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OCENA   ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU   PRZEDSIĘBIORSTW 

 

„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz 
bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. 
 
(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,  Art. 5.) 
 

 

 
         Zrównoważony rozwój to dążenie do zachowania równowagi 
pomiędzy oczekiwaniami ludzi, aspektami ekonomicznymi i 
potrzebami środowiska. Istotą takiego postępowania jest dążenie 
do wzrostu gospodarczego w celu zaspokajania potrzeb ludzi, ale z 
uwzględnieniem elementów ochrony środowiska naturalnego. 
 
Celem przeprowadzonej Oceny Zrównoważonego Rozwoju jest 
przede wszystkim: 
 

 Ocena bieżącego stanu przedsiębiorstwa w kontekście 
realizowania koncepcji zrównoważonego rozwoju 

 Ukazanie obszarów przedsiębiorstwa, w których drzemie 
potencjał  dla bardziej zrównoważonej działalności 

 Motywowanie przedsiębiorstwa do doskonalenia swych 
systemów zarządzania w kierunku bardziej zrównoważonego 
i trwałego podejścia do zarządzania. 
 

Ocena ta pozwala sprawdzić, czy działania przedsiębiorstwa wykazują 
właściwy balans pomiędzy aspektami ekonomicznymi, wpływem na 
środowisko naturalne, (z którego organizacja korzysta) oraz relacjami 
ze społeczeństwem, w którym funkcjonuje.  
Ponadto, pokazuje ona na ile rozwój organizacji we wszystkich tych 
dziedzinach jest trwały, co przekłada się na jej sukces w dłuższym 
okresie. 
 
Ocena dokonywana jest w trzech zasadniczych obszarach: 
 

I. „Relacje z interesariuszami”; 
II. „System zarządzania”, w tym podobszary: 

II.1 Przywództwo; 
II.2 Zasoby ludzkie; 
II.3 Projektowanie i produkt; 
II.4 Technologia; 
II.5 Planowanie i zarządzanie ryzykiem; 
II.6 Pomiary, monitorowanie i ocena; 
II.7 Rozwiązywanie problemów i doskonalenie; 

III. Osiągnięcia.  
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Sposób prezentacji zrównoważenia i trwałości 
rozwoju dla całej organizacji: 
 
E- kapitał ekonomiczny 
P- kapitał przyrodniczy 
S- kapitał społeczny 

W zależności od uzyskanego poziomu trwałości i 
zrównoważenia (wielkość i kształt trójkąta) 
organizacja uzyskuje status:  
 

• EXCELLENT 
• GOOD 
• ACCEPTABLE 

  

 
Adresatem raportu są przede wszystkim zarządy i 
dyrekcje organizacji ocenianej. Na jego podstawie, 
podejmowane są decyzje i ewentualnie działania 
zmierzające do doskonalenia organizacji w kierunku 
większego zrównoważenia trwałości. 
Ze względu na pracochłonność oceny oraz dynamikę 
zmian systemowych, jako częstotliwość dokonywania 
oceny można przyjąć okres od pół roku do 2 lat. 
Dodatkowo, ocenę można uaktualniać częściej, jeśli 
zaistnieją znaczące zmiany dotyczących organizacji. 
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SUSTAINABLE COMPANY 

DQS potwierdza, że 
organizacja XYZ uzyskała 
wyniki zrównoważenia  i 
trwałości na poziomie 

Z = 89% , T=75% 

 

 

Informacje wstępne 

Wymiana informacji o celach i 

korzyściach z  oceny ,  o zakresie 

świadczonych usług DQS  , jak 

również oczekiwaniach samej 

organizacji. 

 

 

 

 

Oferta i umowa 

Na podstawie otrzymanych 

informacji zostaje 

przygotowana oferta 

zawierająca warunki oceny: 

nakład czasu przeznaczony 

na ocenę oraz koszty. 

Proces oceny zgodności  

Auditorzy DQS dokonują przeglądu 

przedłożonej dokumentacji oraz 

przeprowadzają wywiady na 

miejscu w organizacji.  Na 

podstawie zebranych informacji z 

różnych obszarów i procesów 

dokonują oni wartościowania i 

oceny na podstawie szeregu 

ustalonych kryteriów.  

 

Wydanie 

certyfikatu 

 

Ocena systemu i 

raport  

Wynikiem oceny jest raport, 

który zawiera: 

- Wartości wskaźników Z 

(zrównoważenia) i T 

(trwałości) dla każdego z 

wymienionych wyżej 

obszarów oceny, a także 

dla całej organizacji; 

- Szczegółowe oceny 

nadane dla każdego z 

kryteriów wraz z 

przytoczonymi dowodami; 

Wyniki zrównoważenia i 

trwałości przedstawione w 

formie graficznej za 

pomocą intuicyjnego 

diagramu E-P-S. 
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