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ZarzÈdzanie energiÈ w regionalnych dyrekcjach
ochrony Ărodowiska zarejestrowanych
w systemie ekozarzÈdzania i audytu EMAS
– aspekty wybrane
Marzena Hajduk-Stelmachowicz*
Artykuï stanowi próbÚ wypeïnienia luki poznawczej odnoszÈcej siÚ do kwestii zarzÈdzania
energiÈ elektrycznÈ w organizacjach administracji pañstwowej, w których funkcjonuje system
ekozarzÈdzania i audytu EMAS. W pracy zaprezentowano wyniki analiz deklaracji Ărodowiskowych (poddanych walidacji miÚdzy lipcem a wrzeĂniem 2017 r.) wszystkich regionalnych
dyrekcji ochrony Ărodowiska widniejÈcych w rejestrze EMAS (wg stanu na dzieñ 1 marca
2018 r.). Celem opracowania jest przedstawienie charakterystyki modeli zarzÈdzania energiÈ
(w szczególnoĂci eklektycznÈ) stosowanych w dyrekcjach ochrony Ărodowiska, w kontekĂcie
poprawy efektywnoĂci energetycznej. Ustalono, ĝe mimo podobnego charakteru wykonywanych zadañ przez kaĝdÈ z regionalnych dyrekcji ochrony Ărodowiska, ich podejĂcie do
zarzÈdzania energiÈ jest róĝne. Ta róĝnorodnoĂÊ moĝe stanowiÊ cenne ěródïo benchmarkingu.
UrzÚdy rzadko wyznaczajÈ wskaěniki Ărodowiskowe w obszarze efektownoĂci energetycznej,
bo „nie ma moĝliwoĂci technicznych monitorowania zuĝycia” np. energii. Administrowanie
w tym zakresie prowadzone jest przez inne jednostki. Problemem jest to, ĝe kto inny administruje, a kto inny pïaci rachunki. Ta sytuacja nie wpïywa pozytywnie na poprawÚ efektywnoĂci
energetycznej, gdyĝ uĝytkownik koñcowy nie odczuwa tzw. mocy sprawczej, majÈcej wymierne
odzwierciedlenie w konsekwencjach podejmowanych dziaïañ. Widoczne staje siÚ rozmycie
odpowiedzialnoĂci i niewystarczajÈca iloĂÊ mechanizmów stworzonych do tego, aby skutecznie
przekonywaÊ do dziaïañ systemowych na rzecz poprawy efektywnoĂci energetycznej.
Sïowa kluczowe: zarzÈdzanie energiÈ, system ekozarzÈdzania i audytu (EMAS), regionalne dyrekcje ochrony Ărodowiska, efektywnoĂÊ energetyczna.
Nadesïany: 04.07.18 | Zaakceptowany do druku: 13.11.18

Energy management in regional directorates for environmental protection
registered in the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
– selected aspects
The article is an attempt to fill the cognitive gap regarding energy management in state administration organizations that operate the EMAS (eco-management and audit scheme). The
paper presents result of environmental declarations (validated between July and September
2017) analyzes of all Regional Environmental Protection Directorates appearing in the EMAS
register (as of 1 March 2018). The aim of the study is to characterize the energy management
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models used in all environmental protection directorates in the context of improving energy
efficiency. Despite the similar nature of the tasks performed by each regional directorate for
environmental protection, their approach to energy management varies. This diversity can
be a valuable source of benchmarking. Offices generally do not set environmental indicators in the area of energy efficiency, because there is no technical possibility to monitor these
aspects – the administration of these elements is carried out by other entities. The problem is
that someone else administers and someone else pays bills (for example for energy use). This
does not positively affect the improvement of energy efficiency, because the end-user does not
feel the so-called “causative power” reflected in the consequences of the actions taken. The
blurring of responsibility and the lack of mechanisms created to effectively convince system
actions to improve energy efficiency become visible.
Keywords: energy management, eco-management and audit scheme (EMAS), regional
directorates of environmental protection, energy efficiency.
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Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu podkreĂla siÚ,
ĝe system ekozarzÈdzania i audytu (EMAS)
uznawany jest za najbardziej wiarygodny
i prestiĝowy spoĂród obecnie funkcjonujÈcych systemów zarzÈdzania Ărodowiskowego. Zakïada siÚ, ĝe organizacje zarejestrowane w tym systemie postrzegane sÈ
jako prowadzÈce swojÈ dziaïalnoĂÊ wb sposób szczególnie przejrzysty ib efektywny.
EMAS okreĂlany jest bowiem jako instrument potwierdzajÈcy ciÈgïe doskonalenie
efektywnoĂci ekologicznej w organizacjach,
przedsiÚbiorstwach produkcyjnych ib usïugowych, instytucjach finansowych, placówkach naukowych, szkoïach oraz wburzÚdach
administracji publicznej.
Autorzy publikacji dotyczÈcych tematyki
systemu ekozarzÈdzania i audytu (EMAS)
najczÚĂciej koncentrujÈ siÚ na nastÚpujÈcych aspektach tego formalnego modelu
zarzÈdzania:
– genezie i ewolucji formalnych systemów
zarzÈdzania proekologicznego (najczÚĂciej w kontekĂcie porównañ z innymi
modelami, np. tymi zbudowanymi na
bazie normy miÚdzynarodowej ISO
14001 czy na kanwie wymagañ branĝowych) (Neugebauer, 2012), (Ejdys,
Kobyliñska i Lulewicz, 2012; Poskrobko
i Poskrobko 2012; Testa i in., 2014;
Matuszak-Flejszman, 2009; 2017);
– motywach, barierach, kosztach, korzyĂciach, mankamentach wdroĝenia/funkcjonowania analizowanego typu systemu

ekozarzÈdzania (Iraldo, Testa i Frey,
2009; Jaěwiñska, 2013; Krzyczkowski,
2014;
Kazimierska-Patrzyczna
ib Kazimierska-StÚpniak, 2015; Wójcik,
2015; Matuszak-Flejszman, 2016;
Nycz-Wróbel, 2016; Merli i Preziosi,
2018);
– interpretacji wymagañ rozporzÈdzenia
EMAS, procedurze wdroĝenia wymagañ rozporzÈdzenia oraz kwestii funkcjonowania/doskonalenia sytemu ekozarzÈdzania i audytu (Adamczyk, 2008;
Pacana, 2011; Skouloudis i in., 2013).
– zaleĝnoĂciach miÚdzy wynikami organizacji zarejestrowanymi w systemie
EMAS a decyzjami o poddaniu siÚ
pierwotnej bÈdě wtórnej weryfikacji1
(Álvarez-García i in., 2018).
W rezultacie przeprowadzonej analizy
typu desk research ustalono, ĝe dominujÈ
publikacje opisujÈce aspekty funkcjonowania systemów w przedsiÚbiorstwach. Szczególnym zainteresowaniem naukowców
cieszÈ siÚ zagadnienia odnoszÈce siÚ do
skutków implementacji EMAS w odniesieniu do przedsiÚbiorstw dziaïajÈcych wbenergochïonnych sektorach gospodarki (Neugebauer, 2012; Preziosi i Merli D’Amico,
2016).
J. Adamczyk, J. ZarÚbska, L. Kaěmierczak-Piwko opisywali wprawdzie istotÚ
zarzÈdzania Ărodowiskowego w instytucjach
samorzÈdu terytorialnego (Adamczyk,
ZarÚbska i Kaěmierczak-Piwko, 2007).
WbPolsce wÈskie grono specjalistów zajmuje
siÚ jednak tematykÈ formalnych systemów
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zarzÈdzania proekologicznego bazujÈcych
na wymaganiach rozporzÈdzenia EMAS
wbjednostkach administracji. WbkontekĂcie
analiz systemu ekozarzÈdzania i audytu
EMAS wkïad naukowy A.b Matuszak-Flejszman wydaje siÚ szczególnie znaczÈcy
(m.in. Matuszak-Flejszman, 2011). WĂród
autorów zagranicznych interesujÈcy jest
dorobek Wïochów (Petrosillo, De Marco
ib Comoglio, 2012; Merli i in., 2018). PróbujÈ oni wyjaĂniÊ m.in. przyczyny maïego
zainteresowania rejestracjÈ (bÈdě kontynuowaniem utrzymania zarejestrowanego
systemu EMAS) w organizacjach reprezentujÈcych administracjÚ publicznÈ.

1. Cel, zakres i metodyka badañ
AnalizujÈc dostÚpnÈ literaturÚ, naleĝy
stwierdziÊ, ĝe istnieje luka poznawcza
wb wiedzy odnoszÈcej siÚ rezultatów wdraĝania i funkcjonowania systemu ekozarzÈdzania i audytu (EMAS III). Luka ta
wb szczególnoĂci odnosi siÚ do zagadnieñ
zwiÈzanych z zarzÈdzaniem energiÈ wbpodmiotach podlegajÈcych formalnej rejestracji. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe systemowe
podejĂcie do kwestii poprawy efektywnoĂci
(szczególnie energetycznej) dla wspóïczesnych organizacji staje siÚ coraz bardziej
znaczÈcym warunkiem dla ich prawidïowego funkcjonowania i zrównowaĝonego
rozwoju w zmiennym otoczeniu. Realizacja
pakietu klimatyczno-energetycznego bÚdzie
mocno wpïywaÊ na promowanie bardziej
restrykcyjnego i ekoinnowacyjnego podejĂcia do zarzÈdzania zasobami (Hajduk-Stelmachowicz, 2016; 2017). Z racji gïównych
zadañ, jakie sÈ powierzone regionalnym
dyrekcjom ochrony Ărodowiska, to wïaĂnie
one powinny byÊ wyznacznikiem trendów
oraz skarbnicÈ najlepszych dostÚpnych
praktyk w zakresie zarzÈdzania proekologicznego, którego komponentem jest równieĝ sfera zarzÈdzania energiÈ. Ta ostatnia
powinna byÊ przedmiotem zainteresowania
nie tylko przedsiÚbiorstw, ale szczególnie
instytucji/organizacji publicznych o charakterze administracyjnym. W literaturze
przedmiotu podkreĂla siÚ, ĝe nawet w przypadku sektorów usïugowych (banków oraz
innych instytucji finansowych, a takĝe organów administracyjnych) problem zuĝycia
energii bywa dotkliwy (Bañkowska, 2016).
W zwiÈzku z powyĝszym w opracowaniu
starano siÚ odpowiedzieÊ na nastÚpujÈce
pytania badawcze:
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• Jak do kwestii energii, efektywnoĂci
energetycznej oraz systemowego zarzÈdzania energiÈ podchodzÈ regionalne
dyrekcje ochrony Ărodowiska w swoich
deklaracjach Ărodowiskowych?
• Jakie dziaïania w zakresie zarzÈdzania
energiÈ elektrycznÈ (w szczególnoĂci
wb obszarze efektywnoĂci energetycznej) sÈ podejmowane przez regionalne
dyrekcje ochrony Ărodowiska, które sÈ
zarejestrowane w systemie ekozarzÈdzania i audytu EMAS?
• W jakim stopniu podejmowane dziaïania w zakresie zarzÈdzania energiÈ majÈ
charakter systemowy?
• Czy z racji podobnego charakteru wykonywanych zadañ przez kaĝdÈ z regionalnych dyrekcji ochrony Ărodowiska podejĂcie do zarzÈdzania energiÈ ma zbliĝony
charakter?
• Jakie sÈ najlepsze stosowane praktyki/
rozwiÈzania w zakresie zarzÈdzania
energiÈ elektrycznÈ w poszczególnych
dyrekcjach ochrony Ărodowiska?
Uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania badawcze pozwoli na realizacjÚ celu
pracy, jakim jest wstÚpna charakterystyka
modeli zarzÈdzania energiÈ (zasadniczo
elektrycznÈ z racji ograniczeñ edytorskich) stosowanych w dyrekcjach ochrony
Ărodowiska. PodjÚto próbÚ wykazania, ĝe
analiza publicznie dostÚpnych deklaracji
Ărodowiskowych organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS moĝe byÊ nie tylko
przesïankÈ ciÈgïego doskonalenia systemu
ekozarzadzania i audytu w badanych podmiotach, lecz takĝe ěródïem inspiracji do
budowania dobrych praktyk biznesowych
(modeli i rozwiÈzañ) w innych typach instytucji administracyjnych.
Zastosowano wyczerpujÈcy i celowy
dobór próby. Wykorzystano metodÚ deskstudy oraz case study. AnalizÈ porównawczÈ objÚto caïÈ populacjÚ liczÈcÈ 16bregionalnych dyrekcji ochrony Ărodowiska,
zgodnie z listÈ rejestru EMAS dostÚpnÈ
1b marca 2018 r. na stronie WWW Generalnej Dyrekcji Ochrony ¥rodowiska.
Praca prezentuje wyniki analiz deklaracji
Ărodowiskowych poddanych walidacji miÚdzy lipcem a wrzeĂniem 2017 roku. Z racji
specyfiki wymagañ stawianych organizacjom chcÈcym uzyskaÊ rejestracjÚ EMAS
przyjÚto, ĝe odzwierciedlanie wykonania
przyjÚtej do realizacji strategii zarzÈdzania
energiÈ (szczególnie elektrycznÈ) znajduje
siÚ w deklaracjach Ărodowiskowych. DeklaStudia i Materiaïy 2/2018 (28), cz. 1

racje Ărodowiskowe jako ěródïo danych sÈ
wykorzystywane przez wielu badaczy (Erkkoa, Melanen i Mickwitz, 2005; Nikolaou
i Matrakoukas, 2016), dlatego uznano, ĝe
jest to najbardziej optymalny sposób pozyskania danych do niniejszego badania.

2. Wyniki badañ
2.1. Aspekty Ărodowiskowe
RozporzÈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego
udziaïu organizacji w systemie ekozarzÈdzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), zwane
równieĝ EMAS III, oraz Ustawa zb15blipca
2011 r. o krajowym systemie ekozarzÈdzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2011 nr 178
poz. 1060) stanowiÈ bazÚ do wyodrÚbnienia
kluczowych wskaěników efektywnoĂci Ărodowiskowej. W grupie 6b kategorii nie bez
powodu wyodrÚbniona zostaïa takĝe efektywnoĂÊ energetyczna. W przypadku efektywnoĂci energetycznej liczba A (odnoszÈca
siÚ do caïkowitego rocznego wkïadu/wpïywu
w danym obszarze) powinna byÊ przedstawiana w nastÚpujÈcy sposób:
Ř w odniesieniu do „caïkowitego bezpoĂredniego zuĝycia energii” – caïkowite
roczne zuĝycie energii wyraĝone w MWh
lub GJ,
Ř w odniesieniu do „caïkowitego zuĝycia
energii odnawialnej” – procent caïkowitego rocznego zuĝycia energii (energii
elektrycznej i ciepïa), wytworzonej przez
organizacjÚ z odnawialnych ěródeï energii.
Liczba B wskazujÈca caïkowity roczny
wynik organizacji (w odniesieniu do administracji) stanowi odniesienie do wielkoĂci
organizacji wyraĝonej w liczbie pracowników.
Z analizy treĂci ZaïÈcznika IV RozporzÈdzania EMAS wynika wiele obowiÈzków
wb zakresie sprawozdawczoĂci Ărodowiskowej. Organizacja musi w deklaracji Ărodowiskowej zdefiniowaÊ gïówne wskaěniki,
wbtakim zakresie, w jakim odnoszÈ siÚ one
do bezpoĂrednich aspektów Ărodowiskowych
(oraz innych stosownych istniejÈcych wskaěników efektywnoĂci Ărodowiskowej). WiÚkszoĂÊ regionalnych dyrekcji w badanych
dokumentach podkreĂla, iĝ skala ib zakres
bezpoĂredniego wpïywu ich instytucji na
Ărodowisko sÈ „mocno ograniczone i nieznaczÈce”. Nie zmienia to faktu, ĝe urzÚdy dÈĝÈ
„do ciÈgïego zmniejszania (wpïywu) przez
racjonalizacjÚ korzystania z zasobów Ărodo-

wiska oraz podejmowanie dziaïañ zmierzajÈcych do jego optymalizacji”.
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe gïówne wskaěniki
podane w rozporzÈdzeniu EMAS odnoszÈ
siÚ do bezpoĂrednich aspektów Ărodowiskowych. Aspekt Ărodowiskowy to komponent dziaïalnoĂci organizacji, produktów
lub usïug organizacji, który jako przyczyna
wpïywa lub moĝe wpïywaÊ na Ărodowisko,
wywoïujÈc skutek stanowiÈcy zmianÚ/y
zachodzÈce w Ărodowisku (RozporzÈdzenie
EMAS, art. 2, pkt. 4). A.bMatuszak-Flejszman podkreĂla, ĝe okreĂlenie metody oceny
aspektów Ărodowiskowych jest jednym
zbnajtrudniejszych zadañ podczas wdraĝania
systemu EMAS w jednostkach administracji rzÈdowej. Dzieje siÚ tak ze wzglÚdu na
charakter ich dziaïalnoĂci (Matuszak-Flejszman, 2011). W tym kontekĂcie naleĝy podkreĂliÊ, ĝe RDO¥ wb Szczecinie dokïadnie
opisaïa wïasnÈ metodologiÚ oceny aspektów
Ărodowiskowych w swojej deklaracji Ărodowiskowej, czyniÈc jÈ publicznie dostÚpnÈ.
W badanych podmiotach ocena znaczenia wszystkich aspektów Ărodowiskowych
zostaïa dokonana na podstawie wstÚpnego przeglÈdu Ărodowiskowego. Zwracano uwagÚ, ĝe okresowo dokonywana jest
takĝe analiza aktualnoĂci listy znaczÈcych
aspektów Ărodowiskowych (na której – jak
ustalono – znajdujÈ siÚ gïównie poĂrednie
aspekty Ărodowiskowe).
BezpoĂredni aspekt Ărodowiskowy
stanowi aspekt Ărodowiskowy zwiÈzany
zb dziaïalnoĂciÈ, produktami i usïugami
organizacji, nad którymi sprawuje ona bezpoĂredniÈ kontrolÚ zarzÈdczÈ. Ta kategoria powinna byÊ przedmiotem szczególnej
analizy w sprawnie dziaïajÈcym systemie
zarzÈdzania proekologicznego. (RozporzÈdzenie EMAS, art. 2, pkt. 6). Dla przykïadu RDO¥ w Szczecinie do aspektów
bezpoĂrednich zaliczyï sytuacje awaryjne
i specjalne (takie jak poĝar i uszkodzenie
5 klimatyzatorów), uszkodzenia sprzÚtów
biurowych itp. Identyfikacja, analiza oraz
ocena ryzyka uregulowane zostaïy w przypadku tej instytucji (podobnie jak RDO¥
w Krakowie oraz w Poznaniu, Gorzowie
Wielkopolskim) w „procedurze dotyczÈcej
kontroli zarzÈdczej oraz budĝetu zadaniowego funkcjonujÈcego w urzÚdzie”.
Jak deklarowano: „Wszystkie znaczÈce
aspekty Ărodowiskowe znajdujÈ swoje
odzwierciedlenie w celach RDO¥, które
sÈ monitorowane i poddawane okresowym
przeglÈdom”.
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Rysunek 1. Charakter zadañ realizowanych przez regionalne dyrekcje ochrony Ărodowiska w Polsce
Zakres najważniejszych obowiązków regionalnych dyrekcji ochrony środowiska
wydawanie decyzji i postanowień wynikających z ustawy o ochronie przyrody
realizowanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu EMAS
przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub branie w nich udziału
zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody
przekazywanie danych do bazy o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko prowadzonej
przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
prowadzenie postępowania i wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie
wydawanie decyzji i postanowień wynikających z ustawy o ochronie przyrody
tworzenie i likwidowanie form ochrony przyrody
uczestnictwo w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
wydawanie decyzji i postanowień wynikających z ustawy o ochronie przyrody
tworzenie i likwidowanie form ochrony przyrody
współpraca z samorządami w sprawach dotyczących ocen oddziaływania inwestycji na środowisko
i ochrony przyrody
wykonywanie zadań, w tym wydawanie decyzji oraz zlecania ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami
współpraca z organizacjami ekologicznymi

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie art. 131. Ustawy z dnia 3 paědziernika 2008 r. o udostÚpnianiu informacji o Ărodowisku i jego ochronie, udziale spoïeczeñstwa w ochronie Ărodowiska oraz
obocenach oddziaïywania na Ărodowisko (Dz. U. 2017. 0. 1405).

¿aden z aspektów bezpoĂrednich nie
ma charakteru znaczÈcego. To stanowisko
uzasadniono prowadzeniem dziaïalnoĂci biurowej (biurowo-administracyjnej)
wb urzÚdach (rysunek 1). „Aspekty Ărodowiskowe wynikajÈ z przebywania pracowników w siedzibie urzÚdu i ich codziennej
pracy” (korzystania z materiaïów i urzÈdzeñ stanowiÈcych wyposaĝenie stanowisk
pracy oraz samochodów terenowych, lub
prywatnych do celów sïuĝbowych (przykïad
RDO¥ w Poznaniu), wykorzystywania wody
do ogrzewania i celów socjalno-bytowych,
gazu dla potrzeb grzewczych i wytworzenia
ciepïej wody uĝytkowej, emisji substancji
ibenergii do powietrza, energii elektrycznej,
wytwarzania odpadów, oddziaïywania na
30

Ărodowisko gruntowo-wodne (m.in. przez
korzystanie pracowników z parkingu).
KonkludujÈc, ustalono, ĝe najistotniejszy wpïyw na Ărodowisko jest wpïywem
poĂrednim wynikajÈcym z realizacji ustawowych zadañ przypisanych regionalnemu
dyrektorowi ochrony Ărodowiska na okreĂlonym terenie geograficznym. PoĂredni
aspekt Ărodowiskowy stanowi w tym przypadku taki typ aspektu, który moĝe wynikaÊ
zb relacji organizacji ze stronami trzecimi,
na które organizacja jest w stanie wpïywaÊ
jedynie do pewnego stopnia (RozporzÈdzenie EMAS, art. 2, pkt. 7) (Hajduk-Stelmachowicz, 2015a).
KorzystajÈc z dostÚpnych danych, opracowano zestawienie oĂmiu najczÚĂciej
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podawanych wskaěników efektywnoĂci ekologicznej w deklaracjach Ărodowiskowych
regionalnych dyrekcji ochrony Ărodowiska
(wskaěniki uporzÈdkowano w kolejnoĂci od
najczÚĂciej, do najrzadziej wskazywanych
przez badane podmioty). WĂród nich znalazïy siÚ:
– wskaěnik odpadów elementów urzÈdzeñ (takĝe odnoszÈcy siÚ do elektroniki
ibodpadów niebezpiecznych),
– wskaěnik efektywnoĂci Ărodowiskowej
(obszary Natura 2000),
– wskaěnik efektywnoĂci Ărodowiskowej
(rezerwaty),
– wskaěnik emisji dwutlenku wÚgla,
– wskaěnik zuĝycia paliwa do samochodów
(liczony zaledwie w 6 spoĂród 16 badanych podmiotów),
– wskaěnik odpadów wielkogabarytowych
oraz innych, niĝ niebezpieczne,
– wskaěnik zuĝycia energii elektrycznej
(liczony zaledwie w 5 spoĂród 16 badanych podmiotów),
– wskaěnik emisji tlenku azotu.
W grupie wskaěników efektywnoĂci Ărodowiskowej raportowanych przez
regionalne dyrekcje ochrony Ărodowiska
(wb ramach EMAS) nielicznÈ grupÚ stanowiÈ wskaěniki odnoszÈce siÚ do zagadnieñ
efektywnoĂci energetycznej. WĂród nich
wyodrÚbniono: zuĝycie energii elektrycznej,
zuĝycie paliwa do samochodów (LPG, olej
napÚdowy, benzyna), zuĝycie paliwa gazowego do opalania. Z racji ograniczeñ edytorskich w tym opracowaniu przedstawiono
jedynie zagadnienia zwiÈzane ze zuĝyciem
energii elektrycznej pochodzÈcej zarówno
z tradycyjnych, jak i alternatywnych ěródeï.
2.2. ZarzÈdzanie zuĝyciem energii
elektrycznej
Zuĝycie energii moĝe mieÊ pozytywny
lub negatywny wpïyw na Ărodowisko
(wb zaleĝnoĂci od przyjÚtej polityki i strategii dziaïania). Negatywny wpïyw zuĝycia
energii moĝe znajdowaÊ odzwierciedlenie
w uszczupleniu nieodnawialnych zasobów
naturalnych. Warto zauwaĝyÊ, iĝ rodzaj
wpïywu moĝe siÚ zmieniaÊ w czasie, np. na
skutek wdroĝenia rozwiÈzañ ekoinnowacyjnych.
Tylko pracownicy RDO¥ w Gdañsku,
Bydgoszczy, Rzeszowie, Opolu oraz Warszawie w deklaracjach Ărodowiskowych
okreĂlili i wyrazili wartoĂÊ wskaěnika zuĝycia energii elektrycznej (w kWh/MWh)2.
W kontekĂcie dokonania ewentualnych

porównañ miÚdzy badanymi podmiotami
pojawia siÚ problem, gdyĝ zuĝycie energii
elektrycznej przeliczono na bÈdě „jednego
pracownika” bÈdě liczbÚ zatrudnionych/
liczbÚ pracowników (prezentujÈc dane
np. w odniesieniu do liczby pracowników
zatrudnionych w danym roku na niejednoznacznie okreĂlonÈ czÚĂÊ etatu). Na
16bbadanych RDO¥ zaledwie 5 jednoznacznie wyodrÚbnia wskaěniki zuĝycia energii
elektrycznej w swoich deklaracjach Ărodowiskowych. Prezentacja wyników zmian
zuĝycia energii/efektywnoĂci energetycznej
w czasie, w RDO¥ jest lapidarna (w przypadku wiÚkszoĂci badanych podmiotów).
Wbdalszej czÚĂci opracowania zaprezentowano wnioski wynikajÈce z analiz uĝytkowania energii w tych jednostkach, które do
tej kwestii szerzej siÚ odniosïy.
W raporcie RDO¥ w Rzeszowie podkreĂla siÚ, ĝe zwiÚkszone zuĝycie energii
zwiÈzane jest gïównie z pracÈ klimatyzacji oraz urzÈdzeñ biurowych. ZwiÚkszenie zuĝycia energii nastÈpiïo w efekcie
zamontowania w 2016 r. klimatyzatorów
wb archiwum zakïadowym, sekretariacie
oraz sali konferencyjnej. Zwrócono uwagÚ,
ĝe (wbokresie letnim) wysokie temperatury
w pomieszczeniach sïuĝbowych oscylujÈ
w okolicach 30 stopni Celsjusza. Sytuacja
taka bardzo utrudnia lub wrÚcz uniemoĝliwia efektywne wykonywanie obowiÈzków
przez pracowników – stÈd urzÈdzenia klimatyzacyjne sÈ niezbÚdne. RDO¥ w Rzeszowie stosuje elektroniczny obieg dokumentów. Planuje wdroĝenie (w zaleĝnoĂci
od posiadanych Ărodków) dokumentacji
ib wpïywajÈcych wniosków zewnÚtrznych
wb wersji cyfrowej (RDO¥ w Krakowie
takĝe przygotowuje siÚ do wdroĝenia elektronicznego obiegu dokumentów). UrzÚdnicy majÈ ĂwiadomoĂÊ, ĝe to rozwiÈzanie
bÚdzie miaïo wpïyw na iloĂÊ zuĝywanej
energii wbprzyszïoĂci.
RDO¥ w Opolu podkreĂla, ĝe wzrost
zuĝycia energii elektrycznej w stosunku
do lat ubiegïych jest konsekwencjÈ implementacji elektronicznego systemu obiegu
dokumentów, który „oprócz niepodwaĝalnych zalet, takich jak mniejsze zuĝycie
papieru i tonerów czy teĝ niĝszych opïat za
pocztÚ”, spowodowaï wyĝsze zuĝycie energii elektrycznej. Na sytuacjÚ tÚ wpïynÚïo
korzystanie z takich urzÈdzeñ jak skaner
dokumentów, drukarki kodów i etykiet,
czytniki, podwójne monitory na stanowiskach pracy itp.
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RDO¥ w Gdañsku podkreĂla, ĝe ma
moĝliwoĂÊ opomiarowania zuĝycia energii
elektrycznej. Rozliczenie opïat odbywa siÚ
na podstawie faktur VAT. „Obniĝenie zuĝycia energii elektrycznej w siedzibie w Gdañsku spowodowane byïo róĝnymi czynnikami,
m.in. wymianÈ komputerów, wymianÈ urzÈdzeñ drukujÈcych na bardziej energooszczÚdne, mniejszym zakresem remontów
budynków”. Zauwaĝono relacjÚ miÚdzy
zwiÚkszonym zuĝyciem energii a remontem (m.in. instalacji ogrzewania z miejskiej
sieci ciepïowniczej): „W okresie przejĂciowym pomieszczenia dogrzewane byïy przez
urzÈdzenia zasilane energiÈ elektrycznÈ”.
Odnotowano takĝe zwiÈzek miÚdzy wzrostem zuĝycia energii a obecnoĂciÈ staĝystów i praktykantów, którzy wykorzystywali
sprzÚt komputerowy i urzÈdzenia biurowe
do realizacji wyznaczonych im zadañ.
RDO¥ w Lublinie, we Wrocïawiu,
wbOlsztynie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Kielcach,
odzi, Poznaniu3, Warszawie, czÚĂciowo
Szczecinie i w Biaïymstoku zaznacza,
ĝe: „ocena efektywnoĂci energetycznej
ib zuĝycia wody nie jest moĝliwa”, z uwagi
na brak w obecnej chwili „technicznych
moĝliwoĂci pomiaru (faktycznego zuĝycia) ww. mediów” w siedzibie RDO¥ lub/i
wbwydziaïach spraw terenowych. Wbwymienionych RDO¥ (lub/i w wydziaïach spraw
terenowych) – z racji braku odrÚbnego
licznika energii elektrycznej – korzystanie z powierzchni biurowych odbywa siÚ
na podstawie umów uĝyczenia bÈdě umów
najmu. „W zwiÈzku z tym administrowanie
w zakresie energii elektrycznej, wody oraz
odpadów powierzono zarzÈdcy nieruchomoĂci”. W dokumentacji RDO¥ w Katowicach oraz odzi zwraca siÚ uwagÚ na to,
ĝe zuĝycie energii rozliczane jest w postaci
opïaty ryczaïtowej za 1 m2 uĝytkowanej
powierzchni (w ramach umowy najmu
pomieszczeñ biurowych z zarzÈdcÈ nieruchomoĂci). RDO¥ w Krakowie rozlicza
(z podmiotami udostÚpniajÈcymi lokale)
koszty z tytuïu dostaw wody i energii na
podstawie refaktur. W analizowanym przypadku koszty zuĝycia mediów prezentowane sÈ albo w przeliczeniu na powierzchnie zajmowanÈ przez pracowników RDO¥,
albo w przeliczeniu na liczbÚ osób korzystajÈcych ze wskazanych mediów.
InteresujÈcy jest przykïad RDO¥ wbRzeszowie, która zuĝycie energii elektrycznej,
wody oraz odpadów rozlicza wspólnie
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zb (uĝyczajÈcym od tego urzÚdu pomieszczenia biurowe) UrzÚdem Statystycznym.
Zauwaĝono, ĝe wahania w obsadzie kadrowej UrzÚdu Statystycznego mogÈ mieÊ
wpïyw na zwiÚkszenie wskaěników (np.
zuĝycia prÈdu i wody) przypisanych RDO¥
w Rzeszowie. Pracownicy sÈ uĂwiadamiani,
jeĝeli chodzi o potrzebÚ oszczÚdzania energii oraz innych zasobów urzÚdu. Po zakoñczonej pracy odbywa siÚ przeglÈd pomieszczeñ przez ZarzÈdcÚ budynku i ewentualnie
wyïÈczanie z zasilania urzÈdzeñ i zbÚdnego
oĂwietlenia pozostawionych po zakoñczeniu pracy UrzÚdu (poza infrastrukturÈ wymagajÈcÈ staïych dostaw prÈdu tj.
serwerowni, instalacja przeciwpoĝarowej
oraz alarmowej). Ponadto zdecydowano
o stopniowej wymianie ěródeï oĂwietlenia
ze Ăwietlówek fluorescencyjnych na LED
w pomieszczeniach socjalno-administracyjno-gospodarczych. Dziaïanie to miaïo
pozwoliÊ na zmniejszenie zuĝycia energii elektrycznej o 50% oraz zwiÚkszenie
ĝywotnoĂci oĂwietlenia do ok. 50000 godz.
Dokonano takĝe wymiany oĂwietlenia na
klatce schodowej oraz w holach (25 lamp
Led zostaïo wyposaĝone w czujniki ruchu).
Odnotowano, ĝe dalsze dziaïania w opisanym zakresie przewidziane na rok 2016 nie
doszïy do skutku z powodu braku Ărodków
finansowych.
W odniesieniu do zarzÈdzania energiÈ
waĝne jest to, ĝe budynek RDO¥ w Rzeszowie wyposaĝony jest we wïasny wÚzeï
cieplny do podgrzewania wody uĝytkowej
oraz centralnego. Sterowanie systemem
odbywa siÚ w sposób zautomatyzowany
przez sterownik typu SWC-535E, wyposaĝony w mikroprocesor. Komponent ten
pozwala na regulacjÚ temperatury wewnÈtrz
budynku na podstawie informacji o temperaturze zewnÚtrznej. Ponadto administrator
budynku rÚcznie moĝe sterowaÊ ogrzewaniem tak, aby w okresie, kiedy pracownicy
nie przebywajÈ w urzÚdzie, ograniczaÊ zuĝycie ciepïa do niezbÚdnego minimum.
W obiektach RDO¥ w Szczecinie (poza
konwencjonalnymi ěródïami energii elektrycznej pozyskiwanej na podstawie umów)
uĝytkuje siÚ równieĝ odnawialne ěródïa
energii. W Pawilonie Dydaktyczno-Muzealnym (w rezerwacie, w ¥widawie) wykorzystywane sÈ pompy ciepïa do ogrzewania i instalacje solarne do podgrzewania
wody. Roczna produkcja energii z OZE
stanowiïa 73% caïkowitej energii zuĝytej
w tym obiekcie. Warto zauwaĝyÊ, ĝe nie
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zawsze zarzÈdzanie energiÈ musi skutkowaÊ zmniejszeniem zuĝycia energii (z czym
najczÚĂciej jest kojarzone). Zmiana wykorzystywanych tradycyjnych ěródeï energii
na odnawialne (bardziej przyjazne Ărodowisku) powinna zaowocowaÊ poprawÈ innych
wyników Ărodowiskowych. Aby tak byïo,
istotne jest poprawne konstruowanie celów.
KonkludujÈc: zdecydowana wiÚkszoĂÊ
RDO¥ nie odnosi siÚ do kwestii wyliczeñ
wskaěnika zuĝycia energii wytworzonej
zb odnawialnych ěródeï energii, gdyĝ nie
pozyskuje w ten sposób energii. Nieliczne jednostki organizacyjne (np. RDO¥
wbOpolu oraz RDO¥ w Warszawie) wyraěnie zaznaczajÈ, ĝe aktualnie nie wytwarzajÈ
energii ze ěródeï odnawialnych.
W kontekĂcie realizacji celów dotyczÈcych efektywnoĂci energetycznej (opisanych
w deklaracjach Ărodowiskowych) warto
odnotowaÊ te dotyczÈce zmniejszenia zuĝycia energii w wyniku przeprowadzenia prac
termomodernizacyjnych. RDO¥ w Warszawie zaznacza, ĝe dziaïajÈc zgodnie z ustawÈ
o efektownoĂci energetycznej, dokonano
m.in. wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach oraz poprawiono funkcjonowanie
wÚzïów sanitarnych, przyczyniajÈc siÚ do
oszczÚdnoĂci wody.

3. Podsumowanie
W literaturze przedmiotu podkreĂla siÚ,
ĝe rolÈ wskaěników dziaïalnoĂci Ărodowiskowej jest m.in.:
– umoĝliwienie porównania z odpowiednio sektorowymi, krajowymi lub regionalnymi punktami odniesienia;
– zagwarantowanie, aby byïy zrozumiaïe,
precyzyjne i jednoznaczne;
– umoĝliwienie porównania poszczególnych okresów sprawozdawczych dla
dokonania oceny rozwoju efektów dziaïalnoĂci Ărodowiskowej organizacji.
RozporzÈdzenie EMAS III okreĂla,
jakie wskaěniki efektywnoĂci Ărodowiskowej powinny zostaÊ ujÚte w deklaracjach
Ărodowiskowych. Dokument ten nie precyzuje jednak, w jaki sposób informacje te
powinny byÊ zaprezentowane. Powoduje to
duĝe problemy przy analizowaniu osiÈganych efektów – nawet w przypadku organizacji o tym samym profilu dziaïania. Porównywanie informacji ujÚtych wbdeklaracjach
Ărodowiskowych generalnych dyrekcji
ochrony Ărodowiska jest procesem bardzo
pracochïonnym i czasochïonnym. Jest to

spowodowane róĝnym sposobem prezentacji informacji. Wyraěna jest tutaj rozbieĝnoĂÊ miÚdzy zaïoĝeniami teoretycznymi,
abpraktykÈ.
MoĝliwoĂÊ zarzÈdzanie energiÈ wbramach
systemu ekozarzÈdzania ibaudytu (EMAS)
w regionalnych dyrekcjach ochrony Ărodowiska jest tematem nowym. Z racji nacisku
na realizacjÚ polityki klimatyczno-energetycznej temat ten bÚdzie stawaï siÚ coraz
bardziej istotny dla organów administracji
publicznej (Hajduk-Stelmachowicz i Stelmachowicz, 2015b; Ruszel, 2015). Dobór
ěródeï energii (paliwa staïe, ciekïe, gazowe,
energia elektryczna, energia cieplna) ibsama
efektywnoĂÊ energetyczna wydajÈ siÚ
wb niewystarczajÈcym stopniu przedmiotem zainteresowania badanych organizacji implementujÈcych EMAS. AnalizujÈc
dokumentacjÚ, moĝna odnieĂÊ wraĝenie,
ĝe w przypadku 75% badanych RDO¥ nie
monitoruje siÚ, bÈdě bardzo pobieĝnie analizuje zagadnienia zwiÈzane z zarzÈdzaniem
efektywnoĂciÈ energetycznÈ. Stosowanym
usprawiedliwieniem dla tej sytuacji jest
stwierdzenie, ĝe w badanych podmiotach
efektywnoĂÊ energetyczna stanowi aspekt
Ărodowiskowy nieznaczÈcy.
Brak technicznych moĝliwoĂci wydzielenia i opomiarowania wskaěników zuĝycia
energii w zdecydowanej wiÚkszoĂÊ RDO¥
uniemoĝliwia analizowanie jej zuĝycia.
UrzÚdy zasadniczo nie wyznaczajÈ wskaěników Ărodowiskowych w obszarze efektownoĂci energetycznej, bo nie ma moĝliwoĂci technicznych monitorowania tych
aspektów – administrowanie tymi elementami prowadzÈ inne jednostki. Problemem
jest, ĝe kto inny administruje, a kto inny
pïaci rachunki za uĝytkowanie energii. Nie
wpïywa to pozytywnie na poprawÚ efektywnoĂci energetycznej, gdyĝ uĝytkownik
koñcowy nie odczuwa tzw. mocy sprawczej, widocznej wb konsekwencjach swoich
dziaïañ. Widoczne staje siÚ rozmycie odpowiedzialnoĂci i brak mechanizmów stworzonych do tego, aby wymuszaÊ, czy przekonywaÊ do tego, aby poprawiaÊ efektywnoĂÊ
energetycznÈ. Kompleksowa analiza zmian
wskaěników efektywnoĂci energetycznej
we wskazanych warunkach nie jest moĝliwa. Naleĝy mieÊ na uwadze, ĝe wartoĂÊ
wskaěników efektywnoĂci energetycznej
jest silnie uzaleĝniona od pory roku i temperatur rocznych. Nie bez znaczenia jest
czas pracy przy sztucznym oĂwietleniu czy
dïugoĂÊ okresu grzewczego (Szyszka, 2016).
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W badanych podmiotach brakuje zasadniczo kompleksowych analiz wskaěników
zuĝycia energii elektrycznej i energii cieplnej. Trudno okreĂliÊ, czy w analizowanych
przypadkach nastÚpuje spadek, czy wzrost
wskaěników efektywnoĂci energetycznej.
Monitoring zuĝycia mediów (szczególnie
redukcja szczytowego obciÈĝenia) jest jednym z kluczowych wyzwañ. Analiza danych
pochodzÈcych z monitoringu wydaje siÚ
istotna w kontekĂcie realizacji strategii
optymalizacyjnych: 1) wyznaczania celów
ekonomicznych i proekologicznych zgodnie ze SMART, 2) transponowania ich na
zadania, do których realizacji przypisane
zostanÈ adekwatne zasoby i odpowiedzialnoĂci. Wykorzystywanie w procesie
decyzyjnym wiedzy czerpanej z pomiarów
moĝe byÊ jednÈ z kluczowych przesïanek
do implementacji zmiany (chociaĝby drukarek stanowiskowych i kopiarek na bardziej
efektywne energetycznie urzÈdzenia stanowiÈce komponenty wielofunkcyjne).
W opisanej sytuacji nie moĝna mówiÊ
o systemowym podejĂciu do zarzÈdzania
energiÈ w badanych organizacjach. Wydaje
siÚ, ĝe mimo podobnego charakteru wykonywanych zadañ przez kaĝdÈ z regionalnych dyrekcji ochrony Ărodowiska, podejĂcie do zarzÈdzania energiÈ w pewnych
kwestiach siÚ róĝni. Moĝna to uznaÊ zbjednej strony za wadÚ (wynikajÈcÈ z braku
unifikacji), z drugiej zaĂ za cenne ěródïo
benchmarkingu. WbkontekĂcie doskonalenia systemu ekozarzÈdzania i audytu warto
wykorzystaÊ wspomnianÈ metodÚ doskonalenia nie tylko tego typu organizacji,
ale takĝe innych podmiotów o charakterze
administracyjnym.
W przyszïoĂci w badanych podmiotach
naleĝy skorzystaÊ z wachlarza moĝliwoĂci
zwiÈzanych z negocjacjami umów/porozumieñ w tzw. ïañcuchu dostaw. Naleĝy mieÊ
ĂwiadomoĂÊ, ĝe obsïuga i administrowanie
mediami nie mogÈ byÊ traktowane jako
synonim zarzÈdzania.
PodsumowujÈc: w Ăwietle wyzwañ europejskiej polityki zrównowaĝonego rozwoju
trudno oczekiwaÊ poĝÈdanych, pozytywnych
rezultatów w zakresie poprawy efektywnoĂci energetycznej, gdy obszar okreĂlany
mianem „energia” nie jest wielowymiarowo i wieloaspektowo analizowany i systemowo zarzÈdzany. Energia jest kluczowym
komponentem wpïywajÈcym bezpoĂrednio ib poĂrednio na powstawanie róĝnych
grup wskaěników Ărodowiskowych (m.in.
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takich jak odpady, emisje, uĝytkowanie
zasobów – takĝe w kontekĂcie korzystania
zb OZE). W odniesieniu chociaĝby do zielonych zamówieñ publicznych zarzÈdzanie
energiÈ staje siÚ coraz czÚĂciej wymogiem.
Przyczynia siÚ bowiem do zmniejszenia
negatywnego wpïywy na Ărodowisko, bÈdě
codziennej oszczÚdnoĂci energii. Wpïywa
to na obniĝenie kosztów i speïnianie zmieniajÈcych siÚ wymogów proekologicznego
zarzÈdzania Ărodowiskowego. ZarzÈdzanie
energiÈ moĝe w tym kontekĂcie generowaÊ
zasoby (np. finansowe) niezbÚdne do realizacji strategicznych celów ekonomicznych.
Zwraca siÚ na to uwagÚ, okreĂlajÈc obszary
priorytetowe w ramach Green Investment
Scheme czy programów finansowania
WFO¥iGW. W literaturze przedmiotu podkreĂla siÚ, ĝe pozytywne aspekty wynikajÈce
z wdroĝenia EMAS (takie jak zwiÚkszenie
efektywnoĂci energetycznej) wspierajÈ
organizacjÚ w jej transformacji w kierunku
gospodarki okrÚĝnej bazujÈcej na obiegu
zamkniÚtym (Merli i Preziosi, 2018).
Przypisy
1

2

3

Weryfikacja jest procesem oceny zgodnoĂci
przeprowadzanym przez niezaleĝnego weryfikatora Ărodowiskowego, w celu wykazania,
czy przeglÈd Ărodowiskowy, polityka Ărodowiskowa, system zarzÈdzania Ărodowiskowego
i wewnÚtrzny audyt Ărodowiskowy organizacji
oraz jej wdroĝenie speïniajÈ wymogi rozporzÈdzenia EMAS – zgodnie z art. 2, pkt. 24.
RDO¥ w Opolu liczy wskaěnik efektywnoĂci
energetycznej (R) jako iloraz danych o caïkowitej iloĂci zuĝytej energii wskazanej w fakturach
w roku (MWh) i zatrudnienia w danym roku na
peïen etat.
RDO¥ w Poznaniu przewiduje przeprowadzenie remontu, w wyniku którego zaplanowano
zainstalowanie urzÈdzañ do pomiaru zuĝycia
mediów.
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