieniem go takim o mniejszej średnicy 
(wirnik, który jest podobny do pędnika, przenosi energię z silnika do 
płynu, który jest pompowany wewnątrz kanału lub rury, podnosząc 
ciśnienie przepływu cieczy w środku). Dla pompy pracującej na 
poziomie niższym niż 10% właściwego sobie poziomu przepływu, 
przycięcie wirnika może zmniejszyć zużycie prądu aż do 25%. 

 

Zwiększanie wydajności pomp 
 
Myślenie wprzód, to prawdopodobnie najlepszy sposób, by uniknąć 
kosztów związanych z kupnem zbyt dużej pompy. Spróbuj zawczasu 
wyobrazić sobie cały system pompowania z uwzględnieniem 
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maksymalizacji wydajności, a potem poszukaj pompy o takim 
działaniu, mając na uwadze to, jak poprawić wydajność całego 
systemu. Autorzy książki „Naturalny Kapitalizm”2 (Amory Lovins jest 
szeroko uznawanym pionierem we wskazywaniu silników jako 
głównych marnotrawców energii) opisują, jak kilka lat temu firma 
dywanowa Interface z Szanghaju zbudowała fabrykę, w której proces 
produkcyjny wymagał 14 pomp o łącznej mocy 95 koni 
mechanicznych. Jednakże, przez przeprojektowanie układu całego 
systemu, główny inżynier Jan Schilham, mógł obciąć koszty, podnieść 
wydajność i zredukować potrzebną moc pomp o 92%. Projekt 
Schilhama uwzględniał dwie proste zmiany, z których prawie każdy 
system pompujący mógłby skorzystać. Pierwsza: użyto grubszych rur. 
Przy grubszych rurach tworzy się mniejsze tarcie, kiedy przepływa 
przez nie płyn. Zwiększając przekrój rury o 50%, można zmniejszyć 
tarcie o 86%. W efekcie tego potrzeba mniejszej energii do 
pompowania, co oznacza, że można użyć mniejszych, ekonomiczniej-
szych pomp. Tradycyjnie, studenci inżynierii uczą się, że dodatkowy 
koszt grubszych rur nie usprawiedliwia oszczędności kosztów energii 
pompy. Niestety, taki argument nie bierze pod uwagę oszczędności 
wynikających z niskiego kosztu małej pompy, niższych kosztów 
operacyjnych mniejszego silnika oraz niższych kosztów związanych  
z mniejszą ilością sterowników i podzespołów elektrycznych.  

Drugim pomysłem Schilhama było ułożenie rur najpierw,  
a dopiero później zainstalowanie pompy, czyli dokładna odwrotność 
tego, jak większość ludzi konstruuje system pompowania. Większość 
inżynierów montuje pompy i silniki w wygodnych lub przypadkowych 
miejscach, a następnie dołącza do nich rury. Rury muszą być wtedy 
wyginane, zawracane, unoszone i skręcane tak, by zawartość była 
skierowana z jednego punktu do innego. Niestety, każde wygięcie 
i zakręt, podobnie jak ilość dodanych zaworów, zwiększa tarcie, co 
wymaga większej pompy i zwiększa ilość potrzebnych rur. Z kolei im 
prostsze rury, tym mniej ich potrzeba i tym mniej tarcia się tworzy. 
Kiedy potrzeba mniej rur, potrzeba również mniej materiału 
izolacyjnego by je pokryć, co również zmniejsza koszt. Co więcej, 
używając stalowych rur z powłoką plastikową lub epoksydową, tarcie 
można zredukować o kolejne 40% i uzyskać tym samym 
proporcjonalne oszczędności w wydatkach, więc łącznie można 
wyeliminować do 95% kosztów pompowania. 
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Dodatkowe pomysły na oszczędzanie kosztów i 
energii pomp 
 
Pompy nie tylko pchają ciecze, mogą również skierować powietrze 
pod ciśnieniem z jednego punktu do innego. Bez względu na to, jaka 
substancja jest pompowana, poniższe pomysły mogą pomóc 
zredukować powstające koszty: 
 
• Wyeliminuj przecieki w zaworach i na drodze sprzężonego 

powietrza. Niejednokrotnie aż do 20% pracy kompresora 
konieczne jest, by nadrobić straty z wycieku powietrza. Linia 
produkcyjna General Motors w stanie Michigan, zredukowała 
potrzeby na energię o ok. 8%, równolegle demontując 
nieużywane systemy napowietrzania oraz upewniając się, że 
pozostałe funkcjonują prawidłowo3. 

 

• Wyeliminuj wycieki w rurach i instalacjach parowych. Wyciek 
|w kanale parowym może prowadzić do zwiększonego 
zapotrzebowania na produkcję pary, by nadrobić straty. Ponadto, 
nieszczelne kanały powrotu kondensatu dostarczają go mniej do 
swojego bojlera, tym samym zmuszając bojler do zużycia 
większej energii, by podgrzać wymienioną wodę. W 2006 
fabryka Eastman Kodak w Rochester, zredukowała roczne 
zapotrzebowanie na gaz ziemny o 11%, ulepszając i modyfikując 
swój zasilany wodą system odzysku ciepła – ruch wykonany przy 
absolutnie zerowych kosztach4. 

 

• Izoluj rury i sprzęt grzewczy, żeby zredukować straty ciepła. 
Wszystkie rury przewodzące ciepłe ciecze lub gazy z jednego 
procesu do innego powinny być dobrze izolowane. 

 

• Rozważ użycie przemysłowych pomp cieplnych (IHP). Używają 
one ciepła z procesów je wytwarzających, jako dodatku do 
innych przemysłowych procesów cieplnych lub w procedurze 
przedgrzewania.  

 
Więcej informacji o maksymalnym wykorzystaniu pomp na 

www.plantservices.com. Warto również przejrzeć podrozdział 
o pompach na stronie www.industrialefficiecyalliance.org.  
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Eliminacja marnotrawstwa  
w miejscu pracy: pierwsze kroki 
 
 
Obojętnie, czy reprezentujesz firmę, która chce wpisać się  
w zrównoważony rozwój czy szkołę biznesu, która zrównoważony 
rozwój chce dodać do swojego programu nauczania, musisz 
praktykować to, co głosisz, zanim spróbujesz przekonać do tego 
innych. Aby zacząć, zbierz swoich pracowników, wyjaśnij co musi 
zostać zrobione (i dlaczego) i zacznij od tego, co nazywamy „owocami 
z niższych gałęzi” (najłatwiejsze zadania). Stworzenie i pokazanie 
mapy procesu ilustrującej wkład i rezultaty ruchu wewnątrz i poprzez 
organizację jest dobrym początkiem. Przy tej okazji, należy 
wspomnieć o ilości prądu, jaką zużywa każde stanowisko pracy i dział 
(przekazując z faktami i liczbami emisję CO2) wraz z ilością i kosztem 
materiału pochłanianego przez firmę (np. artykuły biurowe, surowce, 
woda), ile powstaje odpadów (śmieci) oraz jakiego typu są to odpady. 
Jest to konieczne do zapewnienia, że firma podchodzi do tematu 
poważnie oraz do podkreślenia, że wysiłki jej pracowników (lub ich 
brak) będą monitorowane. Niektóre firmy zaczynają swoje programy 
zrównoważonego rozwoju od zaproponowania kadrze bardziej 
wydajnego transportu. Niekoniecznie zmieni to w firmie co 
najważniejsze (a menadżerowie mogą usłyszeć, że to nie ich interes), 
ale transport pracowników jest dobrym punktem, żeby zacząć zmiany, 
ponieważ zachęcenie personelu do korzystania z transportu 
publicznego może dla firmy oznaczać znaczącą redukcję obciążenia 
ekologicznego oraz ilość emitowanego dwutlenku węgla. Poniżej 
dodatkowe pomysły zmniejszające odpady1: 
 
• Zachęć pracowników, by chodzili pieszo lub jeździli do pracy 

rowerem (by wesprzeć to ostatnie, zapewnij bezpieczne miejsce 
dla rowerów pracowników), 

• Zacznij program car-poolingowy. Sprawdź, kto mieszka na 
czyjej drodze i promuj współpracę. 
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• Zapoczątkuj firmowy program przeglądów samochodowych. 
Upewnij się, że cała flota jest zarówno wydajna, jak i utrzymana 
w dobrym stanie. Zachęcaj pracowników, by byli równie czujni  
i pilni w podejściu do własnych pojazdów. 

 

• Określ czy lub jak pracownicy mogliby pracować z domu lub 
wypracuj alternatywny grafik, który umożliwi pracownikom 
ułożenie godzin pracy tak, by przez część czasu pracowali  
z domu. 

 

• Zachęcaj do telekonferencji i/lub wideokonferencji zamiast 
podróżowania na spotkania, 

 

• Współużytkuj przestrzeń biurową i sprzęt, zamiast kupować 
oddzielne rzeczy dla każdego pracownika. 

 
Maksymalne wykorzystanie wyposażenia biurowego, 
komputerów i sprzętu 
 
• Upewnij się, że cały sprzęt elektroniczny (nawet ekspresy do 

kawy) są energooszczędne. Średniej wielkości kopiarka ze 
znakiem Energy Star przykładowo, może rocznie zmniejszyć 
rachunek za prąd o 50 dolarów, 

 

• Kiedy tylko się da, zamiast nowych modeli kupuj 
zregenerowane, energooszczędne komputery, kopiarki, faksy itd. 
Zregenerowany lub odnowiony sprzęt to świetny dodatek do 
wartości firmy, a nikt nie zauważy różnicy. 

 

• Używaj laptopów zamiast komputerów stacjonarnych. Laptopy 
zużywają mniej prądu (pamiętaj, żeby odłączyć kabel zasilania 
jeśli laptop nie jest używany). 

 

• Wyłączaj sprzęt jeśli nie jest potrzebny. Każdy komputer 
pozostawiony włączony na noc może podwyższyć roczny 
rachunek za prąd o 75 dolarów. 

 

• Wyłączaj z zasilania cały sprzęt elektryczny, jeśli nie jest 
używany Większość sprzętu elektrycznego pobiera prąd nawet 
kiedy jest wyłączona. Nawet nieużywana ładowarka do telefonu 
podpięta do sieci, pobiera prąd. Zwróć szczególną uwagę na to, 
czy sprzęt wyłącza się na weekend (chodzi tu przede wszystkim 
o maszyny z przekąskami). 

 

• Włącz tryb zarządzania energią na komputerach stacjonarnych 
i monitorach, by wyłączał je, kiedy nie są używane. Może to 
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zaoszczędzić do 55 dolarów na monitor oraz 45 dolarów na 
komputer rocznie. 

 

• Używaj mniejszych monitorów. Monitor mniejszy o 5 cm od 
większego modelu może zmniejszyć zużycie prądu aż o 30%. 

 

• Nie używaj wygaszaczy ekranu. Zamiast tego zmień wygaszacz 
na tryb „pusty ekran” lub „brak”. 

 

• Kupuj używane lub zregenerowane meble biurowe. Niewiele 
osób zauważy różnicę. 

 

• Inwestuj w sprzęt wysokiej jakości zamiast w tanie wersje 
krótkiego użytku. 

 

Ogólnie o redukcji energii 
 
• Ociepl budynek wewnątrz i na zewnątrz (zwróć szczególną 

uwagę na utratę ciepła i chłodu przez drzwi, okna i ściany). 
Poprawiona izolacja może rocznie zaoszczędzić 800 dolarów na 
koszcie energii. 

 

• Sprawdź, czy lokalna firma energetyczna dostarcza energię  
z alternatywnych zrównoważonych źródeł. Niektórzy dostawcy 
energii inwestują w energię wiatrową, słoneczną lub pływów  
i dostarczają te opcje klientom, ograniczając tym samym emisję 
CO2. 

 

• Ustaw termostat biurowy o kilka stopni mniej zimą i o kilka 
stopni więcej latem. Dwuprocentow spadek temperatury w ciągu 
dnia obniża koszt elektryczności o 2,5%. 

 

• Nie ogrzewaj ani nie chłodź pustego biura (szczególnie 
wieczorami lub w weekendy). Obniżenie termostatu o 10 stopni 
w nocy może o 15% obniżyć rachunki za prąd. 

 

• Przeprowadzaj regularne przeglądy ogrzewania, wentylacji i kli-
matyzacji. Ich dobry stan może obniżyć rachunki za ogrzewanie 
o 5% a za prąd o 2%. 

 

• Wymień żarówki na energooszczędne zamienniki. To nie tylko 
oszczędza pieniądze, spadek zużycia prądu zmniejsza emisję 
gazów cieplarnianych. Gdyby wszyscy Europejczycy wymienili 
standardowe żarówki na energooszczędne, spadek emisji CO2 
byłby taki, jak gdyby zdjąć z dróg 70% samochodów z całego 
kontynentu. 
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• Wyłączaj światła, gdy ich nie potrzebujesz (zainstalowanie 
czujników ruchu załatwia problem). Wyłączanie niepotrzebnych 
świateł nie tylko oszczędza pieniądze potrzebne do zasilenia 
żarówek, ale także zmniejsza koszty chłodzenia i może o 18% 
uszczuplić biurowe rachunki za prąd. 

 

• Wyłączaj systemy wentylacyjne w nieużywanych strefach. 
Obniży to koszty wentylacji/ogrzewania i klimatyzacji o 300 
dolarów rocznie. 

 

• Płać rachnuki przez Internet. Gdyby każdy w USA płacił 
rachunki online, ilość rocznie produkowanej makulatury w kraju 
spadłaby o 1,6 tony, a emisja gazów cieplarnianych spadłaby 
o 2,1 tony. 

 

Ograniczaj zużycie papieru 
 
Zaledwie 3% światowej produkcji przemysłowej przypada na 
tworzenie papieru. Produkcja papieru zużywa więcej wody, niż 
jakikolwiek inny przemysł (98 ton wody potrzeba na wyprodukowanie 
jednej tony papieru), uwalnia czwartą część zanieczyszczeń i jest 
uznawany za trzeci najbardziej energochłonny przemysł na Ziemii. 
Dodatkowo, ok. 900 milionów drew wycina się rocznie, by zaspokoić 
światowy popyt na papier. Co ciekawe, jedynie 10% światowego 
papieru używana jest w trybie długofalowym. Większość jest 
zużywana i wyrzucana krótko po zakupie (przeciętny pracownik 
biurowy zużywa 1 kartkę papieru na 12 minut). Mając to na uwadze, 
władze miasta Seattle, doszły do wniosku, że 1-procentowa redukcja 
ich rocznego 228 218 dolarowego rachunku za papier (co sprowadza 
się do 73 902 000  kartek papieru) zaoszczędzi tysiące dolarów 
w kosztach papieru, 62 drzewa, 244 553 litrów wody, 136 kilogramów 
zanieczyszczeń wody; 3 208 kilogramów odpadów stałych, 9 298 kilo-
gramów gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz 123 662 
jednostki energii. Okazuje się, że ochrona drzew i zredukowanie 
zanieczyszczenia, to nie jedyne plusy zmniejszenia zużycia papieru. 
Brazylijska firma Semco usprawniła swoje działanie, redukując 
papierkową robotę. Przygnębiony faktem, że pracownicy rzadko ze 
sobą rozmawiali, prezes Ricardo Semler zarządził, że wszelkie 
wewnątrzbiurowe notatki nie mogą być dłuższe niż 1 strona. 
Pracownicy, w związku z tym, nie mieli wyboru i musieli zacząć ze 
sobą rozmawiać. W rezultacie, wykonywano więcej pracy.  
W Australii, pewien specjalista od ratowania biznesu powiedział mi 
kiedyś, że praktycznie cały sekret jego chronienia firm od bankructwa 



 237 

leży w tym, żeby „zabronić pisania notatek służbowych” (z tego 
samego powodu). Oticon Inc., producent aparatów słuchowych  
w Danii, zasłynął z wycięcia dziury w dachu swojej wielopiętrowej 
siedziby wprost przez sufit do stołówki pracowniczej oraz głównej hali 
wystawowej. W powstałą lukę wstawiono tubę z plexiglasu, a cały 
wyrzucany papier był stale wnoszony na dach i zrzucany przez tubę  
w dół. Była to mocna informacja skierowana do pracowników, że 
marnowanie papieru nie będzie dłużej tolerowane. Zużycie papieru  
w tej firmie wkrótce spadło o 50%, a firma cieszyła się ogromnym 
wzrostem produktywności. 
 

Pomysły na zmniejszenie zużycia papieru 
 
• Wydaj polecenie służbowe wymagające obniżenia ilości 

zużywanego papieru (a następnie wprowadź tę zasadę w życie). 
• Skróć formularze i papiery, które klienci muszą wypełnić 

(pokochają Cię za to). 
• Przechowuj dane firmowe (łączenie z instrukcjami obsługi, 

polityką firmy itd.) w wersji elektronicznej. 
• Wysyłaj notatki e-mailem albo publikuj na pojedynczej kartce 

umieszczonej w centralnym miejscu. 
• Używaj obu stron arkusza papieru i ustaw fotokopiarki tak, by 

robiły to samo. Samo to działanie może obniżyć koszt papieru od 
10 do 40%. Seagate Technology Inc., firma produkująca dyski 
komputerowe ze Scoots Valley w Kalifornii, obniżyła w ten 
właśnie sposób swoje roczne zapotrzebowanie o 4 miliony 
kartek, tym samym obniżając rachunki za papier o 45 300 
dolarów. 

• Ustaw marginesy stron w taki sposób, by więcej słów mieściło 
się na każdej stronie. 

• Używaj mniejszych czcionek, aby na pojedynczej stronie 
mieściło się więcej tekstu. 

• Używaj na wszelkie potrzeby bezchlorowego papieru z odzysku. 
Do wyprodukowania papieru z odzysku potrzeba o 60% mniej 
energii, niż do czystego papieru. Każda tona papieru z recyklingu 
oszczędza 4 tysiące kilowatogodzin prądu, 26 497 litrów wody 
oraz 17 drzew, z których każde może odfiltrować 27 kilogramów 
zanieczyszczeń z powietrza. 

• Kiedy drukujesz lub kopiujesz stosuj się do poniższego  
(1) zawsze drukuj w trybie roboczym, (2) unikaj drukowania  
w kolorze kiedy tylko możesz, (3) regeneruj tonery i kardridże. 
Każdy z tych sposobów oszczędza tusz. 
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• Jeśli nie masz dostępu do papieru z odzysku, używaj papieru ze 
zrównoważonych źródeł, np. ekologicznie hodowanego bambusa 
lub konopii. 

• Ustaw pojemnik na makulaturę w widocznym miejscu, zachęcaj 
do jego używania, wyznacz pracownika lub osobę z personelu 
sprzątającego do regularnego opróżniania go. 

• Niszcz niepotrzebny papier i używaj jako materiału do 
pakowania. 

• Kiedy tylko możesz papier, koperty i kartony używaj 
wielokrotnie. Washington Suburban Sanitary Commission 
zdecydowała się zastąpić koperty na rachunki, kopertami do 
wysyłania i odsyłania, dzięki czemu można było z nich korzystać 
tak w przypadku rachunków, jak i otrzymywania płatności. W 
efekcie tego, natychmiast zwolniło się 47 m3 powierzchni 
hurtowni, a koszty zakupu kopert zmniejszyły się o 55 tysięcy 
dolarów. 

• Zastąp podajniki na ręczniki papierowe w łazienkach, 
energooszczędnymi powietrznymi suszarkami do rąk. 

 

Sposoby ograniczania wody 
 
Biura konsumują do 12% (lub więcej) dziennego krajowego zużycia 
wody bieżącej, więc wiele da się zrobić, by to ograniczyć bez 
większych poświęceń. Można na przykład: 
 
• zainstalować aeratory na kurkach (urządzenia zwalniające 

przepływ wody) wszystkich kranów; 
• zastąpić toalety i pisuary modelami wodooszczędnymi lub 

bezwodnymi; 
• używać filtrowanej wody kranowej zamiast dostarczanej wody 

butelkowanej, lub używać wody prosto z kranu. W wielu 
rejonach lokalna woda z kranu jest lepsza od butelkowanej pod 
względem czystości i jakości. 
 

Rozmaite wskazówki 
 
• Poproś personel sprzątający o używanie nietoksycznych 

produktów czyszczących; 
• Kupuj artykuły biurowe hurtowo (zaoszczędzisz na 

opakowaniu); 
• Zapoczątkuj sadzenie drzew lub innych krajowych roślin przy 

swoim biurowcu. 
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Pomysły na oszczędne używanie pojazdów 
 
W 2004 roku firma kurierska UPS wdrożyła politykę stworzoną po to, 
by zredukować ilość zakrętów pokonywanych przez swoich kierow-
ców. Pojazdy zatrzymujące się na światłach i stojące bezczynnie 
czekając na możliwość włączenia się do ruchu i skrętu, kosztowały 
UPS dosłownie miliony dolarów, więc stworzono program 
komputerowy, który wyznaczał trasę na mapie dla każdego kierowcy 
tak, aby minimalizować skręty w lewo. Praktyka ta nie tylko 
zaoszczędziła firmie 3 miliony dolarów rocznie. Zredukowała także 
o 1 000 ton emisję CO2 w trakcie pierwszych kilku lat prób2. To 
właśnie się dzieje, kiedy zachowania zmieniają się w pozytywny 
sposób.  

Aby zwiększyć wydajność samochodów w swojej firmie, 
najpierw zmierz i udokumentuj ilość spalanego paliwa. Określ 
wskaźnik wydajności dla każdego pojazdu oraz ile produkuje 
zanieczyszczeń rocznie. Możesz to sprawdzić przez stronę 
Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdziesz rok, 
markę i model pojazdu. Następnie wprowadź tyle środków 
wydajnościowych, ile się da (czytaj niżej). Zapisuj, ile zaoszczędzono 
po jednym lub dwóch tygodniach, a potem podziel się wynikami 
z pracownikami i zachęć ich by szukali dalszych sposobów na 
zmniejszenie odpadów i kosztów. Niektóre firmy miesięcznie 
nagradzają najwydajniejszych kierowców, co prowadzi do zdrowej 
rywalizacji pomiędzy pracownikami. „Pamiętaj by ciągle zachęcać 
wszystkich” powiedział mi kiedyś kierownik zmiany „dobre pomysły 
łatwo nabyć, ale równie łatwo odrzucić”. Poniżej znajdziesz znane 
sposoby na to, jak firma może oszczędzać na paliwie. 

 
• Nie marnuj paliwa na jałowym biegu. Duże pojazdy, takie jak 

ciężarówki czy autobusy, na biegu jałowym zużywają ogromne 
ilości paliwa – ok. 4l. Niech w okresach odpoczynku, kierowcy 
korzystają z pomocniczego źródła zasilania. 

• Zainwestuj w pojazdy hybrydowe. Hybrydowe samochody 
osobowe i dostawcze nie tylko są bardziej wydajne paliwowo, są 
przyjaźniejsze dla środowiska. 

• Zmniejsz ilość czasu spędzanego za kierownicą. Ładuj 
ciężarówki do pełna zanim wyślesz je w trasę. (Informuj 
klientów ile pieniędzy i emisji CO2 zaoszczędzą czekając na 
swoją dostawę, aż ciężarówki zostaną zapełnione). Łącz zlecenia 
i dostawy, współużytkuj samochody, korzystaj z transportu 
publicznego, rób co konieczne by zminimalizować czas za 
kółkiem. 
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• Nie wysyłaj dużej ciężarówki, kiedy wystarczyłaby mała. Ten 
sposób zmniejszył sieć dystrybucyjną Xeroxa o 21 milionów mil. 

• Sprawdzaj ciśnienie w oponach. Spróbuj przepchnąć samochód 
na nienapompowanych oponach, a przekonasz się dlaczego to 
takie ważne. Utrzymywanie opon prawidłowo napompowanych 
może zwiększyć wydajność paliwową o 3% lub więcej. Według 
Stowarzyszenia Producentów Gumy, 85% ludzi nie sprawdza 
ciśnienia w oponach w prawidłowy sposób. Walmart zwiększa 
wydajność swojej floty o 6% paliwowydajnymi oponami. 

• Czyść i dbaj o silniki. Regularnie czyść lub zmieniaj filtr 
powietrza (dwa lub trzy razy do roku), zmieniaj olej według 
wytycznych producenta (zwykle raz lub dwa razy na rok), 
sprawdzaj płyny oraz regularnie czyść lub wymieniaj świece 
zapłonowe. 

• Planuj podróże. Poznaj każdą trasę wcześniej, oszczędza to czas 
i wydatki na niepotrzebne nadrabianie drogi, jeśli się zgubisz. 

• Nie rozlewaj paliwa w trakcie tankowania. Kropla rozlana to 
kropla zmarnowana – a ziarnko do ziarnka…. 

• Eliminuj niepotrzebne obciążenie, nie woź ze sobą więcej rzeczy 
czy sprzętu, niż to konieczne. 

• Ładuj ciężarówki do pełna, żeby unikać dodatkowych wyjazdów 
lub wyeliminować potrzebę wysyłania dwóch samochodów. 
Sentinel Transportation (wspólne przedsięwzięcie DuPonta 
 i ConocoPhillips) zmniejszyło do 55% liczbę swoich ciężarówek 
w jednej lokalizacji zwiększając załadunek o 50%. 

• Popraw aerodynamikę samochodu, instaluj owiewki. Zdemontuj 
kufry, bagażniki na dach, relingi i przyczepy jeśli nie są 
potrzebne (opór powietrza tych elementów drastycznie obniża 
wydajność paliwową) 

• Nie otwieraj okien w samochodzie. Otwarte okna powodują 
przeciąg, co zwiększa opór powietrza. Zamiast tego otwieraj 
wewnętrzne wywietrzniki. 

• Wyłączaj niepotrzebne urządzenia elektroniczne. Mimo, że 
niektórzy producenci zaprzeczają, klimatyzacja może zużywać 
do 10% paliwa pojazdu. 

• Miej oko na ograniczenia prędkości. Im szybciej pojazd się 
porusza, tym więcej spala paliwa. Jazda 113 km/h kosztuje o 
20% więcej paliwa niż jazda 97 km/h. Con 

• Way Freight szacuje, że zmniejszenie prędkości o 3 mile na 
godzinę zaoszczędzi firmie 3,2 galony paliwa lub 15 milionów 
dolarów rocznie. 
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• Prowadź płynnie i nie hamuj gwałtownie. Wielu kierowców 
hamuje o wiele częściej niż to konieczne, szczególnie przy 
zmianie pasów. Niestety, ostre hamowanie zmniejsza wydajność 
paliwową aż o 30%. 

• Zjeżdżaj swobodnie ze wzniesień. Zdjęcie nogi z gazu zjeżdżając 
z góry zmniejsza zużycie energii. 

• Zapewniaj o swoim oddaniu zrównoważonemu rozwojowi oraz 
temu, z czym się on wiąże. 

 

Przeczytawszy słowo końcowe poniżej, przeczytaj raz jeszcze 
wstęp tej książki oraz pierwsze cztery paragrafy. 
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Zakończenie: 
Wszystko albo nic 
 
Kilka lat temu zostałem zaproszony do Amsterdamu, żeby rozmawiać 
o zrównoważonym rozwoju z grupą promotorów wydarzeń 
finansowych. Po tym jak objaśniłem podstawy eliminacji 
marnotrawstwa i rozszerzania zasobów, grupa grzecznie klaskała, pani 
prezes podziękowała mi za przyjazd, a uczestnicy wstając od stołu 
zaczęli zbierać swoje telefony komórkowe. „Czy nie ma żadnych 
pytań?” – zapytałem.  

„Nie, dziękujemy” – odpowiedziała pani prezes. Wyraz 
współczucia pojawił się na jej twarzy, kiedy ruszyła w moim kierunku, 
żeby uścisnąć moją dłoń. „Pański wykład był bardzo interesujący” – 
powiedziała – „ale my jesteśmy ludźmi finansów, a zrównoważony 
rozwój to przecież bardziej temat dla produkcji”. Przez kilka sekund 
stałem w milczeniu, zastanawiając się gdzie mi poszło nie tak. 
„Wydawało mi się, że mówiła Pani, że reprezentujecie instytucje 
finansowe, domy inwestycyjne, banki itp.” – powiedziałem.  

„Tak” – odparła - „Zgadza się”.  
„Wobec tego: dlaczego nikt nie ma pytań?” – ciągnąłem. 

„Defraudacja, zbędne ryzyko, szkody, błędy ludzkie, słabości 
systemów przetwarzania, usługi bukmacherskie, procesy sądowe, złe 
relacje z klientami – to wszystko formy marnotrawstwa, które trzeba 
eliminować i im zapobiegać, żeby firmy były bardziej zrównoważone. 
I, co równie ważne, czy wasi klienci finansowi interesują się inwesto-
waniem w firmy, które pracują nad tym, żeby eliminować 
marnotrawstwo i być bardziej rentownymi, czy raczej wolą dalej 
wydawać pieniądze na firmy, które tego nie robią?”  

Nagły szmer oszołomienia wypełnił pokój. Powoli każdy zajął 
z powrotem swoje miejsce. Sesja pytań i odpowiedzi zajęła trzydzieści 
minut. 

Kilka lat później byłem w Warszawie, omawiając zrównoważony 
rozwój z dyrektorką ds. zasobów ludzkich wielkiej międzynarodowej 
firmy. „To wszystko brzmi wspaniale” – powiedziała – „ale nie ma nic 
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wspólnego z moim obszarem pracy, więc nie mogę powiedzieć, że 
jestem faktycznie zainteresowana.”  

„Wydawało mi się, że jest Pani dyrektorem ds. zasobów 
ludzkich”.  

„Istotnie, jestem” – odpowiedziała. 
„Jaki typ ludzi chce pani zatem zatrudniać?”- zapytałem. „Ludzi, 

którzy mogą zaoszczędzić firmie miliony dolarów robiąc to, co właśnie 
opisałem, czy ludzi, którzy tego nie zrobią?” 

I tak to wygląda, skądinąd inteligentni ludzie nadal wierzą, że 
zrównoważony rozwój to odpowiedzialność kogoś innego, lub dotyczy 
innego zawodu czy branży. Nawet „zieloni” orędownicy często 
popełniają ten sam błąd, mylnie szufladkując swoją rolę w zrówno-
ważonym rozwoju, stawiając własny interes nad interes innych, lub 
ignorując szerszy obraz sytuacji. Na przykład, używanie etanolu jako 
paliwa niekiedy promuje się jako bardziej zieloną alternatywę dla 
benzyny, ponieważ etanol można uzyskać ze źródeł biologicznych 
sadzonych w zrównoważony sposób, a tym samym czyniąc go 
łatwiejszym do przetwarzania (brak wycieków przemysłowych, 
wypadków w kopalni itd.) Dodatkowo, etanol emituje mniej (oraz 
mniej szkodliwych) zanieczyszczeń, kiedy jest spalany jako paliwo.  

To wszystko prawda, jednak, w tym przypadku nie jest 
wystarczające by “być zielonym”, z tej prostej przyczyny, że silniki 
spalinowe to jedne z najmniej wydajnych urządzeń kiedykolwiek 
wymyślonych przez człowieka. Sam zapłon płynu łatwopalnego, by 
wyprodukować energię kinetyczną, nie wspominając już o jej przesyle 
do kół samochodu, jest absurdalnym marnotrawstwem (w rzeczywis-
tości, większość pojazdów traci ponad 80% spalanego paliwa, właśnie 
przez taki brak wydajności).  

Innymi słowy, jaki jest sens zamiany benzyny w etanol, jeśli 
wlejemy go do urządzenia, które zmarnuje go w 80%? Z tego właśnie 
powodu program eliminacji marnotrawstwa (oraz zapobiegania) musi 
być ściśle związany z każdym pomysłem rozszerzenia zasobów (jak 
wyjaśniono w Rozdziale 9). Oznacza to, że jeśli chcesz zaprząc swoją 
moc przerobową do działania długofalowego, musisz spojrzeć z szer-
szej perspektywy.  

We Wstępie napisałem, że skupienie się na tylko jednym 
aspekcie zrównoważonego rozwoju jest zarówno krótkowzroczne, jak  
i częściowe – tak jak mówienie, że zdrowa dieta polega tylko na 
jedzeniu warzyw. Ciężko w związku z tym oczekiwać postępów 
w zrównoważonym rozwoju, koncentrując się na tylko jednym z jego 
obszarów. Problem ze skupieniem się tylko na jedynym aspekcie 
zrównoważonego rozwoju (podejście empiryczne) jest taki, że jak 
tylko wyjaśni się kilka faktów, kuszące jest przekonanie, że są one 
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niezależne, można spocząć na laurach i uwierzyć, że to właśnie 
podstawa tego, w co wierzymy (teologowie nazywają to 
bałwochwalstwem). Oczywiście dzielenie świata na kawałki jest 
czymś, co wszyscy robimy, by łatwiej go zrozumieć, ale robiąc tak, 
coś zawsze traci na wartości, a tym, co jest często umniejszane, jest 
świadomość oraz kontakt z tym, co może działać tylko jako całość.  

Takie zachowanie, to nic innego, jak zabieranie jednym i dawa-
nie innym, a to nie jest zrównoważony rozwój. 

Przed wdrożeniem pomysłów z tej książki, przeczytaj proszę raz 
jeszcze Wstęp, następnie przejdź do Rozdziału 26 po wskazówki jak 
zacząć. Następnie, jak tylko łatwe cele zostaną osiągnięte, nadejdzie 
czas na wydawanie, a nie wykonywanie poleceń. Nie trać czasu na 
poprawianie niewłaściwych rzeczy. Nie ma sensu poprawiać 
wydajności niepotrzebnego procesu produkcyjnego lub recykling 
niepotrzebnych elementów opakowania. Przyjrzyj się, jak wygląda 
twój asortyment, drąż głębiej zgodnie z 7P, włącz więcej 
wewnętrznych i zewnętrznych klientów w usprawnienia, idź dalej. 
Porzuć założenie, że zrównoważony rozwój to przedsięwzięcie 
jednorazowe; nie ma punktu końcowego, a czekanie na zmiany 
rynkowe i prawne albo na to, że powrót do złych nawyków popchnie 
cię do kolejnego kroku, nie jest dobrym pomysłem. Bądź o jeden krok 
do przodu. Widmo nadchodzących przepisów, zakłócających spokój 
zmian czy innych rewolucji (które często można wychwycić na długo, 
zanim nastąpią) traktuj jako szanse, a nie jako zagrożenie.  

Po kryzysie gospodarczym w 2008 roku oraz recesji, która po 
nim nastąpiła, rządy lokalne i państwowe – oraz opinia publiczna – nie 
są w stanie dalej znosić niekompetencji kolejnych firm czy środowisk 
finansowych. Kończy się cierpliwość do firm i branż, które odrzucają 
myślenie długofalowe i trwają w swoich marnotrawnych nawykach. 
Równocześnie, rządy poszukują nowych sposobów, by zapełnić puste 
zasoby, a klienci na całym świecie idą po rozum do głowy, patrząc na 
ukryte koszty krótkotrwałych produktów i procesów produkcyjnych – 
w rzeczy samej, rośnie liczba ludzi na świecie pytających, dlaczego 
wysoka jakość życia niektórych w dniu dzisiejszym ma zagrażać 
jutrzejszej jakości życia wszystkich pozostałych.  

Dla firm oznacza to, że całe spektrum ryzyk i korzyści zmienia 
się. Darmowa jazda się skończyła. Kiedy to czytasz, rośnie liczba 
zabronionych państwowych i importowanych produktów pełnych 
toksyn, karze się niewydolności systemu, a miasta wycofują się z ulg 
podatkowych dla firm obiecujących, ale nie oferujących miejsc pracy. 
To wszystko wskazuje na to, że zrównoważony rozwój zostaje, bo ma 
sens. Nie odejdzie. I co równie ważne, w pewnym momencie, jako 
menedżer albo pracownik, będziesz musiał zadecydować – włączasz 
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się czy nie – co oznacza, że to Ty, w ostatecznym rozrachunku, 
zdecydujesz jak bardzo bezbolesna lub bolesna (ale zrównoważona) 
będzie twoja przyszłość. 
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gościnnym na Tohoku University (Japonia). Obecnie współpracuje  
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(www.efmd.org), w zakresie praktycznej implementacji przedmiotu 
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Ryzykiem w Stowarzyszeniu Genewskim (Szwajcaria), najbardziej 
prestiżowej organizacji badawczej przemysłu ubezpieczeniowego. Jest 
alumnem ETH, Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii 
(Zurych, Szwajcaria) oraz posiadaczem tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu w Surrey. Jest także autorem wielu nagradzanych 
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Chaku-Chaku w praktyce 221 

Chapman, Jonathan   69 

Chastain, Cheri   104 

Chiny ustalenie ceny za zanieczyszczenia  32 

Clean Harbors Environmental Services   66 
Cleaner Production Challenge (CPC) - 
Wyzwanie: czystsza produkcja 

program ochrony  218 

Clorox naturalne produkty czyszczące  190 

 przejrzystość  29 

Collins & Aikman Floorcovering company 
wprowadzanie procesów zamkniętej pętli w branży 
dywanów  

71 

Conde Nast, siedziba główna oszczędność energii dzięki panelom słonecznym  175 

ConocoPhilips  Przemyślane projektowanie, podejście  170 

Container Store jeden ze ‘100 najlepszych pracodawców’  129 

Corporación Dinant bliska relacja z ludźmi z nizin społecznych  134 

CPC  zob. Cleaner Production Challenge  

CRED zob. Center for Research on Environmental Decisions  

CSAA zob. California State Automobile Association  

Cukier składnik napojów 182 

Czysta produkcja definicja 217 

 więcej informacji  222 

 a redukcja zużycia wody  225 

Czyste linie produkcyjne montaż 219 

de Margerie, Cristophe  170 

DeCanio, Stephan  40 

Dedykowana linia produkcyjna wykonująca tylko jedną lub dwie czynności  219 

Dell Computer Company wdrożenie konceptu lean-thinking  82 

Demontaż ponowne użycie  204 

Deszczówka zbieranie 226 

 użycie w procesach produkcyjnych 226 

Diagnostics Products Corporation firmowe praktyki zrównoważonego rozwoju  131 

Digital Equipment Corporation, 
Massachusetts 

przerobienie projektu opakowań  195 

Dostępność przejrzystych pomiarów i informacji zwrotnej  99 
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Dow Chemicals, firma ustanowienie celów zrównoważonego rozwoju  55 

 zarządzanie pomysłami na usprawnienia 137 

Downcycling opis 207 

DuPont, firma program wynajmu dywanów  73 

 fabryka niewytwarzająca odpadów – cel Edge Moora  92 

 redukcja zużycia energii 22 

Dyskusja potrzeba, w środowisku pracy  146 

Dywany ulepszone po recyklingu  207 

Dywany, branża programy wynajmu dywanów  72 

 wprowadzanie procesów zamkniętej pętli  73 

Eastman Kodak redukcja rocznego zapotrzebowania na gaz naturalny  232 

eCube redukcja zapotrzebowania na energię lodówek  189 

Ekologia przemysłowa 
ułatwienia w produkcji i usługach w przedsięwzięciach 
symbiotycznych 213 

Ekologiczna kanalizacja   168 

Ekologiczny plecak ilość odpadów związana z pojedynczym produktem  183 

Ekologiczny plecak redukcja  185 

Eko-wydajność zob. Czysta produkcja  

Elektrownia słoneczna  176 

Elkington, John potrójna linia przewodnia = triple bottom line  15 

Emisja CO2 apel zarządzających firmami o przymusowe ograniczenie  27 

 propozycja opodatkowania  112 

Emisja siarki spadek 40 

ENERActive   92 

Energia  zob. także: Alternatywna energia, projekty  

Energia odnawialna  171 

Energia słoneczna koszty 174 

Energia wiatrowa  172 

Energia wiatrowa czy dobra dla Twojej firmy? 173 

Environmental Defense  114 

EPA  zob. Stany Zjednoczone, Environmental Protection Agency  

Eta Devices badania nad żywotnością baterii smartfonów 94 

Fakty o ogniwach słonecznych  175 

Fetzer Vineyards ‘Samorodne wytapianie’ 59 

Firma meblowa Trannon zrównoważone produkty  191 

Firmy chemiczne korzyści z implementacji programu serwisowego  66 

Ford, Henry  44, 83 

Forest Stewardship Council  122 

Fosfor składnik napojów 182 

 zużycie energii podczas procesu wydobycia 182 

Fotowoltaika czy jest dobra dla Twojej firmy? 176 

Frames ustanawianie wspólnych ram dla biznesu 51 

 metody używane do minimalizowania uprzedzeń 50 

Frigidaire ulepszone projekty 191 

Frito Lay, fabryka recykling 85-90% zużywanej wody 165 

Frosch, Robert  213 

Gallopoulus, Nicolas  213 
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Gaz ziemny potrzeba redukcji 225 

gDiaper biodegradowalna pielucha 186 

General Electric oszczędność kosztów 22 

 redukcja zapotrzebowania na energię 232 

 redukcja kosztów łańcucha dostaw 196 

Genzyme Diagnostics audyt środowiskowy/ekologiczny 109 

Gertner, John  50 

Ghandi, Mahatma  33,127 

Giarini, Orio  64, 256 

Glasgow Housing Association audyt środowiskowy/ekologiczny 108 

GlaxoSmithKline przykład ulepszonego procesu chemicznego 188 

Globalna piramida gospodarcza  132 

Godfrey Hirst, fabryka produkcji dywanów redukcja zużycia wody 226 

Gospodarka gospodarka światowa i koszty związane z odpadami  26 

 
zob. także Gospodarka zamkniętej pętli; Gospodarka 
linearna; Gospodarka usługowa 

 

Gospodarka cradle-to-cradle  zob. Gospodarka zamkniętej pętli  

Gospodarka jeziora znana także jako gospodarka usługowa 64 

Gospodarka linearna przeciwieństwo gospodarki usługowej 64 

Gospodarka obiegu zamkniętego  zob. Gospodarka zamkniętej pętli  

Gospodarka światowa a koszt marnotrastwa 31 

Gospodarka usługowa stworzenie skuteczniejszej 64 

Gospodarka zamkniętej pętli 
znana także jako ‘gospodarka obiegowa’ albo ‘od kołyski 
do kołyski’  71 

 cykl zamkniętej pętli może zostać przerwany  72 

Grameen Bank 
bliska współpraca ze społecznościami z nizin społecznych 
(BOP) 

133 

GrameenPhone sprzedaż telefonów w wioskach 133 

Green Building Council  149, 163 

Greenwashing definicja 118 

 powody 120 

Grossman, Ken  104 

Handel emisjami, polityka rezygnacja z niej USA  32 

Handel emisjami, system 
porównanie z ewentualnym opodatkowaniem albo emisją 
CO2  112 

Harjavalta, Finlandia park ekoprzemysłowy 215 

Hart, Stuart  31, 134 

Hauser, William  203 

Hawken, Paul  92 

Hay, Lew  32 

HDPE  zob. Polietylen o wysokiej gęstości  
Henrietta (New York) Chamber of 
Commerce 

wspólne programy redukcji odpadów i zużycia energii 79 

HERO  zob. Wydajny system odwróconej osmozy  

Hess Corporation  170 

Hess, John  170 

Hewlett Packard  59, 150 

Hoover redukcja zużycia energii, wody i detergentów 191 

Hotel Mauna Lani Bay energia słoneczna 171 

HSBC Holdings PLC  56 
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Ignorancja największy wróg zrównoważonego rozwoju 45 

Immelt, Jeffrey  23 

Indie recykling butelek plastikowych i reklamówek 209 

Indigo Development dostarczanie informacji o symbiozie przemysłowej 216 

Industrial Efficiency Alliance  232 

Infrastruktura nawoływanie do nowych standardów 40 

ING Bank, Amsterdam przemiana w budynek energooszczędny 150 

Instalacje wodociągowe w zamkniętej pętli odzyskiwanie i powtórne użycie ścieków  159 

Instytut Rocky Mountains (RMI) Korzyści z efektywnej konstrukcji 149 

Instytut Życia Produktu (Product-Life Instutute) 64 

Intel oszczędność kosztów energii 24 

Intercontinental Hotel Group dostępność urządzeń do pomiaru zużycia energii 105 

Interface Inc.  usługa ‘Ever-Green-Lease' 72 

 integrowanie pracowników 28-29 

 
niskonakładowe działania w ramach zrównoważonego 
rozwoju 

28-29 

 recykling 25 

 ustalanie celów 56 

Inżynieria ekologiczna   168 
Itasca County, Road and Bridge 
Department, Minessota 

wymiana filtrów powietrza z jednorazowych na 
wielokrotnego użytku 198 

Itasca County, Road and Bridge 
Department, Minessota 

rozpoczęcie używania lepszej jakości pił łańcuchowych 199 

Izolacja budynki energooszczędne 152 

 ścian, sufitów i murów 155 

Izzo, John  93 

Jabłka, obróbka i pakowanie   217 

Jakość uwzględnienie w życiu produktu 199 

Japonia program Top Runner 41 

Jawność publikacja wyników pomiarów redukcji odpadów 105 

Jones, Daniel  84 

Kahneman, Daniel  44 

Kalifornia starania w celu redukcji marnotrawionej energii  116 

Kalundborg, park ekoprzemysłowy (Dania) wymiana odpadów 215 

Kaskadowanie energii ekologia przemysłowa  213 

Kimberley Clark  123 

Klienci lean-thinking koncept firmy Dell  82 

 mapowanie procesów  97 

 waga klientów wewnętrznych i zewnętrznych  126 

 zachęty do wyboru usługi, a nie produktu  74 

 służenie klientom wewnętrznym i zewnętrznym  54 

 10 przykazań sukcesu w biznesie  127 

Klimat, zmiana troski inwestorów  114 

 petycja do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych  27 

 wzywanie przez sektor małych przedsiębiorstw do legislacji  115 

Klockner, David  91, 92 

Komputery 
zużycie niebezpiecznych chemicznych i kopalnych 
surowców energetycznych  185 

 rozpoczęcie programu zrównoważonego rozwoju  234 
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Komputery osobiste 
zużycie niebezpiecznych substancji chemicznych oraz paliw 
kopalnianych 185 

Komunikacja pomiędzy zarządem a pracownikami 55 

 schematy eliminacji strat  133 

Konserwacja regularna, zaplanowana 223 

Kontrola zwalczanie złudzenia kontroli  50 

 ludzka potrzeba  49 

Kontrola jakości w procesach produkcyjnych 190 

Korea oszczędność wody w firmach farbujących tekstylia 226 

Korporacja Xerox Pionierzy praktyk zamkniętego obiegu materiałów 71 

Korzyści, postrzeganie dodanie serwisu do korzyści produktu  65 

Koszt surowców trendy siły rynkowej 25 

Koszty dodatkowe koszty opóźnionych zmian  30 

 koszty użytkowania silników i pomp  228 

 ustanowienie podatku  111 

 wydatki na zrównoważony rozwój  15 

 marnotrawstwo i jego koszty  31, 48 

 ogólnoświatowe efekty niezrównoważonego rozwoju  32 

Koszty dla zdrowia z używania węgla do produkcji energii elektrycznej 38 

Koszty energii rosnące zapotrzebowanie 39 

Koszty maszyn rozważenie pełnego cyklu albo zakupu 221 

Koszty oleju napędowego w silnikach  228 

Koszty operacyjne silników i pomp 228-229 

Koszty społeczne projekt turbin wiatrowych  171 

Koszty utylizacji silników  37 

Koszty utylizacji ustanowienie podatku 5, 84 26, 111-117 

Kraft Foods redukcja zapotrzebowania na gaz ziemny 225 

 redukcja zużycia wody o 15% 165 

Krany zainstaluj czujniki ruchu pod 166 

Kredyty węglowe, programy   120 

Kupowanie ponad potrzeby unikanie 221 

Kwas perfluorooktanowy toksyny we krwi dzieci 30 

LDPE  zob. Polietylen o niskiej gęstości  

Leadership in Energy and Environment Design (LEED) 163 

Lean and Energy Toolkit  179 

Lean thinking definicja 82 

 pięć zasad 86 

 rozpoczynanie wdrożenia procesów ‘lean’ 88 

 źródła 83 

 rola menedżera 88 

 podsumowane w dziesięciu punktach 89 

 nieekonomiczne praktyki 83 

 wady 89 

LEED  zob. Leadership in Energy and Environment Design   

Legislacja ekologiczna  siła tendencji rynkowych 27 

Lewin, Kurt Teoria Pola Siłowego 137, 140 
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Likwidacja marnotrawstwa mapowanie procesu 97 

Likwidacja odpadów obniżanie kosztów i oszczędzanie milionów z 3M 26 

 
zanim rozszerzymy zasoby, zasada „najpierw 
marnotrastwo” 

91 

 trzon zrówoważonego rozwoju 16 

 pierwsze kroki 233 

 podstawy wdrożenia 147 

 znaczenie 30 

 zob. także: Czysta produkcja  

Ling, Joseph  35, 37 

Linia produkcyjna, sekwencja przepływ produktów w modelu ‘6-S’  86 

Linie produkcyjne każdy system linią produkcyjną 218 

 zob. także: Czyste linie produkcyjne  

Living Technologies engineering, firma  168 

Lockheed Martin firmowe praktyki zrównoważonego rozwoju 130 

Lokalizacja zrównoważonej produkcji  213-216 

Lokalizacje dla produkcji opartej na zrównoważonym rozwoju 213-216 

Londonderry, New Hampshire parki ekoprzemysłowe 213, 215 

Lovins, Amory  231 

Lovins, Hunter  92 

Ludzie Model wdrożenia 7P 17 

 na dole drabiny społecznej 134 

 słowo na temat ‘złych ludzi’ 131 

Ludzkie zachowanie uprzedzenia wpływające na proces decyzyjny 44 

 przejawy uprzedzeń  45 

Lund, Robert  203 

Łańcuch dostaw Poszerzanie mapowania procesów aż do 102 

 Inicjatywy zrównoważonego rozwoju 28 

M&M Mars  169 

Machiavelli, Niccola  16, 43 

Macmillan, Bloedel  123 

Małe elektrownie więcej informacji 179 

Małe elektrownie wodne  179 

Mapa procesu zrównoważonego rozwoju stworzenie 97 

Mapowanie procesów analiza poszczególnych etapów produkcji 99-100 

 kalkulacja śladu węglowego 101 

 włącz wszystkich i zbadaj wszystko 101 

 podwaliny 98 

 przejście do kolejnego etapu 102 

 aby stworzyć solidne fundamenty 98 

Marnotrawstwo dodatkowe koszty wynikające z 31 

 jako aktywo w procesie transformacji 71 

 występujące we wszystkich kształtach i rozmiarach 93 

 przemysłowe, Chattanooga 34 

 a ich koszt 184 

 zmniejszanie strat produktu 185 

 dziewięć form 85 
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Marnotrawstwo niematerialne formy odpadów 34 

 propozycja podatku od wysypisk i spalania 101 

 podatki zaprojektowane by ograniczyć marnotrawstwo 101 

 zrozumienie 34-43 

 zrozumienie objawów i przyczyn 37 

 zob. także: Śmieci  

Marnotrawstwo produktu eliminowanie 219-225 

 eliminowanie, poszukiwanie pomocy  z zewnątrz 222 

 eliminowanie w celu zmniejszenia kosztów 185-186 

 minimalizowanie 185-190 

Marnowanie ludzi eliminacja 132 

Maszyny monitorowanie w czasie rzeczywistym 221 

 wielofunkcyjne albo wyspecjalizowane 219 

 przedłużanie życia 64 

 odzysk i ponowne użycie 198, 224 

 oszczędności z ponownego przetworzenia 203 

 użycie lokalnych 160 

 użycie zrównoważonych 189 

Materiały nadające się do recyklingu zabronione na wysypiskach 197 

Meble biurowe rozpoczęcie programu zrównoważonego rozwoju 234 

Meeting Strategies Worldwide notatki służbowe 136 

 zakaz pisania wewnętrznych 136 

Melamina recykling 209 

Mentalność kolektywna odrzucenie idei zrównoważonego rozwoju  48 

Metody produkcyjne redukcja wymaganej energii 189 

 przestawienie na metody inne niż niebezpieczne 189 

Michelin, firma sprzedaż wydajności opon do ciężarówek 67 

Miejsca rozbiórek ponowne użycie/odzyskanie/recycling  160 

Miejsce Model wdrożenia 7P 17 

Mikroelektrownie  170 

Mit kosztów postawy wobec zrównoważonego rozwoju  46 

Mlodinow, Leonard  50 

Modele zysku krótkotrwałego kończące się na przemysłowym wysypisku 34-35 

Monitorowanie procesów w procesach produkcyjnych 190 

Monitorowanie zużycia energii wyświetlane na bieżąco 39, 51 

Monsanto corporation publiczna reakcja na produkty modyfikowane genetycznie 55 

Mulva, James  170 

Myślenie krótkowzroczne potrzeba zarzucenia 32-33 

 Objawy, podejście do zrównoważonego rozwoju 45-49 

 Wpływanie na zachowania ludzkie 44 

 Syndrom chorego budynku 30 

Narzędzia motywacyjne schematy redukcji odpadów 144 

National Audubon Society  153, 169 

National Renewable Energy Laboratory (USA)  173 

Natural Resources Defense Council  114 

Nawadnianie  167 
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Nawadnianie kropelkowe   167 

Negocjacje potrzeba negocjacji w środowisku pracy 131-132 

Niedożywienie i gospodarka światowa 31 

Nieekonomiczne praktyki nieodłączne w biznesie 83 

Niezrównoważony rozwój efekty na całym świecie 32 

Nilsson, Mats  187-188 

Nitech baterie do ładowania 191 

Nudges metody używane do minimalizowania uprzedzeń 50 

Nugget Market jeden ze  ‘100 najlepszych pracodawców’ 130 

Ochładzanie powietrza, urządzenia chłodnica parowa  156 

Ochładzanie powietrza, usługi wynajem  73 

Oczekiwania i wymagania klientów siła tendencji rynkowych  26 

 ‘ciągnięcie’ produktu bądź usługi  84 

Oczyszczanie ścieków  168 

Odpady recykling przemysłowych 209 

Odpady elektroniczne  26 

Odpady niebezpieczne recykling firmy Caterpillar 200 

Odpady toksyczne Chattanooga, Tennessee 34 

 Love Canal, New York 34 

Odwierty geotermalne używanie temperatury gruntu do ogrzewania i chłodzenia 162 

Odzysk części caterpillara 201 

Odzysk materiałów dodany do projektu produktu 186 

 zamknięta pętla 64, 71 

Odzysk materiałów w zamkniętej pętli   63, 122, 186 

Ogniwa paliwowe korzyści  177 

 wady 178 

Ograniczanie odpadów ciągłe pomiary i prowadzenie dokumentacji 104 

 Sierra Nevada Brewing Company 104 

Ograniczenie Substancji niebezpiecznych (ROHS) 26 

Ograniczniki wypływu wody obniżenie wymogów o 60% 166 

Ograniczona złożoność dodawana do projektu produktu 185 

Ogrody wewnętrzne  157 

Ogrzewanie podłogowe  156 

Ohno, Taiichi  83 

Okablowanie skuteczne budowanie 153 

Okna energooszczędne    92, 150 

Opakowania minimalizowanie 193 

 ponowne projektowanie 193 

 redukcja nadmiernych kosztów i odpadów 194 

 redukcja wymagań 190 

 ponowne użycie materiałów i pojemników 196 

 oszczędności dzięki recyklingowi 217 

Opakowania podstawowe  193 

Opakowania w tranzycie  193 

Opakowania wtórne  194 

Osad chlorowych związków organicznych przekształcony i poddany recyklingowi  93 
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Oszczędności energetyczne projekty zrównoważonego rozwoju  25 

Oszczędzanie energii z regeneracji 202 

Oświetlenie 
ulepszenia wynikające z wprowadzenia naturalnego 
oświetlenia 

152 

Oticon Inc. redukcja odpadów papierowych 237 

Outokumpu, Finland ‘błyskawiczne wytapianie’ 215 

Palety naprawa i ponowne użycie 195 

Panele słoneczne  25, 176 

Papier korzyści z recyklingu 237 

 z makulatury 78, 237 

Parinello, Tony  58 

Parki ekoprzemysłowe ocena przedsięwzięcia  215 

 więcej informacji  216 

Patagonia utrzymanie pracowników 126 

 jawność 29-30 

Pax bezołowiowy śrut 191 

PCV unikanie użycia 163 

PCV  zob. Polichlorek winylu  

PEEC  zob. Phillips Eco-Enterprise Center  

Perlatory i aeratory zmniejszanie ilości wypływającej wody 166 

PET  zob. Politereftalan etylenu  

Pew Center on Climate Change  114 

Pfeffer, Jeffrey  129 

Phillips Eco-Enterprise Center (PEEC)  149-150 

Pielke, Roger A.  41 

Piramida społeczna (najniższy poziom - BoP) 132 

Pisuary urządzenia oszczędzające wodę 166 

Planet Metrics przegląd łańcucha dostaw 28 

Plastiki różnorodność, mocne i słabe strony recyklingu 207-209 

Pobór prądu potrzeba redukcji  23 

Podatek dochodowy propozycja redukcji 112 

Podatek od gazów cieplarnianych propozycja wprowadzenia 112 

Podatki zaprojektowane by zmniejszać marnotrawstwo 113 

 funkcja i ustanawianie podatków 111 

Podatki od osób prawnych propozycja zmian redukujących je  111 

Podatki związane z zatrudnieniem propozycja zmian w celu redukcji  112 

Podgrzewacze wody izolacja 157 

Pojemniki na ręczniki papierowe zastępowanie suszarkami do rąk 156, 238 

Polichlorek winylu (PCV) recykling 208 

Polietylen o niskiej gęstości (LDPE) recycling 208 

Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) recycling 207, 208 

Polipropylen (PP) recykling 208 

Polistyren (PS) recykling 208 

Politereftalan etylenu (PET) recykling 207 

Pomiar odpadów Mierzenie odpadów materialnych 111 

Pomiary i rejestry redukcja odpadów 104 
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Pompy i pompowanie poprawianie efektywności pompy 232 

 lekcja marnotrawstwa 37 

 więcej informacji  232 

 zmniejszanie kosztu 230 

Pompy przemysłowe  zob. Pompy i pompowanie  

Pompy wodne  230 

Popiół lotny oczyszczenie zanieczyszczeń z obszaru składowania 39 

Popiół węglowy, zanieczyszczenia Harriman, Tennessee  39 

Powietrze, jakość najgorsza w USA w mieście Chattonooga  34 

 wynajem urządzeń chłodzących  73 

Powietrze, sprężone użyte zamiast wody  167 

Powtórne użycie zobowiązanie Caterpillara 200-202 

Powtórne użycie produktów najbardziej zrównoważona opcja ze wszystkich 198 

Informacje ogólne 210 Powtórne użycie, powtórna produkcja 
i recykling 

Koszt i czas z tym związany 211 

Pozostałości po trójchloroetylenie szacowany koszt oczyszczania USA 30 

PP zob. Polipropylen  

Praktyki oszczędzania wody stosowane w systemach czystej produkcji 225 

Prince Street Technologies (PST) praktyki zrównoważonego rozwoju w pracy 131 

Problemy z jawnością trendy siły rynkowej 29 

Proces decyzyjny badanie w zachowaniu ludzkim  44 

Proces projektowania i eliminacja odpadów związanych z produktem  198 

Procesy Model Wdrożenia 7P 17 

Procesy wydobycia minerałów i metali propozycja opodatkowania 112 

Procter & Gable Rozwój Tide Coldwater 103 

 Super-skoncentrowane detergenty 189 

 Cel likwidacji marnotrawstwa 189 

Producenci płytek drukowanych PCB wspomagani przez program zabezpieczeń CPC 30 

Producenci rolni jako biznes spółdzielczy  78 

Produkcja Model Wdrożenia 7P 18 

 ‘partia i kolejka’ czy ‘przepływ jednoczęściowy’ 84-88 

 jednoczęściowy system chaku-chaku 219-222 

 pojęcie ‘na zamówienie’ wg Dell’a 82 

 przepływ produktu przez model 6-S 86 

 analiza jednostek 99 

 zob. także: Czysta produkcja  

Produkcja ‘na stock’ w porównaniu z produkcją ‘na zamówienie’  82 

Produkcja masowa ekonomia 184 

Produkcja prądu marnotrawstwo  38 

Produkt Model Wdrożenia 7P 17 

 przedłużenie życia 63-64 

 ponowne użycie 199 

 przemiana produktu w usługę 69 

Produkty drewniane skuteczne budowanie 160 

Produkty energooszczędne japoński program wynajmu 74 

Produkty przyszłościowe  191 
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Produkty uboczne przychód ze sprzedaży odpadów 22 

Program Akcji Odpadów i zasobów WRAP 
Waste and Resources Action Programme, Zjednoczone 
Królestwo 194 

Program likwidacji strat energetycznych zmniejszanie zużycia energii 91 

Program zrównoważonego rozwoju by wyeliminować straty w pracy 233-241 

Programy usług zysk dla klientów wybierających usługę zamiast produktu 66 

 zysk dla dostawców usług 66 

 zamiana produktu w usługę 69 

Projekt 
Projektowanie w fimie Caterpillar w celu fabrycznej 
regeneracji produktów  201 

Projekt układu fabryki proces produkcji 217 

Projektowanie nowych budynków  158 

Prostota rozwiązań powody by odrzucić zrównoważony rozwój 48 

Prowadzenie dokumentacji wymagania dobrego systemu 105 

Przedsiębiorstwo typu ‘lean’ w firmach usługowych 84 

Przemysłowe pompy ciepła (IHP)  232 

Przepływ materiałów ramach zamkniętej pętli w parkach ekoprzemysłowych 215 

Przepływ produkcji projekt rozmieszczenia elementów linii produkcyjnej 217 

Przestrzenie parkingowe nawierzchnie 158 

Przewaga konkurencyjna siła tendencji rynkowych  28 

Przygotowanie Model Wdrożenia 7P 16 

Przyszłe koszty ustanawianie podatku 111 

PS  zob. Polistyren  

PST zob. Prince Street Technologies  

Quadir, Iqbal  133 

Range Rover Równoważenie emisji 120 

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals ) 26 

Reckitt Benckiser  56 
Recycled Products Purchasing Cooperative 
- Spółdzielnia Zakupu Produktów 
Recyklowanych 

promowanie użycia papieru z makulatury 78 

Recykling poprzez przetapianie i przekształcanie 201 

 złożoność 206 

 niebezpieczne płyny 201 

 a odpady przemysłowe 209 

 a wzrost zatrudnienia 206 

 sens finansowy 205 

 więcej informacji  210 

 nie wszystko nadaje się do recyklingu 210 

 dlaczego tyle firm to ignoruje? 210 

Redefinicja postępu  113-114 

Redukcja zużycia energii wdrożenie programu zrównoważonego rozwoju 22, 235 

Regeneracja produktu / Powtórna 
produkcja 

podstawy 202 

 silniki Caterpillar 200 

 bonusy dla klientów Caterpillara 201 

 wyzwania związane z 203 

 korzyści ekonomiczne 203 

 pierwsze kroki w 204 

 aż do stanu „dobry jak nowy” 200 
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Rejestr Emisji Zanieczysczeń (Toxics Release Inventory) 26 

Rekrutacja trendy siły rynkowej 29 

Rittenhouse, Dawn  22-23 

RMI  zob. Instytut Rocky Mountain  

ROI  zob. Zwrot z inwestycji  

Rola menedżera w systemie ‘lean thinking’ 88 

Ropa naftowa ostrzeżenie o światowym zużyciu 170 

Roślinność otocz nowe budynki miejscową 166 

Rośliny i drzewa posadzenie w miejscach pracy 157 

Royal Dutch Shell  123, 170 

Rozszerzenie zasobów trzon zrównoważonego rozwoju 16-18 

 przykłady 68 

Rozwiązywanie problemów w zarządzaniu w koncepcji lean 88 

Safechem firma usługowa 65-66 

Samooszukiwanie się odrzucenie zrównoważonego rozwoju 48 

Samorodne wytapianie  215 

SC Johnson opakowania produktów z materiałów porecyklingowych 29 

 jawność 29 

Sceptycyzm podejścia do zrównoważonego rozwoju 47 

Schein, Edgar  140 

Schilham, Jan  231 

Schmidt-Bleek, Friedrich  183 

Scott Paper  123 

Scott, Jonathan ‘Dwie opcje zarządzania’ 54 

Seagate Technology Inc. zmniejszenie zapotrzebowania na papier 237 

Semco (Brazil) ograniczanie papierkowej roboty w firmie 236 

Sformułowanie misji podział na cele możliwe do osiągnięcia 56 

 definiowanie celu i niepowtarzalności 57 

Shingo, Shigeo  83 

Sieci korzyści i wady 79 

 rozpoczynanie 79 

 zasady współpracy w sieciach biznesowych 81 

Sieciowa strategia przepływu badanie powiązań synergicznych pomiędzy firmami 215 

Sieć hoteli Scandic  143 

oszczędność kosztów 26 Sierra Nevada Brewing Company – 
Browary Sierra Nevada 

program redukcji odpadów 104 

Silniki waga wydajności energetycznej 37 

Silniki elektryczne wyższe koszty utrzymania niż nabycia  228 

 ustalenie realnego kosztu  228-9 

 redukcja kosztów pomp i pompowania 230 

Siła robocza powiązanie pomiędzy siłą roboczą a zużyciem energii 62 

Siła tendencji rynkowych aktualnie wpływająca na biznes 24-31 

Simon Fraser University (BC) – Uniwersytet 
Simona Frasera (British Colombia) 

ograniczanie zużycia wody w gospodarstwie domowych 225 

Słabości zarządzania cztery główne 54 

Słona woda odsalanie 164 

Small Business California 
Wspieranie stanowej ustawy o rozwiązaniach globalnego 
ocieplenia 115 
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Smartfony badanie cyklu życia baterii 94 

Spatrisano, Amy  136 

Spectrum Printing, Australia Stosowanie bezwodnych procesów drukowania 226 

ST Microelectronics  56 

Stahel, Walter  
13, 62, 69-71, 97, 

204 

Stal Recykling Caterpillara 201 

Standardy wymóg wyższych technologicznych 41 

Stany Zjednoczone porzucenie polityki handlu emisjami 32 

 
Environmental Protection Agency – Agencja ochrony 
środowiska EPA 23 

 Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission) 123 

 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 27 

 Rejestr Emisji Zanieczyszczeń  (Toxics Release Inventory) 26 

Statystyki stworzenie lini bazowej 99 

Statystyki pomiaru odpadów przykłady 111 

Steinhilper, Rolf  202 

Stelrad Ideal (Caradon Heating) podwyższenie efektywności energetycznej 191 

Steve’s Appliance Installations  69 

Stewart’s Shops używanie wielorazowych butelek 198 

Strategia produkcji krótkotweminowej programy oparte na usługach w opozycji do 70 

Strategia wojskowa a zrównoważony rozwój 32 

Strategie formułowanie by osiągnąć cele 57 

Straty ciepła minimalizowanie 232 

 odzyskiwanie 232 

Subaru stawanie się bez-odpadowym 57 

Substancje niebezpieczne  187 

Substancje niebezpieczne propozycja opodatkowania 112 

 zastępowanie substancjami bezpiecznymi 222 

 ograniczenia 26 

Substancje toksyczne zastępowanie nietoksycznymi 187 

Supermarkety Publix jeden ze ‘100 najlepszych pracodawców’ 129 

Suszarki do rąk zastępowanie ręczników papierowych 156 

Symbioza przemysłowa opis 213 

System dostaw Japońskie firmy detaliczne współpracujące w nim  79 

System produkcji jednostkowej produkcja w oparciu o lean thinking 84 

System Produkcji Toyoty - Toyota 
Production System (TPS) 

Pojęcia i techniki likwidacji odpadów 83 

Systemy chłodzące wydajność  158 

 instalacja kompresora z zamkniętym obiegiem  225 

Systemy grzewcze  156 

Systemy produkcyjne typu ‘lean’ punkt wyjścia dla czystej produkcji 219 

Systemy wentylacyjne uszczelnij przecieki 156 

Szara woda recykling 167 

 użyta w procesach produkcyjnych 226 

Szkło możliwości redukcji kosztów recyklingu 206 

Szkocka Agencja Ochrony Środowiska  Scottish Environmental Protection Agency 48 

Szkoła Podstawowa Cults turbina wiatrowa  171 
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Ścieki skuteczne oczyszczanie ścieków 168 

Ślad węglowy obliczanie  101 

Śmieci badanie śmieci firmy 99 

 zob. także: Odpady  

Środowiska pracy a ludzie 131 

Środowisko zrównoważony rozwój – więcej niż ochrona środowiska 15 

Światowy Instytut Zasobów, Chattanooga  34 

Tannenbaum, Ken  142 

Technologie stosowanie nowszych i czystszych 189 

Telefónica Madryt  175 

Telewizory Toksyczne chemikalia w 185 

Tennant  28, 190 

Teoria Pola Siłowego Lewina zarządzanie zmianą 137 

Termostaty używaj programowalnych 156 

TerraChoice Environmental Marketing  118 

Tesco Ograniczanie opakowań 194 

Toalety urządzenia oszczędzające wodę 166 

Toke, David  172 

Toksyczne opary i cząsteczki unikanie 156, 161  

Total S.A.  170 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe State Farm 
(State Farm Insurance Company, Illinois) 

ograniczanie opakowań 194 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe West Bend 
Mutual  

praktyki zrównoważonego rozwoju w pracy 131 

Toyoda, Eiji Rozwijanie leanowych systemów produkcji 83 

Toyoda, Sakichi Innowacyjne krosna tkackie o napędzie mechanicznym 221 

Toyota powrót do strategii leanowych 83 

TPS zob. System Produkcji Toyoty  

Transakcje klientów dwustronna wymiana  126 

Transport pracowniczy wdrażanie programu zrównoważonego rozwoju  233 

Trucizny ukryte trucizny 185 

T-shirt bawełniany ekologiczny plecak 183 

Tupperware z odzyskanej melaminy 209 

Turbiny wiatrowe dostępność i utrzymanie 174 

 obawy 173 

 czynniki wpływające na wybór 172 

Tversky, Amos  44 

Tworzenie zespołu ds. likwidacji odpadów organizacja spotkań zespołowych 145 

 pokonywanie defetystycznego podejścia 146 

 ustanawianie celów 143 

 aktualizacja celów 144 

 co zrobić kiedy wysiłki słabną 146 

U.S. Climate Action Partnership (USCAP)  121 

U.S. Green Building Council (USGBC)  170 

Układy symbiotyczne połączenie wytwórni z punktem usług 213 

Ulgi podatkowe skuteczne energetycznie 157 

United Parcel Service (UPS) redukcja emisji CO2 239 

Uniwersytet Western Sydney projekt analizy strumienia odpadów 218 
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Upór postawy wobec zrównoważonego rozwoju 47 

Uprzedzenia wpływanie na proces podejmowania decyzji  44 

USCAP  zob. U.S. Climate Action Partnership  

USGBC  zob. U.S. Green Building Council  

Usługa usługa jako dodatkowa korzyść z produktu 65 

 najlepszy sposób na wdrożenie zrównoważonego rozwoju 54 

Ustawodawstwo 
zakaz składowania materiałów zdatnych do przetworzenia 
na wysypiskach śmieci 197 

 zmiany w ustawodawstwie dotyczącym odpadów 26 

 przyrost prawodawstwa ekologicznego 27 

 
Amerykańska Ustawa o Ochronie Powietrza – poprawki, 
1990 

40 

 amerykańskie środki zapobiegania zanieczyszczeniu 35 

Użycie pojazdów pomysły na oszczędne 239 

Vam Organic Chemicals, India oszczędzanie na kosztach wody słodkiej 226 

Veer, Jeroen van der  171 

VeriFone efekty renowacji siedziby głównej 150 

 praktyki zrównoważonego rozwoju w pracy 131 

Vermont Welcome Center  169 

Wahania cen energii siła tendencji rynkowych 24 

Wal-Mart ograniczenie opakowań 26 

 opakowaniowa' karta wyników 193 

 nowy project butelki na mleko 193 

 sprzedaż super-skoncentrowanych detergentów 189 

Wartość pięć zasad myślenia wg lean 86 

 czynności nie dodające wartości 83 

 czego chcą klienci 86 

WEEE Waste Electric and Electronic 
Equipment directive 

Dyrektywa o zużytych sprzętach elektrycznych i 
elektronicznych  26 

Wejścia i wyjścia analiza jednostki produkcyjnej 99 

Wentylacja uwzględnij dobrą wentylację przekrojową 162 

 zwiększona produktywność z ulepszonej 152 

Wentylatory o niskim zużyciu energii  156 

 energooszczędne chłodzenie 156 

Węgiel koszty związane z produkcją energii  23 

Wilton Industries naprawa i wielokrotne użycie palet 195 

Winston, Andrew  29 

Winyl recycling 208 

Wizerunek ekologiczny i ‘zielone’ produkty 118 

Wizja Kreowanie 56 

Władze miasta Seattle (Seattle city 
government) 

rewizja konsumcji papieru 236 

Włączanie pracowników potrzeba, w środowisku pracy 131 

Woda Odsalanie wody słonej 164 

 Jak firmy mogą oszczędzać wodę 165 

 Jak firmy marnują 164 

 Zmniejszanie zużycia 169 

 Używanie naturalnej deszczówki 226 

 Światowe zasoby wody 164 
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Wolne od toksyn środki do mycia podłóg  28 

Womack, James  84, 131 

Woolworths (Australia)  123 

Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie od użycia węgla dla generowania prądu 38 

Współdziałanie  różne branże zgodnie współpracujące  76 

Współpraca w parkach ekoprzemysłowych  214 

 znaczenie  52 

 wynajem urządzeń oszczędnych energetycznie  72 

Wycieki propozycja opodatkowania niebezpiecznych wycieków  137 

 konieczność naprawy wszystkich 166 

Wydajność ustalenie realnych kosztów silników  228-9 

 ulepszanie wydajności pomp  230 

Wydajność energetyczna 
sprawdzanie wyposażenia biur, komputerów i innego 
sprzętu pod tym kątem  235 

 w metodach produkcji  189 

 silniki jako źródło drogich odpadów  37 

Wydajny system odwróconej osmozy  167 

Wydatki zrównoważony rozwój i ich redukcja 15 

Wykazy gazów cieplarnianych w posiadaniu Sierra Nevada 104-105 

Wykorzystanie papieru sugestie do ograniczenia 237 

Wymiana odpadów W ekoprzemysłowym parku Kalundborg 215 

 Odpady z przetwarzania jabłek zamienione w korzyści 217 

Wymogi energetyczne redukcja w maszynach i sprzęcie  223 

Wynajem wnioski 74 

Wynajem dywanów  72-73 

Wynajem urządzeń chłodzących  73 

Wynajem urządzeń energooszczędnych współpraca Banku Japonii 74 

Wyniki firm stosujących zrównoważony rozwój 53 

Wyposażenie biur zastępowanie energooszczędnymi alternatywami 155 

 rozpoczęcie programu zrównoważonego rozwoju 234 

Wysypiska śmieci 
zabronione składowanie materiałów nadających się do 
przetworzenia  26 

Wytapianie pierwsza huta „błyskawiczna” 215 

Yahoo oszczędzanie na kosztach elektryczności 24 

Yunus, Mohhamad 
bliskie relacje ze społecznościami BOP (Bottom-of-the-
Pyramid) 

133 

Zaangażowanie inwestorów w kwestii zmian struktury podatków 114 

Zaangażowanie pracowników w osiąganie celów 57 

 udział w produktywności, utrzymaniu i innowacyjności  94 

 w program zrównoważonego rozwoju  233 

 w redukcję odpadów  222 

 w praktyki oszczędzania wody  165 

Zaangażowanie ustawodawstwa w redukcję odpadów 113 

Zabezpieczanie Model Wdrożenia 7P 17 

Zacienienie  152-161 

Zakotwiczeni najemcy w parkach ekoprzemysłowych  214 

Zakup maszyn Unikanie nadmiernego kupowania 221 

Zamknięta pętla, parki ekoprzemysłowe budowanie  214 
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Zanieczyszczenie koszty wewnętrzne i zewnętrzne 30 

Zanieczyszczenie rzek Ohio 34 

Zapobieganie zanieczyszczeniom  zob. Czysta produkcja  

Zarządzanie wybór z dwóch opcji 54 

Zastosowanie toksyn w niebezpiecznym składzie produktów 187 

 Nagromadzenie w powietrzu, glebie i wodzie 30 

 Znajdujące się w ludzkim ciele 30 

 
Znajdujące się w / używane do produkcji przedmiotów 
codziennego użytku 185 

Zatrudnienie siła tendencji rynkowych  29 

 ludzi przy regeneracji produktów  204 

 w recyklingu  206 

Zbiorowe próżniactwo przekleństwo dla zrównoważonego rozwoju 47 

Zelinsky, Peter  219 

Zielona produktywność  zob. Czysta produkcja  

Zielone budynki korzyści 152 

Zielony proekologia i ludzie 127 

 proekologia i zrównoważony rozwój 14 

Zielony dach korzyści 162 

Zjednoczone Królestwo firmy i konsumenci zmartwieni odpadami 116 

Złom na powrót włączony do obiegu 189 

Zmiana budowanie zaangażowania w  141 

 kontrastujące postawy wobec  41 

 ucz się na własnych błędach  141 

 Machiavelli  43 

 teoria zmiany w zarządzaniu  137-138 

 przygotowania do zmiany  137 

 trójstopniowe podejście do zmiany zachowań  140 

 czego doświadcza reformator  43 

 dlaczego pracownicy boją się zmiany  138 

Zmiana miejsca pracy  zob. Zmiana  

Zmiany w prawie o odpadach trendy siły rynkowej 26 

Zrównoważony rozwój trójwymiarowy problem 33 

 Model Wdrożenia 7P 18 

 koszty zwlekania 30 

 definiowanie 14-20 

 obranie za cel 56-60 

 współgranie wszystkich części składowych 60 

 pozostawanie na dobrej drodze 60 

 pola i obszary tematyczne 14-15 

 przeciwko czemu jest reformator 51-55 

 zob. także: Niezrównoważony rozwój  

Zrównoważony rozwój w biznesie wszystko albo nic 242 

Zużycie energii obniżanie dzięki programowi eliminacji strat energii  91 

 związek między siłą roboczą a zużyciem energii  62 

Zużycie papieru redukcja 237 

Zużycie zasobów naturalnych argument za opodatkowaniem 114 
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Zwlekanie Uniki wobec ram czasu i mierzenia postępów 57 

 Koszt 30 

 
Zrównoważony rozwój w podejściu „Pożyjemy, 
zobaczymy” 

48 

Zwrot  Zwrot z inwestycji i energia odnawialna 171 

Zwrot z inwestycji (ROI)  171 

Żeliwo recykling w Caterpillar  201 

Życie produktu Przedłużanie 199 

Żywe filtry  168 

 


