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SZKOLENIE DLA FIRM Z ZAKRESU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

 

Sheffield University Management School oraz ważne europejskie instytucje  

i organizacje przygotowały pięciodniowe, intensywne szkolenie na temat 

zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej w przemyśle.  

W wydarzeniu udział wzięło 45 uczestników i liderów biznesu z różnych krajów, 

którzy przeszli szkolenie i zdobyli nowe umiejętności dotyczące wydajności 

energetycznej i zmniejszania zużycia zasobów za sprawą zarządzania 

środowiskowego operacjami wewnętrznymi,  zrównoważenia ekologicznego  

i zgodności z przepisami prawa dzięki „zielonym” zakupom, a także rozwoju 

technologicznego możliwego za sprawą optymalizacji działalności oraz 

rozwiązań ograniczających ilość tworzonych odpadów. 

„Nie mogę się doczekać zastosowania SCEnATi w mojej firmie” – powiedziała Spyridoula Fotopoulou, Kierownik Zarządzania 

Dostawami w Olympia Electronics, greckiej globalnej firmie produkcyjnej, zajmującej się eksportem do 72 krajów. 

 

DOTYCHCZASOWE BADANIA 

 

Celem badań przeprowadzonych do tej 

pory w ramach projektu TrainERGY było 

określenie umiejętności z zakresu 

zrównoważonego rozwoju i efektywności 

energetycznej oraz zbadanie, czy istnieje 

potrzeba poznania i wykorzystania ich 

przez europejskie MŚP. Wysłaliśmy do 

MŚP ankietę badającą wiedzę 

teoretyczną i praktyczną w zakresie 

Luty 2017 

This project has been funded with support from 

zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej, umożliwiającą ustalenie, które umiejętności wymagają szybkiej 

interwencji edukacyjnej i szkoleniowej w poszczególnych krajach. To z kolei pomogło nam w przygotowaniu programu studiów 

magisterskich z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej. Wyniki ankiet, opracowane przez Uniwersytet w 

Neapolu, wskazują, że uczestniczące w programie firmy z Włoch, Polski, Grecji i Wielkiej Brytanii chcą poszerzyć swoją wiedzę 

na temat zarządzania środowiskowego operacjami, „zielonych” zakupów, działań raportujących, identyfikacji działań, systemów 

zarządzania bazami danych, celów środowiskowych i wskaźników efektywności. 
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BĄDŹ CZĘŚCIĄ DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

 

Aby pomóc instytucjom akademickim w przygotowaniu odpowiedniego programu studiów, wychodzącego naprzeciw potrzebom 

firm w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa zostały zaproszone do przetestowania 

Virtual Learning Environment (wirtualnego środowiska edukacyjnego) i wzięcia udziału w studium przypadku. 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE OPERACJAMI ZEWNĘTRZNYMI 

 

Zmniejszenie wpływu operacji na środowisko ma dla firm znaczenie priorytetowe, zgodnie z ostatnimi wytycznymi i celami Unii 

Europejskiej. niezbędne jest wspólne zaangażowanie rynku pracy i coraz większa wrażliwość klientów na problemy dotyczące 

środowiska. 

W tym kontekście obecnie oczekuje się, że firmy przyjmować będą i wprowadzać strategie i narzędzia do zarządzania 

wszystkimi operacjami, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. 

Szczególnie „operacje zewnętrzne” obejmują wszystkie procesy polegające na interakcjach między firmą a jej dostawcami oraz 

klientami. Dlatego „zarządzanie środowiskowe operacjami zewnętrznymi” można postrzegać jako połączenie logistyki  

i łańcucha dostaw w zakresie obniżania kosztów/maksymalizacji zysków i minimalizacji wpływu na środowisko naturalne. 

Optymalizacja szlaków i obciążenia samochodów ciężarowych, zastosowanie ekopaliw, wprowadzenie nowych systemów 

dystrybucji (przeładunek bezpośredni, dostawa bezpośrednia czy magazynowanie) oraz zdefiniowanie właściwych technik 

magazynowania (partia na partię, zamówienie okresowe, zamówienie stałe itp.) to typowe przykłady strategii, które może 

zastosować firma, aby lepiej zarządzać transportem i procesami magazynowania. 

Pomimo, że są one obiecujące, wprowadzenie tych strategii wiąże się ze złożonym procesem, ze względu na potrzebę 

głębokiej analizy i, w efekcie, przemyślenia całego zewnętrznego łańcucha dostaw firmy na nowo. 

Dlatego „zarządzanie środowiskowe operacjami zewnętrznymi” to poważne wyzwanie dla osób decydujących  

o zrównoważonym łańcuchu dostaw. 

„ZIELONE” ZAKUPY 

 

Istnieją różne narzędzia i metody, dzięki którym procesy w łańcuchu dostaw w firmie mogą stać się bardziej zrównoważone. 

Jednym z kluczowych obszarów zrównoważonego łańcucha dostaw są tzw. „zielone” zakupy. Jest to strategiczne podejście do 

relacji między kupującym a dostawcą, ukierunkowane na większą ochronę środowiska. Celem „zielonych” zakupów jest 

dostarczenie produktów i usług mających mniejszy ujemny wpływ na środowisko niż te tradycyjne. Można to osiągnąć dzięki 

redukcji zużycia surowców lub eliminacji odpadów. „Zielone” zakupy koncentrują się na długoterminowej współpracy  

z dostawcami. Wymaga to wymiany specjalistycznej wiedzy i wspólnego zaangażowania kupujących i dostawców.  W praktyce 

kupujący określają kryteria dotyczące ochrony środowiska, które muszą spełnić dostawcy, dostarczają narzędzia, które 

wpływają na „zazielenienie” procesu zakupu i wdrażają takie koncepcje jak rozwój dostawcy czy zaangażowanie dostawcy na 

wczesnym etapie. 

Takie podejście jest ważnym elementem zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw. Ma pozytywny wpływ na środowisko 

naturalne, będący wynikiem bardziej odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów, odpowiedniego zarządzania odpadami oraz 

redukcji emisji CO2. 

KONTAKT Z NAMI PRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

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

Zapraszamy firmy do udziału w drugim szkoleniu, które odbędzie się 15-19 maja w Neapolu,  

we Włoszech. 

Aby uzyskać więcej informacji i wziąć udział w programie, zachęcamy do kontaktu z lokalnym koordynatorem lub odwiedzenia 
strony www.trainergy-project.eu 
 

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

