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Zarz dzanie energi  w regionalnych dyrekcjach 
ochrony rodowiska zarejestrowanych

w systemie ekozarz dzania i audytu EMAS
– aspekty wybrane

Marzena Hajduk-Stelmachowicz*

Artyku  stanowi prób  wype nienia luki poznawczej odnosz cej si  do kwestii zarz dzania 
energi  elektryczn  w organizacjach administracji pa stwowej, w których funkcjonuje system 
ekozarz dzania i audytu EMAS. W pracy zaprezentowano wyniki analiz deklaracji rodowi-
skowych (poddanych walidacji mi dzy lipcem a wrze niem 2017 r.) wszystkich regionalnych 
dyrekcji ochrony rodowiska widniej cych w rejestrze EMAS (wg stanu na dzie  1 marca 
2018 r.). Celem opracowania jest przedstawienie charakterystyki modeli zarz dzania energi  
(w szczególno ci eklektyczn ) stosowanych w dyrekcjach ochrony rodowiska, w kontek cie 
poprawy efektywno ci energetycznej. Ustalono, e mimo podobnego charakteru wykony-
wanych zada  przez ka d  z regionalnych dyrekcji ochrony rodowiska, ich podej cie do 
zarz dzania energi  jest ró ne. Ta ró norodno  mo e stanowi  cenne ród o benchmarkingu. 
Urz dy rzadko wyznaczaj  wska niki rodowiskowe w obszarze efektowno ci energetycznej, 
bo „nie ma mo liwo ci technicznych monitorowania zu ycia” np. energii. Administrowanie 
w tym zakresie prowadzone jest przez inne jednostki. Problemem jest to, e kto inny admini-
struje, a kto inny p aci rachunki. Ta sytuacja nie wp ywa pozytywnie na popraw  efektywno ci 
energetycznej, gdy  u ytkownik ko cowy nie odczuwa tzw. mocy sprawczej, maj cej wymierne 
odzwierciedlenie w konsekwencjach podejmowanych dzia a . Widoczne staje si  rozmycie 
odpowiedzialno ci i niewystarczaj ca ilo  mechanizmów stworzonych do tego, aby skutecznie 
przekonywa  do dzia a  systemowych na rzecz poprawy efektywno ci energetycznej.

S owa kluczowe: zarz dzanie energi , system ekozarz dzania i audytu (EMAS), regional-
ne dyrekcje ochrony rodowiska, efektywno  energetyczna.
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Energy management in regional directorates for environmental protection 
registered in the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

– selected aspects

The article is an attempt to fill the cognitive gap regarding energy management in state admin-
istration organizations that operate the EMAS (eco-management and audit scheme). The 
paper presents result of environmental declarations (validated between July and September 
2017) analyzes of all Regional Environmental Protection Directorates appearing in the EMAS 
register (as of 1 March 2018). The aim of the study is to characterize the energy management 
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Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu podkre la si , 
e system ekozarz dzania i audytu (EMAS) 

uznawany jest za najbardziej wiarygodny 
i presti owy spo ród obecnie funkcjonu-
j cych systemów zarz dzania rodowisko-
wego. Zak ada si , e organizacje zareje-
strowane w tym systemie postrzegane s  
jako prowadz ce swoj  dzia alno  w spo-
sób szczególnie przejrzysty i efektywny. 
EMAS okre lany jest bowiem jako instru-
ment potwierdzaj cy ci g e doskonalenie 
efektywno ci ekologicznej w organizacjach, 
przedsi biorstwach produkcyjnych i us u-
gowych, instytucjach finansowych, placów-
kach naukowych, szko ach oraz w urz dach 
administracji publicznej.

Autorzy publikacji dotycz cych tematyki 
systemu ekozarz dzania i audytu (EMAS) 
najcz ciej koncentruj  si  na nast puj -
cych aspektach tego formalnego modelu 
zarz dzania:
– genezie i ewolucji formalnych systemów 

zarz dzania proekologicznego (najcz -
ciej w kontek cie porówna  z innymi 

modelami, np. tymi zbudowanymi na 
bazie normy mi dzynarodowej ISO 
14001 czy na kanwie wymaga  bran-
owych) (Neugebauer, 2012), (Ejdys, 

Kobyli ska i Lulewicz, 2012; Poskrobko 
i Poskrobko 2012; Testa i in., 2014; 
Matuszak-Flejszman, 2009; 2017);

– motywach, barierach, kosztach, korzy-
ciach, mankamentach wdro enia/funk-

cjonowania analizowanego typu systemu 

ekozarz dzania (Iraldo, Testa i Frey, 
2009; Ja wi ska, 2013; Krzyczkowski, 
2014; Kazimierska-Patrzyczna 
i Kazimierska-St pniak, 2015; Wójcik, 
2015; Matuszak-Flejszman, 2016; 
Nycz-Wróbel, 2016; Merli i Preziosi, 
2018);

– interpretacji wymaga  rozporz dzenia 
EMAS, procedurze wdro enia wyma-
ga  rozporz dzenia oraz kwestii funk-
cjonowania/doskonalenia sytemu eko-
zarz dzania i audytu (Adamczyk, 2008; 
Pacana, 2011; Skouloudis i in., 2013).

– zale no ciach mi dzy wynikami orga-
nizacji zarejestrowanymi w systemie 
EMAS a decyzjami o poddaniu si  
pierwotnej b d  wtórnej weryfikacji1 
(Álvarez-García i in., 2018).
W rezultacie przeprowadzonej analizy 

typu desk research ustalono, e dominuj  
publikacje opisuj ce aspekty funkcjonowa-
nia systemów w przedsi biorstwach. Szcze-
gólnym zainteresowaniem naukowców 
ciesz  si  zagadnienia odnosz ce si  do 
skutków implementacji EMAS w odniesie-
niu do przedsi biorstw dzia aj cych w ener-
goch onnych sektorach gospodarki (Neu-
gebauer, 2012; Preziosi i Merli D’Amico, 
2016).

J. Adamczyk, J. Zar bska, L. Ka mier-
czak-Piwko opisywali wprawdzie istot  
zarz dzania rodowiskowego w instytucjach 
samorz du terytorialnego (Adamczyk, 
Zar bska i Ka mierczak-Piwko, 2007). 
W Polsce w skie grono specjalistów zajmuje 
si  jednak tematyk  formalnych systemów 

models used in all environmental protection directorates in the context of improving energy 
efficiency. Despite the similar nature of the tasks performed by each regional directorate for 
environmental protection, their approach to energy management varies. This diversity can 
be a valuable source of benchmarking. Offices generally do not set environmental indica-
tors in the area of energy efficiency, because there is no technical possibility to monitor these 
aspects – the administration of these elements is carried out by other entities. The problem is 
that someone else administers and someone else pays bills (for example for energy use). This 
does not positively affect the improvement of energy efficiency, because the end-user does not 
feel the so-called “causative power” reflected in the consequences of the actions taken. The 
blurring of responsibility and the lack of mechanisms created to effectively convince system 
actions to improve energy efficiency become visible.

Keywords: energy management, eco-management and audit scheme (EMAS), regional 
directorates of environmental protection, energy efficiency.
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zarz dzania proekologicznego bazuj cych 
na wymaganiach rozporz dzenia EMAS 
w jednostkach administracji. W kontek cie 
analiz systemu ekozarz dzania i audytu 
EMAS wk ad naukowy A. Matuszak-
-Flejszman wydaje si  szczególnie znacz cy 
(m.in. Matuszak-Flejszman, 2011). W ród 
autorów zagranicznych interesuj cy jest 
dorobek W ochów (Petrosillo, De Marco 
i Comoglio, 2012; Merli i in., 2018). Pró-
buj  oni wyja ni  m.in. przyczyny ma ego 
zainteresowania rejestracj  (b d  konty-
nuowaniem utrzymania zarejestrowanego 
systemu EMAS) w organizacjach reprezen-
tuj cych administracj  publiczn .

1. Cel, zakres i metodyka bada

Analizuj c dost pn  literatur , nale y 
stwierdzi , e istnieje luka poznawcza 
w wiedzy odnosz cej si  rezultatów wdra-
ania i funkcjonowania systemu ekoza-

rz dzania i audytu (EMAS III). Luka ta 
w szczególno ci odnosi si  do zagadnie  
zwi zanych z zarz dzaniem energi  w pod-
miotach podlegaj cych formalnej reje-
stracji. Nale y podkre li , e systemowe 
podej cie do kwestii poprawy efektywno ci 
(szczególnie energetycznej) dla wspó cze-
snych organizacji staje si  coraz bardziej 
znacz cym warunkiem dla ich prawid o-
wego funkcjonowania i zrównowa onego 
rozwoju w zmiennym otoczeniu. Realizacja 
pakietu klimatyczno-energetycznego b dzie 
mocno wp ywa  na promowanie bardziej 
restrykcyjnego i ekoinnowacyjnego podej-
cia do zarz dzania zasobami (Hajduk-Stel-

machowicz, 2016; 2017). Z racji g ównych 
zada , jakie s  powierzone regionalnym 
dyrekcjom ochrony rodowiska, to w a nie 
one powinny by  wyznacznikiem trendów 
oraz skarbnic  najlepszych dost pnych 
praktyk w zakresie zarz dzania proekolo-
gicznego, którego komponentem jest rów-
nie  sfera zarz dzania energi . Ta ostatnia 
powinna by  przedmiotem zainteresowania 
nie tylko przedsi biorstw, ale szczególnie 
instytucji/organizacji publicznych o cha-
rakterze administracyjnym. W literaturze 
przedmiotu podkre la si , e nawet w przy-
padku sektorów us ugowych (banków oraz 
innych instytucji finansowych, a tak e orga-
nów administracyjnych) problem zu ycia 
energii bywa dotkliwy (Ba kowska, 2016). 
W zwi zku z powy szym w opracowaniu 
starano si  odpowiedzie  na nast puj ce 
pytania badawcze:

• Jak do kwestii energii, efektywno ci 
energetycznej oraz systemowego zarz -
dzania energi  podchodz  regionalne 
dyrekcje ochrony rodowiska w swoich 
deklaracjach rodowiskowych?

• Jakie dzia ania w zakresie zarz dzania 
energi  elektryczn  (w szczególno ci 
w obszarze efektywno ci energetycz-
nej) s  podejmowane przez regionalne 
dyrekcje ochrony rodowiska, które s  
zarejestrowane w systemie ekozarz dza-
nia i audytu EMAS?

• W jakim stopniu podejmowane dzia a-
nia w zakresie zarz dzania energi  maj  
charakter systemowy?

• Czy z racji podobnego charakteru wyko-
nywanych zada  przez ka d  z regional-
nych dyrekcji ochrony rodowiska podej-
cie do zarz dzania energi  ma zbli ony 

charakter?
• Jakie s  najlepsze stosowane praktyki/

rozwi zania w zakresie zarz dzania 
energi  elektryczn  w poszczególnych 
dyrekcjach ochrony rodowiska?
Uzyskanie odpowiedzi na zadane pyta-

nia badawcze pozwoli na realizacj  celu 
pracy, jakim jest wst pna charakterystyka 
modeli zarz dzania energi  (zasadniczo 
elektryczn  z racji ogranicze  edytor-
skich) stosowanych w dyrekcjach ochrony 
rodowiska. Podj to prób  wykazania, e 

analiza publicznie dost pnych deklaracji 
rodowiskowych organizacji zarejestrowa-

nych w systemie EMAS mo e by  nie tylko 
przes ank  ci g ego doskonalenia systemu 
ekozarzadzania i audytu w badanych pod-
miotach, lecz tak e ród em inspiracji do 
budowania dobrych praktyk biznesowych 
(modeli i rozwi za ) w innych typach insty-
tucji administracyjnych.

Zastosowano wyczerpuj cy i celowy 
dobór próby. Wykorzystano metod  desk-
study oraz case study. Analiz  porównaw-
cz  obj to ca  populacj  licz c  16 regio-
nalnych dyrekcji ochrony rodowiska, 
zgodnie z list  rejestru EMAS dost pn  
1 marca 2018 r. na stronie WWW Gene-
ralnej Dyrekcji Ochrony rodowiska. 
Praca prezentuje wyniki analiz deklaracji 
rodowiskowych poddanych walidacji mi -

dzy lipcem a wrze niem 2017 roku. Z racji 
specyfiki wymaga  stawianych organiza-
cjom chc cym uzyska  rejestracj  EMAS 
przyj to, e odzwierciedlanie wykonania 
przyj tej do realizacji strategii zarz dzania 
energi  (szczególnie elektryczn ) znajduje 
si  w deklaracjach rodowiskowych. Dekla-
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racje rodowiskowe jako ród o danych s  
wykorzystywane przez wielu badaczy (Erk-
koa, Melanen i Mickwitz, 2005; Nikolaou 
i Matrakoukas, 2016), dlatego uznano, e 
jest to najbardziej optymalny sposób pozy-
skania danych do niniejszego badania.

2. Wyniki bada

2.1. Aspekty rodowiskowe

Rozporz dzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego 
udzia u organizacji w systemie ekozarz dza-
nia i audytu we Wspólnocie (EMAS), zwane 
równie  EMAS III, oraz Ustawa z 15 lipca 
2011 r. o krajowym systemie ekozarz dza-
nia i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2011 nr 178 
poz. 1060) stanowi  baz  do wyodr bnienia 
kluczowych wska ników efektywno ci ro-
dowiskowej. W grupie 6 kategorii nie bez 
powodu wyodr bniona zosta a tak e efek-
tywno  energetyczna. W przypadku efek-
tywno ci energetycznej liczba A (odnosz ca 
si  do ca kowitego rocznego wk adu/wp ywu 
w danym obszarze) powinna by  przedsta-
wiana w nast puj cy sposób:

 w odniesieniu do „ca kowitego bezpo-
redniego zu ycia energii” – ca kowite 

roczne zu ycie energii wyra one w MWh 
lub GJ,

 w odniesieniu do „ca kowitego zu ycia 
energii odnawialnej” – procent ca kowi-
tego rocznego zu ycia energii (energii 
elektrycznej i ciep a), wytworzonej przez 
organizacj  z odnawialnych róde  energii.
Liczba B wskazuj ca ca kowity roczny 

wynik organizacji (w odniesieniu do admi-
nistracji) stanowi odniesienie do wielko ci 
organizacji wyra onej w liczbie pracowników.

Z analizy tre ci Za cznika IV Rozpo-
rz dzania EMAS wynika wiele obowi zków 
w zakresie sprawozdawczo ci rodowisko-
wej. Organizacja musi w deklaracji rodo-
wiskowej zdefiniowa  g ówne wska niki, 
w takim zakresie, w jakim odnosz  si  one 
do bezpo rednich aspektów rodowiskowych 
(oraz innych stosownych istniej cych wska -
ników efektywno ci rodowiskowej). Wi k-
szo  regionalnych dyrekcji w badanych 
dokumentach podkre la, i  skala i zakres 
bezpo redniego wp ywu ich instytucji na 
rodowisko s  „mocno ograniczone i niezna-

cz ce”. Nie zmienia to faktu, e urz dy d  
„do ci g ego zmniejszania (wp ywu) przez 
racjonalizacj  korzystania z zasobów rodo-

wiska oraz podejmowanie dzia a  zmierza-
j cych do jego optymalizacji”.

Nale y zauwa y , e g ówne wska niki 
podane w rozporz dzeniu EMAS odnosz  
si  do bezpo rednich aspektów rodowi-
skowych. Aspekt rodowiskowy to kompo-
nent dzia alno ci organizacji, produktów 
lub us ug organizacji, który jako przyczyna 
wp ywa lub mo e wp ywa  na rodowisko, 
wywo uj c skutek stanowi cy zmian /y 
zachodz ce w rodowisku (Rozporz dzenie 
EMAS, art. 2, pkt. 4). A. Matuszak-Flejsz-
man podkre la, e okre lenie metody oceny 
aspektów rodowiskowych jest jednym 
z najtrudniejszych zada  podczas wdra ania 
systemu EMAS w jednostkach administra-
cji rz dowej. Dzieje si  tak ze wzgl du na 
charakter ich dzia alno ci (Matuszak-Flejsz-
man, 2011). W tym kontek cie nale y pod-
kre li , e RDO  w Szczecinie dok adnie 
opisa a w asn  metodologi  oceny aspektów 
rodowiskowych w swojej deklaracji rodo-

wiskowej, czyni c j  publicznie dost pn .
W badanych podmiotach ocena znacze-

nia wszystkich aspektów rodowiskowych 
zosta a dokonana na podstawie wst p-
nego przegl du rodowiskowego. Zwra-
cano uwag , e okresowo dokonywana jest 
tak e analiza aktualno ci listy znacz cych 
aspektów rodowiskowych (na której – jak 
ustalono – znajduj  si  g ównie po rednie 
aspekty rodowiskowe).

Bezpo redni aspekt rodowiskowy 
stanowi aspekt rodowiskowy zwi zany 
z dzia alno ci , produktami i us ugami 
organizacji, nad którymi sprawuje ona bez-
po redni  kontrol  zarz dcz . Ta katego-
ria powinna by  przedmiotem szczególnej 
analizy w sprawnie dzia aj cym systemie 
zarz dzania proekologicznego. (Rozpo-
rz dzenie EMAS, art. 2, pkt. 6). Dla przy-
k adu RDO  w Szczecinie do aspektów 
bezpo rednich zaliczy  sytuacje awaryjne 
i specjalne (takie jak po ar i uszkodzenie 
5 klimatyzatorów), uszkodzenia sprz tów 
biurowych itp. Identyfikacja, analiza oraz 
ocena ryzyka uregulowane zosta y w przy-
padku tej instytucji (podobnie jak RDO  
w Krakowie oraz w Poznaniu, Gorzowie 
Wielkopolskim) w „procedurze dotycz cej 
kontroli zarz dczej oraz bud etu zadanio-
wego funkcjonuj cego w urz dzie”.

Jak deklarowano: „Wszystkie znacz ce 
aspekty rodowiskowe znajduj  swoje 
odzwierciedlenie w celach RDO , które 
s  monitorowane i poddawane okresowym 
przegl dom”.
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aden z aspektów bezpo rednich nie 
ma charakteru znacz cego. To stanowisko 
uzasadniono prowadzeniem dzia alno-
ci biurowej (biurowo-administracyjnej) 

w urz dach (rysunek 1). „Aspekty rodo-
wiskowe wynikaj  z przebywania pracow-
ników w siedzibie urz du i ich codziennej 
pracy” (korzystania z materia ów i urz -
dze  stanowi cych wyposa enie stanowisk 
pracy oraz samochodów terenowych, lub 
prywatnych do celów s u bowych (przyk ad 
RDO  w Poznaniu), wykorzystywania wody 
do ogrzewania i celów socjalno-bytowych, 
gazu dla potrzeb grzewczych i wytworzenia 
ciep ej wody u ytkowej, emisji substancji 
i energii do powietrza, energii elektrycznej, 
wytwarzania odpadów, oddzia ywania na 

rodowisko gruntowo-wodne (m.in. przez 
korzystanie pracowników z parkingu).

Konkluduj c, ustalono, e najistotniej-
szy wp yw na rodowisko jest wp ywem 
po rednim wynikaj cym z realizacji usta-
wowych zada  przypisanych regionalnemu 
dyrektorowi ochrony rodowiska na okre-
lonym terenie geograficznym. Po redni 

aspekt rodowiskowy stanowi w tym przy-
padku taki typ aspektu, który mo e wynika  
z relacji organizacji ze stronami trzecimi, 
na które organizacja jest w stanie wp ywa  
jedynie do pewnego stopnia (Rozporz dze-
nie EMAS, art. 2, pkt. 7) (Hajduk-Stelma-
chowicz, 2015a).

Korzystaj c z dost pnych danych, opra-
cowano zestawienie o miu najcz ciej 

Rysunek 1. Charakter zada  realizowanych przez regionalne dyrekcje ochrony rodowiska w Polsce

Zakres najważniejszych obowiązków regionalnych dyrekcji ochrony środowiska

wydawanie decyzji i postanowień wynikających z ustawy o ochronie przyrody

realizowanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu EMAS

przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub branie w nich udziału

zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody

przekazywanie danych do bazy o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko prowadzonej
przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

prowadzenie postępowania i wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie

wydawanie decyzji i postanowień wynikających z ustawy o ochronie przyrody

tworzenie i likwidowanie form ochrony przyrody

uczestnictwo w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

wydawanie decyzji i postanowień wynikających z ustawy o ochronie przyrody

tworzenie i likwidowanie form ochrony przyrody

współpraca z samorządami w sprawach dotyczących ocen oddziaływania inwestycji na środowisko
i ochrony przyrody

wykonywanie zadań, w tym wydawanie decyzji oraz zlecania ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami

współpraca z organizacjami ekologicznymi

ród o: opracowanie w asne na podstawie art. 131. Ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost p-
nianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz 
o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. 2017. 0. 1405).
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podawanych wska ników efektywno ci eko-
logicznej w deklaracjach rodowiskowych 
regionalnych dyrekcji ochrony rodowiska 
(wska niki uporz dkowano w kolejno ci od 
najcz ciej, do najrzadziej wskazywanych 
przez badane podmioty). W ród nich zna-
laz y si :
– wska nik odpadów elementów urz -

dze  (tak e odnosz cy si  do elektroniki 
i odpadów niebezpiecznych),

– wska nik efektywno ci rodowiskowej 
(obszary Natura 2000),

– wska nik efektywno ci rodowiskowej 
(rezerwaty),

– wska nik emisji dwutlenku w gla,
– wska nik zu ycia paliwa do samochodów 

(liczony zaledwie w 6 spo ród 16 bada-
nych podmiotów),

– wska nik odpadów wielkogabarytowych 
oraz innych, ni  niebezpieczne,

– wska nik zu ycia energii elektrycznej 
(liczony zaledwie w 5 spo ród 16 bada-
nych podmiotów),

– wska nik emisji tlenku azotu.
W grupie wska ników efektywno-

ci rodowiskowej raportowanych przez 
regionalne dyrekcje ochrony rodowiska 
(w ramach EMAS) nieliczn  grup  stano-
wi  wska niki odnosz ce si  do zagadnie  
efektywno ci energetycznej. W ród nich 
wyodr bniono: zu ycie energii elektrycznej, 
zu ycie paliwa do samochodów (LPG, olej 
nap dowy, benzyna), zu ycie paliwa gazo-
wego do opalania. Z racji ogranicze  edy-
torskich w tym opracowaniu przedstawiono 
jedynie zagadnienia zwi zane ze zu yciem 
energii elektrycznej pochodz cej zarówno 
z tradycyjnych, jak i alternatywnych róde .

2.2. Zarz dzanie zu yciem energii 
elektrycznej

Zu ycie energii mo e mie  pozytywny 
lub negatywny wp yw na rodowisko 
(w zale no ci od przyj tej polityki i stra-
tegii dzia ania). Negatywny wp yw zu ycia 
energii mo e znajdowa  odzwierciedlenie 
w uszczupleniu nieodnawialnych zasobów 
naturalnych. Warto zauwa y , i  rodzaj 
wp ywu mo e si  zmienia  w czasie, np. na 
skutek wdro enia rozwi za  ekoinnowacyj-
nych.

Tylko pracownicy RDO  w Gda sku, 
Bydgoszczy, Rzeszowie, Opolu oraz War-
szawie w deklaracjach rodowiskowych 
okre lili i wyrazili warto  wska nika zu y-
cia energii elektrycznej (w kWh/MWh)2. 
W kontek cie dokonania ewentualnych 

porówna  mi dzy badanymi podmiotami 
pojawia si  problem, gdy  zu ycie energii 
elektrycznej przeliczono na b d  „jednego 
pracownika” b d  liczb  zatrudnionych/
liczb  pracowników (prezentuj c dane 
np. w odniesieniu do liczby pracowników 
zatrudnionych w danym roku na niejed-
noznacznie okre lon  cz  etatu). Na 
16 badanych RDO  zaledwie 5 jednoznacz-
nie wyodr bnia wska niki zu ycia energii 
elektrycznej w swoich deklaracjach ro-
dowiskowych. Prezentacja wyników zmian 
zu ycia energii/efektywno ci energetycznej 
w czasie, w RDO  jest lapidarna (w przy-
padku wi kszo ci badanych podmiotów). 
W dalszej cz ci opracowania zaprezento-
wano wnioski wynikaj ce z analiz u ytko-
wania energii w tych jednostkach, które do 
tej kwestii szerzej si  odnios y.

W raporcie RDO  w Rzeszowie pod-
kre la si , e zwi kszone zu ycie energii 
zwi zane jest g ównie z prac  klimatyza-
cji oraz urz dze  biurowych. Zwi ksze-
nie zu ycia energii nast pi o w efekcie 
zamontowania w 2016 r. klimatyzatorów 
w archiwum zak adowym, sekretariacie 
oraz sali konferencyjnej. Zwrócono uwag , 
e (w okresie letnim) wysokie temperatury 

w pomieszczeniach s u bowych oscyluj  
w okolicach 30 stopni Celsjusza. Sytuacja 
taka bardzo utrudnia lub wr cz uniemo -
liwia efektywne wykonywanie obowi zków 
przez pracowników – st d urz dzenia kli-
matyzacyjne s  niezb dne. RDO  w Rze-
szowie stosuje elektroniczny obieg doku-
mentów. Planuje wdro enie (w zale no ci 
od posiadanych rodków) dokumentacji 
i wp ywaj cych wniosków zewn trznych 
w wersji cyfrowej (RDO  w Krakowie 
tak e przygotowuje si  do wdro enia elek-
tronicznego obiegu dokumentów). Urz d-
nicy maj  wiadomo , e to rozwi zanie 
b dzie mia o wp yw na ilo  zu ywanej 
energii w przysz o ci.

RDO  w Opolu podkre la, e wzrost 
zu ycia energii elektrycznej w stosunku 
do lat ubieg ych jest konsekwencj  imple-
mentacji elektronicznego systemu obiegu 
dokumentów, który „oprócz niepodwa-
alnych zalet, takich jak mniejsze zu ycie 

papieru i tonerów czy te  ni szych op at za 
poczt ”, spowodowa  wy sze zu ycie ener-
gii elektrycznej. Na sytuacj  t  wp yn o 
korzystanie z takich urz dze  jak skaner 
dokumentów, drukarki kodów i etykiet, 
czytniki, podwójne monitory na stanowi-
skach pracy itp.



32 Studia i Materia y 2/2018 (28), cz. 1

RDO  w Gda sku podkre la, e ma 
mo liwo  opomiarowania zu ycia energii 
elektrycznej. Rozliczenie op at odbywa si  
na podstawie faktur VAT. „Obni enie zu y-
cia energii elektrycznej w siedzibie w Gda -
sku spowodowane by o ró nymi czynnikami, 
m.in. wymian  komputerów, wymian  urz -
dze  drukuj cych na bardziej energoosz-
cz dne, mniejszym zakresem remontów 
budynków”. Zauwa ono relacj  mi dzy 
zwi kszonym zu yciem energii a remon-
tem (m.in. instalacji ogrzewania z miejskiej 
sieci ciep owniczej): „W okresie przej cio-
wym pomieszczenia dogrzewane by y przez 
urz dzenia zasilane energi  elektryczn ”. 
Odnotowano tak e zwi zek mi dzy wzro-
stem zu ycia energii a obecno ci  sta y-
stów i praktykantów, którzy wykorzystywali 
sprz t komputerowy i urz dzenia biurowe 
do realizacji wyznaczonych im zada .

RDO  w Lublinie, we Wroc awiu, 
w Olsztynie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielko-
polskim, Katowicach, Krakowie, Kielcach, 

odzi, Poznaniu3, Warszawie, cz ciowo 
Szczecinie i w Bia ymstoku zaznacza, 
e: „ocena efektywno ci energetycznej 

i zu ycia wody nie jest mo liwa”, z uwagi 
na brak w obecnej chwili „technicznych 
mo liwo ci pomiaru (faktycznego zu y-
cia) ww. mediów” w siedzibie RDO  lub/i 
w wydzia ach spraw terenowych. W wymie-
nionych RDO  (lub/i w wydzia ach spraw 
terenowych) – z racji braku odr bnego 
licznika energii elektrycznej – korzysta-
nie z powierzchni biurowych odbywa si  
na podstawie umów u yczenia b d  umów 
najmu. „W zwi zku z tym administrowanie 
w zakresie energii elektrycznej, wody oraz 
odpadów powierzono zarz dcy nierucho-
mo ci”. W dokumentacji RDO  w Kato-
wicach oraz odzi zwraca si  uwag  na to, 
e zu ycie energii rozliczane jest w postaci 

op aty rycza towej za 1 m2 u ytkowanej 
powierzchni (w ramach umowy najmu 
pomieszcze  biurowych z zarz dc  nie-
ruchomo ci). RDO  w Krakowie rozlicza 
(z podmiotami udost pniaj cymi lokale) 
koszty z tytu u dostaw wody i energii na 
podstawie refaktur. W analizowanym przy-
padku koszty zu ycia mediów prezento-
wane s  albo w przeliczeniu na powierzch-
nie zajmowan  przez pracowników RDO , 
albo w przeliczeniu na liczb  osób korzysta-
j cych ze wskazanych mediów.

Interesuj cy jest przyk ad RDO  w Rze-
szowie, która zu ycie energii elektrycznej, 
wody oraz odpadów rozlicza wspólnie 

z (u yczaj cym od tego urz du pomiesz-
czenia biurowe) Urz dem Statystycznym. 
Zauwa ono, e wahania w obsadzie kadro-
wej Urz du Statystycznego mog  mie  
wp yw na zwi kszenie wska ników (np. 
zu ycia pr du i wody) przypisanych RDO  
w Rzeszowie. Pracownicy s  u wiadamiani, 
je eli chodzi o potrzeb  oszcz dzania ener-
gii oraz innych zasobów urz du. Po zako -
czonej pracy odbywa si  przegl d pomiesz-
cze  przez Zarz dc  budynku i ewentualnie 
wy czanie z zasilania urz dze  i zb dnego 
o wietlenia pozostawionych po zako -
czeniu pracy Urz du (poza infrastruk-
tur  wymagaj c  sta ych dostaw pr du tj. 
serwerowni, instalacja przeciwpo arowej 
oraz alarmowej). Ponadto zdecydowano 
o stopniowej wymianie róde  o wietlenia 
ze wietlówek fluorescencyjnych na LED 
w pomieszczeniach socjalno-administra-
cyjno-gospodarczych. Dzia anie to mia o 
pozwoli  na zmniejszenie zu ycia ener-
gii elektrycznej o 50% oraz zwi kszenie 
ywotno ci o wietlenia do ok. 50000 godz. 

Dokonano tak e wymiany o wietlenia na 
klatce schodowej oraz w holach (25 lamp 
Led zosta o wyposa one w czujniki ruchu). 
Odnotowano, e dalsze dzia ania w opisa-
nym zakresie przewidziane na rok 2016 nie 
dosz y do skutku z powodu braku rodków 
finansowych.

W odniesieniu do zarz dzania energi  
wa ne jest to, e budynek RDO  w Rze-
szowie wyposa ony jest we w asny w ze  
cieplny do podgrzewania wody u ytkowej 
oraz centralnego. Sterowanie systemem 
odbywa si  w sposób zautomatyzowany 
przez sterownik typu SWC-535E, wypo-
sa ony w mikroprocesor. Komponent ten 
pozwala na regulacj  temperatury wewn trz 
budynku na podstawie informacji o tempe-
raturze zewn trznej. Ponadto administrator 
budynku r cznie mo e sterowa  ogrzewa-
niem tak, aby w okresie, kiedy pracownicy 
nie przebywaj  w urz dzie, ogranicza  zu y-
cie ciep a do niezb dnego minimum.

W obiektach RDO  w Szczecinie (poza 
konwencjonalnymi ród ami energii elek-
trycznej pozyskiwanej na podstawie umów) 
u ytkuje si  równie  odnawialne ród a 
energii. W Pawilonie Dydaktyczno-Muze-
alnym (w rezerwacie, w widawie) wyko-
rzystywane s  pompy ciep a do ogrzewa-
nia i instalacje solarne do podgrzewania 
wody. Roczna produkcja energii z OZE 
stanowi a 73% ca kowitej energii zu ytej 
w tym obiekcie. Warto zauwa y , e nie 
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zawsze zarz dzanie energi  musi skutko-
wa  zmniejszeniem zu ycia energii (z czym 
najcz ciej jest kojarzone). Zmiana wyko-
rzystywanych tradycyjnych róde  energii 
na odnawialne (bardziej przyjazne rodowi-
sku) powinna zaowocowa  popraw  innych 
wyników rodowiskowych. Aby tak by o, 
istotne jest poprawne konstruowanie celów.

Konkluduj c: zdecydowana wi kszo  
RDO  nie odnosi si  do kwestii wylicze  
wska nika zu ycia energii wytworzonej 
z odnawialnych róde  energii, gdy  nie 
pozyskuje w ten sposób energii. Nie-
liczne jednostki organizacyjne (np. RDO  
w Opolu oraz RDO  w Warszawie) wyra -
nie zaznaczaj , e aktualnie nie wytwarzaj  
energii ze róde  odnawialnych.

W kontek cie realizacji celów dotycz -
cych efektywno ci energetycznej (opisanych 
w deklaracjach rodowiskowych) warto 
odnotowa  te dotycz ce zmniejszenia zu y-
cia energii w wyniku przeprowadzenia prac 
termomodernizacyjnych. RDO  w Warsza-
wie zaznacza, e dzia aj c zgodnie z ustaw  
o efektowno ci energetycznej, dokonano 
m.in. wymiany stolarki okiennej w pomiesz-
czeniach oraz poprawiono funkcjonowanie 
w z ów sanitarnych, przyczyniaj c si  do 
oszcz dno ci wody.

3. Podsumowanie

W literaturze przedmiotu podkre la si , 
e rol  wska ników dzia alno ci rodowi-

skowej jest m.in.:
– umo liwienie porównania z odpowied-

nio sektorowymi, krajowymi lub regio-
nalnymi punktami odniesienia;

– zagwarantowanie, aby by y zrozumia e, 
precyzyjne i jednoznaczne;

– umo liwienie porównania poszczegól-
nych okresów sprawozdawczych dla 
dokonania oceny rozwoju efektów dzia-
alno ci rodowiskowej organizacji.

Rozporz dzenie EMAS III okre la, 
jakie wska niki efektywno ci rodowisko-
wej powinny zosta  uj te w deklaracjach 
rodowiskowych. Dokument ten nie pre-

cyzuje jednak, w jaki sposób informacje te 
powinny by  zaprezentowane. Powoduje to 
du e problemy przy analizowaniu osi ga-
nych efektów – nawet w przypadku organi-
zacji o tym samym profilu dzia ania. Porów-
nywanie informacji uj tych w deklaracjach 
rodowiskowych generalnych dyrekcji 

ochrony rodowiska jest procesem bardzo 
pracoch onnym i czasoch onnym. Jest to 

spowodowane ró nym sposobem prezenta-
cji informacji. Wyra na jest tutaj rozbie -
no  mi dzy za o eniami teoretycznymi, 
a praktyk .

Mo liwo  zarz dzanie energi  w ramach 
systemu ekozarz dzania i audytu (EMAS) 
w regionalnych dyrekcjach ochrony rodo-
wiska jest tematem nowym. Z racji nacisku 
na realizacj  polityki klimatyczno-energe-
tycznej temat ten b dzie stawa  si  coraz 
bardziej istotny dla organów administracji 
publicznej (Hajduk-Stelmachowicz i Stel-
machowicz, 2015b; Ruszel, 2015). Dobór 
róde  energii (paliwa sta e, ciek e, gazowe, 

energia elektryczna, energia cieplna) i sama 
efektywno  energetyczna wydaj  si  
w niewystarczaj cym stopniu przedmio-
tem zainteresowania badanych organiza-
cji implementuj cych EMAS. Analizuj c 
dokumentacj , mo na odnie  wra enie, 
e w przypadku 75% badanych RDO  nie 

monitoruje si , b d  bardzo pobie nie ana-
lizuje zagadnienia zwi zane z zarz dzaniem 
efektywno ci  energetyczn . Stosowanym 
usprawiedliwieniem dla tej sytuacji jest 
stwierdzenie, e w badanych podmiotach 
efektywno  energetyczna stanowi aspekt 
rodowiskowy nieznacz cy.

Brak technicznych mo liwo ci wydziele-
nia i opomiarowania wska ników zu ycia 
energii w zdecydowanej wi kszo  RDO  
uniemo liwia analizowanie jej zu ycia. 
Urz dy zasadniczo nie wyznaczaj  wska -
ników rodowiskowych w obszarze efek-
towno ci energetycznej, bo nie ma mo -
liwo ci technicznych monitorowania tych 
aspektów – administrowanie tymi elemen-
tami prowadz  inne jednostki. Problemem 
jest, e kto inny administruje, a kto inny 
p aci rachunki za u ytkowanie energii. Nie 
wp ywa to pozytywnie na popraw  efek-
tywno ci energetycznej, gdy  u ytkownik 
ko cowy nie odczuwa tzw. mocy spraw-
czej, widocznej w konsekwencjach swoich 
dzia a . Widoczne staje si  rozmycie odpo-
wiedzialno ci i brak mechanizmów stworzo-
nych do tego, aby wymusza , czy przekony-
wa  do tego, aby poprawia  efektywno  
energetyczn . Kompleksowa analiza zmian 
wska ników efektywno ci energetycznej 
we wskazanych warunkach nie jest mo -
liwa. Nale y mie  na uwadze, e warto  
wska ników efektywno ci energetycznej 
jest silnie uzale niona od pory roku i tem-
peratur rocznych. Nie bez znaczenia jest 
czas pracy przy sztucznym o wietleniu czy 
d ugo  okresu grzewczego (Szyszka, 2016). 
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W badanych podmiotach brakuje zasad-
niczo kompleksowych analiz wska ników 
zu ycia energii elektrycznej i energii ciepl-
nej. Trudno okre li , czy w analizowanych 
przypadkach nast puje spadek, czy wzrost 
wska ników efektywno ci energetycznej. 
Monitoring zu ycia mediów (szczególnie 
redukcja szczytowego obci enia) jest jed-
nym z kluczowych wyzwa . Analiza danych 
pochodz cych z monitoringu wydaje si  
istotna w kontek cie realizacji strategii 
optymalizacyjnych: 1) wyznaczania celów 
ekonomicznych i proekologicznych zgod-
nie ze SMART, 2) transponowania ich na 
zadania, do których realizacji przypisane 
zostan  adekwatne zasoby i odpowie-
dzialno ci. Wykorzystywanie w procesie 
decyzyjnym wiedzy czerpanej z pomiarów 
mo e by  jedn  z kluczowych przes anek 
do implementacji zmiany (chocia by druka-
rek stanowiskowych i kopiarek na bardziej 
efektywne energetycznie urz dzenia stano-
wi ce komponenty wielofunkcyjne).

W opisanej sytuacji nie mo na mówi  
o systemowym podej ciu do zarz dzania 
energi  w badanych organizacjach. Wydaje 
si , e mimo podobnego charakteru wyko-
nywanych zada  przez ka d  z regional-
nych dyrekcji ochrony rodowiska, podej-
cie do zarz dzania energi  w pewnych 

kwestiach si  ró ni. Mo na to uzna  z jed-
nej strony za wad  (wynikaj c  z braku 
unifikacji), z drugiej za  za cenne ród o 
benchmarkingu. W kontek cie doskonale-
nia systemu ekozarz dzania i audytu warto 
wykorzysta  wspomnian  metod  dosko-
nalenia nie tylko tego typu organizacji, 
ale tak e innych podmiotów o charakterze 
administracyjnym.

W przysz o ci w badanych podmiotach 
nale y skorzysta  z wachlarza mo liwo ci 
zwi zanych z negocjacjami umów/porozu-
mie  w tzw. a cuchu dostaw. Nale y mie  
wiadomo , e obs uga i administrowanie 

mediami nie mog  by  traktowane jako 
synonim zarz dzania.

Podsumowuj c: w wietle wyzwa  euro-
pejskiej polityki zrównowa onego rozwoju 
trudno oczekiwa  po danych, pozytywnych 
rezultatów w zakresie poprawy efektyw-
no ci energetycznej, gdy obszar okre lany 
mianem „energia” nie jest wielowymia-
rowo i wieloaspektowo analizowany i syste-
mowo zarz dzany. Energia jest kluczowym 
komponentem wp ywaj cym bezpo red-
nio i po rednio na powstawanie ró nych 
grup wska ników rodowiskowych (m.in. 

takich jak odpady, emisje, u ytkowanie 
zasobów – tak e w kontek cie korzystania 
z OZE). W odniesieniu chocia by do zie-
lonych zamówie  publicznych zarz dzanie 
energi  staje si  coraz cz ciej wymogiem. 
Przyczynia si  bowiem do zmniejszenia 
negatywnego wp ywy na rodowisko, b d  
codziennej oszcz dno ci energii. Wp ywa 
to na obni enie kosztów i spe nianie zmie-
niaj cych si  wymogów proekologicznego 
zarz dzania rodowiskowego. Zarz dzanie 
energi  mo e w tym kontek cie generowa  
zasoby (np. finansowe) niezb dne do reali-
zacji strategicznych celów ekonomicznych. 
Zwraca si  na to uwag , okre laj c obszary 
priorytetowe w ramach Green Investment 
Scheme czy programów finansowania 
WFO iGW. W literaturze przedmiotu pod-
kre la si , e pozytywne aspekty wynikaj ce 
z wdro enia EMAS (takie jak zwi kszenie 
efektywno ci energetycznej) wspieraj  
organizacj  w jej transformacji w kierunku 
gospodarki okr nej bazuj cej na obiegu 
zamkni tym (Merli i Preziosi, 2018).

Przypisy
1 Weryfikacja jest procesem oceny zgodno ci 

przeprowadzanym przez niezale nego wery-
fikatora rodowiskowego, w celu wykazania, 
czy przegl d rodowiskowy, polityka rodowi-
skowa, system zarz dzania rodowiskowego 
i wewn trzny audyt rodowiskowy organizacji 
oraz jej wdro enie spe niaj  wymogi rozporz -
dzenia EMAS – zgodnie z art. 2, pkt. 24.

2 RDO  w Opolu liczy wska nik efektywno ci 
energetycznej (R) jako iloraz danych o ca kowi-
tej ilo ci zu ytej energii wskazanej w fakturach 
w roku (MWh) i zatrudnienia w danym roku na 
pe en etat.

3 RDO  w Poznaniu przewiduje przeprowadze-
nie remontu, w wyniku którego zaplanowano 
zainstalowanie urz dza  do pomiaru zu ycia 
mediów.

Bibliografia

Adamczyk, J., Zar bska, J. i Ka mierczak-Piwko, L. 
(2007). Zarz dzanie rodowiskowe w instytucjach 
samorz du terytorialnego. W: K. Gomó ka (red.), 
Samorz d terytorialny w krajach Unii Europejskiej. 
Elbl g: Wydawnictwo Pa stwowej Wy szej Szko y 
Zawodowej.

Álvarez-García, J., de la Cruz del Río-Rama M. 
i Saraiva, M. i Ramos Pires, A. (2018).The influ-
ence of motivations and barriers in the benefits. 
An empirical study of EMAS certified business in 
Spain. Journal of Cleaner Production, 185, 62–74, 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.023



35Wydzia  Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2018.28.3

Ba kowska, J. (2016). System zarz dzania energi . 
Niezale ny dodatek tematyczny MEDIAPLANET, 
dystrybuowany wraz z dziennikiem „Rzeczpo-
spolita”, wrzesie , s. 2. Pozyskano z: https://www.
bsigroup.com/LocalFiles/pl-pl/PDF/www%20Bez-
pieczenstwo%20w%20przemysle%20-%20Rzeczpo-
spolita%20-%20Wrzesien%202016.pdf (15.04.2018).

Ejdys J., Kobyli ska, U. i Lulewicz, A. (2012). 
Zintegrowane systemy zarz dzania jako ci  rodowi-
skiem i bezpiecze stwem pracy. Bia ystok: Wydaw-
nictwo Politechniki Bia ostockiej.

Erkko, S., Melanen, M. i Mickwitz, P. (2005). Eco-
efficiency in the Finnish EMAS reports – a buzz 
word? Journal of Cleaner Production, 13(8), 799– 813, 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2003.12.027

Hajduk-Stelmachowicz, M. (2015a). rodowiskowy 
audyt wewn trzny jako narz dzie doskonalenia 
ekoinnowacji organizacyjnych. W: T. Borys, B. 
Bartniczak i M. Ptak (red.), Zrównowa ony rozwój 
organizacji – odpowiedzialno  rodowiskowa. Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wroc a-
wiu. Wroc aw: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wroc awiu, https://doi.org/10.15611/
pn.2015.377.02

Hajduk-Stelmachowicz, M. i Stelmachowicz, M. 
(2015b). Efektywno  energetyczna jako atrybut 
bezpiecze stwa energetycznego. W: S. G dek 
i M. Ruszel (red.), Bezpiecze stwo energetyczne na 
wspólnym rynku energii UE. Warszawa: Wydawnic-
two Rambler.

Hajduk-Stelmachowicz, M. (2016). Pu apki decy-
zyjne a system zarz dzania rodowiskowego. W: 
D. Dziawgo (red.), Rachunkowo  na rzecz zrów-
nowa onego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroc awiu, 436. Wroc aw: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wroc awiu, https://doi.org/10.15611/pn.2016.436.14

Hajduk-Stelmachowicz, M. (2017). Korzy ci 
zewn trzne z funkcjonowania ekoinnowacji orga-
nizacyjnych jako skutki wyborów strategicznych. 
Handel Wewn trzny, 1(3(368)), 133–139.

Iraldo, F., Testa, F. i Frey, M. (2009). Is an environ-
mental management system able to influence envi-
ronmental and competitive performance? The case 
of the eco-management and audit scheme (EMAS) 
in the European union. Journal of Cleaner Produc-
tion, 17(16), 1444–1452, https://doi.org/10.1016/j.
jclepro.2009.05.013

Ja wi ska, D. (2013). Korzy ci i koszty wynika-
j ce z wdro enia systemu ekozarz dzania i audytu 
(EMAS). Organizacja i Zarz dzanie, Zeszyty 
Naukowe Politechniki Pozna skiej, 62, http://www.
zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_
PP_61_04.pdf

Kazimierska-Patrzyczna, A. i Kazimierska-St p-
niak, K. (2015). Rola systemu ekozarz dzania 
i audytu EMAS w realizacji zrównowa onego roz-
wój. Bia ostockie Studia Prawnicze, 18.

Krzyczkowski, M. (2014). Koszty i korzy ci wdra a-
nia EMAS. III Konferencja nt. systemów zarz dza-
nia rodowiskowego „Zarz dzanie kosztami ro-
dowiskowymi”. Warszawa, 24–25 kwietnia 2014 r., 
http://eko-net.pl/fileadmin/user_upload/docs/
Maciej_Krzyczkowski_Korzysci_i_koszty_wdraza-
nia_EMAS.pdf (21.06.2018)

Matuszak-Flejszman, A. (2011). Wdra anie systemu 
ekozarz dzania i audytu (EMAS) w urz dach admini-
stracji rz dowej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 
Warszawa: Zak ad Poligraficzny Mo  i uczak.

Matuszak-Flejszman, A. (2009), System zarz dza-
nia rodowiskowego w organizacji – ISO 14001 czy 
EMAS? W: J. a cucki (red.), Rola znormalizo-
wanych systemów zarz dzania w zarz dzaniu orga-
nizacjami. Pozna : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego.

Matuszak-Flejszman, A. (2016). Korzy ci z wdro e-
nia EMAS w kontek cie zarz dzania procesowego. 
Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(12), https://doi.
org/10.18559/SOEP.2016.12.2

Matuszak-Flejszman, A. (2017). EMAS in Poland: 
Performance, effectiveness, and future perspec-
tives. Polish Journal of Environmental Studies, 26(2), 
https://doi.org/10.15244/pjoes/65544

Merli, R. i Preziosi, M. (2018).The EMAS impasse: 
Factors influencing Italian organizations to with-
draw or renew the registration. Journal of Cleaner 
Production, 172, 20 January, 4532–4543, https://doi.
org/10.1016/j.jclepro.2017.11.031

Merli, R., Lucchetti, M.C., Preziosi, M. i Arces, 
G. (2018). Causes of Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS) stagnation and enabling measures 
to stimulate new registrations: Characterization of 
public administrations and private-owned organiza-
tions. Journal of Cleaner Production, 190, 137–148, 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.303

Neugebauer, F. (2012). EMAS and ISO 14001 in 
the German industry – complements or substitutes? 
Journal of Cleaner Production, 37, 249–256, https://
doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.021

Nikolaou, I.E. i Matrakoukas S.I. (2016). A frame-
work to measure eco-efficiency performance of 
firms through EMAS reports. Sustainable Pro-
duction and Consumption, 8, 32–44, https://doi.
org/10.1016/j.spc.2016.06.003

Nycz-Wróbel, J. (2016). System ekozarz dzania 
i audytu (EMAS) jako dobrowolny instrument 
realizacji proaktywnej polityki ochrony rodowiska 
– motywy wdro enia systemu w polskich przedsi -
biorstwach. W: Ekonomia rodowiska i Polityka 
Ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wroc awiu, 453, Wroc aw: Wydawnic-
two Uniwersytetu Wroc awskiego.

Pacana A. (2011). Zarz dca rodowiska. Oczyszczal-
nie w Emas cz. II, Ochrona rodowiska, 5, https://
www.kierunekwodkan.pl/artykul,4231,zarzadca-
srodowiska-oczyszczalnie-w-emas-cz-ii.html



36 Studia i Materia y 2/2018 (28), cz. 1

Petrosillo, I., de Marco, A., Botta, S. i Comoglio, C. 
(2012). EMAS in local authorities: Suitable indica-
tors in adopting environmental management sys-
tems. Ecological Indicators, 13(1), 263–274.

Poskrobko, B. i Poskrobko, T. (2012). Zarz dzanie 
rodowiskiem w Polsce. Warszawa: PWE.

Preziosi, M., Merli, R. i D’Amico, M. (2016). Why 
Companies Do Not Renew Their EMAS Registra-
tion? An Exploratory Research. Sustainability, 8(2), 
191; https://doi.org/10.3390/su8020191

Ruszel, M. (2015) Polityka energetyczna. W: 
E. Ma uszy ska i G. Mazur (red.), Unia Europejska 
2014+. Warszawa: Difin.

Skouloudis, A., Jones, K., Sfakianaki, E., Lazoudi, 
E. i Evangelinos, K. (2013). EMAS statement: 
Benign accountability or wishful thinking? Insights 
from the Greek EMAS registry. Journal of Environ-
mental Management, 128, 1043–1049, https://doi.
org/10.1016/j.jenvman.2013.06.057

Szyszka, B. (2016). Skuteczno  systemu ekozarz -
dzania i audytu EMAS w organizacjach na terenie 
Polski, praca doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu, http://www.wbc.poznan.pl/Con-
tent/393452/Szyszka_Beata-rozprawa_doktorska.
pdf (22.06.2018).

Testa, F., Rizzi F. i Daddi T. i Gusmerotti N.M. 
i Iraldo F. (2014). EMAS and ISO 14001: the differ-
ences in effectively improving environmental per-
formance. Journal of Cleaner Production, 68, 165–
173, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.12.061

Wójcik, G.P. (2015). Rola systemu ekozarz dzania 
i audytu (EMAS) w dzia alno ci organizacji. W: 
T. Borys, B. Bartniczak i M. Ptak (red.), Zrówno-
wa ony rozwój organizacji – odpowiedzialno  rodo-
wiskowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wroc awiu, 377. Wroc aw: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu.

Akty prawne

Ministerstwo rodowiska, http://www.emas.mos.
gov.pl/ (01.03.2018).

Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. 
w sprawie dobrowolnego udzia u organizacji w sys-
temie ekozarz dzania i audytu we Wspólnocie 
(EMAS) zwane równie  EMAS III.

Ustawa z 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie eko-
zarz dzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2011 nr 178 
poz. 1060).


