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Streszczenie: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa określa zmiany ilościowe i jakościowe 5 

ukierunkowane na koincydencyjną realizację celów gospodarczych, społecznych i środo-6 

wiskowych. Wymaga on długofalowego podejścia do zarządzania organizacją oraz 7 

wykorzystania odpowiednich narzędzi, technologii i sprzętu. Istotnym elementem zrówno-8 

ważonego rozwoju organizacji są współczesne technologie informacyjne, które wpływają na 9 

efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Podstawowym celem artykułu jest wskazanie 10 

roli IT dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Początkowe rozważania poświęcono 11 

krótkiemu omówieniu podstawowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem 12 

przedsiębiorstwa, następnie przedstawiono rolę rozwiązań informatycznych jako elementu jego 13 

wsparcia. Końcowe rozważania zawierają próbę wkomponowania IT w strategię 14 

zrównoważonego rozwoju organizacji. 15 
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IT AS AN ELEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY  17 

AT ENTERPRISE LEVEL 18 

Abstract: Sustainable enterprise development defines quantitative and qualitative changes 19 

aimed at coincidence implementation of economic, social and environmental goals. It requires 20 

a long-term approach to managing the organization and the use of appropriate tools, 21 

technologies and equipment. An important element of the sustainable development at enterprise 22 

level are modern information technologies that affect the efficiency of enterprises and enable 23 

the implementation of pro-ecological innovations. Initial considerations are devoted to a brief 24 

discussion of the basic issues related to sustainable development at enterprise level, then the 25 

role of IT solutions for enterprise development. The final considerations include an attempt to 26 

integrate IT into the organization's sustainable development strategy. 27 
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1. Wprowadzanie  1 

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw ma charakter złożony, uwarunkowany jest przez 2 

szereg czynników o charakterze egzogenicznym i endogenicznym. Niewątpliwie wpływ na 3 

funkcjonowanie podmiotów gospodarczych mają procesy globalizacji, internetyzacji, rozwoju 4 

nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz przemiany społeczne i zmiany w myśleniu 5 

o procesach gospodarowania. Celem współczesnych organizacji jest nie tylko zwiększanie 6 

zysków, ale również dbanie o rozwój pracowników oraz troska o ekologiczny wymiar 7 

prowadzonej działalności. Prowadzenie działalności gospodarczej w harmonii ze społe-8 

czeństwem oraz środowiskiem naturalnym powinno wiązać się z minimalizowaniem jej 9 

szkodliwego wpływu na otoczenie zewnętrzne. Przedsiębiorstwa, które stawiają środowisko 10 

naturalne oraz dbanie o rozwój kadr w centrum swoich strategii i działań inwestują w swoją 11 

przyszłość. Jednym z podstawowych narzędzi służących wdrażaniu inicjatyw zrównoważonego 12 

rozwoju są technologie informatyczne. Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie 13 

nowych rozwiązań IT wspierających rozwój uwzględniający homeostazę pomiędzy kwestiami 14 

gospodarczymi, społecznymi i ekologicznymi oraz wkomponowanie rozwiązań techno-15 

logicznych w strategię zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. 16 

2. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i jego determinanty 17 

Zrównoważony rozwój związany jest z koniecznością wprowadzania wysokich standardów 18 

ekonomicznych, społecznych oraz ekologicznych w granicach pojemności ekosystemów. 19 

Związane jest to z zasadą sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej 20 

(Rogall, 2010). Termin „zrównoważony rozwój” wprowadzony został przez Hansa Carla von 21 

Carlowitza i odnosił się do takiego gospodarowania lasem, aby każde wycięte drzewo zostało 22 

zastąpione nową sadzonką (Mazur-Wierzbicka, 2005). Podstawowym jego zadaniem jest 23 

maksymalizacja korzyści netto z rozwoju ekonomicznego, chroniącą jednocześnie oraz 24 

zapewniającą odtwarzanie się użyteczności i jakości zasobów naturalnych w okresie długim 25 

(Pearce, Turner, 1990). Niektórzy przedstawiciele literatury przedmiotu utożsamiają 26 

zrównoważony rozwój z ekorozwojem i wskazują, że oznacza on prowadzenie wszelkiej 27 

działalności gospodarczej w harmonii z przyrodą tak, aby nie spowodować w przyrodzie 28 

nieodwracalnych zmian, lub jako gospodarowanie dopuszczane ekologicznie, pożądane 29 

społecznie i uzasadnione ekonomicznie (Hopfer, 1992). Polega on na wszechstronnym 30 

harmonizowaniu działań gospodarczych z możliwościami środowiska przyrodniczego (Borys, 31 

1999). Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa oznacza zatem trwały rozwój, zgodny  32 

z wymaganiami ochrony środowiska i w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być 33 
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zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie (Doś, 2011).  1 

Jego mianem określa się „szeroko rozumianą ekologizację procesów operacyjnych, przy 2 

jednoczesnym dążeniu do spełniania oczekiwań wszystkich interesariuszy, czyli finansowych 3 

oczekiwań właścicieli i akcjonariuszy, potrzeb bezpieczeństwa i stabilizacji pracowników  4 

i innych (Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz, 2010)”. Zrównoważone 5 

przedsiębiorstwo to taki podmiot gospodarczy, który jest elastyczny, posiada zdolność 6 

dostosowania się do zmian oraz umiejętność funkcjonowania w warunkach kryzysu a jego 7 

podstawowym celem jest rozwój społeczno-gospodarczy odbywający się w poszanowaniu 8 

środowiska naturalnego. Z kolei mianem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa należy 9 

określić proces zmian ilościowych i jakościowych ukierunkowanych na jednoczesną realizację 10 

założeń gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych. 11 

Czynnikami determinującymi zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa są społeczna 12 

odpowiedzialność, ekoefektywność, ekoinnowacyjność, kultura organizacyjna, przywództwo  13 

i zaufanie, ciągłość działań, skuteczne zarządzanie ryzykiem (Brzozowski, 2015). Kwestią 14 

kluczową jest tu stawianie oczekiwań interesariuszy w centrum zainteresowania Spełnienie 15 

oczekiwań właścicieli, akcjonariuszy, pracowników, lokalnych społeczności idące w parze  16 

z osiąganiem wyznaczonych celów gospodarczych i ekologicznych stanowi duże wyzwanie dla 17 

przedsiębiorstwa (Gorczyńska, 2010). Wymaga nowego, kompleksowego spojrzenia na 18 

organizację i procesy w niej zachodzące oraz stworzenia odpowiednich modeli biznesowych 19 

umożliwiających elastyczne dopasowanie się do zachodzących zmian.  20 

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa jest filozofią zmian ilościowych i jakościowych 21 

rozpatrywanych w długim okresie czasu. Należy przy tym zauważyć, że w krótkim okresie 22 

czasu właściciele i zarządzający organizacją również są skłonni poświęcić część uzyskanej 23 

nadwyżki finansowej na realizację bieżących zadań społecznych czy związanych z ochroną 24 

środowiska naturalnego (Sudoł, 2006). Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju 25 

organizacji konieczne jest: 26 

 uwzględnienie uwarunkowań ekologicznych w wyznaczaniu kierunków rozwoju, 27 

 nie przekraczanie przyjętych i dopuszczalnych norm, 28 

 dostosowanie potrzeb rozwojowych do regionalnych i lokalnych uwarunkowań 29 

(Adamczyk, 2009).  30 

 31 
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Rysunek 1. Cele i warunki zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Źródło: opracowanie własne 2 
na podstawie (Adamczyk, 2009). 3 

Działania podejmowane przez zarządzających przedsiębiorstwem powinny prowadzić do: 4 

 racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody, 5 

 dbania o zasoby przyrody poprzez wprowadzanie innowacji ekologicznych prowa-6 

dzących do zmniejszenia wprowadzania szkodliwych substancji do środowiska, 7 

 wsparcia lokalnych społeczności poprzez działalność charytatywną i sponsoringową, 8 

 dbania o jakość wytwarzanych produktów, 9 

 podejmowania działań inwestycyjnych w przedsięwzięcia związane z ochroną 10 

środowiska naturalnego, 11 

 przestrzegania zasad etyki w relacjach z pracownikami i kontrahentami (Kryk, 2005). 12 

Przedsiębiorstwa wdrażające zasady zrównoważonego rozwoju charakteryzują się 13 

następującymi elementami: 14 

 informują o strukturze i odpowiedzialności w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, 15 

społecznych i środowiskowych, 16 

 stosują odpowiednie wskaźniki osiągnięć operacyjnych w zakresie zrównoważonego 17 

rozwoju, 18 

 uwzględniają finansowe bodźce rozwoju, dzięki którym możliwe jest zwiększenie 19 

udziału w rynku i przychodach ze sprzedaży oraz marży, 20 

 zacieśniają współpracę w jednostkach wewnątrz grupy oraz w łańcuchu dostaw 21 

(Brzozowski, 2012). 22 
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3. IT jako narzędzie służące wdrażaniu inicjatyw zrównoważonego rozwoju 1 

W ostatnich latach mamy do czynienia ze wzrostem znaczenia odpowiedzialnego 2 

zarządzania, co przejawia się w trzech zasadniczych aspektach: 3 

 bezustannym procesie poznawania i umiejętności włączania zmieniających się 4 

oczekiwań interesariuszy w strategię zarządzania, 5 

 doskonaleniu systemów zarządzania ukierunkowanego na dostarczanie wartości 6 

dodanej z jednej strony akcjonariuszom a z drugiej dostawcom i odbiorcom, 7 

 wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań określanych mianem Green IT lub 8 

Sustainable IT (Itfocus).  9 

Technologie informatyczne odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu negatywnego 10 

wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Termin ten jest w literaturze przedmiotu 11 

różnorodnie definiowany. IT jest technologią używaną do przechowywania, przekazywania  12 

i przetwarzania danych, informacji, wiedzy, zrozumienia i ostatecznie mądrości (Sutter, 2004). 13 

Oznacza on zasoby wykorzystywane przez firmę do zarządzania informacjami potrzebnymi do 14 

wypełnienia jej misji (Griffin, 2004). Jego mianem określa się również zbiór systemów 15 

informacyjnych, użytkowników oraz metod zarządzania (Turban, Leidner, McLean, Wetherbe, 16 

2006). Podobne ujęcie wskazuje, że technologia informatyczna to wyodrębniona część systemu 17 

informacyjnego, która jest z punktu widzenia przyjętych celów skomputeryzowana (Kisielnicki, 18 

2009). 19 

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju istotną rolę odgrywa Green IT (zielone IT, 20 

zielone technologie teleinformatyczne), którego mianem określa się ekologiczne rozwiązania 21 

w zakresie technologii informatycznych. W szerokim aspekcie oznaczają one projektowanie, 22 

wytwarzanie, użytkowanie i utylizowanie komputerów, serwerów, podsystemów, urządzeń 23 

takich jak: monitory, drukarki, dyski, systemy sieciowe i komunikacyjne, w sposób ekologicznie 24 

wydajny i efektywny minimalizujący lub redukujący do zera wpływ na środowisko naturalne 25 

(Raport CSRProfit). Green IT oznacza uwzględnianie kryteriów ekonomicznych, społecznych 26 

i środowiskowych w procesie produkcji i użytkowania. Zielone IT to proekologiczna metoda 27 

zarządzania sprzętem i sieciami teleinformatycznymi ukierunkowana na minimalizację zużycia 28 

energii sprzętu komputerowego oraz użytkowanie go w sposób przyjazny środowisku 29 

naturalnemu. W konsekwencji prowadzi to do obniżenia śladu węglowego, czyli zmniejszenia 30 

emisji gazów cieplarnianych.  31 

Dzięki rozwiązaniom z zakresu IT możliwe jest wsparcie dla wdrażania koncepcji 32 

zrównoważonego rozwoju w trzech wymiarach: 33 

 ekologicznym, rozwiązania informatyczne umożliwiają przechodzenie z energo-34 

chłonnej gospodarki na model uwzględniający ochronę środowiska naturalnego. Wzrost 35 

efektywności energetycznej odbywa się tu przez: monitoring zużycia energii, konta do 36 

wzajemnych rozliczeń energii między odbiorcami i dostarczycielami, innowacje  37 
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w zakresie zmniejszenia zużycia energii w budynkach, zintegrowane podejście do 1 

zarządzania energią w poszczególnych procesach i systemach, 2 

 społecznym, umożliwiającym bieżącą komunikację pomiędzy pracownikami, kontra-3 

hentami, wymianę informacji i podejmowanie działań w czasie rzeczywistym, 4 

 ekonomicznym, prowadzącym do poprawy wskaźników finansowo-majątkowych, 5 

nawiązywania relacji B2B i B2C, efektywnego zarządzania danymi i prowadzenia ich 6 

analizy (Szkudlarek, Milczarek, 2014). 7 

Implementacja nowych rozwiązań ekologicznych prowadzi do ograniczenia użycia 8 

niebezpiecznych materiałów do produkcji sprzętu komputerowego, wprowadzeniu produktów 9 

IT podlegających recyklingowi, poprawie efektywności energetycznej cyklu życia produkcji, 10 

projektowaniu sprzętów oraz urządzeń oszczędnych energetycznie i przyjaznych środowisku 11 

naturalnemu, podejmowania działań proekologicznych w całym łańcuchu dostaw (Zielony 12 

Biznes).  13 

Podstawowym założeniem Green IT jest redukcja zanieczyszczenia środowiska 14 

naturalnego. Jedną z najpopularniejszych strategii wdrażania zielonych technologii jest 15 

wirtualizacja serwerów i korzystanie z usług „Cloud computing”. Umożliwiają one 16 

zapisywanie danych na zewnętrznych serwerach bez konieczności posiadania własnego sprzętu 17 

(oszczędność energii i przestrzeni). Działania przedsiębiorstw w kwestii zrównoważonego 18 

rozwoju polegają na korzystaniu ze sprzętu i oprogramowania przyjaznemu środowisku 19 

naturalnemu (Jobfitter). Światowe trendy w zakresie Green IT obejmują: 20 

 narzędzia umożliwiające pomiar i ocenę wpływu IT na środowisko naturalne, 21 

 ograniczanie podróży służbowych dzięki szybkiemu strumieniowaniu video, 22 

 innowacje sprzętowe (np. komputery chłodzone wodą), 23 

 recykling materiałów, 24 

 wprowadzanie nowych rozwiązań umożliwiających skrócenie czasu zwrotu  25 

z inwestycji w środowisko naturalne, 26 

 zmianę podejścia społeczeństw do zagadnień związanych z ochroną środowiska 27 

naturalnego (rozwój postaw proekologicznych) (Greenitfocus). 28 

Najpopularniejszymi rozwiązaniami wdrażanymi przez przedsiębiorstwa są: 29 

 koncepcje QRM (Quick Response Manufacturing) przyczyniające się do rozwoju 30 

przedsiębiorstw produkcyjnych, 31 

 rozwiązania ERP/ERPII wdrażane w przedsiębiorstwach rozwijających się, 32 

 rozwiązania APS (zaawansowane harmonogramowanie produkcji) – firmy posiadające 33 

podstawowe narzędzia zarządzania, 34 

 systemy PLM (Product Lifecycle Management). 35 

Koncepcja QRM to podejście w skali firmy zmierzające do skrócenie czasu pomiędzy 36 

zamówieniem a dostawą Pyrek, 2006). Z punktu widzenia wdrażania strategii zrówno-37 

ważonego rozwoju ważne są zewnętrzne i wewnętrzne aspekty stosowania tej koncepcji mające 38 
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wpływ na działanie proekologiczne organizacji. Pierwszy aspekt pozwala na szybsze 1 

reagowanie na potrzeby klientów, z kolei drugi usprawnia wewnętrzną strukturę zarządzania, 2 

racjonalne planowanie i wykorzystanie zasobów. QRM umożliwia redukcję czasu dzięki 3 

przekształceniu dotychczasowych systemów wytwarzania, zaopatrzenia i sfery nie-4 

produkcyjnej oraz dokonywanie pomiaru redukcji czasu (zmniejszenie czasu odpowiadania na 5 

potrzeby klientów wiąże się ze zwiększeniem elastyczności firmy oraz wzrostem poziomu jej 6 

konkurencyjności). Zgodnie z założeniami wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa wynosi 7 

70-80%. QRM to inwestycja długoterminowa, która zwraca się w postaci wzrostu sprzedaży, 8 

redukcji kosztów i wyższej jakości produktów. Niezbędnym jest zaangażowanie wszystkich 9 

pracowników, dostawców i odbiorców w program QRM. Komórkowa struktura systemów 10 

wytwarzania uzupełniona jest o metodę kontroli przepływu materiałów (Pyrek, 2006). 11 

Systemy ERP zapewniają automatyzację wymiany danych i informacji pomiędzy współ-12 

pracującymi podmiotami. Stanowią one zestaw zintegrowanych modułów funkcjonalnych, 13 

optymalizujących procesy biznesowe zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym 14 

otoczeniu przedsiębiorstwa (Chwesiuk, 2011). Podstawowymi obszarami funkcjonalnymi 15 

systemów ERP są marketing, zarządzanie łańcuchem dostaw, rachunkowość i finanse. 16 

Ewolucja i rozwój systemów ERP ściśle podporządkowany jest zmianom w podejściu do 17 

zarządzania organizacją i stawianiem klientów w centrum zainteresowania (Lenart, 2008). 18 

Oprogramowanie tej klasy umożliwia zarządzanie kapitałem ludzkim oraz efektywne 19 

zarządzanie logistyczne, w którego centrum jest zrównoważony rozwój organizacji. Na ich 20 

bazie rozwinęły się systemy klasy ERPII, które umożliwiają dodatkowo wymianę informacji  21 

i danych z otoczeniem zewnętrznym. Z punktu widzenia wdrażania nowych rozwiązań 22 

ekologicznych przynoszą one szereg korzyści prowadzących do zmniejszenia negatywnego 23 

wpływu organizacji na środowisko naturalne. Podstawowymi ich zaletami jest elektroniczna 24 

wymiana informacji bez konieczności papierowego przesyłania dokumentów, klasyfikacja 25 

rodzajów działalności na domeny, optymalizacja produkcji oraz funkcjonowania poszcze-26 

gólnych działów przedsiębiorstwa, praca w czasie rzeczywistym, stawianie w centrum 27 

zainteresowania końcowego użytkownika (Kale, 2001). 28 

Rozwiązania APS (zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji) 29 

umożliwiają planowanie logistyki i produkcji. Gwarantują możliwość wykonywania 30 

skomplikowanych obliczeń, które umożliwiają tworzenie w czasie rzeczywistym optymalnych 31 

planów produkcyjnych. Mogę być one tworzone w oparciu o różne kryteria w tym m.in.: 32 

maksymalizacji efektywności procesów produkcyjnych, minimalizacji czasu lub kosztów, 33 

skrócenia terminu realizacji zlecenia (Queris). Systemy APS umożliwiają zarządzanie 34 

popytem, planowanie finansowe, planowanie potrzeb materiałowych z minimalizacją poziomu 35 

zapasów w łańcuchu dostaw, planowanie produkcji u kontrahentów w łańcuchu dostaw.  36 

Z punktu widzenia zarządzania zrównoważonym transportem systemy APS umożliwiają 37 

planowanie transportu, wykorzystanie środków transportu, minimalizację kosztów transportu 38 

(Raport-ERP). 39 
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Genezy systemów PLM należy upatrywać w początku lat 90. XX wieku. Ich powstanie 1 

należy wiązać z już wcześniej funkcjonującymi systemami CAD, EDM/PDM, CIM. Zakres ich 2 

działania jest szeroki i obejmuje wszystkie fazy życia produktów (od projektowania po 3 

recykling produktów). Systemy te utożsamiane są ze strategią biznesową, która umożliwia 4 

producentom kontrolę i dzielenie się danymi dotyczącymi produktu w zakresie projektowania  5 

i rozwoju produktu oraz wsparcia operacji w łańcuchu dostaw zarządzania (Turban, Leidner, 6 

McLean, Wetherbe, 2006). Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju organizacji systemy 7 

zapewniają dane i informacje odnośnie produktu związane z niewykorzystanym czasem, energią 8 

i materiałami w całej organizacji i w łańcuchu dostaw, dzięki czemu oferują nową generację 9 

myślenia szczupłego (Lean Thinking) (Lenart, 2009). Korzystanie z systemów PLM wymaga 10 

posiadania systemu klasy ERP a jego efektywność uzależniona jest również od wymiany 11 

danych z systemami CRM (Customer Relationship Management) umożliwiającymi 12 

zarządzanie relacjami z klientem oraz systemami zarządzania łańcuchem dostaw SCM (Supply 13 

Chain Management). Obszarami funkcjonalnymi systemów klasy PLM są zarządzanie cyklem 14 

życia składników, zarządzanie programem i projektem, współpraca w ramach cyklu życia, 15 

zarządzanie jakością, ochrona środowiska naturalnego i przepisy BHP, zarządzanie zasobami  16 

i wykorzystanie metod portfelowych do strategicznego zarządzania. Do podstawowych 17 

korzyści z wdrażania systemów PLM należy zaliczyć: skrócenie czasu planowania  18 

i wprowadzania produktu na rynek, koordynację prac związanych z rozwojem produktów, 19 

dostosowanie produktu do oczekiwań konsumentów, efektywne zarządzanie kanałami 20 

dystrybucji, czy też zarządzanie własnością intelektualną (Lenart, 2009). 21 

4. IT w strategii zrównoważonego rozwoju organizacji 22 

Strategiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem wymaga określenia długo-23 

falowych celów przedsiębiorstwa. Strategia rozumiana jest jako określenie głównych 24 

długofalowych celów firmy oraz przyjęcie tych kierunków działania i takiej alokacji zasobów, 25 

które niezbędne są do zrealizowania celów (Chandler, 1964). Podstawowym celem  26 

w przypadku tworzenia strategii jest nie tyle zapewnienie przetrwania, utrzymanie się na rynku 27 

ale również rozwój. Strategia rozwoju organizacji odzwierciedla sposób, w jaki przedsię-28 

biorstwo stosuje swoje obecnie istniejące i potencjalne siły, by sprostać zmianom zachodzącym 29 

w otoczeniu, realizując przy tym własne cele (Kreikebaum, 1997). Sukces strategii 30 

przedsiębiorstwa należy rozpatrywać przez pryzmat osiągniętych celów operacyjnych  31 

i strategicznych.  32 

U podstaw tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa leży 33 

postawienie znaku równości pomiędzy stricte gospodarczymi efektami prowadzenia 34 

działalności gospodarczej a kwestiami społecznymi i środowiskowymi. Kluczowa jest tu 35 
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zasada działania mówiąc o tym, że sposób jej działania jest równie ważny jak rezultat 1 

finansowy przez nią osiągany. Współczesne przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie 2 

teleinformatyczne tworzą strategię działania w następujących etapach: 3 

 określenie celów działalności pozwalające na zapewnienie homeostazy pomiędzy 4 

rozwojem gospodarczym, społecznym i dbałością o środowisko naturalne przy 5 

jednoczesnym określeniu wpływu technologii IT na funkcjonowanie organizacji, 6 

 wskazanie docelowej grupy klientów, określenie kanałów komunikacji oraz wartości 7 

dodanej dla klientów, 8 

 budowa lojalności i zaufania wśród klientów, 9 

 opracowanie oferty produktów wytwarzanych zgodnie z zasadami przestrzegania 10 

ochrony zasobów przyrody, 11 

 pomiar efektywności podjętych działań we wszystkich aspektach prowadzenia 12 

działalności (Okonek, 2010). 13 

Efektywne wykorzystanie nowych technologii i rozwiązań informatycznych we 14 

wszystkich fazach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju organizacji uzależnione jest od 15 

efektywności procesów biznesowych, do których należy zaliczyć: sieciowość i współpracę, 16 

gotowość technologiczną (procesy w organizacji i relacje z otoczeniem za pośrednictwem sieci 17 

informatycznych), wsparcie podstawowych procesów z umożliwieniem lepszego dostępu do 18 

informacji oraz bieżącej aktualizacji danych (Szulc, Kobylański, 2014). Z punktu widzenia 19 

zrównoważonego rozwoju wdrażanie technologii informatycznych powinno wiązać się  20 

z określeniem roli i znaczenia nowych rozwiązań informatycznych dla organizacji i jej 21 

otoczenia oraz traktowaniem IT jako elementu służącemu wsparciu wszystkich procesów 22 

zachodzących w przedsiębiorstwie. 23 

Jednym z elementów strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa jest strategia 24 

informatyzacji obejmująca trzy elementy składowe: strategię systemów informatycznych, 25 

strategię technologii informatycznej, strategię zarządzania IT. Sposób wykorzystania 26 

nowoczesnych technologii teleinformatycznych w przypadku realizacji celów zrówno-27 

ważonego rozwoju organizacji jest warunkiem uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz 28 

wsparcia dla realizacji celów biznesowych. Niezbędnym jest wybór sprzętu i oprogramowania 29 

oraz technologii informatycznych, takich jak: „cloud computing”, „grid computing”, „green 30 

IT”. Podstawą powinno być tu: efektywny outsourcing, centra doskonałości oraz śledzenie 31 

informacji odnośnie stosowania nowych rozwiązań w innych organizacjach. 32 
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 1 
Rysunek 2. Miejsce strategii informatyzacji w strategii zrównoważonego rozwoju. Źródło: opracowanie 2 

własne na podstawie (Egov). 3 
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 1 

Rysunek 3. Efekty wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju. Źródło: (Pabian, 2017). 2 

Długofalowe podejście do zarządzania organizacją uwzględniające inwestycje w IT 3 

prowadzi do poprawy komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z otoczeniem 4 

zewnętrznym, uelastycznia strukturę organizacyjną oraz zapewnia zdolność do szybszego 5 

podejmowania decyzji, poprawia efektywność pracowników oraz procesów zachodzących  6 

w organizacji, umożliwia optymalizację kosztów operacyjnych oraz łatwiejszy dostęp do 7 

informacji. Narzędzia IT pozwalają na zwiększenie przejrzystości procesów i zadań, ocenę ich 8 

przebiegu, analizę zdobytych danych, usprawnienie przebiegu informacji oraz wdrożenie 9 

procedury naprawczej w kwestiach wymagających poprawy efektywności. 10 

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych powinno przyczynić się do rozwoju 11 

przedsiębiorstwa. Rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy wspomagany narzędziami 12 

IT prowadzi do pojawienia się efektów przyczyniających się do powstania przedsiębiorstwa, 13 

które można określić mianem zrównoważonego, a więc takiego które charakteryzuje się 14 

zrównoważonymi finansami, logistyką, marketingiem, wykorzystaniem proekologicznych 15 

surowców oraz wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług społecznie i ekologicznie 16 

potrzebnych (Pabian, 2017).  17 
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5. Zakończenie 1 

Zrównoważony rozwój ma miejsce w przedsiębiorstwach, które w swoich planach  2 

i strategiach uwzględniają przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym i prospołecznym. 3 

Zrównoważone przedsiębiorstwo wymaga kompleksowego i długofalowego podejścia do 4 

kwestii pozyskiwania, gromadzenia i zarządzania zasobami organizacji. Misja organizacji 5 

powinna być ściśle powiązana z ideą zrównoważonego rozwoju, którego stan uzależniony jest 6 

od szeregu czynników. Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w znacznej 7 

mierze zależą od ich zdolności do efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych. 8 

Rozwiązania IT wspierające zrównoważony rozwój przedsiębiorstw dotyczą sprzętu 9 

tworzonego i funkcjonującego z zgodzie z ochroną praw przyrody oraz oprogramowania 10 

wspierającego realizację celów społecznych, gospodarczych i ekologicznych. Należy 11 

zauważyć, iż efektywność wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju na poziomie 12 

organizacji uwarunkowana jest przez stosowanie IT na wszystkich etapach tworzenia  13 

i realizacji strategii. 14 
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