
W Zawierciu 06 grudnia 2019 odbyło się spotkanie w ramach projektu  
„Zielone organizacje na rzecz zrównoważonej przyszłości”.

Dyskusja w ramach tego projektu dotyczyła przedstawionych poniżej zagadnień.
Jednym  z  ważniejszych  wyzwań  dla  współczesnych  przedsiębiorstw  jest  obecnie
minimalizacja  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko.  Wyczerpywanie  się  zasobów
naturalnych, spadek bioróżnorodności i rosnące zanieczyszczenie środowiska powodują, że
kwestie  środowiskowe   są  spójne  z  celami  biznesowymi.  Kwestie  środowiskowe  obok
społecznych  są kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju.  Tym istotniejszym,  że
praktycznie  każda  działalność  biznesowa  wiąże  się  z  oddziaływaniem  na  środowisko.
Podejmowanie  dyskusji  na  tematy  środowiskowe  jest  wynikiem  zaostrzających  się
przepisów prawa oraz rezultatem motywacji ze strony biznesu w kierunku spodziewanych
korzyści.  Dużymi  trudnościami  dla  przedsiębiorstw jest  jednak przejście  z  teoretycznych
rozważań na temat podejmowania działań pro środowiskowych w kierunku ich praktycznej
realizacji poprzez wdrożenie odpowiednich strategii.
Jednym ze sposobów na skuteczne wdrożenie rozwiązań pro środowiskowych jest wdrażanie
tzw. zielonych praktyk, które przyczynią się do ograniczania negatywnego oddziaływania na
środowisko ze strony samej organizacji  oraz jej procesów i produktów. Koncepcją,  która
może pomóc w ich wdrażaniu jest zielone zarządzanie procesowe. Procesy, niezależnie od
specyfiki  organizacji,  są  nieodłącznym  elementem  systemu  zarządzania  organizacją.
Wszystkie działania realizowane w organizacjach można uznać że w zasadzie każdy proces
w organizacji w mniejszym lub większym stopniu oddziałuje na środowisko. Oddziaływanie
to  może  oznaczać  wykorzystanie  określonych  technologii  (np.  mniej  lub  bardziej
przyjaznych środowisku), zużycie zasobów (np. mediów, surowców naturalnych, etc.), czy
też  różnego  rodzaju  emisje  (np.  hałas,  odpady  produkcyjne,  ścieki,  etc.).  Realizowane
procesy  w  których  usprawnienia  mogą  być  nośnikiem  zmian,  które  przełożą  się  na
ograniczenie negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko naturalne i najbliższe
otoczenie.

Koncepcja "zielonego zarządzania  procesowego" potrzebuje rozszerzenia  podejścia,  które
uwzględnia  zrównoważony  rozwój,  jako  cel  i  narzędzie  umożliwiające  zarządzanie  i
doskonalenie  procesów.  W  szczególności  zwraca  się  uwagę  na  3  istotne  aspekty  tej
koncepcji:

−  Organizacje przyczyniają się do degradacji środowiska poprzez realizowane procesy. Aby
stały 
    się zrównoważone pod względem środowiskowym, organizacje muszą wdrożyć przyjazne
dla   
    środowiska procesy. 
−  Koncepcja zielonego zarządzania procesowego zakłada rozumienie, dokumentowanie,  
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    modelowanie, analizowanie, symulowanie, realizację i ciągłe doskonalenie procesów ze 
    szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla otoczenia i aspektów środowiskowych. 
−  Systemy informacyjne odgrywają ważną rolę w gromadzeniu, przetwarzaniu i 
    rozpowszechnianiu  informacji  związanych  z ograniczaniem negatywnego  wpływu na
środowisko    
    i tym samym powinny wspierać realizację koncepcji zielonego zarządzania procesowego
w  
    praktyce.

Wśród  działań,  które  można  wskazać,  jako  typowe  dla  realizacji  koncepcji  zielonego
zarządzania procesowego w praktyce można wymienić 7 działań: 
− Wspólne planowanie strategii zrównoważonego rozwoju dla organizacji i realizowanych w
niej 
   procesów. 
− Modelowanie procesów biznesowych przy uwzględnieniu wskaźników zrównoważonego 
   rozwoju. 
−  Realizację  procesów  z  uwzględnieniem  efektywnego  wykorzystania  zasobów.  −
Optymalizację   
   realizacji procesów z uwzględnieniem maksymalnej efektywności wykorzystania zasobów 
   potrzebnych do realizacji procesów. 
−  Ekologicznie  świadomą  realizację  procesów  biznesowych  opartych  na  systemach
zarządzania 
   przepływem pracy i wspieranych przez systemy informatyczne. 
− Analizę danych zebranych w trakcie realizacji procesów i odniesienie ich do ustalonych 
   wskaźników zrównoważonego rozwoju. 
− Ciągłe doskonalenie procesów z uwzględnieniem danych pochodzących z monitorowania
oraz 
   wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Pomimo iż zielone praktyki są przede wszystkim ukierunkowane na zagadnienia zarządzania
środowiskowego i zrównoważonego rozwoju, zaś swoim zakresem obejmują różne obszary
zarządzania przedsiębiorstwem, to z łatwością można wśród nich zidentyfikować takie, które
odnoszą się bezpośrednio do procesów realizowanych przez organizacje lub ich rezultatów.
Do takich praktyk można zaliczyć: 
− Projektowanie przyjaznych środowiskowo procesów i ich rezultatów (produktów). 
− Redukcja lub eliminacja toksycznych materiałów/niebezpiecznych substancji stosowanych
w 
   procesach wytwórczych. 
− Projektowanie procesów gwarantujących redukcję energii niezbędnej do wytwarzania oraz 
   transportu (wewnętrznego i zewnętrznego). 
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−  Recykling  (np.  powtórne  wykorzystanie  części  zużytych  produktów,  możliwość
ponownego 
   wykorzystania części produktu do produkcji po jego zużyciu). 
−  Zaangażowanie  kierownictwa  przedsiębiorstwa  w  inicjatywy  pro  środowiskowe  (np.
poprzez   
   wspólne planowanie strategii zrównoważonego rozwoju)
− Wdrażanie i certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego (zarządzanie procesowe,
jako   
   podstawą wszystkich standardów systemowych). 
−  Ewaluacja  środowiskowa  procesów  (określanie  wpływu  środowiskowego  procesów  i
priorytetów 
   związanych z doskonaleniem).

With financial support from the European Union


