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WSTĘP

Potoczne okreœlenie „zielone” miejsca pracy z du¿¹ ³atwoœci¹ jest rozszyfrowywane jako
praca zwi¹zana z ochron¹ œrodowiska. Inne skojarzenia nale¿y traktowaæ jako ironizuj¹ce
podejœcie do powa¿nego tematu, a mianowicie relacji pomiêdzy ochron¹ œrodowiska a za-
trudnieniem. 

Nie jest to temat nowy. Wyp³yn¹³ w rezultacie powstania polityk ochrony œrodowiska,
choæ nie od razu. Budzenie siê œwiadomoœci ekologicznej w pocz¹tkach lat 70. nie zapowia-
da³o ostroœci debat na temat skutków podwy¿szonych wymogów ochrony œrodowiska wzglê-
dem zatrudnienia. Jednak¿e kryzys naftowy i recesja spowodowa³y, ¿e – z jednej strony –
w ochronie œrodowiska zaczêto upatrywaæ opamiêtania w bezkrytycznym eksploatowaniu
zasobów, z drugiej zaœ – udowadniaæ, ¿e jest ona przyczyn¹ dodatkowych wydatków pono-
szonych przez przedsiêbiorstwa, a w wielu przypadkach ich upadku i w konsekwencji rosn¹-
cego bezrobocia. 

W miarê rozszerzania siê zwi¹zków ochrony œrodowiska na zagadnienia ekonomiczne
i spo³eczne – roœnie zainteresowanie relacj¹ pomiêdzy potrzeb¹ ochrony œrodowiska a two-
rzeniem miejsc pracy. Podlega ona badaniom, analizom. 

Poszukiwanie sposobów wdra¿ania zrównowa¿onego rozwoju poszerza debatê o zatru-
dnieniu. Zmieniaj¹cy siê pogl¹d na pojêcie pracy dodaje nowych elementów do tej dyskusji
niekoniecznie j¹ u³atwiaj¹c. 

Dla Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) temat „zielonych” miejsc pracy by³ i jest frapuj¹-
cy. Podczas naszej dzia³alnoœci wielokrotnie stykaliœmy siê z problemem zatrudnienia. Dwukrot-
nie, oprócz aktualnie opisywanego, by³y to projekty bezpoœrednio siêgaj¹ce do tej tematyki. 

W 1995 w publikacji pt. ”(Eko)turystyka zielonym rynkiem pracy” zaprezentowano, po-
przez pryzmat ekoturystyki, mo¿liwoœci proekologicznego kszta³towania rynku pracy. Wœród
wniosków na szczególne podkreœlenie zas³uguje stwierdzenie, ¿e „wszystkie resorty urzêdów
centralnych i regionalnych prowadz¹ce politykê spo³eczn¹ i gospodarcz¹ na ró¿nych szczeblach
powinny staæ siê faktycznymi uczestnikami procesu kszta³towania uwarunkowañ sprzyjaj¹-
cych powstawaniu proekologicznej struktury rynku pracy w skali pañstwa i jego poszczegól-
nych regionów”.1 Nastêpny projekt „Zielone miejsca pracy na terenach wiejskich” zosta³ zai-
nicjowany i zrealizowany przez InE w 1999 roku. W jego wyniku powsta³a publikacja, która
by³a zapisem dyskusji przedstawicieli instytucji decyduj¹cych o polityce zatrudnieniowej na
szczeblu pañstwa, województwa i gminy2. Dyskusja podzielona zosta³a na trzy czêœci:

• blok polityczny, w którym omawiano mo¿liwoœci integracji polityk sektorowych ucze-
stnicz¹cych w kreowaniu wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich; 

• blok finansowy, podczas którego rozwa¿ano jak wykorzystaæ œrodki z funduszy
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1 J. Kamieniecka, „(Eko) turystyka zielonym rynkiem pracy”, Zeszyt nr 6, Instytut na rzecz Ekorozwoju,
Warszawa1995.  

2 „Zielone miejsca pracy na wsi”, Biuletyn nr 9, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1999.



przedakcesyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i jakie wa-
runki musz¹ byæ spe³nione, aby te miejsca by³y najmniej uci¹¿liwe dla œrodowiska;

• trzeci blok – dotycz¹cy zagospodarowania przestrzennego, w którym w trakcie dys-
kusji koncentrowano siê na zagadnieniach zwi¹zanych z ochron¹ przestrzeni wiej-
skiej i sposobach gospodarowania ni¹ przy tworzeniu nowych miejsc pracy. 

Raport, jaki powsta³ z dyskusji i zamówionych materia³ów, zosta³ szeroko upowszech-
niony. By³ to jeden z pierwszych w kraju raportów odnosz¹cych siê do tworzenia przyja-
znych œrodowisku miejsc pracy na terenach wiejskich.

Z powy¿szych projektów oraz szeregu prac prowadzonych w InE wynika, ¿e te mo¿li-
woœci wzrostu zatrudnienia nie s¹ w pe³ni wykorzystane. Przyczyny tego stanu wynikaj¹ z:

• niedostrzegania mo¿liwoœci kreowania miejsc pracy w ramach dzia³alnoœci proœrodowi-
skowych;

• braku na szczeblu lokalnym potencja³u merytorycznego i organizacyjnego do wykorzy-
stania mo¿liwoœci tworzenia „zielonych” miejsc pracy;

• s³abego poparcia spo³ecznego dla ochrony œrodowiska przyrodniczego;
• braku tradycji do integrowania siê spo³ecznoœci lokalnych w celu wspólnego rozwi¹zy-

wania wa¿nych problemów ekologicznych;
• braku na szczeblu lokalnym osób i organizacji przygotowanych do podejmowania dzia-

³añ integruj¹cych spo³ecznoœci lokalne wokó³ rozwi¹zywania problemów ekologicznych;
• braku wsparcia takich osób i organizacji przez administracjê i instytucje lokalne;
• braku wiary lokalnych dzia³aczy spo³ecznych we w³asne si³y;
• s³abego wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych do rozwijania rynku pracy.
Ró¿ne grupy spo³eczne na szczeblu lokalnym nie posiadaj¹ praktycznej wiedzy o spo-

sobach rozwi¹zywania problemów zatrudnienia w oparciu o wykorzystanie dzia³alnoœci
proœrodowiskowych. Jest to szczególnie niepokoj¹ce w obliczu zbli¿aj¹cego siê przyst¹pie-
nia Polski do Unii Europejskiej. Ochrona œrodowiska mo¿e byæ impulsem do tworzenia
nowych miejsc pracy lub przyczyniæ siê do zachowania tych, które obecnie charakteryzu-
j¹ siê niewielk¹ uci¹¿liwoœci¹ dla œrodowiska. Podjêty przez InE projekt „Zazielenianie
lokalnych rynków pracy w Polsce – wykorzystanie doœwiadczeñ Unii Europejskiej” jest
prób¹ wskazania mo¿liwoœci stworzenia lokalnych rynków pracy poprzez wdra¿ane pro-
gramy proœrodowiskowe.

Nie sposób nie wspomnieæ w tym miejscu o projekcie „Ekologiczna reforma podatkowa”
realizowanym przez InE w ostatnich dwóch latach3. Istot¹ ekologicznej reformy podatkowej
jest zmniejszenie uci¹¿liwoœci podatkowych zwi¹zanych z wykonywaniem pracy a obci¹¿e-
nie nimi tych dzia³añ, które wi¹¿¹ siê z wykorzystaniem zasobów naturalnych, zw³aszcza nie-
odnawialnych. W za³o¿eniu takiej transformacji jest stymulacja ³¹cznego powstawania
miejsc pracy i osi¹gniêcie celów ekologicznych w skali makro.
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3 „Ekologiczna reforma podatkowa. System podatkowy jako instrument zrównowa¿onego rozwoju w
Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku”, pod red. W. Stodulskiego. Raport nr 2/2001, Instytut na rzecz
Ekorozwoju, Warszawa, 2001.



ISTOTA PROJEKTU „ZAZIELENIANIE LOKALNYCH RYNKÓW PRACY 
W POLSCE – WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ UNII EUROPEJSKIEJ”

Bezpoœrednim celem projektu jest wykreowanie nowych liderów i przygotowanie ich do
wspó³pracy z partnerami lokalnymi w zakresie aktywizacji lokalnych rynków pracy w opar-
ciu o rozwijanie przedsiêwziêæ proekologicznych. Projekt jest skierowany przede wszystkim
do instytucji publicznych, przedsiêbiorców, organizacji trzeciego sektora, jak i lokalnych li-
derów. Wykonawcami projektu byli: Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz European Environ-

mental Bureau (EEB). Natomiast partnerami lokalnymi by-
li: Urz¹d Miejski w Brzozowie, Kujawsko-Pomorska Izba
Rolnicza oraz Stowarzyszenie Przyjació³ Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego.

W ramach projektu zorganizowano w trzech miejscowo-
œciach: Brzozowie (województwo podkarpackie), w Przysieku
(kujawsko-pomorskie) i Skierniewicach (³ódzkie) szkolenia
poœwiêcone tematyce „zielonych” miejsc pracy. Zaprezento-
wano przyk³ady „zielonych” miejsc pracy z Polski i krajów
Unii Europejskiej, przeprowadzono warsztaty, których celem
by³o przygotowanie za³o¿eñ lokalnego projektu proœrodowi-
skowego, którego zrealizowanie przyczyni siê do powstania
kilku trwa³ych miejsc pracy. W trakcie spotkañ przybli¿ono
uczestnikom mo¿liwoœci finansowej pomocy w realizacji
proœrodowiskowych projektów. 

By rozpropagowaæ myœlenie o przyjaznych œrodowisku rynkach pracy w innych regio-
nach kraju w ramach projektu wydane zosta³y nastêpuj¹ce publikacje:

• Informator charakteryzuj¹cy prozatrudnieniow¹ politykê œrodowiskow¹ Unii Europej-
skiej oraz Polski;

• Zeszyty tematyczne (gospodarka energi¹, ochrona przyrody i leœnictwo, ochrona œro-
dowiska, rolnictwo, spo³eczne przedsiêwziêcia, transport, turystyka) prezentuj¹ce
praktyczne przyk³ady przyjaznych œrodowisku miejsc pracy;

• ABC „zielonego” miejsca pracy – opracowanie podsumowuj¹ce doœwiadczenia ze-
brane podczas realizacji projektu, zawieraj¹ce próby scharakteryzowania „zielone-
go” rynku pracy.

Koñcowym akcentem projektu by³a konferencja, do udzia³u w której zostali zapro-
szeni przedstawicie administracji pañstwowej odpowiedzialni za politykê spo³eczn¹
i ekologiczn¹, eksperci z obszaru Wspólnoty Europejskiej, osoby aktywne podczas spo-
tkañ lokalnych, partnerzy projektu. Celem konferencji by³a wymiana pogl¹dów na te-
mat mo¿liwoœci rozwoju „zielonych” rynków pracy. W efekcie przygotowano stanowi-
sko skierowane do instytucji, które mog¹ swymi decyzjami wspomóc tworzenie takich
rynków (za³. nr 1).
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Niekomercyjna organizacja Wye-
Cycle została założona przez stu-
dentów w małej miejscowości
Wye w Wielkiej Brytanii w celu
pomocy w znalezieniu zatrudnie-
nia osobom bezrobotnym. Dzia-
łalność polega na cotygodnio-
wych zbiórkach posegregowa-
nych odpadów, a co miesiąc zbie-
rane są stare i niepotrzebne urzą-
dzenia, meble, rzeczy, materiały,
itp. WyeCycle zatrudnia trzy oso-
by na stałe i trzy w niepełnym wy-
miarze czasu. W miejscowości
Wye mieszka 3 000 mieszkańców
i dzięki tej działalności wytwarza
się obecnie 75% odpadów mniej,
oszczędzając 10 tys. funtów bry-
tyjskich rocznie.



Projekt spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem spo³ecznoœci lokalnych. W sumie w szko-
leniach uczestniczy³o ok. 170 osób, zrodzi³o siê 10 pomys³ów na projekty rozwi¹zuj¹ce miej-
scowe problemy ekologiczne i spo³eczne, do których zaliczyæ trzeba bezrobocie. W ramach
projektu wypracowano za³o¿enia funduszu odtworzeniowego, który móg³by s³u¿yæ wspoma-
ganiu zazieleniania lokalnych rynków pracy (za³. nr 2).

Projekt by³ w 80%  finansowany ze œrodków Unii Europejskiej – Program Phare Access
2000. Du¿e dotacje.

Projekt nie mia³ doprowadziæ do znalezienia formu³y, wg której rozwi¹zane zosta³yby
problemy bezrobocia. Jego celem by³o pokazanie, ¿e ochrona œrodowiska, a tym bardziej lo-
kalne d¹¿enie do zrównowa¿enia rozwoju mo¿e byæ Ÿród³em nowych miejsc pracy. 

Rozpoczynaj¹c realizacjê projektu Instytut mia³ œwiadomoœæ, ¿e tworzenie miejsc pracy
przyjaznych œrodowisku wymaga wspó³pracy wielu instytucji, osób wspomagaj¹cych inicjaty-
wê. Wiedzieliœmy równie¿, ¿e nie zaproponujemy „nieprze-
bran¹” liczbê nowych stanowisk. Praca nad projektem po-
twierdzi³a nasze przypuszczenia. Jednak¿e ludzka kreatyw-
noœæ, fantazja, zdolnoœæ do poszukiwania i chêæ podjêcia ry-
zyka ukierunkowane na ochronê œrodowiska pozwala³y nam
wierzyæ, ¿e twarde prawa ekonomiczne tworz¹ grunt równie¿
dla powstawania „zielonych” rynków pracy. I to s³uszne za-
³o¿enie znalaz³o swe potwierdzenie, którego minimalnym
odzwierciedleniem s¹ przytaczane przyk³ady w publikacjach
powsta³ych w toku realizacji projektu. Wybór ich wraz z syn-
tetycznym opisem zamieszczono w tej publikacji w ramkach.

Po³¹czenie efektu ekologicznego z efektem zatrudnienia
najczêœciej ma charakter jakoœciowy. Zmiana jakoœciowa w zatrudnieniu wywo³anym prze-
kszta³ceniem w gospodarowaniu œrodowiskiem nie oznacza zawsze wymiernych korzyœci ilo-
œciowych. Podnosi jednak walor wykonywanej pracy dodaj¹c jej znamion nowoczesnoœci,
atrakcyjnoœci i wzglêdnej trwa³oœci.

ABC „zielonego” miejsca pracy mog³oby byæ sprawozdaniem z realizacji projektu. Jego
przeprowadzenie dostarczy³o sporo doœwiadczeñ i przynios³o wiedzê, któr¹ mo¿na by obdzie-
liæ kilka projektów. Myœl o napisaniu ABC zrodzi³a siê z pytania zadanego w Instytucie: czy
polskie „zielone” miejsce pracy bêdzie ró¿niæ siê od „zielonego” miejsca pracy w np. Danii,
Irlandii, Niemczech, Grecji lub innym kraju europejskim. Pytanie w pewnym sensie wywo³aw-
cze, ale maj¹ce sens, je¿eli weŸmiemy pod uwagê odmiennoœci przyrodnicze i ró¿ny stopieñ
przekszta³ceñ œrodowiska, odmienne poziomy rozwoju gospodarczego, zró¿nicowan¹ zamo¿-
noœæ spo³eczeñstwa, stopieñ jego wykszta³cenia, a zatem ró¿ne potrzeby i wizje przysz³oœci. Po-
winno siê zatem dostrzec ró¿nice w charakterze miejsc pracy – zw³aszcza gdy odnosimy je do
œrodowiska. W trakcie prac nad projektem odchodziliœmy od próby odpowiedzi na to pytanie.
Wymaga ono innego zakresu projektu i chyba nie jest dziœ istotne w œwietle potrzeb kraju.

W rezultacie ABC polskiego miejsca pracy jest zbiorem dylematów pojawiaj¹cych siê
w trakcie poszukiwania „zielonych” miejsc pracy. 
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Modelowa kombinacja trzech
polityk ekologicznych w Wielkiej
Brytanii (wprowadzenie podatku
stabilizującego emisję CO2, czte-
rokrotny wzrost wydatków na ob-
niżenie zanieczyszczeń, poprawa
jakości wody poprzez inwestycje 
i lepsze wykorzystanie zasobów 
w przemyśle) wskazuje, że do
roku 2005 może powstać dodat-
kowych 682 000 miejsc pracy.
Badanie wykonane w 1991 przez
Cambridge Econometrics.
Za Friends of the Earth „Working
Futures”, 1995.



POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA A ZATRUDNIENIE

Doœæ powszechnie wskazuje siê, ¿e wp³yw polityk œrodowiskowych na zatrudnienie jest
trudny do oszacowania. Wp³yw ten mo¿e byæ rozpatrywany najogólniej bior¹c jako:

• pozytywny i negatywny;
• bezpoœredni i poœredni;
• krótkoterminowy i d³ugoterminowy;
• brutto i netto;
• mikro lub makro, gdy rozpatrujemy zasiêg4.
Powy¿sze elementy mog¹ byæ dalej pog³êbiane w ró¿nych konfiguracjach w zale¿noœci

od charakteru polityki ekologicznej i cech, jakimi charakteryzowaæ bêdziemy zatrudnienie.
Myl¹cym wskaŸnikiem s¹ liczby zatrudnionych jako efekt polityki ekologicznej. Wiele

opracowañ pos³uguje siê godzinami pracy i s¹ one przeliczane na miejsca pracy, które nie s¹
równoznaczne z liczb¹ rzeczywiœcie zatrudnionych. 

Polityki ekologiczne maj¹ wp³yw na inne sektory i mo¿liwoœæ rzetelnego zebrania wyni-
ków jest czêsto ograniczona. Pos³ugujemy siê przede wszystkim szacunkami. Wszechstron-
noœæ polityki ochrony œrodowiska jest jednak tym walorem, który pozwala na prowadzeniu

rozwa¿añ o jej wp³ywie na zatrudnienie – podkreœlmy wielo-
sektorowe. Suma tych efektów daje dopiero przybli¿ony wy-
nik. Badania modelowe rozwi¹zuj¹ te problemy z du¿¹ doz¹
prawdopodobieñstwa. 

Zintegrowanie polityki ekologicznej z innymi sektorami
w tym wzglêdzie nabiera dodatkowego znaczenia. Trzeba
oczywiœcie mieæ na uwadze, ¿e rol¹ polityki ekologicznej nie
jest efekt makroekonomiczny, ale poprawa œrodowiska, jako-
œci ¿ycia, itd., które oczywiœcie przek³adaj¹ siê na skalê zy-
sków i strat. Niemniej, zintegrowany system polityk bêdzie
rozk³ada³ te elementy na ró¿ne podmioty otwieraj¹c szanse
dla jednych, pomniejszaj¹c je byæ mo¿e dla innych. Wydaje
siê, ¿e przyk³adanie wagi do rozwoju, a wiêc i badanie kon-

sekwencji polityk wzglêdem ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw powinno byæ punktem odnie-
sienia dla tematu zatrudnienie a ochrona œrodowiska. 

Prowadzone badania w skalach krajowych lub regionalnych nie wykazuj¹ radykalnego
wp³ywu polityki œrodowiskowej na zatrudnienie. Wyniki oczywiœcie s¹ zale¿ne od metodyki
przeprowadzenia badania i jego celu. 

Nie brak entuzjastycznych5 ocen opartych o wybrane polityki, jak i umiarkowanych. Do
takich nale¿eæ bêdzie zapewne stwierdzenie, ¿e wprowadzone regulacje œrodowiska nie mia-
³y wp³ywu na zatrudnienia w danym regionie. 
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4 „Environmental Polices and Employment”, OECD Pary¿, 1997.
5 T. Jenkins, D. McLaren, „Working future? Jobs and the environment”, Friends of the Earth, Londyn 1995.

W roku 2001 Niemiecka Agencja
Ochrony Środowiska podała, że
prośrodowiskowe zatrudnienie
wynosi 3,6% rynku siły roboczej.
Wprowadzenie polityki przeciw-
działającej zmianom klimaty-
cznym z wykorzystaniem ekologi-
cznej reformy podatkowej może
do roku 2005 stworzyć 90 000
nowych miejsc pracy w sektorze
budownictwa, co będzie rekom-
pensować obniżenie zatrudnienia
w innych sektorach, np. węglowym.
Environmental Policy Integration (EPI):
Theory and Practice in the UNCE
Region. EEB, 2003. 



Dokonane w Polsce prognozy skutków strukturalnych
i makroekonomicznych wdro¿enia niektórych dyrektyw
ochrony powietrza jednoznacznie wykazuj¹, ¿e obawy
przed istotnym wzrostem bezrobocia w d³ugim okresie nie
s¹ uzasadnione.

Badania empiryczne zatrudnienia wskazuj¹ na dalsz¹
z³o¿onoœæ analiz zw³aszcza, gdy bada siê przedsiêbiorstwo
po przedsiêbiorstwie i wówczas ich zró¿nicowanie ga³êzio-
we, kapita³owe, jak i elastycznoœæ we wdra¿aniu nowych
wymogów ochrony œrodowiska zaczynaj¹ mieæ wp³yw na
ostateczny wynik6. 

Nie tylko jednostkowe badania, ale i niektóre modelowe
analizy makroekonomiczne nie daj¹ jednoznacznych odpo-
wiedzi na wp³yw polityk ekologicznych na zatrudnienie.  

Poziom neutralnoœci wydaje siê w ujêciu makroekono-
micznym najni¿szy z jakim mo¿emy siê spotkaæ7. Przytoczo-
ne w pracy przyk³ady wskazywaæ bêd¹ na wysoce korzystny
wp³yw polityk ekologicznych na zatrudnienie. Jest to jedynie
wybór i ma on znaczenie pogl¹dowe.

Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e poszczególne polityki eko-
logiczne, które analizuje siê z punktu widzenia m.in. ich
wp³ywu na zatrudnienie stosuj¹ ró¿ne instrumenty realiza-
cyjne. Rodzaj zastosowanych instrumentów i ich g³êbokoœæ
oddzia³ywania decyduje o prze³o¿eniu wyniku nie tylko na
efekt ekologiczny, ale i ekonomiczny. Polityka zmniejszenia emisji gazów do atmosfery mo-
¿e byæ uzyskana poprzez wprowadzenie kilku elementów ekologicznej reformy podatkowej
lub np. udzia³em w handlu emisjami. Ka¿de z tych rozwi¹zañ przyniesie inny efekt, w tym
wobec zatrudnienia i to w odniesieniu iloœciowym, jak i zapewne jakoœciowym.

Scenariusze europejskie

Problem wzrostu zatrudnienia jest jednym z kluczowych tematów UE. Na kilku przy-
k³adach chcemy pokazaæ, ¿e w UE prowadzone s¹ z pewn¹ intensywnoœci¹ analizy wzro-
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W prognozie długofalowych skut-
ków strukturalnych i makroeko-
nomicznych związanych z wdro-
żeniem w Polsce dyrektywy
2001/80/WE dotyczącej emisji z
dużych obiektów spalania stwier-
dza się, że jej wpływ na ogólny
poziom zatrudnienia w gospo-
darce będzie minimalny. Zmniej-
szenie zatrudnienia dotyczyć
może robotników niewykwalifiko-
wanych. Wpływ dyrektywy na ry-
nek pracy na stanowiskach niero-
botniczych nie będzie odczuwal-
ny. Konkluzja taka została wypro-
wadzona z symulacji wielosek-
torowym modelem równowagi
ogólnej, który uwzględniał bez-
pośrednie i pośrednie skutki ryn-
kowe w całej gospodarce. We-
dług autorów negatywne skutki
dla bezrobocia mogłyby być jesz-
cze łagodniejsze (a może nawet
pozytywne), gdyby w modelu
uwzględnić pozarynkowe korzyści
zewnętrzne wynikające ze zmniej-
szenia opadów zanieczyszczeń
powietrza. 
G. Peszko, J. Rączka, O. Kiuiła, M. Cygler.
„Ekonomiczne korzyści dla Polski
wynikające z wdrożenia prawa och-
rony środowiska Unii Europejskiej”,
Warszawa, 2003.

6 E. Berman, L. T. M. Bui, ”Environmental Regulation and Labour Demand: Evidence from the South
Cost of Air Basin”, Journal of Public Economics (79) 2001, (Analizy wp³ywu regulacji dotycz¹cych jakoœ-
ci powietrza w prowadzonych w rejonie Los Angeles w latach 1979-1992). 

7 M. Jakobs, „Environmental Regulation and Economic Performance: Towards a Policy Agenda”; (w:)
„Working Futures”, Proceedings of a seminar on growth, jobs and the environment, Friends of the Earth,
Londyn, 1995.



stu zatrudnienia w relacji do polityk ochrony œrodowiska. Nie zajmujemy siê ich komento-
waniem, a to przede wszystkim z braku pe³nych informacji o wielu z tych scenariuszy i ana-
liz. Nasze zainteresowanie nimi wynika z udzia³u w nich czynnika „zatrudnienie” i istoty
ekologicznej samej analizy.

Interesuj¹cym przyk³adem analizy modelowej jest porównanie trzech scenariuszy wyko-
nane w celu okreœlenia rocznego wzrostu gospodarczego w latach 1992-2010 pod wzglê-
dem scenariusza odniesienia (patrz tabela 1). Scenariusze wykonane by³y dla 6 krajów UE
(Niemcy, Hiszpania, Francja, W³ochy, Holandia, Wielka Brytania). Rozpatrywane scena-
riusze to:

• Scenariusz polityk rozpatrywanych aktualnie w UE, w tym  równie¿ podatek wêglo-
wo-energetyczny.

• Scenariusz zintegrowany odnosz¹cy siê do zastosowania w politykach sektorowych
instrumentów fiskalnych m.in.: poszerzonego zastosowania opodatkowania energii,
op³at kongescyjnych8, handel uprawnieniami do emisji, podwojenie cen za wodê,
itd. Dochód z nowych podatków jest u¿yty do finansowania wydatków publicznych
na ochronê œrodowiska i finansowanie redukcji podatków zwi¹zanych z osobistymi
dochodami.

• Scenariusz zintegrowany rozszerzony obejmuje dzia³ania powy¿sze z tym, ¿e docho-
dy z nowych podatków u¿yte s¹ na finansowanie redukcji p³atnoœci ubezpieczeñ spo-
³ecznych p³aconych przez pracodawców.

Jak wynika z analizy w odniesieniu do zatrudnienia mamy znacz¹cy jego wzrost w przy-
padku scenariuszy zintegrowanych, jakkolwiek z porównania miêdzy nimi widaæ równie¿ za-
sadnicz¹, prawie dwukrotn¹, ró¿nicê na korzyœæ scenariusza rozszerzonego. 

W odniesieniu do wskaŸników œrodowiskowych (emisje C02, zanieczyszczenie powie-
trza miejskiego, straty bioró¿norodnoœci, itd.) scenariusze zintegrowanych polityk nie wyka-
zuj¹ szczególnych ró¿nic; s¹ natomiast w wiêkszoœci wypadków znacznie bardziej efektywne
w porównaniu z politykami rozpatrywanymi aktualnie przez UE. 
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8 Op³aty zwi¹zane z u¿ytkowaniem dróg w celu przeciwdzia³a kongestiom, czyli zat³oczeniom na drogach.

 Scenariusz aktualnych
 polityk UE  

Scenariusz  
zintegrowany  

Rozszerzony scenariusz
 zintegrowany  

Realny PKB wg  
czynnika kosztu  

- 0,03% + 0,05% +0,06% 

Ceny producenta + 0,09% + 0,20% + 0,16% 
Ceny hurtowe  + 0,05% + 0,18% + 0,14% 
Nominalne  
wynagrodzenie  

+ 0,07% + 0,16% + 0,14% 

Zatrudnienie 0,00% + 0,07% + 0,15% 
Zatrudnienia w 2010 r. 
(w liczbach osób) 

- 63 000 +1 091 000 + 2 187 000 

Tabela 1. Porównanie trzech scenariuszy rocznego wzrostu gospodarczego 
w latach 1992-2010 wzglêdem scenariusza odniesienia



Powy¿szy przyk³ad móg³by wskazywaæ na znaczenie instrumentów ekonomicznych dla
integracji polityki ekologicznej z innymi. Im szersze zastosowanie, tym wiêkszy efekt ekolo-
giczny i – jednoczeœnie wy¿szy efekt gospodarczy – w tym przypadku reprezentowany w for-
mie wzrostu zatrudnienia.

Innym przyk³adem analiz s¹ symulacje dotycz¹ce zrównowa¿onego rozwoju. Siêga siê
po nie z potrzeby przejœcia z okresu debat nad ekorozwojem lub sugestii opartych o zasto-
sowanie instrumentów polityki w fazê przybli¿aj¹c¹ podjêcie decyzji. Dokonuj¹c porówna-
nia dwóch modeli Panta Rei (model ekonometryczny) oraz „Sustainable Europe” (SuE)
– systemem analiz d³ugoterminowych dynamik – J. Spangenberg i inni9 wskazuj¹, ¿e ca³ko-
wicie odmienne modele w stosunku do niektórych wskaŸników wykazuj¹ znacz¹c¹ zbie¿noœæ
(patrz tabela 2). Wœród nich jest równie¿ kwestia bezrobocia.

W obu przypadkach „zatrudnienie” jest wskaŸnikiem ze sfery spo³ecznej. W powy¿-
szym zestawieniu wziêto jedynie pod uwagê stopê bezrobocia. Kwestia pracy jest jednak
analizowana znacznie szerzej, a mianowicie z punktu widzenia produktywnoœci pracy, miej-
sca w strukturze zajêæ dziennych, itd. I w tych zakresach, zdaniem autorów, wp³yw polityki
ekologicznej mo¿e byæ stron¹ wywo³uj¹c¹ pewne zachowania lub polityka œrodowiskowa bê-
dzie musia³a uwzglêdniæ w swym zakresie trendy spo³eczne. 

Krajowe inicjatywy

Inicjatywy spo³eczne
Obok dzia³añ Instytutu na rzecz Ekorozwoju wymienionych we Wstêpie szereg instytucji

podejmowa³o temat zatrudnienia w kontekœcie ochrony œrodowiska. Wymieñmy kilka, z pe³n¹
œwiadomoœci¹, ¿e nie wyczerpujemy listy podejmowanych w Polsce dzia³añ w tym zakresie. 
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Wskaźnik  Zrównoważony rozwój - SuE  Zintegrowany (Panta Rhei)  
PBK +45% w okresie 20 lat + 32,7% w okresie 20 lat 
Wykorzystanie materiałowe  
(zasoby naturalne)10 

- 27% w okresie 20 lat - 27,8% w okresie 20 lat 

Emisje C02 -15% w okresie 20 lat -14% w okresie 20 lat 
Stopa bezrobocia około 3% w 2020 r. 3,3% w 2020 r. 
Poziom życia (dostępność usług) wzrost wzrost 

Tabela 2. Porównanie wyników dwóch modeli Sustainable Europe i Panta Rhei

9 J. H. Spangenberg i inni, „Modelling Sustainability with Panta Rhei and SuE”, Universitat Osnabrick,
Fachbereich Wirschaftswissenschaften Beitrage des Institutes fur empirische Wirtschaftsforschung, Discussion
Paper 68, 2000.

10 Total Material Requirement – wskaŸnik zapotrzebowania materia³owego. Patrz A. Mundl, H. Schutz,
W. Stodulski, J. Œleszyñski, M. Welfens, „Ekorozwój poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpcji”, Raport
2/1999, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1999. 



Szeroko zakrojony program „Ekokadry” – inicjatywa Wydzia³u Geografii i Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego jest cyklem konsekwentnie realizowanych kon-
ferencji na temat kadr dla ochrony œrodowiska. Konferencje Ekokadry ’99 i póŸniejsze mia-
³y na celu „zainicjowanie kontaktów instytucji i osób ¿ywo zainteresowanych rozwojem me-
chanizmów s³u¿¹cych kszta³ceniu i racjonalnemu wykorzystaniu kadr ochrony œrodowiska”.
Poprzez konferencje, wystawy i publikacje starano siê „promowaæ absolwentów kierunków
zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska”11. Zamys³ zas³uguje na poparcie i kontynuacjê. Policze-
nie kadr „œrodowiskowych”, zestawienie ich potencja³u z wyzwaniami, jakie w zakresie
ochrony œrodowiska stawia nam akcesja, a wiêc poœrednio i odniesienie siê do „zielonego”
rynku pracy s¹ potrzebne. 

Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska realizuje kilka projektów, które niemal bezpoœre-
dnio dotykaj¹ rozwoju lokalnej przedsiêbiorczoœci. Jednym z nich jest „Central European
Greenways”, którego celem jest wspieranie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturo-
wego oraz zrównowa¿onego rozwoju poprzez turystykê przyjazn¹ dla œrodowiska, promocjê
lokalnych produktów oraz inicjatywy spo³eczne. 

Inny program tej¿e Fundacji, a mianowicie „Produkt lo-
kalny” ogniskuje siê na rozwoju lokalnych gospodarek po-
przez stworzenie dobrego jakoœciowo, tzn. równie¿ o dobrej
jakoœci ekologicznej, produktu. Jak pisz¹ autorzy „rozwój pro-
duktów lokalnych jest korzystny zarówno ze wzglêdów œrodo-
wiskowych (wykorzystywane s¹ naturalne zasoby œrodowi-
ska), gospodarczych (nowe firmy, dochód dla mieszkañców,
podatki dla gminy, rozruch lokalnej gospodarki), jak i spo³ecz-
nych (miejsca pracy, ciekawe zajêcie, realizacja celów ¿ycio-
wych, wzrost poziomu ¿ycia i przywi¹zania do regionu)”. 

Bezpoœrednio do tworzenia miejsc pracy przyjaznych œrodowisku odnosi siê program
„Zielone Parki Przedsiêbiorczoœci”. Program w swej warstwie ideologicznej nawi¹zuje do
powszechnie wypowiadanego pragnienia, którym jest przyci¹gniêcie inwestorów do danego
regionu. Parki Przedsiêbiorczoœci d¹¿¹ do promocji regionów poprzez wskazywania ich œro-
dowiskowych walorów.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa realizuje kilka programów minipo¿y-
czkowych wspieraj¹c tworzenie miejsc pracy poza sektorem rolnym na terenie wsi. Choæ
Fundacja nie stosuje kryteriów ekologicznych przy udzielaniu po¿yczek, to wspierane przez
ni¹ indywidualne dzia³ania w znacznym stopniu odnosz¹ siê do rozwoju prac przyjaznych
œrodowisku.

Ciekawym w zamyœle jest projekt „E2” przenoszony do Polski przez organizacjê „Me-
nad¿erowie bez granic”. Jest on szerzej opisany w publikacjach Instytutu12, lecz warto przy-
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11 „Ekokadry 2000. Rola szkolnictwa wy¿szego w kszta³ceniu kadr ochrony œrodowiska. Potrzeby rynku pracy
i standardy UE”, Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.

12 „Przyjazne œrodowisku miejsca pracy – spo³eczne przedsiêwziêcia”, Instytut na rzecz Ekorozwoju przy
wspó³pracy European Environmental Bureau, Warszawa 2003.

Podlaski szlak Bociani dla orni-
tologów i turystów został zainic-
jowany przez Północnopodlaskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków,
które we współdziałaniu z wielo-
ma instytucjami i organizacjami
przygotowało 206 km trasę szla-
ku rowerowego. W całe przed-
sięwzięcie jest już zaangażo-
wanych 225 osób w przeliczeniu
na pełen etat. 



pomnieæ o nim w tym miejscu ze wzglêdu na mechanizm polegaj¹cy na finansowaniu miejsc
pracy z pieniêdzy uzyskanych z oszczêdnoœci funkcjonowania mediów bytowych w budyn-
kach objêtych programem proœrodowiskowego zarz¹dzania.

Inicjatywy rz¹dowe
„Zielone” miejsca pracy w sensie programu dzia³ania nie s¹ jedynie obszarem zainte-

resowania organizacji spo³ecznych. Pod tym tytu³em stworzony zosta³ program rz¹dowy.
Jego powstanie poprzedzi³a zorganizowana w listopadzie
2001 r. w Ministerstwie Œrodowiska13 konferencja na temat
„zielonych” miejsc pracy. W marcu 2002 r. Minister Œro-
dowiska og³osi³ uruchomienie projektu realizowanego we
wspó³pracy z ówczesnym Ministerstwem Pracy i Polityki
Spo³ecznej, który zapowiada³ zatrudnienie 5 000 osób,
w tym dla 2 000 absolwentów szkó³ leœnych. Mieli oni jako
sta¿yœci znaleŸæ pracê w lasach pañstwowych przy m.in.
zbieraniu œmieci, naprawie urz¹dzeñ turystycznych. Po zdanym egzaminie sta¿owym ab-
solwent szko³y móg³ zostaæ pracownikiem s³u¿b leœnych. Dla 3 000 bezrobotnych spodzie-
wano siê znaleŸæ pracê przy porz¹dkowaniu lasów. Koszt przedsiêwziêcia oceniano na 20
mln z³, a ka¿dy zatrudniony mia³ zarabiaæ œrednio 1000 z³. Koszty zatrudnienia podzie-
lono pomiêdzy ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Przedsiêbiorstwo „La-
sy pañstwowe”, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, EkoFun-
dusz, Agencjê W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa oraz te samorz¹dy, które by³yby w sta-
nie pokryæ 20% kosztów z w³asnych œrodków14. Program Zielone Miejsca Pracy jest ele-
mentem programu Pierwsza Praca. Absolwentów do udzia³u w programie kieruj¹ powia-
towe urzêdy pracy. Po kilku miesi¹cach realizacji projektu okaza³o siê, ¿e liczba absolwen-
tów spe³niaj¹cych kryteria (okreœlane przez s³u¿by leœne) by³a mniejsza od spodziewanych.
Jednym z powodów by³y w³aœnie brak zg³oszeñ w poszukiwanych specjalnoœciach. 

Charakterystyczne jest to, ¿e w oficjalnych informacjach program „zielonych” miejsc pracy
zmienia sw¹ kategorie na projekt. Z punktu widzenia polityki prozatrudnieneniowej by³oby wska-
zane, aby podjêta inicjatywa mia³a charakter stabilnego programu. Abstrahuj¹c od liczb okreœla-
j¹cych sukces lub niedoci¹gniêcia organizacyjne zasadnicz¹ w¹tpliwoœæ nale¿y zg³osiæ z punktu
widzenia zawê¿enia programowego idei „zielonych” miejsc pracy do leœnictwa. Myœlenie o kate-
gorii „zielonych” miejsc pracy poprzez pryzmat zatrudnienia w ochronie œrodowiska, co by³o wy-
raŸnie podkreœlane podczas wspomnianej konferencji w 2001 r., ograniczy³ na pewien czas mo¿-
liwoœci traktowania „zielonych” miejsc pracy jako kategorii obejmuj¹cej prace przyjazn¹ œrodowi-
sku w wielu innych sektorach. Ówczesny Minister Œrodowiska Stanis³aw ¯elichowski nie wyko-
rzysta³ przes³ania, które zawar³ we w³asnym stwierdzeniu „jest taka sytuacja, ¿e ka¿dy minister
musi byæ jednoczeœnie ministrem pracy”15. Pozostawi³ ka¿demu z ministrów prawo pozostania
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Po sześciu miesiącach funkcjono-
wania programu Zielone Miejsca
Pracy najwięcej skierowań na staż
wpłynęło z województw zacho-
dniopomorskiego, wielkopolskie-
go, podkarpackiego. Ogólna licz-
ba zgłoszeń w pierwszym okresie
realizacji projektu sięgnęła 800
osób.

13 Wspó³inicjatorem konferencji by³o Centrum Prac Systemowych.
14 Ministerstwo Œrodowiska, Komunikat prasowy, Warszawa 28 marzec 2002.
15 Ministerstwo Œrodowiska, Komunikat prasowy, Warszawa 28 marzec 2002.



sektorowym ministrem pracy zapominaj¹c, ¿e jednym z zasadniczych mechanizmów dochodze-
nia do zrównowa¿onego rozwoju jest integracja polityk sektorowych z ekologiczn¹. 

Obszarem wymagaj¹cym szczególnego traktowania w zakresie tworzenia programów roz-
woju jest wieœ. Znane s¹ powszechnie problemy terenów wiejskich, mniej œwiadomy jest na-
tomiast kierunek, w którym ich rozwój mia³by nastêpowaæ ograniczaj¹c skale naros³ych pro-
blemów i tworz¹c dogodne w skali europejskiej warunki dla równorzêdnego pod wzglêdem
jakoœci ¿ycia, funkcjonowania mieszkañców wsi polskiej. „Spójna polityka strukturalna roz-

woju obszarów wiejskich i rolnictwa”16 jest prób¹ nakreœlenia
tego kierunku. Dokument nawi¹zuje do zrównowa¿onego roz-
woju terenów wiejskich opartego o ochronê zasobów œrodowi-
ska wraz z dziedzictwem kulturowym. Przewiduje dla osi¹-
gniêcia tych celów programy edukacji, kszta³cenia dla mie-
szkañców wsi oczekuj¹c na uzyskanie pomocy finansowej ze
œrodków unijnych. Tereny wiejskie stwarzaj¹ ogromn¹ szansê

na rozwój przyjaznych œrodowisku miejsc pracy. Potwierdzenie tego znajdujemy w wielu przy-
k³adach lokalnego rynku pracy, które s¹ nowoczesne, odpowiadaj¹ wymogom cywilizacyj-
nym, nios¹ w sobie perspektywy. 

Do tworzenia przyjaznych œrodowisku miejsc pracy przyczyni³a siê z ca³¹ pewnoœci¹ usta-
wa o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych17. Ustawa okreœla zasady, na jakich
wspiera siê przedsiêwziêcia termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych oraz budynkach
u¿ytecznoœci publicznej, stanowi¹cych w³asnoœæ gmin lub bêd¹cych w ich zarz¹dzie. Podsta-
wowym elementem sytemu wspomagania jest udzielanie kredytów komercyjnych bankowych
z porêczeniem Skarbu Pañstwa z mo¿liwoœci¹ uzyskania stosunkowo wysokiej premii termo-
modernizacyjnej. W wyniku dzia³ania ustawy obok korzyœci œrodowiskowych stworzono rynek
pracy sk³adaj¹cy siê z szeregu lokalnych inicjatyw siêgaj¹cych kilkuset nowych miejsc pracy. 

Bez w¹tpienia inicjatywa pañstwa – inicjatywa odgórna –
jest po¿¹dan¹ dla stworzenie systemu wspieraj¹cego przed-
siêbiorczoœæ. Zwolennicy budowy koncepcji rozwoju pañ-
stwa od do³u do góry bêd¹ przekonywali, ¿e rola pañstwa nie
jest szczególnie w omawianej kwestii oczekiwana, jednak¿e
w przypadku chêci ukierunkowania dzia³añ na dany obszar,
w tym wypadku odnosz¹cy siê do problemów ochrony œrodo-
wiska, wydaje siê, ¿e zachêta pañstwa jest nieodzowna. Dzia-

³anie takie mo¿e byæ jednak potraktowane jako swoista subwencja i jako taka spotkaæ siê
z krytyk¹. Nie jest dziœ bowiem odosobniony pogl¹d, ¿e poszukuj¹cy pracy powinni mieæ ta-
kie same prawa i obowi¹zki18, a zatem wspieranie jednych mo¿e byæ traktowane jako dzia-
³anie odbywaj¹ce siê kosztem drugich.
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W Danii na tworzenie „zielonych”
miejsc pracy zostanie przezna-
czone ogółem 650 mln DKK – na
szczeblu lokalnym, na działania 
w zakresie przebudowy ekologicz-
nej i proekologiczne leśnictwo.
Przewiduje się, że równie aktywne
działania będą podejmowane w
następnych latach.

W Tychach woj. śląskie termomo-
dernizacją objętych zostanie 264
budynków mieszkalnych. W przeli-
czeniu na pełne etaty zatrudnio-
nych zostanie w ciągu sześciu lat
300 osób oraz 225 osób będzie w
tym okresie zatrudnionych przy
produkcji materiałów i urządzeń. 

16 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej, Warszawa lipiec 1999.
17 Dz.U. 1998, Nr 162, poz. 1121.
18 B. Gazier, „Transition Labour Markets”. Materia³y z seminarium: Transitional labour merkets - a new

strategy for an active labour market policy, Berlin 2000.



W szeregu krajów europejskich tworzone by³y polityki, które wspiera³y przedsiêbiorczoœæ
ukierunkowuj¹c j¹ na osi¹ganie celów ekologicznych i spo³ecznych. 

Wybór instrumentów do realizacji takiej polityki jest ró¿ny i cele przed ni¹ postawion¹
s¹ równie¿ odmienne, gdy¿ zale¿¹ od potrzeb panuj¹cych w danym kraju. W Danii m.in.
skierowano œrodki na tworzenie miejsc pracy przy oczyszczaniu terenów ska¿onych, w Ir-
landii na gospodarkê odpadami, we W³oszech na odnowê miast i modernizacjê budynków.

Przedstawione polskie programy „zielonych” miejsc pracy i termomodernizacji s¹ ele-
mentem polityki pañstwa wzglêdem zatrudnienia i poprawy stanu œrodowiska. Poprzez swe
dzia³ania rz¹dy inicjuj¹ce te programy mog³y siê spodziewaæ osi¹gniêcia okreœlonych, wy-
miernych celów i korzyœci. Skala potrzeb w ochronie œrodowiska jest znaczna i do zmiany
tej sytuacji mog³yby siê przyczyniæ zdecydowanie szersze programy wspierania przedsiêbior-
czoœci proœrodowiskowej.  

Do dzia³añ, które da³yby siê okreœliæ jako sk³adowe programu rz¹dowego w zakresie two-
rzenia „zielonych” rynków pracy mo¿na dodaæ:

• korzystne efekty ustawy o zamówieniach publicznych, je¿eli zostan¹ wprowadzone
kryteria ekologiczne dokonywania zakupów ze œrodków publicznych;

• dzia³alnoœæ Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej;
• dzia³alnoœæ Ekofunduszu.
Wymieniaj¹c oba fundusze nale¿y podkreœliæ, ze dotowane przez nie przedsiêwziêcia

z ca³¹ pewnoœci¹ przyczyniaj¹ siê do tworzenia przyjaznych œrodowisku miejsc pracy. O tej
roli obu instytucji czêsto nie pamiêtamy, a na podstawie doœwiadczeñ Instytutu mo¿na stwier-
dziæ, ¿e fakt ten nie w pe³ni jest uœwiadamiany przez samych pracowników tych funduszy. 

Je¿eli przyjmujemy, ¿e ograniczenie bezrobocia jest jednym z priorytetów pañstwa, to na-
le¿y oczekiwaæ, ¿e instytucje rz¹dowe bêd¹ stosowa³y kryterium tworzenia miejsc pracy przy
podejmowaniu zobowi¹zañ, inicjowaniu programów rozwo-
ju, planach, itp. Mo¿na równie¿ oczekiwaæ od instytucji
wspieraj¹cych realizacje programów ekologicznych by kryte-
rium zatrudnienia: okresowego, d³ugookresowego by³o brane
pod uwagê przy ocenie wniosków finansowych. Stosowanie
tego kryterium – jako elementu zestawów kryteriów ekoro-
zwojowych projektów powinno zaowocowaæ stworzeniem
mechanizmów, które stymulowa³yby wspó³finansowanie ze
œrodków niepublicznych preferowanych (lokalnie, regional-
nie) miejsc pracy w szeroko rozumianej ochronie œrodowiska. 

Po stronie oczekiwanych elementów rz¹dowej polityki tworzenia miejsc pracy znajduje siê
program ekologicznej reformy podatkowej. Reforma w swym za³o¿eniu stymuluje rozwój ryn-
ku pracy przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony zasobów naturalnych. Z dotychczaso-
wych doœwiadczeñ krajów, które wdro¿y³y u siebie Ekologiczn¹ reformê podatkow¹ (Niem-
cy, Holandia, Dania, Szwecja, W³ochy, Wielka Brytania) wynika, ¿e najbardziej korzystne
dla gospodarki kraju jest skupienie reformy podatkowej bezpoœrednio na zmniejszeniu obci¹-
¿eñ fiskalnych si³y roboczej oraz gospodarstw domowych. Wynikaj¹ce st¹d d³ugookresowe
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Od 1995 r. w Turynie we Włoszech
miasto wspiera rozwój przed-
siębiorstw społecznych zatrudnia-
jących przeważnie osoby niewyk-
walifikowane i będące długo bez-
robotnymi. Przedsiębiorstwa te
zajmują się opieką nad terenami
zielonymi, zarządzaniem kompos-
townią, zbieraniem odpadów, itp.
Przy dbaniu o zieleń zatrudnionych
jest 70 osób, a przy selekcji
odpadów 178 osób. 



skutki reformy podatkowej nie powinny hamowaæ wzrostu gospodarczego, jeœli zastosujemy
odpowiedni scenariusz, najlepiej oparty na wykorzystaniu dodatkowych œrodków uzyskanych
z reformy na obni¿enie obci¹¿eñ fiskalnych zwi¹zanych z zatrudnieniem oraz na sfinansowa-
nie programów wspieraj¹cych innowacje proekologiczne w produkcji i konsumpcji19. 

Skutki takiej transformacji podatkowej nie musz¹ oznaczaæ bezpoœredniego powstania
proœrodowiskowych miejsc pracy, niemniej otwiera ona drogê do zrównowa¿onego rozwoju,
w którym tworzenie takich miejsc pracy bezsprzecznie jest mo¿liwe. Ekologiczna reforma
podatkowa powinna wiêc znaleŸæ siê w polu zainteresowania polityków zajmuj¹cych siê
ochron¹ œrodowiska w Polsce. Wydaje siê, ¿e obecnie s¹ po temu powody natury zewnêtrz-
nej i wewnêtrznej.

Lokalne inicjatywy 

Jedn¹ z zasadniczych czêœci projektu „Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce –
wykorzystanie doœwiadczeñ UE” by³o zaprezentowanie przyk³adów tworzenia „zielonych”
miejsc pracy. Przyk³ady, których poszukiwano w Polsce i krajach cz³onkowskich UE mia³y spe³-

niaæ okreœlone wymogi, w tym mia³y byæ efektem lokalnej inicja-
tywy. Wychodziliœmy bowiem z za³o¿enia, ¿e zrozumienie po-
trzeb lokalnych mo¿e doprowadziæ do zrodzenia siê pomys³u na
uruchomienie dzia³alnoœci przyjaznej œrodowisku. Poniewa¿ za-
³o¿eniem projektu by³o równie¿ wskazanie, ¿e lokalny rynek pra-
cy wymaga wspó³dzia³ania, zmierzaliœmy do tego by w przyto-
czonych w opracowaniach dotycz¹cych „zielonych” miejsc pracy
ten element wspólnego tworzenia inicjatywy zosta³ zarysowany.

Sk¹d kwestia wspó³pracy i przypisana jej tak wysoka ran-
ga? Odpowiedzi nale¿y szukaæ w ogólnym przekonaniu In-
stytutu, ¿e do zrównowa¿onego rozwoju nale¿y dochodziæ
w wyniku porozumienia siê ró¿nych stron, gdy¿ w zrównowa-
¿ony rozwój jest wpisane poszukiwanie kompromisu. W kon-
sekwencji przyjêliœmy, ¿e skoro „zielone” miejsca pracy maj¹
byæ efektem realizacji programów proœrodowiskowych to ich
przyjêcie wymaga akceptacji wielu zainteresowanych grup
spo³ecznych dzia³aj¹cych w danym obszarze. Odwracaj¹c
niejako rozumowanie – osoby i instytucje zainteresowane
stworzeniem przyjaznego rynku pracy powinny wspó³praco-

waæ ze sob¹, by poprzez ich wspóln¹ inicjatywê doprowadziæ do realizacji projektów proe-
kologicznych stwarzaj¹cych mo¿liwoœæ wygenerowania „zielonych” miejsc pracy.
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19 „Ekologiczna reforma podatkowa”, Raport 2/2001 pod redakcj¹ W. Stodulskiego, Instytut na rzecz
Ekorozwoju, Warszawa 2001.

Regionalnemu Parkowi Krajobra-
zowemu La Brenne we Francji
postawiono, jako główny cel, two-
rzenie nowych miejsc pracy i przy-
wrócenie żywotności społecznoś-
ciom lokalnym. Zastosowane w ra-
mach projektu podejście polegało
przede wszystkim na stworzeniu
zachęt finansowych dla uru-
chamiania różnych lokalnych ini-
cjatyw i tworzenia miejsc pracy,
które pobudzałyby rozwój lokalny
w oparciu o zasady zrównoważo-
nego rozwoju. Ponadto, aby wspo-
móc różne lokalne inicjatywy z
zakresu handlu, przemysłu pamią-
tkarskiego czy tworzenia atrakcji 
i infrastruktury turystycznej stoso-
wano regionalne fundusze pomo-
cowe. Szacuje się, że ok. 90 miejsc
pracy jest utrzymywanych (lub
częściowo tworzonych jako cał-
kiem nowe miejsca), nie licząc w
tym miejsc pracy w rolnictwie, ry-
bactwie i w turystyce bezpośrednio. 



Prowadzone w ramach projektu warsztaty potwierdza³y przyjête przez Instytutu za³o¿e-
nie, ¿e w dyskusji spo³ecznoœci lokalnej o kierunkach rozwoju, tworzenie „zielonego” rynku
pracy jest wa¿nym jej sk³adnikiem; wytwarza on energiê pozwalaj¹c¹ na zidentyfikowanie li-
derów i dokonanie wyboru projektu do przysz³ej realizacji.

Wydaje siê, ¿e s¹ to sprawy oczywiste, a jednak trudno siê wyzbyæ wra¿enia, ¿e zapro-
szeni do dyskusji, w naszym przypadku o lokalnym rynku pracy spotkali siê przy tej okazji
po raz pierwszy. 

Wspó³dzia³anie, o które zabiega³ Instytut organizuj¹c spotkania terenowe w sprawie
„zielonych” rynków pracy mia³o zrodziæ siê w oparciu o dyskutowane projekty. Przedstawi-
ciele administracji, biznesu, organizacji spo³ecznych czy indywidualni liderzy byli zaintere-
sowani podjêciem dzia³añ kontynuuj¹c podjête podczas warsztatów ustalenia. Jednak¿e
w praktyce, w miarê up³ywu czasu, porozumienie i chêæ wspó³pracy mala³a. Czas poœwiê-
cony zacieœnieniu zwi¹zków okaza³ siê za krótki.

Niejako na potwierdzenie prawid³owego podejœcia InE do tworzenia rynków pracy po-
przez wspó³pracê ró¿nych stron warto przytoczyæ projekt realizowany w Polsce – program
wdra¿ania modelu partnerstwa lokalnego. Model Partnerstwa Lokalnego zosta³ opracowany
przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej na podstawie badañ
i obserwacji œwiatowego rynku pracy. G³ównym celem programu jest zbudowanie trwa³ego
partnerstwa pomiêdzy instytucjami rz¹dowymi, lokalnymi przedsiêbiorcami, samorz¹dem
i organizacjami pozarz¹dowymi, instytucjami infrastruktury oraz mieszkañcami spo³ecznoœci
lokalnej na rzecz o¿ywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. W Polsce
program uruchomiono na terenie trzech województw: lubelskiego, ma³opolskiego i pomorskie-
go. Skala dzia³añ planowanych w ramach omawianego programu i projektu realizowanego
przez Instytut nie daj¹ siê porównaæ, choæ za³o¿enia i cele maj¹ wiele wspólnych elementów.
To co ró¿ni oba dzia³ania, to rozmach programu amerykañskiego w porównaniu ze skromnym
planem dzia³añ Instytutu, nacisk na poszukiwanie rozwi¹zañ w sferze zrównowa¿onego roz-
woju (Instytut), a nie wzrostu gospodarczego, ku któremu zwraca siê program amerykañski.
Wydaje siê, ¿e bez ci¹g³oœci wsparcia dzia³añ programu Partnerstwa Lokalnego po jego za-
koñczeniu jego uczestnicy stan¹ przed podobnym problemem jak Instytut i jego partnerzy te-
renowi. Partnerstwo mo¿e wygasaæ szybciej ni¿ powstan¹ pierwsze efekty dzia³ania.

Co wynika z doœwiadczeñ InE?
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e wspó³praca lokalnych œrodowisk jest jedn¹ z mo¿li-

wych form dochodzenia do „zielonego” rynku pracy. Do zawi¹zania wspó³pracy potrzeba,
jak w ka¿dej innej sferze, inicjatora, który mo¿e wywodziæ siê ze spo³ecznoœci lokalnej lub byæ
zewnêtrznym animatorem dzia³añ. Odwo³anie siê do dotychczasowych doœwiadczeñ uczest-
ników przedsiêwziêcia oraz ich reprezentatywnoœæ podnosi szanse powodzenia. Nie bez zna-
czenia jest tu wspó³dzia³anie administracji lokalnej, biznesu i organizacji spo³ecznych. 

Podkreœlenia wymaga rola administracji rz¹dowej czy samorz¹dowej. Jej otwarcie na
wspó³pracê, zdolnoœæ do podejmowania przedsiêwziêæ innowacyjnych w danym terenie, po-
moc w poszukiwaniu funduszy, mo¿noœæ udzielenia wyjaœnieñ w zakresie polityki pañstwa,
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regionu w odniesieniu do zatrudnienia, ochrony œrodowiska,
itp. bêd¹ wa¿nym wk³adem na ka¿dym etapie realizowanego
projektu czy programu lub nawet skromnego przedsiêwziêcia.

Zrozumienie przez zaproszonych do udzia³u za³o¿eñ
zrównowa¿onego rozwoju jest o tyle wa¿ne, ¿e poszerza ono
mo¿liwoœci poszukiwania rozwi¹zañ lokalnych problemów
œrodowiskowych, spo³ecznych i ekonomicznych. 

Warta zaznaczenia jest rola dobrego przyk³adu, jako za-
czynu do dyskusji. Wiarygodnoœæ przytaczanego przyk³adu
ma znaczenie stymuluj¹ce. 

Nie bez znaczenia jest uœwiadomienie uczestnikom, ¿e
efektem ich pracy mo¿e byæ niewielki rynek pracy, a mimo to
warto podj¹æ starania by doprowadziæ do jego utworzenia, je-
¿eli odpowiada on na potrzeby spo³ecznoœci, stwarza per-
spektywy dla innych.

Kontynuacja zainicjowanych dzia³añ jest kluczowym wa-
runkiem powodzenia przedsiêwziêcia. 

Czego się uczyć?

By znaleŸæ pracê trzeba coœ umieæ. W zeszycie „Przyjazne œrodowisku miejsca pracy –
spo³eczne przedsiêwziêcia”20 wymienionych zosta³o kilka wyzwañ, które bêd¹ od
spo³eczeñstwa polskiego wymaga³y w nadchodz¹cych latach reakcji – miejmy nadziejê po-
zytywnej. Wp³yw tych wyzwañ na tworzenie miejsc pracy wydawa³ siê Instytutowi szczegól-

nie istotny. S¹ nimi:
• tworzenie spo³eczeñstwa wiedzy, które jako cel odnosi siê

do wszystkich krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej
(Proces Lizboñski), w tym w sposób szczególny do Polski,
je¿eli weŸmiemy pod uwagê niedostatek cywilizacyjny wy-
wo³any poziomem wiedzy naszego spo³eczeñstwa;

• rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego – rozumianego jako sta-
le rosn¹cej liczby ludzi zaanga¿owanych w ¿ycie publiczne;

• rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego, co jest zapewne czêœci¹ szerszych pojêciowo
powy¿ej wymienionych procesów, ale tworzy szczególny zakres dzia³añ, zachowañ
i potrzeb, które wymagaj¹ kreowania nowych miejsc pracy oraz zmieniaj¹ jego do-
tychczasow¹ naturê;
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20 „Przyjazne œrodowisku miejsca pracy - spo³eczne przedsiêwziêcia”, Instytut na rzecz Ekorozwoju,
Warszawa 2003.

W związku ze wzrostem zapotrze-
bowania na ciepło w Lubaniu Śl.
postanowiono do tego celu wyko-
rzystać słomę tak, aby docelowo
stanowiła ona 40% w bilansie
paliwowym. Rozbudowano kotłow-
nię i przeprowadzono gruntowną
modernizację systemu regulacji w
węzłach ciepłowniczych dla uzys-
kania kontroli nad ich pracą w
okresie szczytowego zapotrzebo-
wania na ciepło i rozbudowano
sieć ciepłowniczą. W efekcie in-
westycji uzyskano obniżenie kosz-
tów produkcji ciepła i znaczne re-
dukcje emisji zanieczyszczeń. Rol-
nicy z okolic Lubania uzyskują no-
we, pewne dochody ze sprzedaży
słomy. Sezonowo zatrudnia się od
14 do 16 pracowników w okresie
zbioru słomy, a przy transporcie
pracuje od 4-6 pracowników.

Od sierpnia 2001 r. działa w Ełku
Centrum Edukacji Ekologicznej w
powiązaniu z Ośrodkiem Dosko-
nalenia Nauczycieli. Centrum za-
trudnia bezpośrednio 2,5 osoby, a
także prowadzone tu są w oparciu
o umowy o pracę zajęcia z zakre-
su edukacji ekologicznej. Lokalny
biznes jest zaangażowany w ob-
sługę Centrum. 



• poszerzanie zaplecza spo³ecznego dla zrównowa¿onego rozwoju rozumianego jako
budowanie poparcia dla dzia³añ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju, poszukiwanie
dróg dochodzenia do nowych – mo¿liwe, ¿e kosztownych rozwi¹zañ.

Elementem wspólnym dla wszystkich wymienionych kierunków jest potrzeba kszta³ce-
nia, którego celem, z jednej strony, jest wyrównywanie szans i mo¿liwoœæ konkurencji z in-
nymi spo³eczeñstwami – powiedzmy w Europie, ale równie¿ celem jest mo¿liwoœæ znale-
zienia swego miejsca na rynku pracy. Poszczególne progra-
my rz¹dowe i dzia³ania pozarz¹dowe, jak i te podejmowa-
ne przez sektor biznesu, dostarczaj¹ nowych mo¿liwoœci
w zakresie edukacji. Nie miejsce na to by rozwijaæ istotny
w¹tek potrzeby kszta³cenia ustawicznego, dyskusji kogo
i jak szkoliæ by trzyma³ siê mocno na rynku pracy, a w ka¿-
dym przypadku by z niego nie wypada³. Jednak¿e jest tu
miejsce na chwilê refleksji dotycz¹cej narodowej strategii
edukacji ekologicznej. Opracowana w Ministerstwie Œro-
dowiska jest wa¿nym dokumentem i potrzebnym – je¿eli
bêdzie mia³a swe praktyczne odzwierciedlenie. Strategia opiera siê na instytucjach trady-
cyjnie dzia³aj¹cych na rzecz poszerzenia wiedzy ekologicznej, w niewielkim stopniu odno-
sz¹c siê do potencjalnej przedsiêbiorczoœci obywatelskiej. Pomimo, ¿e zosta³a ona zauwa-
¿ona, tkwi¹ce w niej mo¿liwoœci nie zosta³y odpowiednio wyeksponowane. W konsekwen-
cji obni¿y to skutecznoœæ przewidywanych dzia³añ. Strate-
gia statycznie odnosi siê do dzia³alnoœci zawodowej w tury-
styce, pozostawia na uboczu inne dziedziny, takie jak trans-
port, rolnictwo, budownictwo. Uwaga ta nie zmierza do su-
gestii opracowania sektorowej strategii edukacji ekologicz-
nej, ale do pokazania korzyœci, jakie wiedza ekologiczna
mo¿e przynieœæ podnosz¹c konkurencyjnoœæ polskiego
przedsiêbiorstwa, otwieraj¹c rynek pracy dla osób posiada-
j¹cych wiedzê o œrodowisku. Wydaje siê, ¿e realizacja stra-
tegii edukacji ekologicznej tylko w czêœci, choæ podkreœlmy
zasadniczej, spe³ni oczekiwania w zakresie tworzenia wa-
runków dla „zielonych” rynków pracy. 

Przed problemem, czego siê uczyæ staj¹ ka¿dego roku
rzesze kandydatów do szkó³, uczelni. Jednym z kryteriów
wyboru kierunku nauki jest rozwój zainteresowañ i póŸniej-
sza mo¿liwoœæ znalezienia pracy. Wœród zawodów, które mo-
g¹ mieæ przysz³oœæ wymienia siê „zawody in¿ynierskie zwi¹-
zane z nowymi technologiami, telekomunikacj¹, odnawialny-
mi Ÿród³ami energii oraz biotechnologiê”.21
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TERRE jest typową komercyjną
spółką recyklingowi działającą na
terenie Wallonii i w Brukseli. Zaj-
muje się ona gromadzeniem pa-
pieru i tekstyliów, oferując pracę
młodym bezrobotnym ludziom.
Następnie są one przetwarzane 
w różny sposób i sprzedawane.
TERRE zatrudnia 280 osób, głównie
będących w trudnym położeniu i
przerabia dziennie 100 ton pa-
pieru i 20 ton ubrań.  

21 D. Czerwieñska, „Studiuj z g³ow¹”, Rzeczpospolita 14 maja 2003 r.

W latach 1995-2001 w ramach
systemu szkoleń prowadzonych dla
audytorów energetycznych nad-
zorowanego przez Krajową Agen-
cję Poszanowania Energii S.A. zor-
ganizowano prawie 170 szkoleń
na terenie całej Polski, w których
uczestniczyło ponad 3 200 inży-
nierów o specjalnościach głównie
budowlanych i energetycznych. 
Pozwoliło to na wyszkolenie w pod-
stawowym zakresie dużej grupy
audytorów i doradców energetycz-
nych oraz szerokie upowszechnie-
nie wiedzy z tego zakresu. Niestety,
z powodu licznych ograniczeń, w
tym przede wszystkim finansowych
i braku zewnętrznych źródeł dofi-
nansowania, szkolenia te, jakkol-
wiek znacznie przybliżające zagad-
nienia efektywności energetycznej
nie przybliżają w zadowalającym
stopniu całej złożoności zagad-
nienia.



Jak wynika z raportu „O nowych zawodach”22 ochrona œrodowiska nale¿y do tych dzie-
dzin w których najszybciej zachodz¹ zmiany i powstaje koniecznoœæ podnoszenia kwalifika-
cji. W raporcie wymienia siê nowe zawody, które jak siê przewiduje powstan¹ lub umocni¹
siê na naszym rynku pracy w najbli¿szych kilkunastu latach Z dziedziny ochrony œrodowi-
ska wybrano nastêpuj¹ce: 

• Inspektor ochrony œrodowiska, który jest urzêdnikiem pañstwowym kontrolu-
j¹cym realizacjê ustaw, uchwa³ i innych przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska
i dziedzin pokrewnych. Spe³niaæ mo¿e rolê, co jest ciekawe, mediatora w sprawach
konfliktowych pomiêdzy spo³eczeñstwem, organizacjami ekologicznymi a admini-
stracj¹ w sprawach œrodowiskowych.

• Stra¿nik ochrony przyrody jest terenowym wspó³pra-
cownikiem s³u¿b administracyjnych oraz innych podmio-
tów przy codziennym egzekwowaniu norm, przepisów
i zwyczajów w szeroko rozumianej dziedzinie ochrony œro-
dowiska i rozwoju zrównowa¿onego. 

• Edukator ekologiczny, którego przyjemniej by³oby na-
zwaæ nauczyciel szkó³ ró¿nego poziomu i profilu, zajmuj¹-
cy siê i koordynuj¹cy kszta³cenie oraz wychowanie w zakre-
sie ochrony œrodowiska i zrównowa¿onego rozwoju.

• Ekspert, doradca ekologiczny to niezale¿ny specjali-
sta z okreœlonej dziedziny wi¹zanej z ochron¹ œrodowiska,
uczestnicz¹cy w procedurach zarz¹dzania jako wynajêty
ekspert. Zwi¹zany lub nie z firmami prywatnymi.

• In¿ynier ochrony œrodowiska – projektant, nadzoruj¹cy lub obs³uguj¹cy urz¹-
dzenia ochrony œrodowiska. 

Przytoczona analiza budzi zmienne refleksje. Z jednej strony, wydaje siê, ¿e uszczu-
plono mo¿liwoœci wykreowania nowych zawodów, z drugiej zaœ, mo¿na siê przychyliæ do
wniosków uznaj¹c wielosektorowe zapotrzebowanie na wymienione zawody. 
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Położony w dolinie Altmûhl w Ba-
warii w Niemczech kompleks tar-
gowo-wypoczynkowy Rastmarkt
Obere Altmûhl składa się z hali tar-
gowej (500 lokalnych produktów
rolniczych wytworzonych metodami
przyjaznymi dla środowiska), resta-
uracji (kuchnia frakońska z loka-
lnych produktów), hotelu (energia,
ciepła woda, ogrzewanie w oparciu
o lokalne zasoby energii odnawial-
nej) i centrum informacji turysty-
cznej. Utworzono 60 miejsc pracy,
kilka dodatkowych powstało w
okolicy. Rolnicy natomiast uzyskali
rynek na swoje produkty i związane
z tym dochody.

22 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2000.



„ZIELONE” MIEJSCE PRACY

Jak zdefiniować „zielone” miejsce pracy? 

Pojêcie „zielone” miejsce pracy przysparza sporo trudnoœci przy próbie jego zdefiniowa-
nia. Przyczyna le¿y w szerokoœci odniesieñ do ochrony œrodowiska. Konsekwencj¹ tych trud-
noœci jest problem w okreœleniu bezpoœrednich i poœrednich efektów polityk ekologicznych w
zakresie zatrudnienia.

Najproœciej jest odnieœæ „zielone” miejsce pracy do aktywnoœci zwi¹zanej z sektorem ochro-
ny œrodowiska i wówczas „zielone” miejsce pracy oznacza pracê w ochronie œrodowiska.

Sytuuje siê je równie¿ w:
• gospodarce odpadami i energi¹;
• odnawialnych Ÿród³ach energii;
• rewitalizacji terenów zdegradowanych;
• obni¿eniu emisji zanieczyszczeñ powietrza, poprawie

jakoœci wody;
• rozwoju i utrzymaniu terenów zielonych.
• ekoturystyce.23

Spektrum mo¿liwoœci definiowania „zielonego” miejsca
pracy przebiega od wspomnianego ju¿ sektora ochrony œrodo-
wiska poprzez prace, które w wyniku stosowania systemów
kontroli lub stosowania nowych technologii zmniejszaj¹ presjê
na œrodowisko po pracê, której wykonanie wymaga odpowie-
dniej wiedzy z zakresu ochrony œrodowiska24. 

Powy¿ej zaprezentowane spektrum nie uwzglêdnia podno-
szonej w literaturze relatywnoœci dzia³añ cz³owieka wzglêdem
œrodowiska (zak³ad oczyszczania miasta wprowadza równie¿
zanieczyszczenia do œrodowiska), jak równie¿ punktu odniesie-
nia oceny przyjaznoœci danej dzia³alnoœci dla œrodowiska, która
pomimo stosowania rozwi¹zañ proekologicznych mo¿e byæ ci¹-
gle niedostateczna w zwi¹zku ze sta³ym rozwojem technologii.

Mo¿na by konkludowaæ, ¿e nie ma idealnego „zielone-
go” miejsca pracy. Ta skala niepewnoœci sk³ania do czêstego stosowania bardzo szerokiego
okreœlenia „zielonego” miejsca pracy jako aktywnoœci, która nie szkodzi œrodowisku. 

Instytut w poszukiwaniach w³asnej definicji wyszed³ z za³o¿enia, ¿e „zielone” miejsce
pracy powinno charakteryzowaæ siê tym, ¿e nie: 
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23 K. Kwatera, Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska, Prezentacja Brzozów 2003.
24 „Environmental  polices and employment”, OECD, Pary¿ 1997.

W 9-hektarowym gospodarstwie
ekologicznym działającym od
1990 r. położonym w otulinie
Brodnickiego Parku Krajobrazo-
wego rozpoczęto w 1991 r. prze-
twórstwo zbóż we własnej wyt-
wórni makaronów „Bio”. Rolnik w
swej wytwórni produkuje mąkę
razową, makarony razowe, płatki
zbożowe, otręby i inne produkty
ekologiczne, przetwarzając rocz-
nie około 100 ton ziarna zbóż.
Stałymi odbiorcami produktów eko-
logicznych jest 10 hurtowni na te-
renie całego kraju. Sprzedaż pro-
wadzona jest również na miejscu,
w gospodarstwie, towar dowożony
jest też czasem bezpośrednio do
odbiorców. Dodatkowo prowadz-
one jest też suszeniewarzyw pro-
dukowanych metodami ekologicz-
nymi. Łącznie w gospodarstwie 
i w wytwórni pracuje stale 5 osób
– rolnik i jego żona oraz 3 osoby
zatrudnione na stałe – oraz do-
datkowo 1 osoba zatrudniana
sezonowo.



• powoduje strat ekologicznych;
• narusza praw przysz³ych pokoleñ.
Zatem „zielone” miejsca pracy to miejsca pracy powstaj¹ce w zwi¹zku z podejmowa-

niem bezinwestycyjnych i inwestycyjnych przedsiêwziêæ, których efektem jest zmniejszenie
presji na œrodowisko naturalne ze strony gospodarki i konsumpcji. 

„Zielone” miejsca pracy mog¹ powstawaæ w ka¿dym sektorze gospodarki, warunkiem
jest, aby osoby zatrudnione by³y bezpoœrednio lub poœrednio zaanga¿owanie w poprawianie
stanu œrodowiska na danym terenie oraz w przeciwdzia³anie przedsiêwziêciom szkodliwym
dla stanu œrodowiska zarówno w krótkim, jak i w d³ugim czasie. Na przyk³ad, pracê nau-
czycieli i dzia³aczy organizacji spo³ecznych podnosz¹cych wiedzê i œwiadomoœæ ekologiczn¹
uczniów i spo³eczeñstwa, jak równie¿ naukowców i projektantów zatrudnionych w jednost-
kach badawczo-rozwojowych uczelni i firm mo¿na zaliczyæ do „zielonych” miejsc pracy,
chocia¿ efekty tej pracy w odniesieniu do stanu œrodowiska maj¹ charakter poœredni i d³ugo-
falowy. Z drugiej strony, liczne „zielone” miejsca pracy istniej¹ w sektorze infrastruktury ko-
munalnej zwi¹zanej z gospodark¹ wodno-œciekow¹, gospodarowaniem odpadami komunal-
nymi i przemys³owymi, ochron¹ powietrza atmosferycznego i z innymi dziedzinami ochro-
ny œrodowiska. Praca osób zatrudnionych w tych dziedzinach bezpoœrednio i na bie¿¹co
przyczynia siê do ograniczania presji na œrodowisko. Na szczególn¹ uwagê w³adz i spo³e-
czeñstwa zas³uguj¹ miejsca pracy powstaj¹ce w dziedzinach innowacyjnych ukierunkowa-
nych na osi¹ganie oszczêdnoœci w u¿ytkowaniu zasobów naturalnych, energii i wody dla ce-
lów produkcji i konsumpcji. Redukuj¹c zu¿ycie tych dóbr osi¹gamy potrójn¹ korzyœæ:

• zmniejszamy koszty produkcji i konsumpcji, co bezpoœre-
dnio przyczynia siê do wzrostu dobrobytu, gdy¿ produ-
kujemy i konsumujemy wiêcej w przeliczeniu na jednost-
kê zu¿ywanego zasobu lub energii; 

• redukujemy iloœæ zanieczyszczeñ i odpadów w przelicze-
niu na jednostkê wytworzonego produktu, gdy¿ mniejsze
zu¿ycie zasobów przek³ada siê na zmniejszenie emitowa-
nych zanieczyszczeñ i odpadów; 

• zatrudniamy wiêcej osób w dziedzinach przyczyniaj¹cych
siê do oszczêdnoœci zasobów, energii, w tym paliw i wody.
Do takich dziedzin, wa¿nych zarówno dla poprawy stanu

œrodowiska, jak i do powstawania miejsc pracy, nale¿¹: roz-
wijanie odnawialnych Ÿróde³ energii, rozwój rolnictwa ekolo-
gicznego, wzmacnianie transportu publicznego w aglomera-
cjach, rozwijanie ró¿nych form ekoturystyki, rozwijanie us³ug
zwi¹zanych z energooszczêdnoœci¹ zasobów mieszkanio-
wych. Wymienione dziedziny pokrywaj¹ siê lub stanowi¹
uzupe³nienie wspomnianych wy¿ej obszarów, z którymi iden-
tyfikuje siê powstawanie „zielonych” miejsc pracy.
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Wprowadzono zintegrowany system
transportu turystycznego w Alpach,
którego celem była poprawa
wydolności tego systemu w powią-
zaniu ze zgodnością ze środowis-
kiem i lepiej rozwiniętym systemem
informacji turystycznej. W części
austriackiej przedsięwzięcie było
realizowane pod hasłem „Zrów-
noważony transport – turystyka
bez samochodu”. Stworzono wy-
sokiej jakości produkt turystyczny –
„wczasy bez samochodu”. Rozła-
dowano ruch turystyczny w miejs-
cowościach objętych przedsięwzię-
ciem, ulice stały się przyjazne dla
pieszych, ruch samochodowy trzy-
many jest z dala od centrum, sto-
suje się napęd elektryczny w trans-
porcie. W efekcie zanotowano
wzrost ruch turystycznego w tych
miejscowościach w zimie o 30%, 
a w lecie o 47%. Nastąpił także
wzrost udziału transportu kole-
jowego z 9% do 25%.



Ostatecznie przyjêto, ¿e:
„Zielone” (lokalne) miejsce pracy jest to dzia³alnoœæ wynikaj¹ca z proeko-

logicznych przemian w produkcji, us³ugach i konsumpcji oraz stylu ¿ycia,
która sprzyja wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz wzmacnia rozwój lokal-
nej przedsiêbiorczoœci.

W za³¹czniku nr 5 zaproponowano kryteria selekcyjne dotycz¹ce „zielonych” miejsc pra-
cy i to w sensie ogólnym, jak i w wybranych sektorach.25

„Zielony” lokalny rynek pracy

Zazielenianie lokalnych rynków pracy jest to proces utrzymywania i powstawania w ska-
li lokalnej, w powiecie, gminie, mieœcie, wsi, osiedlu „zielonych” miejsc pracy. W procesie
tym aktywny udzia³ bior¹ w³adze lokalne, przedsiêbiorcy, dzia³acze organizacji spo³ecznych,
przedstawiciele instytucji finansowych (banków, agencji i instytucji administruj¹cych fundu-
szami krajowymi i unijnymi). Istotnym elementem tego procesu jest partnerstwo tych grup
spo³ecznych, a nadrzêdnym celem ich dzia³ania jest wzrost przedsiêbiorczoœci i konkuren-
cyjnoœci na ich terenie oraz wykorzystywanie lokalnych zasobów, w tym lokalnych zasobów
pracy. Miejsca pracy w dziedzinach proekologicznych stanowi¹ niszê lokalnych rynków pra-
cy. Istot¹ zazieleniania lokalnych rynków pracy w Polsce powinno byæ trwa³e i konsekwent-
ne rozszerzanie tej niszy tak, aby nastêpowa³a restrukturyzacja lokalnych rynków pracy
w kierunku bardziej przyjaznym œrodowisku oraz, aby wiêcej takich miejsc pracy przybywa-
³o ni¿ ubywa³o. 
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25 Za³¹czony materia³ ma charakter roboczy i pokazuje kierunki poszukiwania kryteriów. Nie jest to praca
zakoñczona.



CZY TWORZENIE „ZIELONYCH” MIEJSC PRACY ODPOWIADA 
NA WYZWANIA XXI WIEKU, PRZED KTÓRYMI STAJE POLSKA?

Wyzwañ XXI wieku jest wiele i zapewne przyjazne œrodowisku miejsca pracy nie wy-
pe³niaj¹ luk, przed którymi staje nasza cywilizacja. Je¿eli odniesiemy problem do naszej
krajowej skali relacja pomiêdzy „zielonymi” miejscami pracy a tym, jaki wysi³ek musi byæ
dokonany by sprostaæ kierunkom rozwoju staje siê czytelna. 

„Zielone” miejsca pracy, jak ma³o która sfera aktywnoœci ludzkiej odpowiada oczekiwa-
niom wynikaj¹cym z realizacji za³o¿eñ zrównowa¿onego rozwoju. „Zielone” miejsca pracy
wzmacniaj¹ zrównowa¿enie gospodarki, gdy¿ wype³niaj¹ stawiane przez ni¹ wymagania.
Z jednej strony, s¹ generowane poprzez zmianê wzorców konsumpcji na proekologiczne,
z drugiej strony, stymuluj¹ takie zmiany, kiedy ich efektem jest podnoszenie œwiadomoœci
ekologicznej spo³eczeñstwa. 

Przyjazne œrodowisku miejsce pracy wi¹¿¹ siê z posiadaniem wiedzy na temat œrodowi-
ska i jego zwi¹zków z innymi dziedzinami gospodarki. Ta wiedza jest dziœ standardem za-

rz¹dzania w biznesie i sprawowaniu w³adzy publicznej. Od-
powiednie jej wykorzystanie umo¿liwia podejmowanie w³a-
œciwych, nowoczesnych i innowacyjnych decyzji. Przyczynia-
j¹ siê one do poprawy wzrostu konkurencyjnoœci danej sfery
dzia³ania i jej produktów. Znakiem jakoœciowym tej sfery sta-
je siê przyjaznoœæ dla œrodowiska, która w przypadku Polski
jest znakiem podwójnie po¿¹danym. Z jednej strony – nastê-
puje poprawa stanu œrodowiska, co wp³ywa korzystnie na ja-
koœæ ¿ycia mieszkañców, z drugiej – nadaje odpowiedni wi-
zerunek naszemu pañstwu na forum miêdzynarodowym. Pol-
ska pañstwem realizuj¹cym zrównowa¿ony rozwój by stra-
wersowaæ znane z przesz³oœci has³a propagandowe. 

W znakomitej czêœci „zielone” miejsca pracy powstaj¹ce w wyniku realizacji lokalnych
czy regionalnych programów zrównowa¿onego rozwoju odnosz¹ siê do ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw. Poszukiwanie sposobów na wspieranie tej skali przedsiêbiorczoœci jest wy-
zwaniem dla polityków i szans¹ rodz¹cych siê lokalnie inicjatyw. Lokalnoœæ ma³ych ekolo-
gicznych przedsiêwziêæ jest elementem polityk ekologicznych.

Szereg przyjaznych œrodowisku miejsc pracy bêdzie spe³nia³o spo³eczne oczekiwania
zwi¹zane z wykonywaniem zawodu sprawiaj¹cego przyjemnoœæ. Ten w¹tek, o którym tak
ciê¿ko jest mówiæ w sytuacji wysokiego bezrobocia, mo¿e jednak pojawiaæ siê z coraz wiêk-
sz¹ intensywnoœci¹ w nadchodz¹cych dziesiêcioleciach. Zmienia siê bowiem charakter pra-
cy i uczynienie z niej elementu satysfakcji ¿yciowej jest wyrazem d¹¿enia do normalnoœci.

Przyst¹pienie Polski do Unii stwarza niebywa³¹ szansê poszerzenia mo¿liwoœci tworze-
nia przyjaznych œrodowisku miejsc pracy. Szacunki prowadzone przez niezale¿ne oœrodki ba-
dawcze wykazuj¹ wzrost zatrudnienia, który nast¹pi w wyniku wdra¿ania regulacji prawnych
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Powstała na Żywiecczyźnie Spółka
„Beskid” zajmująca się selektywną
zbiórką odpadów komunalnych i ich
zagospodarowaniem, a także gos-
podarką surowcami wtórnymi zrze-
sza obecnie 18 gmin obejmując
swym zasięgiem powierzchnię 1130
km2, którą zamieszkuje 175 tys.
osób. Wdrożony został system selek-
tywnej zbiórki, wybudowana stacja
segregacji śmieci i uruchomiono
kompostownię odpadów komunal-
nych. Dzięki jej działalności „czystość”
surowców wtórnych wynosi 80%.
Stworzono 110 nowych miejsc pracy.



z dziedziny ochrony œrodowiska. Znacznie wiêksza mo¿liwoœæ drzemie w funduszach struk-
turalnych, które bêd¹ stymulowa³y rozwój gospodarczy regionów. To, czy bêd¹ one wykorzy-
stane na cele wzmacniaj¹ce zrównowa¿enie zale¿y od naszych preferencji i wyboru. 

WNIOSKI

Omawiany projekt „Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce – wykorzystanie
doœwiadczeñ Unii Europejskiej” realizowany wspólnie przez Instytut na rzecz Ekorozwoju
i European Environmental Bureau jest przyk³adem odmiennego podejœcia do problematyki
ochrony œrodowiska przez organizacje ekologiczne. Nie jest to, bowiem li tylko, troska
o ochronê przyrody czy przeciwdzia³anie zanieczyszczeniom, ale poszukiwanie rozwi¹zañ
zagadnieñ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska w sferze gospodarczej i spo³ecznej. Prezento-
wane w publikacjach zwi¹zanych z projektem, jak i w trakcie
seminariów oraz koñcowej konferencji w Warszawie przyk³a-
dy tworzenia „zielonych” miejsc pracy mog¹ i bêd¹ s³u¿yæ
do pobudzania myœlenia o zastosowaniu  podobnych rozwi¹-
zañ. Jednak obok dobrego pomys³u bardzo wa¿n¹ osob¹ jest
lider i chêæ do wspó³pracy w celu realizacji jego zamierze-
nia. Bez zgromadzenia tzw. masy krytycznej wspó³pracuj¹-
cych ze sob¹ osób i instytucji ogranicza siê mo¿liwoœci  po-
wodzenia podejmowanych dzia³añ. Wa¿na rola przypada tu
zarówno administracji samorz¹dowej, która winna wspieraæ
wszelkie inicjatywy s³u¿¹ce tworzeniu „zielonych” miejsc
pracy, jak i organizacjom spo³ecznym, które winny pe³niæ rolê katalizatorów ca³ego procesu.
WyraŸnie to widaæ, zw³aszcza w przyk³adach z obszaru UE, jak istotn¹ rolê pe³ni proces
dochodzenia do w³aœciwych rozwi¹zañ w drodze kompromisu. 

Poprzez  „zielone” miejsc pracy przyczyniamy siê do rozwi¹zywania globalnych proble-
mów ekologicznych. S³u¿ymy tak¿e – z racji ochrony zasobów – przysz³ym pokoleniom.
W skali lokalnej, w dzia³aniu doraŸnym i d³ugotrwa³ym ten typ pracy ³¹czy siê z dzia³ania-
mi na rzecz pomocy ludziom, którzy nie tylko s¹ bezrobotni, ale czêsto znajduj¹ siê na mar-
ginesie ¿ycia spo³ecznego. Ten wymiar moralny czy etyczny takich miejsc pracy jest w dzi-
siejszym œwiecie nie bez znaczenia. 

W publikacjach zwi¹zanych z projektem wielokrotnie podkreœla siê znaczenie integracji
polityk sektorowych z polityk¹ ekologiczn¹. Prezentowane przyk³ady – czy to z UE, czy Pol-
ski – id¹ dalej. Nie dotycz¹ one li tylko poziomu polityki, ale pokazuj¹ integracjê na pozio-
mie dzia³ania. Integracja ta ma szeroki zakres, gdy¿ obejmuje zarówno poszczególne sekto-
ry gospodarki, jak równie¿ integracjê poszczególnych instytucji czy te¿ sektora publicznego
z prywatnym czy z pozarz¹dowym. Sens tej integracji wyra¿a siê potem w uzyskiwaniu
podwójnych czy te¿ potrójnych efektów – gospodarczych, spo³ecznych i ekologicznych.
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Fundacja „Barka” powstała w 1989 r.
i zajmuje się ludźmi „zapomnia-
nymi i niechcianymi” po to, aby
stworzyć im szansę rozwoju osobis-
tego i społecznego. Część z działań
„Barki” ma charakter proekologi-
czny, takie jak: rolnictwo ekologi-
czne, renowacja starych domów
czy mebli, recykling odzieży i sprzę-
tów domowych, a także rozwój
rzemiosła, jeżeli służy on naprawie
sprzętów. Rocznie w „Barce” za-
trudnia się blisko 250 osób w tym
50 osób na stałe. 



Czy polskie zielone miejsca pracy ró¿ni¹ siê od tych, które powsta³y w krajach Europy
Zachodniej? Nie odpowiedzieliœmy na to pytanie. Pozostajemy jednak w przekonaniu, ¿e
na obszarach wiejskich ³atwiej by³oby tworzyæ takie miejsca pracy w warunkach polskich.
Wydaje siê, ¿e polskie miasto równie¿ stanowi wielki rynek na przyjazne œrodowisku miej-
sca pracy. W tym obszarze poszukujemy miejsc pracy w gospodarce odpadami, ochronie te-
renów zielonych. Zapominamy o transporcie i oszczêdzaniu energii oraz drobnych us³ugach
wspomagaj¹cych proekologiczne zachowania ludnoœci. W tej sferze warto przyjrzeæ siê po-
mys³owoœci mieszkañców miast w krajach UE. 

W przyk³adach z UE widaæ wyraŸnie, ¿e czas od pomys³u do realizacji jest znacznie
krótszy ni¿ w przypadku przyk³adów polskich. Wynika to przede wszystkim z doœwiadcze-
nia zarówno liderów, jak i instytucji anga¿uj¹cych siê w przedsiêwziêcie oraz znacznie ko-
rzystniejszych warunków tworzonych przez pañstwo do podejmowania takich inicjatyw. 

W ca³ym projekcie „Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce – wykorzystanie
doœwiadczeñ Unii Europejskiej”, którego „ABC” jest czêœci¹ – wskazaliœmy na potrzebê
nowego myœlenia o zrównowa¿onym rozwoju. Nie jako o konstytucyjnym obowi¹zku, ale
szansie poprzez wykorzystanie której mog¹ powstaæ nowe miejsca pracy. Ignoruj¹c zrówno-
wa¿ony rozwój eliminujemy niezliczon¹ liczbê szans na powstanie nowych miejsc pracy.
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Stanowisko Instytutu na rzecz Ekorozwoju w sprawie wykorzystania działań proeko -
logicznych w różnych sektorach gospodarki do aktywizacji lokalnych rynków pracy 26

W najbli¿szych latach wyst¹pi¹ w Polsce szczególnie dogodne warunki do rozwoju inwe-
stycji i przedsiêwziêæ proekologicznych. Spowodowane to jest koniecznoœci¹ wdra¿ania najtru-
dniejszych i najbardziej kosztownych unijnych dyrektyw ekologicznych oraz mo¿liwoœci¹ pro-
œrodowiskowego wykorzystania funduszy strukturalnych i spójnoœci. Stworzy to ogromny po-
tencja³ zatrudnieniowy w przedsiêwziêciach proekologicznych i procesach inwestycyjnych. Za-
daniem organów rz¹du i samorz¹dów bêdzie pe³ne wykorzystanie tych mo¿liwoœci do zakty-
wizowania lokalnych rynków pracy. Istniej¹ce dokumenty polityczne i programowe zawieraj¹
cele prozatrudnieniowe, jednak nie s¹ one zintegrowane z celami zrównowa¿onego rozwoju. 

Dlatego Instytut na rzecz Ekorozwoju oczekuje od rz¹du i polityków w Parlamencie,
zdecydowanych dzia³añ na rzecz integrowania polityk spo³ecznej i ekologicznej w celu prze-
ciwdzia³ania bezrobociu. Mamy nadziejê, ¿e stworzone zostan¹ warunki do rozwoju ma³ej
i œredniej przedsiêbiorczoœci w dziedzinach proekologicznych w ró¿nych sektorach gospo-
darki, w celu maksymalnego wykorzystania wspomnianych mo¿liwoœci do wzrostu zatru-
dnienia. Niezbêdne s¹ rozwi¹zania systemowe w zakresie prawa, instytucji i instrumentów
umo¿liwiaj¹cych rozwój przedsiêbiorczoœci oraz wprowadzenie mechanizmów finansowania
zachêcaj¹cych firmy sektora prywatnego do wiêkszego zaanga¿owania kapita³owego, tech-
nologicznego i organizacyjnego w dzia³alnoœci proekologiczne tak, aby odci¹¿yæ napiête bu-
d¿ety rz¹du i samorz¹dów. 

Spodziewamy siê ze strony rz¹du i w³adz samorz¹dowych szczególnego traktowania
przedsiêwziêæ proekologicznych w strategiach, programach i planach. Oczekujemy, ¿e prio-
rytety w nich formu³owane wynikaæ bêd¹ ze stosowania zasad zrównowa¿onego rozwoju,
aby w rezultacie osi¹gaæ równoczeœnie efekty ekologiczne i zatrudnieniowe. Oznacza to do-
konywanie wyborów nie tylko w oparciu o kryteria czysto ekonomiczne (efektywnoœci finan-
sowej). W konsekwencji wybrane na tej podstawie projekty inwestycyjne bêd¹ baz¹ do po-
wstawania lokalnych miejsc pracy w dziedzinach proekologicznych. 

Najwa¿niejsze przes³anki polityki ekologicznej wzglêdem zatrudnienia:
• Podejmowanie dzia³añ na rzecz poprawy stanu œrodowiska i efektywnego gospoda-

rowania jego zasobami wi¹¿e siê z innowacjami technologicznymi, technicznymi
i organizacyjnymi oraz przechodzeniem na nowe wzorce konsumpcji i modele pro-
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26 Stanowisko zosta³o zaprezentowane podczas konferencji pod tytu³em „Zazielenianie lokalnych
rynków pracy – szansy i bariery” zorganizowanej pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, P³acy i Polityki
Socjalnej w Warszawie w dniu 15.09.2003 r..



dukcji, które bêd¹ tworzyæ nowe miejsca pracy i nowe zawody; obecnie staje siê to
mo¿liwe dziêki koncentracji unijnych œrodków funduszy strukturalnych i spójnoœci.

• Poprawa stanu œrodowiska powinna byæ efektem wspó³dzia³ania podstawowych
podmiotów podejmuj¹cych przemyœlane i skoordynowane decyzje: na poziomie pañ-
stwa czy regionów, lokalnie, u przedsiêbiorców i w spo³eczeñstwie obywatelskim; taki
uk³ad wspó³dzia³ania pozwoli na efektywne ekonomicznie i skuteczne ekologicznie roz-
wi¹zywanie problemów zatrudnieniowych w przekroju sektorowym, regionalnym
i strukturalnym.

• Poprawa stanu œrodowiska wymaga zdecydowanej polityki, jednak nie mo¿e byæ ona
oderwana od aspektów spo³ecznych; ze œrodków publicznych powinny byæ w pierw-
szej kolejnoœci finansowane te dzia³ania, w wyniku których nie tylko osi¹gniemy efekty
ekologiczne, ale i zatrudnieniowe.

• Poprawa stanu œrodowiska powinna w du¿ej mierze wynikaæ z dzia³añ podejmowa-
nych przez spo³ecznoœci lokalne; dzia³ania te wyra¿aj¹ce autentyczne potrzeby ¿ycia
ludzi w zdrowym i przyjaznym dla nich œrodowisku mog¹ liczyæ na poparcie du¿ej czê-
œci zbiorowoœci; w tych warunkach wiêksze szanse na sukces bêd¹ mia³y równie¿ dzia-
³ania prozatrudnieniowe, które wymagaj¹ poparcia lokalnego biznesu, administracji
samorz¹dowej, organizacji spo³ecznych oraz instytucji zarz¹dzaj¹cych œrodkami finan-
sowymi pochodz¹cymi ze wsparcia UE.

• Ochrona œrodowiska jest w istocie procesem spo³ecznym, który mo¿e siê rozwijaæ szyb-
ciej i efektywniej w spo³eczeñstwie obywatelskim; postawy proœrodowiskowe i wynika-
j¹cy z nich potencja³ do podejmowania dzia³añ proekologicznych s¹ efektem poziomu
wiedzy i œwiadomoœci ludzi, a te z kolei s¹ okreœlone przez poziom i jakoœæ systemu
edukacyjnego oraz jego dostêpnoœci; aspekt zatrudnieniowy tego procesu jest niezmier-
nie wa¿ny; ubóstwo oraz marginalizacja wielu obszarów i zawodów przek³adaj¹ siê
bezpoœrednio na mniejsz¹ dostêpnoœæ do edukacji i utrwalaj¹ postawy obojêtnoœci wo-
bec kwestii ekologicznych.

Realizacja tej spo³ecznej wizji polityki ekologicznej w kontekœcie aktualnej sytuacji Polski
wymaga od rz¹du m.in.:

• Integrowania polityki ekologicznej z politykami sektorowymi i polityk¹ regionaln¹.
• Wdro¿enia instrumentów ekonomicznych umo¿liwiaj¹cych uzyskanie tzw. „podwójnej

dywidendy”, tj. efektów ekologicznych i zatrudnieniowych, np. poprzez wprowadze-
nie ekologicznej reformy fiskalnej (podatkowej).

• Stworzenia systemu zachêt dla prywatnej przedsiêbiorczoœci do zaanga¿owania siê we
wspó³finansowanie z samorz¹dami i bud¿etem pañstwa inwestycji infrastrukturalnych
w ochronie œrodowiska prowadz¹cych jednoczeœnie do wzrostu zatrudnienia.

• Zachêcania instytucji finansowych (np. fundusze ekologiczne) oraz przedsiêbiorstw
i samorz¹dów do stosowania kryteriów zatrudnieniowych przy podejmowania decyzji
o wdra¿aniu lub finansowaniu przedsiêwziêæ proekologicznych.

• Uruchomienia miêdzysektorowych proekologicznych i prozatrudnieniowych progra-
mów wykorzystuj¹cych wsparcie UE, a adresowanych bezpoœrednio do beneficjentów
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realizuj¹cych programy restrukturyzacyjne, których skutkiem mo¿e byæ utrata miejsc
pracy zw³aszcza, kiedy pracodawc¹ jest jeden du¿y zak³ad ulegaj¹cy likwidacji.

• Wdro¿enie do programów edukacyjnych wszystkich szczebli wiedzy podnosz¹cej œwia-
domoœæ ekologiczn¹ g³ównych partnerów spo³ecznych: administracji, przedsiêbiorców,
samorz¹dów i spo³ecznoœci lokalnych.

Dzia³ania te s¹ niezbêdnym warunkiem pe³nego wykorzystania dla rynku pracy i rynku
ekologicznego szans, jakie zwi¹zane s¹ z wejœciem Polski do Unii Europejskiej i czerpania
z tego korzyœci przez mieszkañców Polski, a w konsekwencji dbania o œrodowisko przyro-
dnicze naszego kraju. 

Załącznik nr 2

Zbigniew Wojtczak

Przesłanki powstania Funduszu Odtworzeniowego „Zielonych Miejsc Pracy”

Wprowadzenie
Na obecnym etapie rozwoju rynków finansowych w Polsce, na bazie istniej¹cych insty-

tucji finansowych nie istniej¹ szerokie mo¿liwoœci prowadzenia i wdra¿ania polityki zrówno-
wa¿onego rozwoju na szczeblu lokalnym, szczególnie w odniesieniu do prywatnych, ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw. Obecna struktura prawna, instytucjonalna i instrumentalna
w postaci prawa bankowego, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie papie-
rami wartoœciowymi, ustawy o obligacjach i innych zwi¹zanych z nimi aktów prawnych kie-
ruje kapita³ do inwestycji du¿ych, pewnych i zabezpieczonych, nastawionych na du¿y sto-
pieñ skomercjalizowania.

Z drugiej strony, samorz¹dy lokalne, mimo reformy administracji kraju, s¹ Ÿle zarz¹dza-
ne, posiadaj¹ s³ab¹ bazê dochodow¹, a administracja pañstwowa obarcza je obowi¹zkami
nie zapewniaj¹c czêsto niezbêdnych œrodków do ich wype³niania.

Rynki finansowe oraz sektor publiczny samodzielnie nie s¹ w stanie wykreowaæ mecha-
nizmów gwarantuj¹cych sprawne i efektywne realizowanie polityki zrównowa¿onego rozwo-
ju na szczeblu lokalnym. Na drugim biegunie problemu tkwi¹ ogromne potrzeby i rezerwy
proekologiczne, prorozwojowe w postaci powiêkszaj¹cego siê bezrobocia i „zielonego kapi-
ta³u – ekologicznego”. Kapita³em ekologicznym-zielonym s¹ mo¿liwe do wygenerowania
oszczêdnoœci w korzystaniu z natury i efektów ludzkiej dzia³alnoœci (odpady, systemy ciepl-
ne, lokalne systemy energetyczne, ochrona bioró¿norodnoœci, itp). Jednoczeœnie istniej¹ spo-
soby ludzkiej dzia³alnoœci, które mniej obci¹¿aj¹ œrodowisko, np. poprzez zastosowanie za-
sobów odnawialnych w miejsce nieodnawialnych. 

Traktowanie zasobów naturalnych jako potencjalnego kapita³u rozwojowego pozwoli na
finansowe okreœlenie mo¿liwoœci jego wykorzystania, oszczêdzania i utrzymania. Jako przy-
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k³ad, bioró¿norodnoœæ i jej ochrona mo¿e stanowiæ podstawê rozwoju turystyki kwalifikowa-
nej (ochrona poprzez udostêpnianie), kreacji nowych miejsc pracy i stopniowego rozwoju
ekonomicznego. Oszczêdzanie energii cieplnej, wykorzystanie naturalnych Ÿróde³ energii
elektrycznej i inne przyk³ady dowodz¹, i¿ dzia³ania w kierunku uruchomienia mechanizmów
wyzwalaj¹cych konkretne inicjatywy i przedsiêwziêcia s¹ niewykorzystanym kapita³em ³¹cz¹-
cym w doskona³y sposób elementy kategorii „zrównowa¿onego rozwoju”.

Ko³em zamachowym tego mechanizmu zawsze jest dop³yw kapita³u finansowego na szcze-
bel lokalny, skierowany g³ównie do prywatnych przedsiêbiorców i spo³ecznoœci lokalnych.

G³ównym za³o¿eniem warunkuj¹cym zarówno strukturê prawno-organizacyjn¹, jak i fi-
nansow¹ funduszu jest jego odtworzeniowy charakter. Przyjmuje siê, i¿ przychody funduszu
w postaci wyra¿onych finansowo korzyœci ekologicznych wdra¿anych projektów powinny po-
wiêkszaæ jego kapita³ inicjacyjny i powodowaæ stopniowe rozszerzanie zakresu przedmioto-
wego i finansowego funduszu.

Realizacja takiego za³o¿enia uzale¿niona jest od stosunku efektów ekologicznych do nie-
zbêdnych nak³adów inwestycyjnych dla ich wywo³ania, zakresu podmiotowego i przedmio-
towego funkcjonowania funduszu, okresu finansowania projektów oraz wielkoœci kapita³u
inicjacyjnego funduszu.

Dla wywo³ania efektów mno¿nikowych zatrudnienia i inwestycji, które mog³yby spowo-
dowaæ pojawienia siê wymiernych korzyœci zarówno natury ekologicznej, jak i spo³ecznej na-
le¿y zaanga¿owaæ pewne minimalne, dok³adnie okreœlone wielkoœci kapita³u. Dodatkowo
kapita³ ten, pochodz¹cy z ró¿nych Ÿróde³, powinien œciœle wspó³graæ z dzia³aniami samorz¹-
dów lokalnych, ich programami i planami rozwojowymi, od których uzale¿niona bêdzie po-
moc Unii Europejskiej. Fundusze Unii Europejskiej powinny staæ siê docelowym Ÿród³em
finansowania takiego mechanizmu.

Fundusz powinien dzia³aæ na szczeblu regionalnym (ewentualnie powiat lub zwi¹zek
gmin), ze wzglêdu na koniecznoœæ dostosowania siê do rozwi¹zañ strategicznych regionu
oraz na osi¹ganie korzyœci skali. Nie oznacza to koniecznoœci finansowania projektów o za-
siêgu regionalnym, lecz uzyskanie odpowiedniej perspektywy i integracji dzia³añ z instytu-
cjami i podmiotami z regionu.

Jednym z fundamentów powstania i uruchomienia tego mechanizmu powinna byæ zasa-
da finansowania projektów a nie wnioskodawcy. Konsekwencje przyjêcia tej zasady bêd¹
koncentrowa³y siê na:

• Problemie zabezpieczenia ustalonej zwrotnej czêœci finansowania (które w przypadku
funduszu odtworzeniowego musi przyj¹æ formê zwrotn¹, o której bêdzie mowa dalej).

• Problemie oceny mo¿liwoœci zrealizowania projektu (mimo jego ekologicznej, finan-
sowej i spo³ecznej atrakcyjnoœci).

• Problem formy i zakresu finansowania (projekt +firma).
Istniej¹ce i funkcjonuj¹ce w krajach zachodnich przyk³ady oraz za³o¿enia finansowania

projektów stanowi¹ doskona³¹ p³aszczyznê do czerpania wzorców.
Polsckie nowe rozwi¹zania Kodeksu Spó³ek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, Prawa

dzia³alnoœci gospodarczej (i inne) oraz szerokie spektrum mo¿liwych do wygenerowania in-
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strumentów finansowych, umo¿liwiaj¹ stworzenie nowej generacji instytucji o zasiêgu regio-
nalnym b¹dŸ lokalnym, które w doskona³y sposób mog¹ realizowaæ za³o¿enia zrównowa¿o-
nego rozwoju, g³ównie na poziomie regionalnym.

Jednym z przyk³adów takiej instytucji mo¿e byæ Fundusz Odtworzeniowy Zielonych
Miejsc Pracy. Nale¿y z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, i¿ wszelkie dzia³ania w kierunku ewentualne-
go powstania takiego funduszu musz¹ uzyskaæ walor w postaci wsparcia b¹dŸ przywództwa
uznanej, wiarygodnej i doœwiadczonej na tym polu instytucji (np. Ekufundusz, Narodowy
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej). 

Fundusz Odtworzeniowy „Zielone Miejsca Pracy” powinien byæ mechanizmem groma-
dz¹cym, wykorzystuj¹cym i generuj¹cym œrodki finansowe niezbêdne do realizacji dwóch
g³ównych, podstawowych celów, ekologii i kreacji nowych miejsc pracy, ale w³aœnie w eko-
logii. Fundusz taki spe³nia³by rolê platformy integracji ró¿nych Ÿróde³ finansowych, takich
jak WFOŒ, samorz¹dy lokalne i instytucje komercyjne oraz inwestorzy prywatni. Wiele in-
stytucji finansowych w Polsce posiada nadmiar wolnych œrodków finansowych u¿ywaj¹c ich
g³ównie do finansowania bud¿etu pañstwa. Fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczenio-
we, banki komercyjne posiadaj¹ œrodki nie mog¹c ich wykorzystaæ ze wzglêdu na brak inte-
resuj¹cych zastosowañ.

Fundusz i mechanizm ten powinien posiadaæ charakter komercyjny ze wzglêdu na Ÿród³o
jego zasilania. Nie bêdzie on móg³ byæ zasilany z op³at i innych Ÿróde³ o charakterze pu-
blicznoprawnym, w zwi¹zku z czym ewentualni inwestorzy powinni liczyæ na zwrot swojej
inwestycji. Fundusz bêdzie posiada³ charakter odtworzeniowy, co znaczy, i¿ bêdzie zasilany
ze zwrotów zainwestowanego w przedsiêwziêcia kapita³u w postaci oszacowanego w wielko-
œciach pieniê¿nych efektu ekologicznego, jakie takie przedsiêwziêcia mog¹ przynieœæ. Co
zreszt¹ bêdzie stanowi³o jedno z g³ównych kryteriów finansowania przedsiêwziêcia.

Zakres przedsiêwziêæ (projektów), które mog³yby byæ finansowane stanowi niezwykle
szeroki wachlarz mo¿liwoœci, gdy¿ praktycznie ka¿de przedsiêwziêcie mo¿e posiadaæ walor
ekologiczny. Jednak z punktu widzenia mo¿liwoœci pozyskania innych uczestników funduszu,
nale¿y przeanalizowaæ mo¿liwoœci finansowania takich obszarów, które generuj¹ wymierne fi-
nansowo straty dla œrodowiska, i które s¹ objête sankcjami finansowymi ze strony prawa.

Korzyœci¹ funduszu i wymiern¹ finansow¹ postaci¹ jego „stopy zwrotu” by³yby op³aty
p³acone przez ostatecznego beneficjenta, lecz nie w stosunku do organów administracji b¹dŸ
podmiotów ustawowo do tego zobowi¹zanych, lecz do funduszu. Op³aty te w wysokoœciach
dotychczasowych by³yby wp³acane do momentu zamortyzowania siê inwestycji poniesionej
przez fundusz. By³oby to finansowanie oparte o techniki „finansowania z trzeciej rêki”

Nale¿y rozwa¿yæ zastosowanie innych zachêt dla inwestorów funduszu poza efektywno-
œci¹ finansow¹ projektów, która nie zawsze musi stanowiæ, z punktu widzenia wp³ywu spo-
³ecznego projektu, podstawowego warunku jego finansowania.

Zachêty takie powinny zostaæ ustalone przy proponowaniu formy prawnej funduszu
oraz w trakcie konstruowania indywidualnych schematów finansowania projektów.

Proponuje siê czerpanie wzorców z technik „Finansowania Projektów” szeroko stosowa-
nych w krajach zachodnich przy finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych.

31

A B C „ZIELONEGO” MIEJSCA PRACY



Zarz¹dzanie 
Form¹ funduszu by³by wydzielony rachunek bankowy, podlegaj¹cy wszelkim rygorom

i wymogom zarz¹dzania i dysponowania nim przez upowa¿nione podmioty i osoby.
Zarz¹dza³by tym rachunkiem odpowiednio skonstruowany podmiot prawa, którego wy-

bór musia³by byæ poprzedzony wnikliwymi analizami. Nie nale¿y wykluczaæ mo¿liwoœci
uruchomienia zamkniêtego funduszu inwestycyjnego w ramach istniej¹cego Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych, przy sprzyjaj¹cych temu okolicznoœciach.

Procedura uruchomienia funduszu
• Okreœlenie g³ównych kryteriów i wskaŸników finansowania projektów z punktu wi-

dzenia celów strategicznych funduszu.
• Sporz¹dzenie szczegó³owego studium wykonalnoœci funkcjonowania funduszu

z g³ównym akcentem po³o¿onym na analizê ekonomiczn¹.
• Propozycja formy prawnej i struktur finansowania projektów, bêd¹ce efektem analiz

ekonomicznych, ukazuj¹cych aspekt finansowy przedsiêwziêcia pt. Fundusz Odtwo-
rzeniowy „Zielone Miejsca Pracy”.

• Identyfikacja i wstêpny wybór potencjalnych projektów do sfinansowania na ogóln¹ mi-
nimaln¹ kwotê wynikaj¹c¹ z analiz ekonomicznych okreœlonych w nastêpnym punkcie.

• Negocjacje z potencjalnymi uczestnikami funduszu na bazie sporz¹dzonych analiz
i wstêpnie zidentyfikowanych projektów.

• Negocjacje i konstrukcja finansowania wybranych projektów.
• Sporz¹dzenie i wdro¿enie formy prawnej funduszu.
• Podpisanie umów na finansowanie projektów.

Polityka finansowa Funduszu
Polityka finansowa funduszu powinna d¹¿yæ do kreacji nowych miejsc pracy w sektorach

przyczyniaj¹cych siê do zmniejszenia zu¿ycia zasobów oraz do ograniczenia zagro¿eñ œro-
dowiska. Powinna ona bazowaæ na:

• Przyjêciu kategorii mno¿nika zatrudnienia jako jednego z kryteriów oceny projektów.
• Przyjêciu zasady finansowania projektów, a nie wnioskodawców.
• Ograniczaniu negatywnego oddzia³ywania efektu dŸwigni w strukturze finansowania

projektów.
Pierwsza zasada wychodzi naprzeciw postulatom o prozatrudnieniowym charakterze

Funduszu. Projekty, przedk³adane do finansowania powinny odznaczaæ siê wp³ywem na
kreacjê zatrudnienia. Oceniany powinien byæ ca³y projekt, b¹dŸ kompleks projektów w okre-
œlonej perspektywie czasu i ich wp³yw na zatrudnienie w sektorze „zielonym”. Podstaw¹
oceny wp³ywu projektu na zatrudnienie powinna byæ zastosowana kategoria „produktywno-
œci ekologicznej” jednego dodatkowego miejsca pracy powsta³ego w wyniku wprowadzenia
projektu w ¿ycie.

Druga zasada zak³ada stosowanie techniki finansowania projektów opieraj¹cej siê na no-
woczesnych, zdecentralizowanych strukturach instytucjonalnych i instrumentalnych dla jed-
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nego, kilku lub grup projektów np. w jednej kategorii (odnawialne Ÿród³a systemów ogrze-
wania stosowane w kwaterach agroturystycznych). Technika ta umo¿liwi ograniczenie nega-
tywnych efektów dŸwigni zarówno operacyjnej, jak i finansowej dla beneficjentów finanso-
wania. Niezmiennym elementem zmieniaj¹cych siê struktur finansowania by³by Fundusz
Odtworzeniowy, który by³by ostatecznym dawc¹ kapita³u. By³by on równie¿, jako podmiot
prawa, odbiorc¹ zwrotnej czêœci finansowania okreœlonej na bazie „produktywnoœci ekolo-
gicznej” jednego zatrudnionego i dystrybutorem ewentualnych korzyœci finansowych projek-
tu wœród dawców kapita³u.

Trzecia zasada poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ anga¿owania do finansowania projektów
ró¿nych Ÿróde³ finansowania. Stosowanie konkretnych rozwi¹zañ bêdzie uzale¿nione od ro-
dzaju finansowanego projektu lub jego struktury. Efekt dŸwigni pojawiaj¹cy siê przy du¿ym
obci¹¿eniu sta³ymi sp³atami odsetek od kredytów musia³by byæ równowa¿ony innymi mecha-
nizmami i technikami finansowania przedsiêwziêæ, które mog¹ zostaæ zaprezentowane
i omówione przy konkretnych ustaleniach na temat funkcjonowania funduszu. Mo¿na sobie
wyobraziæ projekt, który bêdzie zak³ada³ finansowanie elementów infrastruktury technicznej
w gminie, z udzia³em kapita³u prywatnego, którego dodatkowym elementem by³oby stwo-
rzenie sieci  firm œwiadcz¹cych us³ugi o charakterze proekologicznym zwi¹zanych z uspraw-
nieniem funkcjonowania podstawowych us³ug infrastrukturalnych. Przy takim podejœciu
spe³nione zosta³yby kryteria finansowania projektu, który zak³ada³by uczestnictwo w nim kil-
ku podmiotów prawa istniej¹cych i powstanie nowych usprawniaj¹cych, zwiêkszaj¹cych
efektywnoœæ finansow¹ i ekologiczn¹ ca³ego projektu.

W zwi¹zku z rozbiciem dokonanym przez OECD wydatków na ochronê przed zanie-
czyszczeniem na:

• wydatki inwestycyjne, które oznaczaj¹ sumê œrodków przeznaczonych w danym roku
na realizacjê nowych inwestycji i wymianê dekapitalizowanych obiektów, oraz

• wydatki bie¿¹ce, oznaczaj¹ce œrodki przeznaczone na wytworzenie us³ug proekologicz-
nych (p³ace, noœniki energii, konserwacja urz¹dzeñ, komponenty)

oraz du¿¹ sk³onnoœæ przedsiêbiorców do korzystania z us³ug firm zewnêtrznych w celu ogra-
niczania swoich kosztów pracy (procesem wyprowadzania ze struktur firm us³ug, które mo-
g¹ byæ œwiadczone przez firmy zewnêtrzne, koncentruj¹c siê w swoich systemach zarz¹dza-
nia na podstawowym profilu dzia³alnoœci), dobrym kierunkiem wydaje siê po³¹czenie finan-
sowania podstawowych inwestycji proekologicznych (inwestycyjnych) z finansowaniem wy-
datków bie¿¹cych w postaci nowo powstaj¹cych firm œwiadcz¹cych us³ugi w zakresie wydat-
ków bie¿¹cych, zgodnie z definicj¹ OECD.

Tak zaprezentowane podejœcie umo¿liwi³oby pe³n¹ realizacjê zasady zrównowa¿onego roz-
woju ³¹cz¹c efekty ekologiczne, efektywnoœæ finansow¹ z czynnikiem rozwoju spo³ecznego.

Uczestnicy funduszu
Z punktu widzenia za³o¿enia, i¿ jednym z g³ównych przedmiotów finansowania fundu-

szu bêd¹ przedmioty okreœlane i mieszcz¹ce siê w kategorii „dobra publicznego” oraz jego
charakter zwrotny nale¿y niew¹tpliwie uzyskaæ strukturê finansowania funduszu opart¹ za-
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równo oœrodki prywatne, jak i publiczne. W zwi¹zku z tym po¿¹danych uczestników fundu-
szu nale¿y podzieliæ na grupy:

• uczestników komercyjnych – inwestorzy prywatni, prywatne instytucje finansowe,
• uczestnicy publiczni – samorz¹dy lokalne, fundusze ekologiczne, 
• organizacje miêdzynarodowe – Unia Europejska, miêdzynarodowe instytucje finansowe.
Dla osi¹gniêcia efektów o charakterze d³ugoterminowym, powielaj¹cym siê, baza finan-

sowa funduszu musi byæ zró¿nicowana i posiadaæ charakter strategiczny.

Niezbêdne dzia³ania
• Podstawowym dzia³aniem, które zarysuje ramy strukturalne (finansowe, organizacyj-

ne i prawne) potencjalnego funduszu musi byæ sporz¹dzenie szczegó³owego studium
wykonalnoœci, przy za³o¿eniu symulacyjnych danych i doœwiadczeniu osób zaanga¿o-
wanych w projekt. Mo¿liwoœci generacji przychodów przez tak¹ instytucje, przy wa-
riantowym za³o¿eniu kryteriów umo¿liwi przyjêcie okreœlonych struktur formalno-pra-
wnych i organizacyjnych funduszu jako podmiotu prawa. Analiza poka¿e niezbêdne
minimalne nak³ady konieczne dla uzyskania efektów mno¿nikowych, oraz mo¿liwoœci
unikania wysokich, negatywnych efektów dŸwigni. 

• Okreœlenie mo¿liwej i po¿¹danej formy prawnej funkcjonowania funduszu. Wydaje
siê, i¿ w tej chwili w oparciu o polskie ustawodawstwo i przy przyjêciu za³o¿eñ ope-
racyjnej dzia³alnoœci funduszu nale¿y liczyæ siê z wykorzystaniem czterech podstawo-
wych mo¿liwoœci zorganizowania funduszu:
– na bazie spó³ki komandytowej b¹dŸ komandytowo-akcyjnej jako podmiotu zarz¹-

dzaj¹cego,
– na bazie ustawy o fundacjach i z wykorzystaniem tej formy podmiotu prawnego,

który zarz¹dza³by funduszem,
– przy du¿ym rozmiarze funduszu, mo¿liwoœæ uruchomienia zamkniêtego funduszu

inwestycyjnego w ramach istniej¹cego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
– zarejestrowaniu funduszu na bazie prawa zachodnioeuropejskiego, w którymœ

z krajów europejskich, równie¿ w zale¿noœci od zasiêgu i zakresu potencjalnej dzia-
³alnoœci funduszu.
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Załącznik nr 3

Ewa Jastrzêbska

„Zielone” miejsca pracy w przedsiębiorstwie

W ostatnich latach daje siê zauwa¿yæ w gospodarce wiêksze zainteresowanie takimi pro-
jektami, które dotycz¹ budowania równowagi pomiêdzy wymiarem ekonomicznym, ekolo-
gicznym i spo³ecznym. Przedsiêbiorstwa podejmuj¹ ró¿norodne dzia³ania, aby w miarê
mo¿liwoœci optymalnie godziæ ze sob¹ efektywnoœæ ekonomiczn¹ i realizacjê zasad sprawie-
dliwoœci spo³ecznej. To „godzenie” ró¿nych interesów poprzez budowanie misji i strategii
przedsiêbiorstwa, opartych nie tylko na chêci osi¹gania zysku, ale tak¿e celów spo³ecznych,
ekologicznych czy humanitarnych mo¿e przek³adaæ siê na d¹¿enie do tworzenia zielonych
miejsc pracy.

O zielonych miejscach pracy mo¿na mówiæ tylko wówczas, gdy zarówno sposób prowa-
dzenia dzia³alnoœci, jak i jej efekt (produkt czy us³uga) jest przyjazny œrodowisku. Powszech-
nie s¹dzi siê, ¿e nie tylko sposób i efekt, ale tak¿e obszar prowadzonej dzia³alnoœci powinien
byæ przyjazny œrodowisku. Taki pogl¹d jednak zbytnio zawê¿a pojêcie zielonych miejsc pra-
cy. Istot¹ zagadnienia jest bowiem d¹¿enie do tego, aby zielone miejsca pracy tworzyæ
przede wszystkim w dziedzinach, które z za³o¿enia s¹ szkodliwe dla œrodowiska. Nie trud-
no bowiem tworzyæ zielone miejsca pracy w obszarach, takich jak: leœnictwo, ochrona po-
wietrza, agroturystyka, poniewa¿ one generalnie s¹ zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska natural-
nego. Trzeba przy tym jednak podkreœliæ, ¿e dzia³alnoœæ w obszarze zwi¹zanym z ochron¹
œrodowiska nie tworzy automatycznie zielonego miejsca pracy. Zajmowanie siê dziedzin¹
przyjazn¹ œrodowisku nie jest równoznaczne z faktem, ¿e robimy to w sposób przyjazny dla
œrodowiska. G³ównym celem powinno byæ jednak „zazielenianie” typowo „brudnych” sek-
torów, np.: transportu (tworz¹c transport zintegrowany), rolnictwa (przechodz¹c do rolnic-
twa ekologicznego), turystyki (rezygnuj¹c z turystyki masowej na rzecz agroturystyki) czy
energetyki (wykorzystuj¹c surowce odnawialne zamiast kopalnych), poniewa¿ to one przede
wszystkim szkodz¹ œrodowisku. Zak³ad uci¹¿liwy dla œrodowiska nie stworzy ¿adnego zie-
lonego miejsca pracy, nawet jeœli w jego strukturze bêdzie utworzona komórka ds. ochrony
œrodowiska naturalnego.

Podstawowym warunkiem tworzenia zielonych miejsc pracy w przedsiêbiorstwie jest
uznanie œrodowiska naturalnego za integraln¹ czêœæ wszystkich obszarów dzia³alnoœci przed-
siêbiorstwa. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ w³¹czenia kwestii œrodowiska naturalnego w pro-
ces zarz¹dzania. Przyjazne œrodowisku przedsiêbiorstwo bêdzie tworzyæ zielone miejsca
pracy tylko wówczas, gdy wpisze ochronê œrodowiska na sta³e do swojej misji, strategii, po-
lityki oraz uzna œrodowisko za jedno z kryteriów w procesie decyzyjnym. Wi¹¿e siê to nie
tylko z przestrzeganiem przepisów œrodowiskowych, ale przede wszystkim z podejmowa-
niem ró¿norodnych, systematycznych i ci¹g³ych dzia³añ na rzecz œrodowiska w codziennej
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dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Dzia³ania te powinny byæ dobrowolne i wykraczaæ poza ak-
tualne ekologiczne wymogi prawne. Jeœli firma chce chroniæ œrodowisko musi to robiæ kon-
sekwentnie na ka¿dym kroku, a nie tylko w wybranych obszarach i dogodnych terminach.
Dba³oœæ o œrodowisko naturalne powinna byæ zatem elementem filozofii i kultury organiza-
cyjnej przedsiêbiorstwa. Wówczas bêdzie ono tworzyæ zielone miejsca pracy. 

Przedsiêbiorstwo mo¿e w ró¿ny sposób zarz¹dzaæ œrodowiskiem. Uwzglêdnienie kwestii
ekologicznych mo¿e nast¹piæ poprzez realizacjê strategii Czystszej Produkcji (CP), która
oznacza d¹¿enie do zapobiegania zanieczyszczeniu œrodowiska naturalnego i ci¹g³¹ popra-
wê dzia³añ w tym zakresie, zarówno w odniesieniu do procesów produkcyjnych, jak i pro-
duktów i us³ug. UNEP Industry and Environment definiuje Czystsz¹ Produkcjê jako „ci¹-
g³e stosowaniem zintegrowanej, prewencyjnej, œrodowiskowej strategii w stosunku do proce-
sów produkcyjnych, produktów i us³ug, maj¹cej na celu zwiêkszenie efektywnoœci, ekosku-
tecznoœci i redukcjê ryzyka dla ludzi i œrodowiska przyrodniczego, jak¹ niesie dzia³alnoœæ
ludzka”. Nowoczesnoœæ koncepcji czystszej produkcji polega na kompleksowym traktowaniu
wszelkich oddzia³ywañ œrodowiskowych ze strony nie tylko procesów produkcyjnych, ale
i samych produktów z uwzglêdnieniem ca³ego ich cyklu ¿ycia. Nadaje to du¿e znaczenie
projektowaniu wyrobów z myœl¹ o ich potencjalnych oddzia³ywaniach œrodowiskowych ju¿
od etapu pozyskiwania surowców a¿ po ostateczne zagospodarowanie wszelkich odpadów
i resztek po zu¿ytych produktach. Chocia¿ o aspektach ekologicznych produktów decyduje
szeroki kr¹g poddostawców, to odpowiedzialnoœæ za cechy gotowego produktu spoczywa
g³ównie na jego ostatecznym producencie. Od niego mo¿e zale¿eæ wybór poddostawców,
którzy dostarcz¹ mu materia³y wytworzone czystszymi metodami.

W Polsce strategia Czystszej Produkcji (Cleaner Production – CP), realizowana zgodnie
z Programem Czystszej Produkcji, og³oszonym w 1989 r. w Pary¿u przez, dzia³aj¹ce w struk-
turze UNEP (United Nations Environmental Programme), Centrum Programowania Dzia-
³alnoœci „Przemys³ i Œrodowisko”, jest wdra¿ana od ponad 10 lat wed³ug zaleceñ Environ-
mental Center USA. Wœród 225 przedsiêbiorstw, którym przyznano œwiadectwa CP s¹ fir-
my nale¿¹ce g³ównie do przemys³u hutniczego (Huta Czêstochowa), chemicznego (Polifarb-
£ódŸ), energetycznego (Elektrociep³ownia „Kraków”) oraz spo¿ywczego ( Delecta).27

Strategia CP stanowi dobre przygotowanie i mo¿e byæ punktem wyjœcia do wdro¿enia
zarz¹dzania œrodowiskowego wed³ug systemu EMAS czy ISO 14000, którego g³ównym
za³o¿eniem jest ci¹g³e ulepszanie i doskonalenie produkcji, aby wytwarzaæ wyroby przy zmi-
nimalizowanym wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Program EMAS (Environmental Management and Audit Scheme), czyli  Rozporz¹-
dzenie nr 1836/93 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiêbiorstw przemys³owych w syste-
mie zarz¹dzania œrodowiskowego oraz przegl¹dów ekologicznych we Wspólnocie, zosta³o
przyjête w 1993 r. przez Uniê Europejsk¹, w odpowiedzi na postanowienia podjête na kon-
ferencji w Rio de Janeiro. Celem EMAS, programu znanego pod nazw¹ „Eco-audit”, jest
promowanie poprawy dzia³alnoœci przedsiêbiorstw produkcyjnych w zakresie ochrony œro-
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dowiska w krajach Unii Europejskiej przez wdra¿anie systemów zarz¹dzania œrodowisko-
wego wspieranych przez techniczn¹ ocenê dzia³alnoœci. Program EMAS wi¹¿e siê z ci¹-
g³ym ulepszaniem procesów produkcyjnych i technologii. Obejmuje okresowe przegl¹dy
ekologiczne i ci¹g³¹ kontrolê stopnia negatywnego oddzia³ywania zak³adu na œrodowisko.
System nak³ada na zak³ad obowi¹zek spe³niania wymagañ prawnych  norm ochrony œrodo-
wiska, opracowywania i wdra¿ania polityki i strategii proekologicznej oraz edukacji ekolo-
gicznej pracowników. System EMAS stawia bardziej surowe wymagania w stosunku do sy-
stemów zarz¹dzania ni¿ norma ISO 14001.

Uwzglêdniaj¹c doœwiadczenia z wdra¿anego Programu EMAS oraz rosn¹ce wymagania
ekologiczne, Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Standard Organi-
sation - ISO) opracowa³a i wyda³a w 1996 roku normê ISO 14001, dotycz¹c¹ systemu za-
rz¹dzania œrodowiskowego. Certyfikat na system ekologiczny zgodny z norm¹ ISO 14001 po-
zwala na wygodne sprawdzenie wiarygodnoœci i efektywnoœci dzia³añ producenta. Ze wzglê-
du na swój miêdzynarodowy zasiêg jest on najbardziej rozpowszechniony. Wed³ug statystyk
ISO, które s¹ jednak zani¿one, do koñca 2000 r. wydano na œwiecie 22 897 certyfikatów,
z czego w Europie 11 021.28 Normy ISO 14000 umo¿liwiaj¹ ka¿dej jednostce zbudowanie
efektywnego systemu zarz¹dzania œrodowiskowego jako bazy dla racjonalnych dzia³añ na
rzecz œrodowiska naturalnego i realizacji audytu œrodowiskowego. Celem systemu zarz¹dza-
nia œrodowiskowego jest produkowanie wyrobów przy zminimalizowanym wykorzystaniu za-
sobów naturalnych, energii i wody, przy równoczesnym zachowaniu jakoœci na tym samym
poziomie. System zarz¹dzania œrodowiskowego jest integraln¹ czêœci¹ zarz¹dzania przedsiê-
biorstwem. Wszystkie podstawowe elementy systemu, tzn. struktura organizacyjna, odpowie-
dzialnoœæ, procedury i œrodki umo¿liwiaj¹ce wdro¿enie polityki ekologicznej firmy, powinny
byæ spójne z pozosta³ymi funkcjami przedsiêbiorstwa oraz strategi¹ jego rozwoju.

Norma ISO 14001, oprócz zobowi¹zania przedsiêbiorstwa zawartego w polityce œrodowi-
skowej do funkcjonowania zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi i ci¹g³ego do-
skonalenia przedsiêbiorstwa, nie ustala dok³adnych wymagañ dotycz¹cych wyników dzia³alno-
œci œrodowiskowej. Tak wiêc, system zarz¹dzania œrodowiskowego jest sta³ym procesem pozwa-
laj¹cym przedsiêbiorstwu na osi¹gniêcie ci¹g³ych ulepszeñ, które samo okreœla i kontroluje. 

Przedsiêbiorstwo samo decyduje o granicach swojej dzia³alnoœci w tym zakresie, objêciu
systemem ca³ej organizacji lub tylko wyodrêbnionych jednostek organizacyjnych. System za-
rz¹dzania œrodowiskowego wg norm ISO 14000 jest oparty na ci¹g³ej poprawie. Roczne
okresy przegl¹du kluczowych obszarów systemu powoduj¹ nieustanne zmiany w zamierze-
niach i celach œrodowiskowych firmy. Na koniec maja 2002 r. w systemie EMAS by³o za-
rejestrowanych 3840 podmiotów z krajów UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go (czyli dodatkowo Norwegii, Islandii i Liechensteinu).29 Certyfikat EMAS nie jest na ra-
zie osi¹galny dla polskich przedsiêbiorstw na normalnych warunkach. Nie mog¹ one doko-
nywaæ rejestracji w tym systemie, ale mog¹ przygotowywaæ siê do niej i, jeœli spe³ni¹ wymo-
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gi, co zostanie potwierdzone przez weryfikatorów z UE, uzyskaj¹ rejestracjê z dniem wej-
œcia Polski do Unii. Natomiast wdro¿ony i certyfikowany system zarz¹dzania œrodowisko-
wego ISO 14000 ma obecnie tylko 250 polskich przedsiêbiorstw (m.in.: Amica Wronki,
Philips Lighting Poland Pi³a).

Z chwil¹ podjêcia wdra¿ania systemu zarz¹dzania œrodowiskowego nasili³o siê zaintere-
sowanie integracj¹ systemów zarz¹dzania. W celu zwiêkszenia efektywnoœci zarz¹dzania
w przedsiêbiorstwach zaczêto podejmowaæ próby integrowania systemu zarz¹dzania œrodo-
wiskowego z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ i innymi. Istotny wp³yw na integracjê systemów
zarz¹dzania ma tak¿e wejœcie w ¿ycie normy ISO 9001:2000, która we wprowadzeniu do
wymagañ tego standardu jednoznacznie okreœla, ¿e z za³o¿enia ma byæ kompatybilna z in-
nymi systemami zarz¹dzania.

Wdra¿anie zintegrowanych systemów zarz¹dzania przynosi liczne korzyœci, zarówno dla
przedsiêbiorstwa, jak i jego otoczenia, poniewa¿ wszystkie te systemy (zarz¹dzania jakoœci¹,
œrodowiskiem, bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, finansami) zawieraj¹ wiele elementów
wspólnych. Kompatybilnoœæ systemów zarz¹dzania sprawia, ¿e posiadanie jednego u³atwia
wprowadzenie drugiego. W zwi¹zku z tym, podzia³ na poszczególne systemy jest sztuczny
i niepraktyczny. Nadmiar instrukcji, procedur, ich wzajemne dublowanie, rozbudowane
struktury organizacyjne, mog¹ sparali¿owaæ zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem. Integracja na-
tomiast pozwala uzyskaæ efekt synergii i zapewnia efektywniejsze funkcjonowanie przedsiê-
biorstwa. Wdra¿anie zintegrowanego systemu zarz¹dzania daje jeszcze lepsze efekty œrodo-
wiskowe, poniewa¿ wi¹¿e siê z d¹¿eniem do ci¹g³ej poprawy dzia³alnoœci równoczeœnie
w zakresie ochrony œrodowiska, stanu zdrowia i poziomu bezpieczeñstwa w zak³adzie
i oznacza tak¿e przyjmowanie odpowiedzialnoœci za swój produkt w ca³ym jego cyklu ¿ycia.

Polskie Forum ISO 14000 – INEM Polska prezentowa³o do niedawna listê 46 przed-
siêbiorstw, które uzyska³y certyfikat dla wprowadzonych zintegrowanych systemów Zarz¹-
dzania Jakoœci¹ i Œrodowiskiem norm serii ISO 9000 i ISO 14000. Wœród nich znalaz³y
siê: ABB Domel Ltd, Amica Wronki, Pollena-Ewa, Dêbica, Huta Czêstochowa.

Przyk³adem zintegrowanego systemu zarz¹dzania jest Program Responsible Care, przy-
jêty w Polsce przez Polsk¹ Izbê Przemys³u pod nazw¹ Odpowiedzialnoœæ i Troska. Pro-
gram dotyczy przedsiêbiorstw bran¿y chemicznej. Uczestnictwo w nim wi¹¿e siê z dobro-
wolnym publicznym zobowi¹zaniem siê firmy do ci¹g³ej poprawy dzia³alnoœci w zakresie
ochrony œrodowiska, stanu zdrowia i poziomu bezpieczeñstwa w zak³adzie. Program ozna-
cza tak¿e przyjmowanie odpowiedzialnoœci za swój produkt w jego ca³ym cyklu ¿ycia, co
oznacza, ¿e zainteresowanie produktem nie koñczy siê z chwil¹ jego sprzedania, lecz trwa
dalej. Obowi¹zkiem producenta jest nie tylko opracowanie metod pos³ugiwania siê, trans-
portu i wykorzystywania produktu przez u¿ytkownika, ale tak¿e odbieranie zu¿ytego pro-
duktu i jego bezpieczne niszczenie lub recykling. Procedura ta okreœlana jest terminem Pro-
duct Stewardship (zarz¹dzanie produktem, doskonalenie sposobu postêpowania z produk-
tem). Responsible Care to tak¿e przejmowanie odpowiedzialnoœci za transport produktu do
jego miejsca przeznaczenia, co w przypadku produktów chemicznych ma zasadnicze zna-
czenie. Program Odpowiedzialnoœæ i Troska obejmuje zasiêgiem znacznie szerszy zakres za-
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gadnieñ ni¿ miêdzynarodowe normy odnosz¹ce siê do systemów zarz¹dzania jakoœci¹ (ISO
9000), œrodowiskiem (ISO 14000, System EMAS), czy te¿ bezpieczeñstwem (brytyjska
norma BS 8800). Poza ekologi¹, bezpieczeñstwem i zdrowiem program Responsible Ca-
re uwzglêdnia bowiem takie obszary, jak: zarz¹dzanie produktem, bezpieczeñstwo w trans-
porcie, otwarte demonstrowanie osi¹gniêæ oraz niedoci¹gniêæ w stosunku do spo³ecznoœci lo-
kalnych (dialog ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹). Program mo¿na traktowaæ jako metodykê przy-
gotowawcz¹ do wprowadzenia zintegrowanego systemu zarz¹dzania. W Europie Program
realizowany jest przez takie koncerny chemiczne, jak: BASF, Bayer, BP, DSM, Du Pont,
Henkel, ICI oraz wiele innych. Wœród 26 polskich przedsiêbiorstw realizuj¹cych Program
Odpowiedzialnoœæ i Troska mo¿na wymieniæ: Zak³ady Azotowe Pu³awy, Polski Koncern
Naftowy Orlen z P³ocka, Henkel Polska z Raciborza.30

Najbardziej kompleksowym sposobem zintegrowania wszystkich tych proekologicznych
dzia³añ w przedsiêbiorstwie, które przyczyniaj¹ siê do zazieleniania starych i tworzenia no-
wych zielonych miejsc pracy, jest koncepcja zielonego marketingu.

„Zielony marketing”, zwany te¿ „marketingiem ekologicznym” lub „ekomarketingiem”,
jest w ka¿dym obszarze decyzyjnym nastawiony na przestrzeganie norm i warunków ochro-
ny œrodowiska naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Powstanie zielonego marketingu wynika z koniecznoœci dostosowania marketingowego
sposobu myœlenia (d¹¿enie da zaspokajania potrzeb nabywców) do nowej rzeczywistoœci,
w której od przedsiêbiorstw oczekuje siê odpowiedzialnoœci za œrodowisko naturalne. 

Zielony marketing, podobnie jak marketing klasyczny, jest charakteryzowany przez ty-
powy mix 4P (product, price, place, promotion). Obecnie jednak menad¿erowie traktuj¹
œrodowisko i uwarunkowania spo³eczne jako zintegrowane elementy nowego marketingu.
W przypadku marketingu ekologicznego mo¿na zatem mówiæ o koncepcji 5P, zaliczaj¹c do
podstawowych instrumentów marketingowych równie¿ ludzi (people) i ich potrzebê czyste-
go œrodowiska. ¯aden produkt szkodliwy dla cz³owieka i œrodowiska nie mo¿e dzisiaj ist-
nieæ na rynku, a tym bardziej w przysz³oœci. Zielone miejsca pracy musz¹ tworzyæ zielone
produkty albo œwiadczyæ zielone us³ugi.

W literaturze produktami ekologicznymi najczêœciej nazywa siê artyku³y ¿ywnoœciowe,
rzadziej kosmetyki. Nazwa ta mo¿e siê jednak odnosiæ do ka¿dego produktu, niezale¿nie od
jego przynale¿noœci asortymentowej, równie¿ urz¹dzeñ i technologii. Podstawowym kryte-
rium, pozwalaj¹cym uznaæ dany produkt jako zielony, jest jego szeroko rozumiana czystoœæ
ekologiczna. 

Jednoczeœnie trzeba wyraŸnie podkreœliæ, ¿e ekoprodukt nie mo¿e w ¿adnej fazie swoje-
go cyklu ¿ycia powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych prawem poziomów oddzia³ywa-
nia na zdrowie ludzi i na œrodowisko. Wrêcz odwrotnie, ekoprodukt powinien byæ „liderem”
œrodowiskowym, czyli produktem wyprzedzaj¹cym obowi¹zuj¹ce w danej chwili normatywy
i realizuj¹cym wskazania polityki ekologicznej kszta³towania siê charakterystyk ekologicz-
nych danej klasy wyrobów.
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W Polsce wystêpuje szeroki asortyment ekologicznych produktów konsumpcyjnych.
Spoœród ekoproduktów dostêpnych na naszym rynku mo¿na wymieniæ:

• ¿ywnoœæ ekologiczn¹,
• urz¹dzenia gospodarstwa domowego charakteryzuj¹ce siê niskim zu¿yciem energii

i wody, jak np.: pralki, zmywarki (Amica Wronki),
• urz¹dzenia sanitarne charakteryzuj¹ce siê niskim zu¿yciem wody, np.: ekosp³uczki

i miski sedesowe (Ko³o),
• artyku³y chemii gospodarstwa domowego, np.: p³yny do mycia naczyñ, szyb, proszki

pior¹ce ulegaj¹ce biodegradacji i nie zawieraj¹ce szkodliwych zwi¹zków chemicz-
nych (Inco-Veritas),

• kosmetyki z komponentów naturalnych (Pollena-Ewa),
• artyku³y papiernicze wytwarzane z surowców wtórnych i produkowane bez u¿ycia

chloru (Herlitz).
Wyrób zaprojektowany ekologicznie powinien w ca³ym cyklu swego ¿ycia wykazywaæ jak

najmniejszy wp³yw na œrodowisko naturalne, co oznacza minimalne zu¿ycie surowców i ener-
gii, minimalne koszty u¿ytkowania, d³ugowiecznoœæ, ale te¿ ³atwoœæ naprawy. Trwa³oœæ pro-
duktu jest istotnym czynnikiem z uwagi na krotnoœæ jednostkowego obci¹¿enia œrodowiska, bo-
wiem produkt o przed³u¿onym ¿yciu (Extended Life Product), zaprojektowany w sposób za-
pewniaj¹cy d³u¿sze u¿ytkowanie w wyniku poprawy trwa³oœci lub jego odnawialnoœci, powo-
duje zmniejszenie zu¿ycia surowców naturalnych lub zmniejszenie iloœci odpadów.31 Proces
projektowania ekologicznego powinien uwzglêdniaæ wszystkie fazy ¿ycia wyrobu: nie tylko etap
wytwarzania wyrobu, ale równie¿ fazy jego projektowania, u¿ytkowania poprzedzonego dys-
trybucj¹, konserwacji oraz etap koñcowy. Opracowany projekt wyrobu powinien wskazaæ kon-
kretne rozwi¹zania sposobu postêpowania z wyrobem, gdy staje siê on dla konsumenta bezu-
¿yteczny. Producenci powinni zmierzaæ do wykorzystania tych odpadów i surowców wtórnych
w produkcji nowych wyrobów. Taki zamkniêty cykl ¿ycia produktu, wynikaj¹cy z koncepcji
3R (recykling, reduce, re-use), jest bardzo korzystny z punktu widzenia œrodowiska.

Cechy zasadnicze produktów ekologicznych, wynikaj¹ce z podstawowych funkcji wyro-
bu, s¹ takie same jak produktów konwencjonalnych. Walory ekologiczne produktów nale¿¹
z regu³y do wartoœci dodatkowych, tylko w przypadku ¿ywnoœci ekologicznej wnikamy
w wartoœæ g³ówn¹ produktu, mówi¹c, ¿e taka ¿ywnoœæ „lepiej” smakuje. Przyjaznoœæ wobec
œrodowiska naturalnego musi stanowiæ jednak sta³y element pakietu korzyœci, jakie oferuje
produkt. W przysz³oœci nast¹pi przewaga marek, których orientacja na œrodowisko natural-
ne bêdzie nale¿eæ do istoty (trzonu) produktu.

Zielony produkt powinien charakteryzowaæ siê tak¿e ekologicznym opakowaniem. Zgo-
dnie z niemieck¹ zasad¹ 3V (vermeiden, vermindern, verwerten) dopuszcza siê do obrotu
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31 Nie tylko producent w fazie projektowej, ale tak¿e sam u¿ytkownik mo¿e wyd³u¿yæ czasu ¿ycia produk-
tu. W sytuacji, gdy jakaœ rzecz (urz¹dzenie czy przedmiot) zepsuje siê w³aœciciel mo¿e oddaæ j¹ do punktu
naprawy zamiast wyrzucaæ i kupowaæ now¹. Punkty napraw œwiadcz¹ce ró¿ne us³ugi (np. naprawy samo-
chodów, sprzêtu RTV i AGD, maszyn do szycia, parasoli, a tak¿e us³ugi szewskie, krawieckie, itp.) równie¿ s¹
zielonymi miejscami pracy.



tylko takie opakowania, które mog¹ byæ ponownie u¿yte, podlegaj¹ biologicznemu rozpado-
wi lub s¹ opakowaniami zwrotnymi. Ka¿de opakowanie powinno mieæ umieszczon¹ infor-
macjê, do której z tych kategorii siê zalicza. Produkty powinny byæ pakowane w opakowa-
nia o rozmiarach i formach dostosowanych do potrzeb odbiorców finalnych. Wzglêdy eko-
logiczne czasami wymuszaj¹ nawet rezygnowanie z opakowywania niektórych produktów.

Najwiêksze znaczenie do ekologicznych opakowañ przywi¹zuje siê w Niemczech.
W 1991 r. wprowadzono tam system dualny (Duales System Deutschland). W ramach
programu oferowane s¹ us³ugi zbierania i sortowania wykorzystanych opakowañ. Na opa-
kowaniach zarejestrowanych w DSD pojawia siê Zielony Punkt (Der grüne Punkt). Ten
system przyczyni³ siê do stworzenia zielonych miejsc pracy.

Jednym z narzêdzi realizacji postulatu przyjaznych œrodowiskowo produktów jest ocena
cyklu ¿ycia produktu (Life Cycle Analysis, Life Cycle Assessment). LCA jest procesem
monitorowania i szacowania skutków wp³ywu produktu na œrodowisko w ci¹gu ca³ego okre-
su jego ¿ycia, polegaj¹cym na identyfikacji i iloœciowym opisaniu zu¿ytej energii, materia³ów,
powsta³ych odpadów oraz ocenie oddzia³ywania tych czynników na œrodowisko. W ten spo-
sób mo¿na okreœliæ te fazy cyklu ¿ycia, które stanowi¹ najwiêksze zagro¿enie dla œrodowiska
i szukaæ alternatywnych, przyjaznych œrodowisku, rozwi¹zañ. W krajach UE analizy LCA
prowadzi siê ju¿ od pocz¹tku lat 90. i to równie¿ s¹ zielone miejsca pracy.

Ze wzglêdów ekologicznych tak¿e w procesie dystrybucji powinno siê stosowaæ takie
œrodki transportu, które bêd¹ w stanie chroniæ œrodowisko. Za ekologiczny uwa¿a siê trans-
port: wodny, rowerowy, pojazdy o napêdzie elektrycznym, gazowym. Opakowania transpor-
towe powinny byæ trwa³e, nadaj¹ce siê do wielokrotnego u¿ytku lub recyklingu, nie tworz¹-
ce szkodliwych odpadów. Przyjazny dla œrodowiska sposób dystrybucji zapewnia wykorzy-
stanie tych samych kana³ów do zwrotu zu¿ytych produktów i opakowañ (sprzê¿enie zwrot-
ne placówek handlowych). Programuj¹c z³o¿one kana³y dystrybucji przedsiêbiorstwo musi
mieæ pewnoœæ, ¿e ka¿dy poœrednik sprzeda¿y bêdzie spe³nia³ wymogi œrodowiskowe.

Wobec postêpuj¹cej degradacji œwiatowych zasobów naturalnych, uznanie œrodowiska na-
turalnego za integraln¹ czêœæ wszystkich obszarów dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa przesta³o byæ
sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, lecz sta³o siê obowi¹zkiem. Dzisiaj przed-
siêbiorstwa musz¹ wpisaæ ochronê œrodowiska w taktykê rynkowego dzia³ania i strategiê swo-
jego rozwoju, co wymaga naturalnie zasadniczej zmiany koncepcji myœlenia i dzia³ania. Tak-
¿e w œwietle starañ Polski o wejœcie do UE kierunek rozwoju polskich przedsiêbiorstw wy-
znacza miêdzy innymi koniecznoœæ spe³niania wymogów proekologicznych. Nale¿y wyraŸnie
stwierdziæ, ¿e przedsiêbiorstwa, które nastawiaj¹ siê tylko na spe³nianie formalnych œrodowi-
skowych wymogów prawnych, nie mog¹ liczyæ na du¿e sukcesy na rynku UE, gdzie œwiado-
moœæ ekologiczna wœród konsumentów jest bardzo wysoka. Coraz wiêcej firm europejskich
preferuje kooperacjê z partnerami legitymuj¹cymi siê ekologiczn¹ poprawnoœci¹.

Równoczeœnie przy wystêpowaniu w Polsce tak istotnego problemu spo³ecznego jakim
jest wysokie bezrobocie, warto by³oby pokusiæ siê o rozwi¹zanie obu tych problemów za jed-
nym zamachem – poprzez tworzenie zielonych miejsc pracy.
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Przyjazne œrodowisku przedsiêbiorstwo nie tylko samo tworzy zielone
miejsca pracy, ale równoczeœnie przyczynia siê do tworzenia takich miejsc pra-
cy w swoim otoczeniu, nie tylko bli¿szym, ale i dalszym. Wysoka œwiadomoœæ
ekologiczna przedsiêbiorstwa sprawia, ¿e tak¿e od swoich pracowników, do-
stawców, kooperantów i klientów wymaga ono takiego samego zachowania.
Pracownicy kulturê organizacyjn¹ firmy przenosz¹ do w³asnych domów za-
szczepiaj¹c we w³asnej rodzinie proekologiczne zachowania. Wzrastaj¹ce
przekonanie o koniecznoœci ponoszenia odpowiedzialnoœci za œrodowisko na-
turalne w otoczeniu przedsiêbiorstwa wywo³uje dalszy wzrost zainteresowania
zielonymi produktami i na przyjaznymi œrodowisku firmami. Mamy zatem do
czynienia z efektem mno¿nikowym powstawania zielonych miejsc pracy. Z ba-
dañ wynika, ze jedno zielone miejsce pracy tworzy dziesiêæ innych. Mo¿emy
tu zatem mówiæ o podwójnej wygranej – dla spo³eczeñstwa i œrodowiska.

Załącznik nr 5

Kryteria selekcji dotyczące „zielonych” miejsc pracy. Materiał roboczy

Kryteria OGÓLNE
TAK:  popiera zrównowa¿ony rozwój w danej dziedzinie
TAK:  tradycyjna ochrona œrodowiska/ochrona przyrody
TAK:  zarz¹dzanie œrodowiskiem/popytem na zasoby
TAK:  myœlenie o œrodowisku32

TAK:  efekt œrodowiskowy
TAK:  tworzenie lokalnych miejsc pracy
TAK:  efekt mno¿nikowy i ci¹gniony33

TAK:  iloœæ i koszt miejsc pracy
TAK:  integrowanie dzia³ów
TAK:  specyfika krajobrazowa
TAK:  certyfikacja

NIE:  ogólnie turystyka i rolnictwo34

! Pojawia siê tutaj problem efektu netto.
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32 Jest to trudne do sprawdzenia.
33 Nowe „zielone” miejsca pracy przyczyniaj¹ siê do tworzenia innych „zielonych” miejsc pracy w otocze-

niu bli¿szym i dalszym.
34 Nie wolno automatycznie zak³adaæ, ¿e ca³y sektor rolnictwa i turystyki jest z zasady zielony.



Kryteria sektorowe – ENERGIA
TAK:  odnawialne Ÿród³a energii - biomasa35

TAK:  tworzy miejsca pracy w Polsce
TAK:  wzrost efektywnoœci u¿ytkowania energii – oszczêdzanie36

TAK:  wykorzystywanie lokalnych zasobów
TAK:  mniejsza szkodliwoœæ œrodowiskowa

NIE/TAK:  zamiana wêgla na gaz37

Kryteria sektorowe – TURYSTYKA
TAK:  przekszta³canie miejsc pracy na œrodowiskowe
TAK:  monitoring skutków œrodowiskowych turystyki
TAK:  sezonowoœæ/okresowoœæ „zielonych” miejsc pracy
TAK:  „zielone” miejsca pracy powinno byæ trwa³e
TAK:  uwzglêdnianie cech œrodowiskowych (nie szkodziæ)
TAK:  ekologizacja w turystyce
TAK:  lokalnoœæ rozwi¹zañ
TAK:  dwuzawodowoœæ
TAK:  tworzenie dostêpu poprzez infrastrukturê, ale w odpowiedniej skali
TAK:  transport recepcyjny
TAK:  system informacji – dostêp, treœæ i jakoœæ informacji
TAK:  efekt mno¿nikowy
TAK:  obs³uga ruchu turystycznego

Kryteria sektorowe – OCHRONA ŒRODOWISKA
TAK:  kompleksowoœæ rozwi¹zañ w gospodarce odpadami i wodno-œciekowej
TAK:  zmniejszanie obci¹¿eñ œrodowiska
TAK:  BAT lokalnie38

TAK:  innowacyjnoœæ
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35 Z odnawialnych Ÿróde³ energii przede wszystkim biomasa, mniej energetyka s³oneczna, wiatrowa i
wodna, poniewa¿ nios¹ ze sob¹ dodatkowe szkody œrodowiskowe, a technologie nie s¹ dostêpne w Polsce
(turbiny wytwarzane s¹ poza granicami Polski). Biomasa, po pierwsze, mniej obci¹¿a œrodowisko, a po
drugie, kot³y tworzone s¹ w Polsce (patrz: kolejne kryterium).

36 Np. poprzez ocieplanie budynków. Z jednej strony nale¿a³oby uwzglêdniæ projektantów takich sys-
temów, z drugiej producentów koniecznych do tego materia³ów.

37 Pytania: Czy uznajemy za zielone miejsca pracy takie, które wi¹¿¹ siê z przechodzeniem od bardziej
obci¹¿aj¹cego œrodowisko zasobu nieodnawialnego na zasób równie¿ nieodnawialny, ale mniej szkodliwy?
Czy w czêœci dotycz¹cej klimatu powinniœmy uwzglêdniaæ takie rozwi¹zania? Bo chocia¿ dziêki nim powsta-
je mniej zanieczyszczeñ, to dzia³ania takie blokuj¹ na kilka lat wejœcie zasobów odnawialnych. Jak ju¿
zastêpowaæ, to du¿o lepszym?

38 Czyli to, co jest lokalnie najodpowiedniejsze.



TAK:  kompleksowoœæ rozwi¹zañ
TAK:  jakoœæ kadr w ochronie œrodowiska
TAK:  wykorzystanie drewna
TAK:  nauka
? TAK:  edukacja ekologiczna – warunek wdro¿enia
? TAK:  ekokadry, ekoprawo, doradztwo
? TAK:  planowanie przestrzenne

Kryteria sektorowe – ROLNICTWO + ROZWÓJ OBSZARÓW 
WIEJSKICH39

TAK:  generalnie zmniejszenie presji a œrodowisko
TAK:  stosowanie kryteriów rolnictwa ekologicznego40

TAK:  certyfikacja
TAK:  upowszechnianie Kodeksu Dobrych Praktyk poprzez doradztwo, wpó³dzia³anie

z pozarz¹dowymi organizacjami ekologicznymi
TAK:  lokalnoœæ, wiejskoœæ, tradycja41

TAK:  innowacyjnoœæ
TAK:  organizowanie lokalnych rynków zbytu
TAK:  ekologiczna jakoœæ
TAK:  zarz¹dzanie jakoœci¹
TAK:  rodzinnoœæ
TAK:  otoczenie
TAK:  efekt mno¿nikowy

NIE: zmodyfikowane genetycznie orgamnizmy

Kryteria sektorowe – TRANSPORT
TAK:  zmniejszenie transportu samochodowego
TAK:  biopaliwa
TAK:  domykanie transportu lokalnie
TAK:  tradycyjne rozwi¹zania transportowe
TAK:  logistyka
TAK:  optymalizacja iloœci pasa¿erów i towarów na pojazd
? TAK:  zu¿ycie energii na pasa¿er/km i ton/km

Kryteria sektorowe – LEŒNICTWO
TAK:  wprowadzanie zrównowa¿onego rozwoju w gospodarowaniu lasem i Kodeksu

Dobrych Praktyk42
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39 Uwzglêdnianie równie¿ przetwórstwa.
40 Zgodnego z okreœlonymi zasadami i certyfikatami.
41 Tak¿e infrastruktura rolnicza powinna posiadaæ te cechy.



TAK:  certyfikacja lasów i produktów pochodz¹cych z lasu
TAK:  dostosowywanie do siedlisk i zalesiania
TAK:  infrastruktura w lasach – dostêpnoœæ lasów dla pozaprodukcyjnych funkcji lasów

(turystyka)
TAK:  zrównowa¿one urz¹dzanie lasów
TAK:  sprz¹tanie
TAK:  gospodarka leœna – owoce z lasu, runo leœne, zielarstwo
TAK:  gospodarka zwierzyn¹ w lesie – ³owiectwo
TAK:  zasadzanie na inne cele (ochrona zboczy, gór)

Kryteria sektorowe – OCHRONA PRZYRODY
TAK:  zarz¹dzanie terenami cennymi przyrodniczo43 (doradztwo, planowanie)
TAK:  aktywne formy ochrony przyrody
TAK:  nauka i edukacja na rzecz ochrony przyrody
TAK:  informacja i promocja na rzecz ochrony przyrody
TAK:  przewodnicy, infrastruktura = œcie¿ki edukacyjne i turystyczne
TAK:  kampanie ekologicznych pozarz¹dowych organizacji
TAK:  innowacyjnoœæ
TAK:  Natura 2000
TAK:  programy rolnoœrodowiskowe
TAK:  specyfika regionalna

OGÓLNE USTALENIE
Miejsca pracy s¹ w œrodku sektora i na zewn¹trz (poœrednie, w otoczeniu). „Zielone”

miejsca pracy tworz¹ kolejne miejsca pracy – efekt mno¿nikowy i inspiruj¹cy. 
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42 Czyli upowszechnienie zasad z Leœnych Kompleksów Promocyjnych na ca³e leœnictwo.
43 Parki narodowe i krajobrazowe.



Instytut na rzecz Ekorozwoju
Institute for Sustainable Development

ul. Nabielaka 15 lok. 1; 00-743 Warszawa

tel. 0048 (22) 851 04 02, 03, 04; fax 0048 (22) 851 04 00
e-mail: ine@ine-isd.org.pl; http://www.ine-isd.org.pl

46


