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PROJEKT TRAINERGY W NEAPOLU 

 

W dniach 15-19 maja br. Universita degli Studi di Napoli Federico II  był gospodarzem drugiej sesji szkoleniowej projektu TrainERGY.  

W wydarzeniu zorganizowanym przez włoskich partnerów i koordynowanym przez Prof. Giuseppe Bruno, wzięło udział 41 uczestników 

z Grecji, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii. Wśród delegatów z różnych krajów znaleźli się m.in. pracownicy partnerów projektu. 

  

Prelekcje i interaktywne sesje szkoleniowe, dotyczyły zagadnień, zdefiniowanych jako priorytetowe dla badanych w ramach projektu 

TrainERGY europejskich firm. Do kluczowych obszarów tematycznych należały:    

 Pojęcie celów środowiskowych i kluczowych wskaźników efektywności; 

 Systemy zarządzania bazami danych; 

 Raportowanie pozafinansowe.  

  

Po części plenarnej, uczestnicy, podzieleni na grupy w ramach swoich krajów, opracowywali studia przypadków z zakresu 

omówionych wcześniej kwestii. Zadaniem każdego zespołu, nadzorowanego przez mentorów, była analiza łańcucha dostaw  

i procesów konkretnej firmy pod kątem możliwości wdrożenia działań, minimalizujących negatywny wpływ na środowisko,  

w szczególności w zakresie emisji CO2. (w celu zaproponowania możliwych działań, które mogą zostać wykorzystane dla 

zmniejszenia wpływu działalności na środowisko w zakresie emisji CO2). Rezultatem finalnym tej części szkolenia były prezentacje,  

w których poszczególne zespoły przedstawiały sugerowane rozwiązania, minimalizujące poziom zużycia energii przez analizowane 

podmioty gospodarcze. (Na koniec szkolenia każdy zespół przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące sposobu, w jaki jego 

przedsiębiorstwo może oszczędzać energię.) 

  

Dodatkowo w ramach trwającego pięć dni szkolenia, Universita 

degli Studi di Napoli Federico II zorganizował wydarzenie, mające 

na celu  upowszechnienie głównych założeń projektu i wyników, 

dotychczas przeprowadzonych badań pośród lokalnych 

przedstawicieli biznesu. Wykład gościnny na temat paradygmatu 

wzrostu i zrównoważonego rozwoju w nowoczesnej gospodarce 

wygłosił Prof. Sergio Ulgiati (Universita degli Studi di Napoli 

Parthenope), zaś Dr Annamaria Buonomano (Universita degli 

Studi di Napoli Federico II) zaprezentowała najnowsze 

osiągnięcia technologiczne, stosowane w budynków, 

charakteryzujących się  niemal zerowym zużyciem energii. 

  

Interesujące wykłady, zaangażowanie prowadzących szkolenie i entuzjazm słuchaczy to czynnikami, które sprawiły, że drugie 

szkolenie w projekcie TrainERGY zakończyło się sukcesem i stało się niezapomnianym doświadczeniem dla wszystkich uczestników. 

Kolejne spotkanie odbędzie się w Salonikach w marcu 2018 r.! 

 
 

Czerwiec 2017 

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu 
Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja 
odzwierciedla jedynie stanowisko autora,  
a Komisja Europejska nie może ponosić od-
powiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
informacji zawartych w tej publikacji.  

http://www.trainergy-project.eu
http://www.trainergy-project.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/ce01e735-c3d3-436e-9af7-9a6de948ab36


DEFINICJA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH I WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI 

 

Pomiar efektywności jest zwykle definiowany jako proces ilościowego określania działań, które prowadzą do zaplanowanych efektów, 

przy czym pomiar oznacza proces określania ilości. Kluczowe elementy tego procesu to aspekty, tj. kryteria wykorzystywane do oceny 

oraz wskaźniki, które są zmiennymi wykorzystywanymi do mierzenia aspektów środowiskowych. W kontekście firm, pomiar efektyw-

ności jest zorientowany na ocenie ich wydajności i skuteczności, zgodnie z definicją systemu pomiaru efektywności (ang. Performance 

Measurement System, PMS), czyli zestawu mierników (wskaźników) stworzonego do celów pomiarowych. W literaturze można zna-

leźć różne modele PMS: modele hierarchiczne, modele ukierunkowane na proces oraz zrównoważoną kartę wyników. Szczególnie ta 

ostatnia, stanowi jedną z najbardziej skonsolidowanych struktur PMS, której celem jest dostarczenie managerom wystarczających  

i „zrównoważonych” informacji, uzyskanych dzięki analizie następujących perspektyw: finansowej, klientów, procesów wewnętrznych, 

innowacji i uczenia się.  

  

Pomimo, że modele te były powszechnie i skutecznie stosowane w kontekście łańcucha dostaw, nadal jest wiele do udoskonalenia   

w dziedzinie zarządzania „zielonym” łańcuchem dostaw. Najbardziej istotne zagadnienia odnoszą się do tego, 

w jaki sposób wymiar środowiskowy wpływa na wydajność i skuteczność procesów firmy i jak w związku z tym określić należy właści-

we wskaźniki oceny. Na podstawie analizy specjalistycznej j literatury wynika, że istnieje luka do wypełnienia w tym kontekście i tym 

samym szansa dla naukowców do stawienia czoła wyzwaniom, związanym z przekształceniem klasycznych modeli PMS w bardziej 

nowoczesne i zorientowane na zielone aspekty.   

 

UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE DO WYDAJNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO DZIAŁANIA: 

DOTYCHCZASOWE BADANIA 

 

Wyniki badań TrainERGY przedstawione podczas „10th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and 

Regional Development ICEIRD 2017” (10. Międzynarodowej Konferencji dla Przedsiębiorczości, Innowacji i Rozwoju 

Regionalnego) oraz „22nd International Symposium on Logistics ISL 2017” (22. Międzynarodowego Sympozjum Logistyki). 

Celem dotychczas prowadzonych, w ramach projektu TrainERGY, badań było określenie umiejętności firm, w zakresie energetycznie 

efektywnych działań oraz sposób ich wdrażania.  

  

Badania poza określeniem kluczowych umiejętności, 

warunkujących powodzenie działalności europejskich 

podmiotów gospodarczych, pozwoliły zidentyfikować m.in.: 

ich rangę i stopień zaawansowania ich implementacji  

w praktyce. Ponadto badania pozwoliły zdefiniować 

czynniki, które stymulują oraz hamują procesy wdrożeniowe 

w zakresie działań, zgodnych  z założeniami 

zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej  

w badanych firmach. 

Oprócz określenia umiejętności najważniejszych dla 

europejskiego biznesu, badania skupiły się m.in. na ich 

istotności i stopniu zaawansowania wdrożenia umiejętności 

w praktyce. Ponadto badania identyfikowały czynniki stymulujące i hamujące wdrażanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju  

i efektywności energetycznej wśród badanych firm. 

  

Najważniejsze ustalenia wnioski z przeprowadzonych badań są następujące: 

1) Znaczenie kompetencji, wymaganych do wdrożenia rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej 

jest niższe w Polsce, niż w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Grecji. 

2) Stopień wdrożenia ww. kompetencji jest na podobnym poziomie dla Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch, zaś zdecydowanie wyższy  

w przypadku Grecji. 

3) Bariery związane z wdrażaniem rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej w Polsce, Włoszech, 

Grecji i częściowo Wielkiej Brytanii są analogiczne. Jednak czynniki stymulujące są inne w przypadku Wielkiej Brytanii, w porównaniu 

do Polski, Włoch i częściowo Grecji. 

4) Wyniki analizy w zakresie wszystkich rozpatrywanych aspektów wskazują na istotne różnice dla podmiotów z Polski  na tle  tych  

z Wielkiej Brytanii, Włoch i Grecji.  

Priorytetowe umiejętności w podziale na kraje  

Kraj Umiejętności priorytetowe 

Grecja 1. „Zielony” marketing 

2. Raportowanie 

3. Technologie, w zakresie redukcji zanieczyszczenia 

Włochy 1. „Zielone” zakupy 

2. Raportowanie 

3. Identyfikacja interwencji 

Polska 1. „Zielony” marketing 

2. Działania audytowe 

3. Określenie działań interwencyjnych 

Wielka Brytania 1. „Zielone” zakupy 

2. Technologie, redukcji ilości wytwarzanych odpadów 

3. „Zielony” marketing 



BAZY DANYCH DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSPIERAJĄ EFEKTYWNOŚĆ 

ENERGETYCZNĄ 

 

Środowiskowe bazy danych to coraz częściej kluczowe źródło informacji dla wielu współcześnie działających przedsiębiorstw. Firmy 

chętnie traktują takie bazy danych jako punkt odniesienia dla swojej działalności, a także element wejściowy do rozwijania 

ekoinnowacji, prognozowania, sporządzania ocen regionalnych, monitorowania własnej wydajności oraz zbierania danych mających 

im zapewnić zgodność ze standardami środowiskowymi. Zróżnicowanie środowiskowych baz danych, dostępnych   

w Internecie jest bardzo duże (np. WTO, ONZ, ECOINVENT, MRIO, EUROSTAT, GED, EORA itp.), a wybór właściwej, dla konkretnej 

firmy, bazy danych ma zasadnicze znaczenie. 

  

Z tego powodu dokonując wyboru należy uwzględnić szereg parametrów (m.in.: zakres użytych danych środowiskowych, obszar 

zastosowania, istniejących systemów IT firmy, wiedzę personelu pracującego nad tym zagadnieniem itp.) . W praktyce często dla 

osiągnięcia zamierzonego celu może okazać się konieczne połączenie wielu baz danych. Mimo to firmy muszą być świadome 

głównych ograniczeń i ryzyka, jakie niesie za sobą korzystanie z baz tego typu, a mianowicie: nieznana jakość  

i zakres danych, brak aktualności danych, brak integracji czy wiarygodności.   

  

Finalnym celem współczesnego globalnego przemysłu jest stały rozwój w kierunku tzw., koncepcji otwartej nauki, zakładającej 

powszechny dostęp do wiedzy.  Zatem również bazy danych, dotyczące aspektów  środowiskowych, powinny być stale uzupełniane  

o dane rzeczywiste, tak by stanowiły wiarygodne źródło informacji dla wszystkich stron zainteresowanych. 

 

 

  

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat powyższych zagadnień lub możliwości ich 
wdrożenia w organizacji, zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu  

(dr T. Bartosz Kalinowski, Wydział Zarządzania UŁ, tbkalinowski@uni.lodz.pl) lub odwiedzenia strony 
www.trainergy-project.eu 

DZIAŁANIA RAPORTUJĄCE DLA STYMULACJI BIZNESU 

 

Działania związane z raportowaniem rezultatów funkcjonowania są nieodłączną częścią zarządzania firmą. Raportowanie można 

podzielić na ogólne kategorie: finansowe i niefinansowe. Podczas gdy typ pierwszy jest powszechnie znany w praktyce biznesowej, 

drugi typ zyskuje coraz większe znaczenie. 

Istnieje kilka zasadniczych powodów wzrostu zainteresowania raportami niefinansowymi, zwłaszcza tymi o charakterze 

środowiskowym i społecznym. Wymagania normatywne (głównie obowiązek wynikający z dyrektywy odnoszącej się do ujawniania 

informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności – 2014/95/UE), presja ze strony różnych zainteresowanych grup, 

chęć uzyskania stałej przewagi konkurencyjnej oraz potrzeba poprawienia sposobu skutecznej komunikacji z interesariuszami to tylko 

niektóre z nich. 

Raporty można przygotowywać według różnych standardów, wspierając tym samym proces mierzenia i oceny oraz zwiększając 

wzajemną porównywalność organizacji. Najpopularniejsze wytyczne raportowania znajdują się w  standardzie GRI (Global Reporting 

Initiative) i stanowią często podstawę raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju dla wielu międzynarodowych firm.  

KONTAKT Z NAMI PRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

Training-for-Energy-Efficient-Operations @TrainERGYEU  Training for Energy Efficient Operations 

https://www.facebook.com/Training-for-Energy-Efficient-Operations-1546898775628448/
https://twitter.com/TrainERGYEU
https://www.linkedin.com/groups/8473879

