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Liliana Anam,
Właściciel i Manager CSRinfo

Dr Mirosław Kachniewski,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Emitentów Giełdowych

Od pięćdziesięciu lat nie ustaje debata wokół koncepcji
odpowiedzialnego biznesu. CSR zmienia się i ewoluuje:
od friedmanowskiego business of business is business aż po
koncepcję shared value profesorów M. Portera i M. Kramera.
Dzisiaj odpowiedzialny i zrównoważony biznes to nie tylko
idea, ale także podejście do zarządzania o bogatej praktyce,
własnej metodologii i wypracowanych standardach.

Polski rynek kapitałowy osiąga już poziom dojrzałości, na
którym od spółek notowanych wymaga się czegoś więcej niż
tylko osiągania bieżących zysków. Doświadczeni inwestorzy
i obecni na giełdzie od kilkunastu lat emitenci wiedzą, że
aby osiągnąć długofalowy sukces, ﬁrma musi mieć przede
wszystkim misję i plan na zrównoważony rozwój – swoisty
kręgosłup, który pozwoli na sprawne funkcjonowanie
i umacnianie swych sił. Tym kręgosłupem jest strategia
społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli podejście
pozwalające na prowadzenie biznesu w zgodzie z otoczeniem
biznesowym, a nie jego kosztem.

CSRinfo wspiera ﬁrmy i praktyków w zakresie strategii
odpowiedzialnego biznesu i konsekwentnie podejmuje
działania edukacyjne w tym obszarze. Dlatego wspólnie
ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych prowadzimy
kampanię na rzecz CSR wśród spółek giełdowych. Przewodnik,
jeden z rezultatów kampanii, to pierwsza na polskim rynku
publikacja dla spółek giełdowych na ten temat.
Przewodnik dedykowany jest przede wszystkim kadrze
zarządzającej. Prezentuje potencjał CSR, wypracowane
praktyki i korzyści, jakie może oferować. Jego celem jest
ułatwienie podjęcia przez CEO i executives decyzji odnośnie
wdrażania CSR w spółkach giełdowych.
Powstanie niniejszej publikacji nie byłoby możliwe bez
zaangażowania Partnerów Strategicznych. Chciałabym
serdecznie podziękować Giełdzie Papierów Wartościowych,
która na co dzień przyczynia się do rozwoju odpowiedzialnego
biznesu dzięki prowadzeniu RESPECT Indeksu. Podziękowania
składam również ﬁrmie ENEA S.A., która w praktyce wdraża
CSR w codziennej działalności biznesowej.
Mam nadzieję, że przewodnik wesprze zarządzających
w podjęciu decyzji dotyczącej CSR w spółkach.
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Spółki notowane, jako podmioty publiczne, mają szczególne
zobowiązania w stosunku do swoich interesariuszy i są przez
nich nieustannie bacznie obserwowane oraz oceniane.
Doświadczenia krajów rozwiniętych pokazują, że nawet
bardzo zyskowne ﬁrmy z dnia na dzień stają się bankrutami,
kiedy okazuje się, że działają na szkodę środowiska, łamią
prawa pracownicze czy współpracują z podmiotami
łamiącymi prawa człowieka. Dlatego też jedynie prowadzenie
biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny może zapewnić
emitentom giełdowym długofalowe zainteresowanie
inwestorów przekładające się na wartość akcji.
Stowarzyszenie w ramach kampanii „SEG dla CSR”
podejmuje działania w celu popularyzacji idei społecznej
odpowiedzialności biznesu wśród spółek giełdowych. Mam
wielką nadzieję, że przygotowany dla Państwa przewodnik
będzie drogowskazem pokazującym, jak rozpocząć budowanie
strategii CSR we własnej ﬁrmie.

Dr Ludwik Sobolewski,
Prezes Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie

Maciej Owczarek,
Prezes ENEA S.A.

Giełda warszawska jest nie tylko techniczną platformą obrotu
instrumentami ﬁnansowymi. Giełda realizuje misję rozwoju
rynku kapitałowego, zajmując się w jej ramach wszelkimi
zagadnieniami, które mogą mieć wpływ na konkurencyjność
organizacji i kultury rynkowej dla międzynarodowego
kapitału. Jest to jedyne, ale wystarczające uzasadnienie
dla wykreowania przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie po impulsie, który przyszedł ze strony samego
polskiego biznesu, RESPECT Indeksu i wielu powiązanych
z nim projektów edukacyjnych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to dziś nie tylko jedna
z wielu opcji zarządzania, lecz przede wszystkim konieczność.
Umożliwia ona optymalny rozwój ﬁrmy z uwzględnieniem
całego otoczenia biznesu. Dotyczy to w sposób szczególny
branży energetycznej, w której ważne jest dostosowanie
strategii ﬁrmy do oczekiwań środowiska, społeczeństwa
i sytuacji gospodarczej.

Zrównoważony rozwój, oparty o takie obszary, jak ład
korporacyjny czy relacje spółek z grupami ich interesariuszy,
zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w dzisiejszych czasach,
kiedy mamy do czynienia z poważnym kryzysem zaufania
na globalnym rynku. Stał się on obecnie nie tylko obszarem
kojarzonym z utrzymywaniem pewnego poprawnego
stanu w spółce, ale także bardzo istotnym elementem
podwyższającym konkurencyjność przedsiębiorstw oraz
stopień ich innowacyjności, wpływającym na zwiększenie
rozpoznawalności spółki giełdowej, wzmocnienie jej reputacji
i poprawę wyników ﬁnansowych.
Wraz z zasadami ładu korporacyjnego, rozwiązaniami
wspierającymi jakość relacji inwestorskich, regułami
uczestniczenia w obrocie giełdowym przez pośredników
i wieloma innymi projektami, problematyka społecznej
odpowiedzialności biznesu jest elementem szerokiego
wachlarza środków wdrażanych przez GPW w ramach strategii
rozwoju polskich rynków kapitałowych.

W odpowiedzi na wyzwania i rosnące oczekiwania względem
biznesu, w 2009 roku ENEA podpisała Deklarację w sprawie
zrównoważonego rozwoju branży energetycznej w Polsce.
W 2010 roku Grupa ENEA przyjęła nową strategię
zarządzania, której integralnym elementem jest strategia
społecznej odpowiedzialności biznesu wspierająca
długoletnią perspektywę rozwoju całej Grupy ENEA.
W 2011 roku, kontynuując nasze działania na rzecz CSR,
przystąpiliśmy do międzynarodowej inicjatywy Global
Compact. W 2012 roku planujemy wydanie raportu CSR
podsumowującego nasze dotychczasowe działania.
Zgodnie z przyjętą strategią wspieramy inicjatywy promujące
CSR, takie jak: zorganizowana w ramach Polskiej Prezydencji
konferencja Wspólna przyszłość – jak zwiększyć obecność
i skuteczność CSR w UE, popularyzująca wolontariat
i zaangażowanie społeczne Koalicja „Prezesi-Wolontariusze”,
czy też niniejsza publikacja dla spółek giełdowych.
Mam nadzieję, że jej lektura będzie dla Państwa inspirująca.
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CSR: nowy rozdział
praktyki biznesowej
Nadchodząca dekada, zdaniem CEOs,
zapoczątkuje nową erę, w której
odpowiedzialność i zrównoważony rozwój
będą zintegrowane ze wszystkimi elementami
praktyki biznesowej (…) Dzisiejsi CEOs są jak
nigdy przekonani o konieczności wpisania ładu
korporacyjnego i czynników społecznych
i środowiskowych do podstawowej działalności
ﬁrmy. Ale są też przekonani, że dobre wyniki
w obszarze odpowiedzialności to po prostu
dobry biznes: potrzeba działania opuściła sferę
moralności i stała się koniecznością biznesową.
Georg Kell, Executive Director
UN Global Compact14
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Zaufanie do CEO największych ﬁrm
w rozwiniętych gospodarkach spadło
o 12%, co stanowi największy spadek
w historii Barometru Zaufania;
w Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemczech,
Francji czy Hiszpanii zaufanie do
ﬁrm spadło nawet o 20%1. Nowa
rzeczywistość z globalnymi problemami
społecznymi, środowiskowymi
i ekonomicznymi wymaga od ﬁrm rewizji
podejścia do działalności i przyjęcia
odpowiedzialności nie tylko wobec
pracowników i akcjonariuszy, ale również
wobec społeczeństwa i środowiska.
Szansą dla nich jest zarządzanie
z uwzględnieniem zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR).
Przyczynia się ono do zrównoważonego
rozwoju i może przynieść wymierne
korzyści w postaci łatwiejszego dostępu
do kapitału, lepszego wizerunku
i skuteczniejszego zarządzania
ryzykiem. Aż 96% CEOs ﬁrm, które
przyjęły międzynarodowe zasady
odpowiedzialności Global Compact
uważa, że odpowiedzialny biznes
powinien być w pełni zintegrowany
ze strategią i działaniami ﬁrmy, a 93%
postrzega go jako istotny element
w kontekście przyszłych sukcesów
zarządzanych przez nich ﬁrm2.

Czym jest społeczna odpowiedzialność
biznesu? Jakie oferuje szansy? Jak może
wesprzeć spółkę? Jak można z niej
skorzystać?
CSR, czyli corporate social responsibility
(z jęz. ang. społeczna odpowiedzialność
biznesu) to koncepcja, która przeszła
dynamiczny rozwój w ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat. CSR często łączony
jest z etyką biznesu, odwołuje się m.in.
do corporate conscience (świadomości
korporacyjnej), traktowany bywa jako
corporate citizenship (obywatelstwo
korporacyjne), jako działalność
uwzględniająca czynniki ESG
(z jęz. ang. economic, social and
governance), czyli kwestie związane
ze środowiskiem, społeczeństwem
i ładem korporacyjnym, a ostatnio coraz
częściej nazywany zrównoważonym
biznesem (corporate sustainability).
W debacie na temat CSR pojawiły się
również takie koncepcje jak tworzenie
shared value, czyli „wspólnej wartości”
zarówno dla ﬁrm, jak i interesariuszy.
Mimo tego najpopularniejszym
terminem pozostaje skrót CSR, który
dzisiaj rozwijany jest również jako
corporate sustainability and responsibility
(zrównoważony i odpowiedzialny

Koncepcja odpowiedzialnego
biznesu w pigułce
Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój to koncepcja, w myśl której obecne pokolenia
zaspokajają swoje potrzeby bez umniejszania szans zaspokojenia
potrzeb przyszłych pokoleń. Dzisiaj stanowi podstawę unijnej strategii
gospodarczej, jak i punkt wyjścia wielu strategii biznesowych.
Wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju tworzą zagrożenia dla wielu
branż, szczególnie surowcowych, ale z drugiej strony generują liczne
szanse na nowe usługi, produkty, na efektywne korzystanie z zasobów
naturalnych. Dążenie do zrównoważonego rozwoju wymaga od ﬁrmy
zmiany w podejściu do działalności; kompleksowym rozwiązaniem jest
włączenie CSR do strategii ﬁrmy.

Rycina 1.
Koncepcja odpowiedzialnego biznesu
w pigułce
Źródło: Opracowanie CSRinfo na podstawie
normy ISO 26000 Guidance on social
responsibility 2011

Skutki i wpływ decyzji i działań
Każda ﬁrma działa w określonym środowisku, a jej decyzje są istotne
dla osób i organizacji, na które ma ona bezpośredni i pośredni wpływ.
Podstawową zasadą odpowiedzialności jest uwzględnienie tego
wpływu w całej działalności ﬁrmy, dlatego też rośnie zainteresowanie
tematem efektywnego i odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem
dostaw. Firmy poszerzają perspektywę mapowania szans i ryzyk
i dążą do eliminacji negatywnego wpływu na kwestie społeczne
i środowiskowe. Więcej o łańcuchu dostaw w Rozdziale
Zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw.

CSR to odpowiedzialność organizacji za skutki i wpływ jej decyzji i działań
na społeczeństwo i środowisko, poprzez transparentne i etyczne zachowanie, które:
— przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, włączając w to zdrowie i dobrobyt społeczeństwa;
— uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
— jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
— jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej strefy wpływów
i relacji z interesariuszami.

Strategiczne podejście
Strategiczne zarządzanie odpowiedzialnością przedsiębiorstwa pozwala
na osiągnięcie długofalowych korzyści. Powiązanie strategii CSR ze
strategią biznesową i wyznaczenie długoterminowych celów pozwala
ocenić, na ile podjęte działania przynoszą rezultaty, jakie obszary
wymagają szczególnej uwagi oraz na ile cele CSR wspierają ogólne
cele rozwoju przedsiębiorstwa. Więcej informacji o strategii znajduje się
w rozdziale Strategia CSR i rola CEO w zarządzaniu odpowiedzialnym
biznesem.

Interesariusz
Odpowiedzialne ﬁrmy mapują i priorytetyzują swoich interesariuszy,
czyli jednostki i grupy, które mają wpływ na działalność organizacji
i jej wyniki i/lub na które organizacja wpływa poprzez swoje działania,
decyzje i ich skutki. Przykładowi interesariusze ﬁrmy to pracownicy,
dostawcy, klienci, społeczność lokalna, administracja publiczna i inne
podmioty z otoczenia ﬁrmy. Zarządzanie interesariuszami stanowi
integralną część odpowiedzialnego zarządzania ﬁrmą i jest uznawane
za dobrą praktykę menedżerską. Praktyki i korzyści związane
z zarządzaniem interesariuszami opisane są w rozdziale
Interesariusze: najważniejsi partnerzy ﬁrmy.

Relacje
z pracownikami
Obszary odpowiedzialnego biznesu
Prawa człowieka

Środowisko

Ład
organizacyjny
Zaangażowanie
społeczne
i inwestycje
społeczne

Uczciwe praktyki
rynkowe

Kwestie
konsumenckie

Norma ISO 26000 deﬁniuje 7 obszarów społecznej odpowiedzialności,
które odzwierciedlają całokształt działań ﬁrmy i strategiczne podejście:
1. Relacje z pracownikami
2. Prawa człowieka
3. Zaangażowanie społeczne i inwestycje społeczne
4. Uczciwe praktyki rynkowe
5. Kwestie konsumenckie
6. Środowisko
7. Ład organizacyjny
Wszystkie te obszary zostały przedstawione w przewodniku.
Opis każdego z nich obejmuje korzyści z wdrażnia praktyk CSR,
przykłady i praktyczne wskazówki.
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Wydaje się, że przedstawiciele polskiego biznesu
świetnie dziś rozumieją, że polityka społecznej
odpowiedzialności musi mieć wymiar strategiczny
i wielostronny, bo inaczej nie przyniesie
spodziewanych efektów. Strategiczne podejście
do CSR nie jest zatem utopią, lecz drogą wartą
naśladowania przez wszystkie ﬁrmy w Polsce.
Ahmed Elaﬁﬁ, Dyrektor Generalny
Coca-Cola HBC Polska15

Kwintesencją odpowiedzialnego społecznie
biznesu jest zachowanie równowagi między
ekonomią, ekologią i etyką oraz pogodzenie
interesów Firmy z potrzebami jej otoczenia.
Wyraźna obecność tych celów w strategii
naszej Spółki podkreśla, że tę odpowiedzialność
traktujemy poważnie – jako zobowiązanie wobec
wszystkich naszych interesariuszy.
Dariusz Jacek Krawiec, Prezes PKN Orlen16

biznes), odzwierciedlając tym samym
drogę, jaką przeszła koncepcja.
W niniejszej publikacji używane są
zamiennie terminy: odpowiedzialny
biznes, społeczna odpowiedzialność
biznesu, zrównoważony biznes,
zrównoważony i odpowiedzialny biznes
oraz skrót CSR.
POSTĘPOWANIE DOBROWOLNE
CZY OBOWIĄZKOWE?
CSR jako podejście do zarządzania
zyskuje coraz większą popularność wśród
kadry menedżerskiej na całym świecie.
W Polsce koncepcja ta „cieszy się
rosnącym zainteresowaniem kadry
menedżerskiej, instytucji otoczenia
biznesu, inwestorów oraz administracji
państwowej, stopniowo stając się
wyznacznikiem ładu korporacyjnego
oraz priorytetem w budowaniu
kompleksowej strategii rozwoju ﬁrmy”3.
Niemniej, choć praktyka CSR szybko się
rozwija, na polskim gruncie jest to idea
stosunkowo nowa.
Opracowana przez CSRinfo Analiza
instytucjonalnych modeli promocji CSR
w wybranych krajach4 pokazuje, że CSR
coraz częściej staje się przedmiotem
większej aktywności rządowej.
Przykładem są państwowe strategie
CSR w Belgii, Danii, Holandii czy
Kanadzie, które tworzą ramy działań
dla biznesu lub nowe wymogi prawne
jak obowiązkowe raportowanie CSR
wprowadzone w Danii, Szwecji czy
Hiszpanii. W Polsce w 2009 roku rząd
aktywnie włączył się w promocję
CSR, powołując Zespół ds. Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw,
który w drodze dialogu biznesu
i interesariuszy z otoczenia biznesu
kreuje ramy instytucjonalne dla rozwoju
CSR w Polsce.
Na poziomie unijnym nie ma jednolitych
regulacji dla wszystkich państw
Unii Europejskiej. Niemniej Komisja
Europejska (KE) od chwili wydania
Zielonej Księgi CSR w 2001 roku wspiera
CSR i włącza do strategii unijnych.
W komunikacie z 25.10.2011 KE
rekomenduje strategiczne podejście do
CSR i podkreśla jego rolę w realizacji
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strategii Europa 2020, ukierunkowanej
na osiągnięcie inteligentnego
i zrównoważonego wzrostu
SZANSE I RYZYKA
WDRAŻANIA CSR
Dla wielu przedsiębiorstw CSR zaczyna
się od korporacyjnej ﬁlantropii. Firmy
przyjmują rolę mecenasów kultury,
sponsorują wydarzenia sportowe, czy
też poprzez drobne inwestycje angażują
się w życie lokalnych społeczności.
Takie działania przynoszą ﬁrmie
szybkie korzyści reputacyjne, jednak dla
pełnego wykorzystania potencjału CSR
konieczne jest połączenie ich z szerszymi
celami strategicznymi w kontekście
zarządzania całą ﬁrmą. Dlatego, jak
podaje opublikowany w 2011 roku
raport More than just giving, coraz więcej
brytyjskich ﬁrm odchodzi od modelu CSR
opartego na korporacyjnej ﬁlantropii
na rzecz strategicznego zarządzania
odpowiedzialnością i powiązaniem jej
z ich główną działalnością biznesową5.
Strategiczne podejście do CSR
zapewnia powiązanie celów CSR
z długoterminowymi celami
biznesowymi przedsiębiorstwa
i wsparcie ogólnej strategii
rozwoju przedsiębiorstwa. Pozwala
ono organizacji na zarządzanie
odpowiedzialnością we wszystkich
obszarach, nie tylko społecznych,
ale związanych z klientami czy wpływem
na środowisko.

SZANSE ZWIĄZANE ZE STRATEGICZNYM WDRAŻANIEM
CSR W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH

RYZYKA ZWIĄZANE Z NIEUWZGLĘDNIENIEM CSR
W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

1. Dostęp do kapitału inwestorów, którzy w decyzjach
biznesowych uwzględniają czynniki ESG, np. poprzez udział
w odpowiedzialnych indeksach i raportowanie CSR.
Aż 90% inwestorów uważa, że czynniki ESG mają wpływ na
wyniki ﬁnansowe ﬁrmy w perspektywie 3-5 lat6.

1. Ryzyko reputacyjne. Prowadzenie działalności
biznesowej bez zrozumienia oczekiwań otoczenia może
prowadzić do kryzysu reputacji wynikającego z niewłaściwego
odczytania oczekiwań klientów. Przekonała się o tym m.in.
ﬁrma McDonalds, która wielokrotnie stawała się przedmiotem
ataków w związku ze swoimi produktami (kaloryczność,
pochodzenie surowców). McDonalds uwzględnił oczekiwania
swoich interesariuszy i dzisiaj np. wprowadza do
oferowanego menu dania o niższej wartości kalorycznej.

2. Szansa na lepsze zarządzanie ryzykiem dzięki
charakterystycznemu dla CSR mapowaniu interesariuszy
i związanych z nimi szans i zagrożeń, co pozwala na lepsze
zrozumienie obszarów potencjalnie problematycznych.
46% przedstawicieli biznesu uważa zaangażowanie
i komunikację z interesariuszami za skuteczną technikę
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, a 36% deklaruje,
że zaangażowanie interesariuszy jest dobrą metodą
pozyskiwania informacji na temat potencjalnych ryzyk7.
3. Szansa poprawy wizerunku i reputacji, dzięki takim
metodom jak dialog z interesariuszami czy raportowanie
CSR. Aż 79% polskich menedżerów uważa, że CSR korzystnie
wpływa na poprawę wizerunku i reputacji8.
4. Szansa wygranej w walce o talenty na rynku,
dzięki angażowaniu pracowników w programy CSR-owe
i zarządzanie przez wartości. Badania pokazują, że pracownicy
czują się dumni, mogąc pracować w ﬁrmie odpowiedzialnej
i są bardziej zaangażowani9. 75% pracowników, którzy
uważają, że ich pracodawca uwzględnia w działalności
kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój, przejawia
wysoki stopień zaangażowania10.
5. Szanse na innowację. CSR dzięki praktykom zarządzania
interesariuszami i analizy społeczno-środowiskowej kreuje
innowację. Według unijnego raportu „Lead Market” rynki,
które można powiedzieć, że wyłoniły się w rezultacie
działań ﬁrm odpowiedzialnych, to: recykling, zrównoważone
budownictwo, bioprodukty, eZdrowie, odzież ochronna
i odnawialne energie11.
6. Szansa na zajęcie pozycji lidera, który wyprzedza
regulacje istotne dla jego działalności i wpływa na ich
przyszły kształt. Dzięki aktywnej postawie i zaangażowaniu
w ważne dla branży i interesariuszy kwestie ﬁrma promuje
dobre praktyki i nadaje ton dotyczącej ich debacie. Wyróżnia
ją to na tle innych graczy rynkowych i ułatwia budowanie
pozytywnych relacji z jej interesariuszami.

2. Ryzyko operacyjne i ﬁnansowe. Nieuwzględnianie
ryzyk związanych z ochroną środowiska, niewłaściwe
zarządzanie podwykonawcami w łańcuchu dostaw
i nastawienie na zysk bez uwzględniania pozaﬁnansowych
kosztów jego uzyskania może mieć katastrofalne
konsekwencje ﬁnansowe dla przedsiębiorstwa. Potwierdza
to katastrofa ekologiczna platformy wiertniczej Deep Water
Horizon, wykonującej odwierty na zlecenie brytyjskiego
giganta paliwowego BP, do której doprowadziła seria
zaniedbań. W wyniku tego wydarzenia akcje BP spadły
nawet o 40%12, a ﬁrma została zmuszona do ustanowienia
funduszu naprawczego w wysokości 20 miliardów dolarów
amerykańskich13.
3. Ryzyko wysokiej rotacji i niskiego zaangażowania
pracowników. Niska motywacja i identyﬁkacja pracowników
z ﬁrmą spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem
mogą prowadzić do znaczącej rotacji pracowników i trudności
z rekrutacją.
4. Ryzyko braku mandatu działania (license to operate)
związane jest z pominięciem opinii i oczekiwań interesariuszy
w działaniach przedsiębiorstwa. Konsekwencją może być
brak społecznej akceptacji dla działań przedsiębiorstwa
skutkujący sytuacją konﬂiktową. Eskalacja konﬂiktu prowadzi
do stygmatyzacji ﬁrmy, trudności z pozyskaniem zamówień
(np. rządowych), a nawet bankructwa i wykluczenia z biznesu.
Pośrednio taka sytuacja może doprowadzić do nadmiernej
regulacji ze strony administracji państwowej, która będzie
miała na celu ograniczanie potencjalnych punktów
zapalnych.
5. Negatywny wpływ na życie przyszłych pokoleń
w związku z nieuwzględnianiem zasady zrównoważonego
rozwoju i rabunkową gospodarką nieodnawialnych źródeł
energii i surowców.
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CSR wartością dodaną
w oczach inwestorów
Przyszłość należeć będzie do innowacyjnych ﬁrm,
które rozumieją, że budowanie długoterminowej
wartości dla akcjonariuszy
i bycie liderem w branży wymaga włączenia
zasad zrównoważonego rozwoju na każdym
poziomie zarządzania: strategicznym
i operacyjnym oraz w łańcuchu dostaw.
Anne Stausboll, CEO,
California Public Employees’ Retirement
System (2012) 27
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Bloomberg udostępnia inwestorom
takie dane jak: emisja gazów
cieplarnianych w stosunku do sprzedaży,
zużycie wody, wypadkowość wśród
pracowników – w sumie każdego dnia
inwestorzy korzystają z 220 wskaźników
środowiskowych, społecznych
i związanych z ładem korporacyjnym
ponad 5500 spółek giełdowych17.
40% wniosków akcjonariuszy
na rynku amerykańskim w 2011 roku
dotyczyło kwestii środowiskowych
i społecznych18, a średnie poparcie dla
tego typu wniosków osiągnęło
w 2011 poziom 20% w porównaniu
do 18,2% w 2010 i 8,7% dekadę temu19.
Odpowiedzialne inwestycje, biorące
pod uwagę kwestie ładu, środowiskowe
i społeczne w procesie podejmowania
decyzji inwestycyjnych i wykonywania
obowiązków właścicielskich, na rynku
europejskim wzrosły o 87%
z 2,7 bilionów euro w 2008 roku
do prawie 5 bilionów euro w 201020.
Na rynku amerykańskim udział
odpowiedzialnych inwestycji
w rynku stanowi dzisiaj 12,2%21.
Na 27 wiodących giełd na świecie
15 uruchomiło indeksy ﬁrm
odpowiedzialnych, a kolejnych
5 planuje22. Najwięksi inwestorzy

instytucjonalni stosują ONZowskie Zasady Odpowiedzialnego
Inwestowania. Jak spółki adaptują się do
zmieniających się oczekiwań środowiska
inwestorskiego? Jak zarządzana przez
Was spółka zamierza ustosunkować się
do globalnych trendów? Na co spółki
powinny zwrócić uwagę?
Można zaryzykować stwierdzenie, że
wśród ﬁrm wdrażających CSR spółki
giełdowe znajdują się u szczytu listy.
Obecność na giełdzie, która wiąże się
z oczekiwaniami i wymogami
inwestorów czy samej giełdy,
predestynuje spółki giełdowe do
strategicznego podejścia do CSR.
Odpowiedzialny biznes oznacza większe
wymogi w zakresie zarządzania
i transparentności, a tym samym
wpisuje się w dzisiejsze potrzeby
środowiska inwestorskiego.
ROSNĄCE OCZEKIWANIA
INWESTORÓW
Oprócz danych ﬁnansowych inwestorzy
coraz częściej biorą pod uwagę szereg
innych czynników przy ocenie spółek.
Do swojej dyspozycji mają zasób
wskaźników pozaﬁnansowych, raportów,
ratingów jak i specjalistycznych

indeksów giełdowych. Inwestorzy
biorą również pod uwagę podejście
menedżerów do zarządzania CSR. Dzisiaj
są oni zainteresowani tym, czy CEO
i zarządzający rozumieją, jakie ryzyka
i szanse społeczne i środowiskowe stoją
przez spółką, w jakim stopniu ﬁrma
nimi zarządza, jak je wykorzystuje na
tle swoich konkurentów w branży, jak
wpływają one na planowane inwestycje,
perspektywę ﬁnansową i wartość
dostarczaną klientowi. Inwestorzy chcą
mieć dostęp do informacji o planach
i całokształcie wyników ﬁrmy w stopniu,
jaki oferuje raport CSR. Oczekują
również stałej komunikacji i dialogu.
Dlatego też ﬁrmy aspirujące do grona
liderów inwestują w strategię CSR,
jak i regularne raportowanie danych
pozaﬁnansowych. Przysłowiową
kropką nad „i” jest decyzja spółki
o uczestnictwie w indeksie ﬁrm
odpowiedzialnych i utrzymanie w nim
dobrej pozycji.
KORZYŚCI STRATEGII CSR
DLA INWESTORÓW
CSR systematycznie wdrażany
i zinstytucjonalizowany w ﬁrmie bądź,
jak się utarło, „wpisany w DNA spółki”,
traktowany jest przez inwestorów jako
wartość dodana. Wynika to z kilku
powodów:
1. Inwestorzy cenią wysoki poziom
ładu korporacyjnego w spółce.
CSR przykłada ogromną wagę
do przestrzegania norm
i standardów, jakie spółka przyjmuje,
w szczególności w zakresie ładu
korporacyjnego. Dzisiaj ocena spółki
pod kątem ładu korporacyjnego jest
kryterium przy jej kwaliﬁkacji do
indeksu ﬁrm odpowiedzialnych, takich
jak: FTSE4Good, DJ Sustainability
Index, Respect Index, a na praktyki
w tym zakresie kładą również
nacisk międzynarodowe standardy
CSR, jak norma ISO 26000 czy
wytyczne raportowania Global
Reporting Initiative (GRI). Ponadto
CSR łączy wiele aktywności ﬁrmy
i porządkuje je, przyczyniając się
do zwiększenia ogólnego poziomu
ładu organizacyjnego w ﬁrmie.

Jak pokazuje szereg badań, ma to
szczególne znaczenie dla inwestorów.
W praktyce: Już w 2002 roku
badanie McKinsey23 potwierdziło, że
inwestorzy instytucjonalni premiują
spółki o wysokich standardach ładu
korporacyjnego, gdzie premia ta
wówczas średnio wynosiła 12-14%
w Ameryce Północnej i Europie
Zachodniej, 20-25% w Azji
i Ameryce Południowej do ponad
30% w Europie Wschodniej i Afryce.
Przeprowadzona w 2004 analiza ﬁrm
S&P50024 pokazała, że ﬁrmy z silnymi
praktykami ładu korporacyjnego
osiągnęły lepsze wyniki niż te
z pogarszającymi się praktykami
o około 19% w badanym okresie 2 lat.
2. Inwestorzy zyskują lepszy
dostęp do informacji. Inwestorzy
mogą liczyć na prowadzenie
otwartego dialogu z CSR-ową spółką
i wyższy poziom przejrzystości
spółki w porównaniu do ﬁrm nie
wdrażających CSR. Przejawia się on
m.in. w regularnym raportowaniu
CSR. Z dekady na dekadę inwestorzy
sięgają po coraz szerszą gamę źródeł
informacji: od internetu, przez prasę,
raporty czy ratingi. Co więcej, dzisiaj
inwestorzy aktywnie domagają się
informacji pozaﬁnansowej ze strony
ﬁrmy.
W praktyce: Przykładem aktywności
inwestorów było wystosowanie
w 2010 roku przez 13 globalnych
inwestorów (2,1 bln USD aktywów)
listu do 86 ﬁrm żądającego
spełnienia przez nie wymogów
raportowania, jakie stawia inicjatywa
UN Global Compact – największa
na świecie dobrowolna inicjatywa
odpowiedzialnego biznesu. Presja
wywarła skutek. W marcu 2012
pojawiła się kolejna identyczna
inicjatywa25.
3. Stabilniejsza inwestycja
poprzez stosunek celów krótkoi długoterminowych. Spółki ze
strategią CSR wiążą wyznaczane cele
ﬁnansowe i pozaﬁnansowe z oceną
i wynagrodzeniem zarządzających.
Zapewnia to odpowiednią relację
między realizacją celów krótko
i długoterminowych.

Inwestorzy coraz
bardziej aktywni
Aktywizm wśród inwestorów to szybko
rozwijające się zjawisko, które wymusza
na ﬁrmach szybkie zmiany, często
o systemowym charakterze.
W przeciwnym wypadku spółki mogą
spodziewać się wycofania inwestora
lub barier w dostępie do kapitału.
— Tesco 2007
W 2007 roku prywatnemu inwestorowi
udało się zebrać wystarczające
poparcie, by na walnym zgromadzeniu
przedstawić wniosek o przeprowadzenie
audytu etycznego w łańcuchu dostaw
Tesco. Wniosek nie przeszedł. Jednak
informacja o płacach dostawców
Tesco została nagłośniona w mediach,
wpływając negatywnie na wizerunek
ﬁrmy. W 2009 roku Tesco uruchomiło
rozwinięty program „Trading Fairly”,
który obejmuje selekcję dostawców,
monitoring i ocenę ryzyk w łańcuchu
dostaw w tym np. warunków pracy
tworzonych przez dostawców,
współpracę z dostawcami i przejrzystość
łańcucha.
— Walmart 2012
W styczniu 2012 roku fundusz
emerytalny Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP) zarządzający
aktywami w wysokości 300 mld USD
ogłosił wycofanie się z inwestycji
w Walmart i umieszczenie ﬁrmy na
„czarnej liście”. Fundusz nie podał kwoty
zainwestowanej, choć media szacują, że
było to ponad 147 mln USD. Przyczyną
były powtarzające się naruszenia praw
pracowniczych i kwestie środowiskowe.
Decyzja funduszu nie była nagła.
W 2008 roku ABP poinformował
Walmart o wprowadzeniu
sformalizowanej polityki
odpowiedzialnego inwestowania.
Przedstawiciele funduszu spotykali
się z ﬁrmą, jednak w ostatecznej
ocenie ABP postępy Walmartu były
niesatysfakcjonujące.
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Indeksy ﬁrm
odpowiedzialnych
Indeksy ﬁrm odpowiedzialnych to grupa
specjalistycznych indeksów, na których
notowane spółki muszą spełnić szereg
kryteriów związanych z ładem korporacyjnym,
zarządzaniem społecznym i środowiskowym.
Jednym z najstarszych indeksów
odpowiedzialnych jest Domini 400 Social
Index, który powstał w 1990 roku. Kolejne
przykłady indeksów to:
1999 – Dow Jones Sustainability Index series
(DJSI),
2001 – FTSE4GOOD series,
2004 – FTSE Johannesburg Stock Exchange
Socially Responsible Index (JSE SRI),
2005 – Sao Paolo Stock Exchange Corporate
Sustainability Index (BOVESPA ISE),
2007 – KLD Global Sustainability Index series
(GSI),
2008 – Standard & Poor’s India Environmental,
Social and Governance Index (S&P ESG),
2009 – polski RESPECT Index.
Uczestnicy rynku mają do dyspozycji coraz
bardziej wyspecjalizowane narzędzia, jak
indeksy środowiskowe, np. FTSE CDP Carbon
Strategy Index Series czy religijne jak Dow
Jones Islamic Market IndexSM.
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W praktyce: Przykładowo
dokument „Wynagrodzenia kadry
zarządzającej w Danone w 2012
roku” prezentuje, jak Grupa uzależnia
część wynagrodzenia menedżerów
od osiągnięcia celów ekonomicznych,
społecznych i zarządczych
w odniesieniu do obiektywnych
i ilościowych kryteriów. Oprócz
celów związanych z celami Grupy,
jak sprzedaż czy wynik operacyjny,
są również cele związane z takimi
wynikami Grupy jak bezpieczeństwo
pracowników czy obniżenie emisji
CO2.
4. Lepszy poziom zarządzania
ryzykami. CSR analizuje pełną
paletę ryzyk, jakie stoją przed ﬁrmą,
w tym ryzyka korupcji, protestów
społecznych wobec inwestycji,
ryzyk regulacji środowiskowych
itp. Inwestycja w taką spółkę jest
bezpieczniejsza.
W praktyce: 87% zarządzających
aktywami i 98% właścicieli aktywów
postrzega kwestie zmiany klimatu
jako istotne ryzyko/szansę dla
ﬁrmy, a ponad 90% badanych
prowadzi dialog z ﬁrmami na ten
temat – wynika z badania
z 2010 roku sponsorowanego przez
European Institutional Investors
Group on Climate Change (IIGCC),
North American Investor Network
on Climate Risk (INCR) i Australia/
New Zealand Investor Group on
Climate Change (IGCC)26. W 2010
roku amerykańska Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła
wytyczne dla ﬁrm w zakresie
ujawniania ryzyk związanych ze
zmianą klimatu.
5. Inwestorzy pozytywnie oceniają
potencjał ﬁrmy. CSR wymaga
ciągłego dialogu z interesariuszami
i prowadzenia działań wynikających
z dialogu, dzięki czemu ﬁrma zyskuje
zaufanie i dobry wizerunek wśród
pracowników (pracodawca z wyboru),
konsumentów (wzrost sprzedaży),
dostawców (bezpieczeństwo
dostaw). Dialog i kontakt z szeregiem
interesariuszy oferuje również dostęp
do pomysłów i może generować
innowacje w ﬁrmie.

W praktyce: Dobrym przykładem
ﬁrmy, która łączy CSR z innowacją,
jest Nike. Według zarządzających
ﬁrma musi dostosować się do
zmieniającego się otoczenia
społeczno-środowiskowego,
w tym do ograniczonych i coraz
kosztowniejszych zasobów.
Firma chwali się wprowadzeniem
innowacyjnego procesu
produkcyjnego Nike Flyknit, który
redukuje odpady z szycia obuwia, co
jak podkreśla ﬁrma, jest korzystne
zarówno dla Nike, inwestorów ﬁrmy
i środowiska. W strukturze ﬁrmy
odpowiedzialny za realizację strategii
CSR jest wiceprezes, którego tytuł
brzmi: Vice-President for Sustainable
Business & Innovation (wiceprezes
zrównoważonego biznesu i innowacji).
Ta nazwa stanowiska oddaje świetnie
podejście ﬁrmy.
Praktyczne wskazówki dla spółek
Pytania, które warto postawić:
1. Jak spółka powinna ustosunkować się
do rosnących oczekiwań środowiska
inwestorskiego?
2. Jakie kwestie CSR mają istotny
wpływ na działalność spółki?
3. Jakie rozwiązania proponowane
przez CSR mogą wzmocnić realizację
celów biznesowych spółki?
4. W jaki sposób CSR może pomóc spółce
w rozwinięciu relacji z inwestorami
i innymi interesariuszami?
Kroki, jakie warto podjąć:
Pierwsze kroki:
1. Zadbać o wysoką jakość
przestrzegania zasad ładu
korporacyjnego i dobrych praktyk
spółek giełdowych.
2. Dokonać analizy wpływu kluczowych
kwestii CSR na biznes spółki
i podjąć proaktywne działania
w zakresie najbardziej istotnych
tematów.
3. Brać pod uwagę CSR
przy prowadzeniu istotnych
inwestycji kapitałowych.
4. Monitorować inwestorów szczególnie
wrażliwych na kwestie CSR.
5. Edukować menedżerów w tym
temacie.

Kroki milowe:
6. Podjąć działania na rzecz włączenia
CSR do strategii spółki w sposób
wspierający cele biznesowe.
7. Wdrażać przyjęte kierunki CSR
poprzez realizację konkretnych
celów, z których rozliczana jest kadra
zarządzająca i pracownicy.
8. Pogłębiać analizę powiązań
wyników ﬁnansowych i ryzyk z CSR
w ﬁrmie i podejmować odpowiednie
działania.
9. Zaadaptować i wyrazić poparcie
dla międzynarodowych inicjatyw
CSR i tym samym dołączyć do
międzynarodowego środowiska ﬁrm
odpowiedzialnych.
10. Rozwinąć raportowanie informujące
o wynikach społecznych
i środowiskowych ﬁrmy. Włączyć te
dane do komunikacji z inwestorami.
11. Sprawdzić, jakie ratingi i indeksy
specjalizują się w zakresie CSR
i skoncentrować się na najbardziej
istotnych dla spółki.
12. Budować reputację ﬁrmy
poprzez udział w indeksie spółek
odpowiedzialnych Respect Index lub
Rankingu ﬁrm odpowiedzialnych,
które zakładają weryﬁkację przez
niezależną stronę trzecią.
OCZEKIWANIA INWESTORÓW –
POLSKA PERSPEKTYWA
Spółki notowane na GPW posiadające
inwestorów zagranicznych powinny
zrobić pierwsze kroki w kierunku CSR
i rozpocząć komunikację w tym zakresie.
Jak pokazują wyniki V edycji konkursu
Złotej Strony Emitenta, inwestorzy
zagraniczni poszukują informacji
o podejściu spółki w formie raportów
CSR. Przy rozważeniu przez spółkę
notowania na zagranicznych rynkach
warto pamiętać, że CSR uznawany jest
przez globalnych inwestorów za dobrą
praktykę.
Wśród polskich inwestorów
oczekiwania wobec spółek nie są
jeszcze tak wysokie jak w dojrzalszych
gospodarkach rynkowych, jednak
sytuacja zmienia się szybko. Badanie
„Etyczne inwestowanie 2011”28
pokazało, że 59% badanych inwestorów

Na decyzje inwestorów wpływają
czynniki pozaﬁnansowe:
wyniki ﬁnansowe spółki (8,8)
jakość relacji z inwestorami mniejszościowymi (8,1)
jakość raportowania
(np. Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW) (7,8)
skład akcjonariatu większościowego (7,3)
osoby zarządzające (6,6)
przestrzeganie praw człowieka i prawa pracy w samej spółce (6,4)
polityka dywidendy (5,3)
relacje z klientami (np. satysfakcja, lojalność) (5,7)
polityka wynagrodzeń dla kadry zarządzającej (5,5)
wielkość spółki mierzona kapitalizacją giełdową (4,6)
polityka płacowa ﬁrmy (4,4)
relacje z dostawcami (4,2)
relacje ze społecznością lokalną (4,2)
przestrzeganie praw człowieka i prawa pracy
w całym łańcuchu dostaw (4,2)
zaangażowanie spółki w zmniejszanie jej wpływu
na środowisko naturalne (4,2)
gospodarka zasobami (woda, energia) (4,0)
wpływ działalności spółki na środowisko naturalne (3,9)
proaktywne zaangażowanie spółki w obszarze ochrony środowiska (3,7)
wykorzystanie źródeł odnawialnych (3,6)
działalność charytatywna spółki (3,4)
oddziaływanie na bioróżnorodność(3,1)
Źródło: Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe, 2011.

indywidualnych słyszało o idei CSR lub
odpowiedzialnych inwestycjach. 39%
badanych zainwestowałoby w fundusz,
którego polityka inwestycyjna oprócz
tradycyjnych kryteriów ekonomicznych
opierałaby się o względy etyczne, jeśli
wyniki funduszu byłyby przynajmniej
przeciętne, 27% jeśli wyniki byłyby
ponadprzeciętne, a 11% nawet
jeśli byłyby nieznacznie niższe od
przeciętnych.

W skali od 0 do 10, jak istotny wpływ na
Pana/Pani decyzje inwestycyjne mają
poszczególne czynniki (0-brak wpływu,
10-bardzo istotny wpływ)

Inwestorzy instytucjonalni odgrywają
większą rolę w zakresie wywierania
presji na odpowiedzialne praktyki
w ﬁrmach. W 2010 roku Polska
po raz pierwszy została włączona
do europejskiego badania
Eurosifu dotyczącego inwestycji
odpowiedzialnych, z którego wynika,
że inwestorzy instytucjonalni mają
w Polsce ponad 90% udziału w rynku
odpowiedzialnych inwestycji. Dla
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Wykres 1.
Wpływ czynników społecznych
i środowiskowych na wartość spółki
Źródło: Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe,
2011

inwestycje prośrodowiskowe
(zmniejszające negatywny wpływ działań
spółki na środowisko naturalne)

0,5
2,3
4,5

inwestowanie w rozwój
kapitału ludzkiego ﬁrmy

3,8
5,1
6,2

Oceń, w skali od -10 do 10, jak
w poszczególnych horyzontach,
w Pana/Pani opinii, poniższe czynniki wpływają na wartość spółki (-10 - bardzo negatywny,
0 - brak wpływu, +10 - bardzo pozytywny)

ﬁnansowanie programów wsparcia
dla lokalnejspołeczności

0,8
1,5
2,5

wykorzystywanie przewagi
w relacjach z dostawcami
(np.negocjowanie cen z pozycji siły)

3,1
3,6
3,8

krótki horyzont
wprowadzenie strategii
Zarządzania Relacji z Klientami

średni horyzont

3,1
4,3
5,5

długi horyzont
działalność ﬁlantropijna

0,6
1,4
2,0

–3,5

niespełnianie standardów
środowiskowych

–5,6
–7,6
–5,8
–6,2

łamanie praw
pracowniczych

–7,6

–10

–8

–6

–4

–2

porównania średnia unijna to w 66%
udział inwestorów instytucjonalnych
i w 34% udział indywidualnych. Badanie
polskich inwestorów instytucjonalnych29,
przeprowadzone wśród przedstawicieli
podmiotów sektora ﬁnansowego
odpowiedzialnych za zarządzanie
aktywami, wyłania czynniki wpływające
na podejmowane przez nich decyzje
inwestycyjne (zobacz str.11).
Inwestorzy mają również świadomość
wpływu czynników społecznych
i środowiskowych na wartość spółki
w różnych horyzontach czasowych.
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Biorąc pod uwagę powyższe, warto
by zarządzający spółkami zwrócili
uwagę, jakie rozwiązania oferuje CSR,
i zastanowili się, które z nich mogą
być zaimplementowane w spółce.
Niewątpliwie CSR poszerza kanały
komunikacji z inwestorami (raporty CSR,
dialog z interesariuszami), jak również
oferuje rozwiązania pozwalające na
uzyskanie lepszych wyników w zakresie
miejsca pracy, bezpieczeństwa łańcucha
dostaw, zarządzania środowiskowego czy
relacji ze społecznością lokalną, które
coraz częściej brane są pod uwagę
w decyzjach inwestycyjnych.

W JAKI SPOSÓB FIRMA ZARZĄDZA
CSR – INWESTOR PYTA SPÓŁKĘ
W 2011 roku CSRinfo we współpracy
z SEG przeprowadziło badanie wśród
spółek na temat zarządzania przez nie
społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Pytanie postawione przez ﬁkcyjnego
inwestora zostało wysłane do
749 spółek. Analizując odpowiedzi,
można powiedzieć, że w przeważającej
większości zapytanie inwestora
w tym obszarze zostało przez spółki
zignorowane – 202 udzieliły
odpowiedzi. Po drugie, inwestor
otrzymał szereg różniących się,
z rzadka rzeczowych odpowiedzi.
„Witam Panie Dawidzie,
proszę o informację, której
ze spółek dotyczy Pana pytanie?”
„nie okradamy innych
oraz dbamy o lokalną społeczność”
„Witam, Przepraszam,
a z kim mam przyjemność?”
Badanie pokazało stan świadomości
i praktyk wśród spółek notowanych
na GPW.
1. CSR postrzegany jest przez
pryzmat rozproszonych działań.
Podejmując się odpowiedzi na zadane
przez inwestora pytanie, większość
spółek prezentowała działania, które
najczęściej nie były ze sobą powiązane.
Spółki nie łączyły też „działań CSRowych” z działalnością biznesową.
Jedynym wyjątkiem były systemy
zarządzania środowiskowego lub
inwestycje w tym obszarze. Spółki były
w stanie wykazać związki tych działań
i inwestycji z prowadzoną działalnością.
Brak strategicznego podejścia
i sprowadzenie CSR do działań
wizerunkowych najlepiej obrazuje
wypowiedź:
„Informuję ponadto, że wszelkie
sprawy związane ze społeczną
odpowiedzialnością biznesu
nadzorowane i koordynowane są
na bieżąco przez agencję PR.”

2.CSR postrzegany jest jako
domena dużych ﬁrm.
Mniejsze spółki, w szczególności
spółki z New Connect, podkreślały,
że ze względu na swoją wielkość nie
mają potrzeby zarządzania CSR.
„W świetle ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej [ﬁrma], jest
traktowana jako mały przedsiębiorca,
więc biorąc pod uwagę zakres
działalności oraz liczbę zatrudnionych
osób nie istnieje potrzeba
aktywnego zarządzania społeczną
odpowiedzialnością biznesu.”
Tego typu odpowiedzi prezentują
niski poziom świadomości wśród
spółek na temat CSR i kojarzenie
go wyłącznie z zaawansowanymi
programami wymagającymi
znaczących nakładów ﬁnansowych.
Tymczasem ﬁrmom z sektora
MŚP często łatwiej jest skorzystać
z narzędzi, jakie oferuje CSR
i zarządzać wpływem
środowiskowym, społecznym
z korzyścią dla biznesu
i przy dokładaniu starań utrzymania
wysokich standardów ładu
korporacyjnego. Taka postawa
może wynikać z obserwacji
polskiego rynku, na którym
do grupy widocznych liderów
należą duże spółki.
3.Część spółek ciągle kojarzy
działania CSR jako działania
społeczne.
Coraz więcej spółek rozumie, że
CSR dotyczy funkcjonowania
całości ﬁrmy, a nie tylko działań
społecznych. Wskazywałyby
na to odpowiedzi prezentujące
przykłady działań łączących więcej
niż jeden obszar, np. działania
skierowane do pracowników,
inwestycje środowiskowe i działania
charytatywne oraz stawiane pytania:

Badanie w liczbach

749

do tylu spółek wysłano zapytanie w dniu
24.01.2012.

202
92

spółki udzieliły odpowiedzi*.

spółki udzieliły odpowiedzi jeszcze
w dniu złożenia zapytania.

3

prawie tyle miesięcy po zadaniu pytania,
tj. w dniu 17.04.2012, napłynęła najpóźniejsza
odpowiedź o brzmieniu: Proszę
o skonkretyzowanie pytania. pzdr Zespół ds. CSR.

77

spółek nie odpowiedziało merytorycznie
w żaden sposób na postawione pytanie.

83

spółki podjęły próbę udzielenia odpowiedzi
i częściowo odpowiedziały na pytanie.

42

spółki odpowiedziały na pytanie
w sposób pozwalający zorientować się
inwestorowi, w jaki sposób zarządzają
społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Za odpowiedź uznano również odpowiedź
mówiącą wprost, że spółka
w żaden sposób nie zarządza CSR.
Źródło: CSRinfo 2012
* Nie ujmuje autoresponderów, błędnych
adresów lub podwójnych odpowiedzi.

„Społeczna odpowiedzialność
biznesu jest bardzo szerokim
pojęciem. Proszę o informację
w jakiej dziedzinie interesuje
Pana zarządzanie CSR (kontakty
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z klientami, NewConnect i relacje
inwestorskie, relacje pracownicze,
wpływ na środowisko, etyka biznesu
itp.)?”

Zasady
Odpowiedzialnego
Inwestowania
(UN Principles for Responsible
Investments – UN PRI)
Zasady powstały z inicjatywy UNEP FI oraz
UN Global Compact w 2006 roku. Ich celem
jest rozpowszechnienie idei odpowiedzialnego
inwestowania, opartego w procesie
podejmowania decyzji i przy wykonywaniu
obowiązków właścicielskich na analizie
czynników środowiskowych, społecznych oraz
związanych z ładem korporacyjnym.
Sześć zasad odpowiedzialnego inwestowania
dotyczy włączania czynników ESG
(środowiskowych, społecznych i ładu
korporacyjnego) do analizy inwestycyjnej, do
wykonywania obowiązków właścicielskich,
wymagania od spółek raportowania danych
ESG, promocji zasad UNPRI w środowisku
inwestorskim, współpracy nad udoskonaleniem
zasad oraz raportowaniem działań i postępów
w zakresie ich implementacji.
W połowie maja 2012 inicjatywa liczyła 1052
sygnatariuszy, do których należą najwięksi
inwestorzy instytucjonalni.
www.unpri.org
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Niemniej część spółek ciągle
kojarzy społeczną odpowiedzialność
biznesu wyłącznie z projektami
charytatywnymi. Co więcej,
przytaczane działania społeczne
sprawiają wrażenie przypadkowych
i z punktu widzenia inwestora nic
nie wnoszących wydatków, a nie
korzystnych dla rozwoju biznesu
inwestycji. Fikcyjny inwestor otrzymał
informacje na temat zbiórek krwi,
przekazywania prezentów dzieciom
z domu dziecka czy współpracy
z organizacjami społecznymi.
„Dziękuję za maila. Czy mógłby
Pan sprecyzować zakres swojego
pytania? Czy chodzi w nim wyłącznie
o działania w zakresie zaangażowania
społecznego spółki (relacji spółki ze
społecznością lokalną)? Czy ma Pan
inne ujęcie na myśli?”
4. Działy relacji inwestorskich
są nieprzygotowane do
przekazywania inwestorom
informacji dotyczących CSR.
Zespoły relacji inwestorskich nie są
przygotowane do przekazywania
informacji w tym temacie, co
poza faktem, że spółka w żaden
sposób nie odnosi się do kwestii
odpowiedzialności i zrównoważonego
rozwoju, może mieć następujące
przyczyny:
a. Brak posiadania przez działy RI
informacji na temat podejścia do
zarządzania i działań spółki,
co może wynikać z faktu, że
w ﬁrmie są rozproszone działania
i osobom ds. relacji inwestorskich
trudno zorientować się, kto
w ﬁrmie dysponuje informacjami
związanymi z CSR. Nawet jeśli
w spółce znajduje się osoba
dedykowana tematowi CSR, to
działy relacji inwestorskich nie
próbowały się z nią kontaktować
bądź miały problem z kontaktem
i pozyskaniem od niej informacji,

w związku z czym inwestor
otrzymywał email typu
csr@spółka.pl. Tylko z części spółek
inwestor otrzymał odpowiedź od
menedżera bądź specjalisty CSR.
b. Brak narzędzi komunikacji
danych inwestorom. Najlepszą
sytuację miały osoby z działów
RI spółek, które raportują CSR.
Mogły one załączyć plik raportu lub
odesłać do raportu, zawierającego
skondensowane informacje na
temat podejścia do zarządzania
CSR oraz porównywalne wyniki
społeczne i środowiskowe. W dobrej
sytuacji były również te spółki,
które posiadały zakładki CSR-owe
na stronach internetowych
poprzez nie komunikowały swoje
podejście do zarządzania. Jednak
większość spółek nie dysponowała
żadnym narzędziem komunikacji
danych CSR.
5. Spółki z RESPECT Indeksu.
Większość spółek z Respect Indeksu
udzieliła odpowiedzi. W sumie
na 23 spółki, które 01.02.2012
weszły do indeksu, odpowiedziało
15 spółek. W większości były to spółki
dysponujące raportami CSR bądź
danymi na stronach internetowych.

RESPECT INDEX –
spółki odpowiedzialne
społecznie na giełdzie
W ślad za trendami światowymi w 2009 r.
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie wprowadziła pierwszy
w Europie Środkowej i Wschodniej
indeks spółek odpowiedzialnych
społecznie – RESPECT Index. RESPECT
to akronim słów określających
ﬁlary CSR: Responsibility, Ecology,
Sustainability, Participation,
Environment, Community,
Transparency. Do badania
przedsiębiorstw notowanych na GPW
w Warszawie przyjęto bowiem taką
deﬁnicję odpowiedzialności społecznej,
zgodnie z którą jest ona strategią
zarządzania i koncepcją podejścia do
prowadzenia biznesu, a nie narzędziem
marketingowym czy PR-owym.
RESPECT Index jest przede wszystkim
wskaźnikiem koniunktury, czyli de facto
narzędziem pozwalającym inwestorom
realnie oceniać spółki i, w oparciu
o jego skład, podejmować decyzje
inwestycyjne.
Wprowadzając projekt RESPECT Index,
giełda warszawska postawiła sobie za
cel realizację kilku kluczowych założeń.
Po pierwsze, uruchomienie wskaźnika

śledzącego koniunkturę wśród spółek
odpowiedzialnych społecznie, będącego
jednocześnie podstawą do tworzenia
przez inwestorów własnych portfeli
inwestycyjnych. Stąd decyzja GPW
o modyﬁkacji projektu w jego drugiej
edycji i położenie większego nacisku
na kryteria związane z atrakcyjnością
inwestycyjną spółek. Po drugie,
zachęcenie spółek publicznych do
większego zaangażowania w CSR
i podwyższenia standardów w tym
zakresie. Wreszcie po trzecie, stworzenie
jednej platformy informacyjnej dla
spółek i inwestorów, którzy uznają
za istotne takie czynniki jak: etyczne
prowadzenie biznesu, transparentność
w kontaktach z interesariuszami czy
dbanie o środowisko. Po czterech
edycjach projektu można śmiało
powiedzieć, że założenia te zostały
w pełni zrealizowane.

Związek między ładem informacyjnym
w wykonaniu spółki giełdowej,
ładem korporacyjnym oraz społeczną
odpowiedzialnością biznesu prezentowaną przez
przedsiębiorstwo a jego wynikami ﬁnansowymi
i pozycją na rynku, nie jest wcale oczywisty,
a często nawet niemożliwy do zmierzenia.
Niewątpliwie też zarządzanie tą sferą jest tylko
wycinkiem całej standardowej odpowiedzialności
menedżerów. Aby więc nie został on
zaniedbany w przedsiębiorstwie, potrzebne
jest zaangażowanie menedżerów i co najmniej
jednego lidera w danej organizacji. Dzięki temu
będzie szansa na nadanie tej problematyce,
z natury „miękkiej” w kontekście normalnej
działalności operacyjnej, odpowiedniej rangi,
a działaniom w tym obszarze – koniecznego
impetu i konsekwencji.
Dr Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Proces związany z kwaliﬁkacją spółek do
indeksu przebiega trójetapowo i tylko
w ostatniej fazie wymaga aktywności
po stronie spółki, a przez uczestników
kolejnych edycji nie jest on postrzegany
jako szczególnie uciążliwy. Wręcz
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Wykres 2.
RESPECT Index vs. WIG
(2008-2011)
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RESPECT Index –
podstawowe informacje
— pierwsza publikacja: 19 listopada 2009,
data bazowa: 31 grudnia 2008 roku,
wartość indeksu w tym dniu wyniosła 1000
punktów (obecnie 2 179 punktów);
— indeks tworzą najpłynniejsze spółki
giełdowe, będące uczestnikami WIG20,
mWIG40 i sWIG80, które spełniają wymogi
CSR (obecnie w indeksie są 23 spółki);
— udział pojedynczej spółki jest ograniczony
do 10% (obecnie największe spółki
w indeksie to: KGHM, PGNORLEN, PZU,
TPSA);
— aktualizacja listy uczestników jest
przeprowadzana co pół roku,
po ostatniej sesji stycznia i lipca;
— wartości indeksu są podawane co
minutę od rozpoczęcia do zakończenia
sesji giełdowej i są dostępne na
stronach internetowych giełdy i agencji
informacyjnych współpracujących z giełdą.
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przeciwnie – w efekcie to spółki stają
się największymi beneﬁcjentami tego
projektu. Każdorazowo ogłoszenie
wyników kolejnych edycji ma miejsce
podczas uroczystej gali i jest okazją
do publicznej prezentacji spółek,
uczestników indeksu. Uzyskanie
statusu uczestnika RESPECT Index
jest często wykorzystywane przez spółki
w ich kampaniach wizerunkowych
czy w bezpośrednich kontaktach
z interesariuszami. Spółki, które
poddają się badaniu ankietowemu
i jego weryﬁkacji, mają możliwość
szczegółowego zapoznania się
ze swoimi wynikami, ale także są
pozycjonowane w relacji do przeciętnej
i liderów takiego zestawienia.
W efekcie, każda ze spółek otrzymuje
listę rekomendacji, dzięki którym może
zidentyﬁkować obszary wymagające
naprawy i dalszego rozwoju. Spółki,
które stale podnoszą swoje standardy,
w zakresie ocenianych kryteriów
zyskują wymierne korzyści,
wyrażane poprzez silniejszą
identyﬁkację pracowników z ﬁrmą
i ich zaangażowanie w realizowane
zadania.
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Dotychczasowe doświadczenie
pokazuje, że sukces odniosły przede
wszystkim spółki, które wdrażają
strategię CSR na poziomie właścicieli
czy zarządów. Opinie przedstawicieli
spółek, które są uczestnikami RESPECT
Index, wyraźnie wskazują, że proces ten
przynosi same korzyści, bo wdrożenie
poszczególnych praktyk może być
źródłem satysfakcji wszystkich
interesariuszy, zarówno pracowników,
właścicieli–akcjonariuszy, jak i klientów
spółki, a więc w efekcie skutkuje
wzrostem wartości przedsiębiorstwa.
Co ciekawe, uczestnikami indeksu
są zarówno spółki z większościowym
akcjonariatem zagranicznym, jak
i krajowym, są też spółki z przewagą
kapitału prywatnego, jak i te
o rodowodzie państwowym. Wreszcie
portfel indeksu tworzą reprezentanci
różnych branż, zatem nie można tutaj
mówić o jakiejś specyﬁce podmiotów,
bo RESPECT Index jest otwarty dla
wszystkich spółek, tak jak sama giełda.
Autor: Tomasz K. Wiśniewski,
Przewodniczący Komitetu Indeksów
Giełdowych GPW

SEG dla CSR
Stojąc na czele organizacji
eksperckiej, jaką jest Stowarzyszenie
Emitentów Giełdowych, zdaję sobie
sprawę, że dalszy rozwój polskiego
rynku kapitałowego wymaga od
nas nieustannej pracy i poprawy
rynkowych standardów. Stowarzyszenie
uczestniczy w życiu codziennym
spółek giełdowych w roli edukatora i
doradcy, a także stoi na straży praw
emitentów. Równie ważną rolą SEG jest
wskazywanie pewnych usprawnień,
innowacji i nowych trendów, które
przyczynią się do poprawy relacji spółek
z otoczeniem biznesowym.
Dziś CSR jest w Polsce kojarzony
z ﬁlantropią przeznaczoną dla ﬁrm,
które mają stabilną sytuację ﬁnansową,
więc „mogą sobie pozwolić” na
bycie społecznie odpowiedzialnymi.
Chcemy zmienić to postrzeganie, bo
przecież CSR to postawa i sposób
myślenia o biznesie, które powinny
obrać wszystkie podmioty chcące
odnieść sukces. Stowarzyszenie od
roku 2011 podejmowało działania
mające na celu popularyzację CSR na
rynku kapitałowym w ramach akcji
„SEG dla CSR”. Celem kampanii jest
zapoznanie emitentów giełdowych
z ideą społecznej odpowiedzialności

biznesu jako nowoczesnego podejścia
do zarządzania ﬁrmą oraz dostarczenie
wiedzy, która jest niezbędna do
rozpoczęcia lub usystematyzowania
działań CSR.
Swoistym początkiem akcji „SEG dla
CSR”, chociaż jeszcze sama nazwa akcji
nie istniała, był udział Stowarzyszenia
w procesie tworzenia indeksu spółek
odpowiedzialnych społecznie
RESPECT Index. Stowarzyszenie
czynnie uczestniczy
w procesie wyłaniania kolejnych
składów RESPECT Indeksu.
W projekcie RESPECT Stowarzyszenie
jest odpowiedzialne za ocenę praktyk
spółek w zakresie ładu korporacyjnego
(Corporate Governance), ładu
informacyjnego i relacji z inwestorami,
dokonywaną na podstawie stron
internetowych spółek w II Etapie
badania. W ramach kampanii „SEG
dla CSR” Stowarzyszenie rozpoczęło
partnerską współpracę z ﬁrmą
doradczą CSRinfo, w ramach której
zostały przygotowane specjalne
szkolenia i warsztaty dla spółek
giełdowych. Tematyka społecznej
odpowiedzialności biznesu na
stałe zagości w harmonogramie
wydarzeń organizowanych przez

SEG. Stowarzyszenie uczestniczy
również w pracach Grupy Roboczej ds.
Odpowiedzialnych Inwestycji, wspiera
działania Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, a także projekt
„Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj
świadomie”.
Aby szewc bez butów nie chodził,
Stowarzyszenie również wdraża
swoją strategię CSR, tak by móc
lepiej odpowiadać na potrzeby rynku
i w większym stopniu służyć swoim
członkom. Obecnie spółki, które mogą
się pochwalić działaniami CSRowymi,
otrzymują za to pewną premię od rynku.
Jestem głęboko przekonany, że za kilka
lat, wraz z rozwojem idei społecznie
odpowiedzialnego inwestowania,
emitenci, którzy takiej strategii nie
będą mieli, bardzo ograniczą sobie
możliwości pozyskiwania kapitału
za pośrednictwem giełdy. Wyrażam
nadzieję, że m.in. dzięki działaniom SEG
takich spółek będzie stosunkowo mało,
co ułatwi konkurowanie o kapitał
w ujęciu ponadnarodowym.
Autor: dr Mirosław Kachniewski,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Emitentów Giełdowych
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Strategia CSR i rola CEO
w zarządzaniu
odpowiedzialnym biznesem
Jestem przekonany, że swoim działaniem
muszę dawać przykład.
Jako lider, nie mogę tego delegować.
Klaus Kleinfeld, CEO,
Alcoa Inc.33

* Warto dodać, że 75% badanych było
odpowiedzialnych za rozwój strategii
i organizacji, 43% reprezentowało organizacje
o rocznych przychodach wyższych niż 500 mln
USD, a 17% wyższych niż 10 mld USD.
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W 2011 roku 56% spółek notowanych
na brytyjskim indeksie FTSE 100 miało
włączony odpowiedzialny biznes do
swoich strategii30. 78% menedżerów*
badanych przez The Economist31
w 2011 roku uważa, że odpowiedzialny
biznes będzie odgrywał bardzo ważną
lub ważną rolę w ciągu nadchodzących
trzech lat. Ten trend potwierdziło
prowadzone już trzeci rok z rzędu
globalne badanie MIT32, w którym 70%
badanych executives powiedziało,
że CSR jest już na stałe obecny w ich
ﬁrmach. 67% badanych uznało również,
że strategia CSR jest koniecznym
warunkiem konkurencyjności ﬁrmy na
dzisiejszym rynku, a 22%, że istotna
będzie w przyszłości. Bezpieczna
woda pitna dla 500 milionów osób do
2020 roku to jeden ze strategicznych
celów globalnego giganta Unilever;
wprowadzenie wewnętrznej ceny CO2
dla identyﬁkacji przyszłych kosztów
regulacji, podatków i rosnących cen
energii to jedno z ponad 100 działań
w planie strategicznym Marks&Spencer.
Jedna z największych notowanych na
giełdzie ﬁrm energetycznych National
Grid uzależnia wynagrodzenie CEO
i innych menedżerów od wyników
w zakresie redukcji emisji gazów

cieplarnianych, gdzie cele ﬁrmy to
45% redukcja do 2020 roku. W Intelu
od 2008 roku bonus wszystkich
pracowników uzależniony jest od
wyników ﬁrmy w zakresie efektywności
energetycznej produktu czy reputacji
ﬁrmy jako środowiskowego lidera. Jaka
jest rola CEO i menedżerów w kontekście
zarządzania CSR? Na co powinni CEO
zwracać uwagę przy podejmowaniu
decyzji i w procesie budowania strategii
CSR?
Niewątpliwie rola CEO jest kluczowa
w rozwoju CSR w ﬁrmie, a zbudowanie
dobrej strategii i jej wdrożenie nie jest
możliwe bez jego poparcia. Przytoczone
wcześniej badanie MIT pokazuje, że
75% ﬁrm, w których CSR przynosi
korzyści, cechuje silne zaangażowanie
prezesa.
CSR pojawia się coraz częściej
w dyskusjach menedżerów. Jak
prezentuje wykres 3 jest to zjawisko
nabierające dynamiki w ostatnich trzech
latach. Dzisiaj temat ten zajmuje ósme
miejsce wśród priorytetów zarządu.

Wykres 3.
CSR coraz częściej obecny w agendzie
menedżerów
Źródło: Sustainability nears a tipping point,
MIT Sloan Management Review, 2012.
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Rok, w którym CSR po raz pierwszy pojawił się w agendzie menedżerów

CSR W PROGRAMACH
MOTYWACYJNYCH
DLA ZARZĄDÓW
CEO ostatecznie ponosi
odpowiedzialność za realizację celów
strategicznych spółki, w tym w zakresie
odpowiedzialnego i zrównoważonego
biznesu. Stąd też te spółki, które
korzystają z podejścia CSR, wiążą
osiąganie celów w obszarach CSR
z oceną zarządu, jak i wielkością
bonusa. Takie rozwiązania oprócz
Intela i National Grid posiadają
Wal-Mart, Danone, Xcel Energy,
Campbell’s Soup, PepsiCo, Akzo
Nobel czy Alcoa. Wyniki badania34
400 amerykańskich ﬁrm notowanych
na 9 indeksach pokazują, że 40%
z nich w słabszy lub mocniejszy sposób
wiąże wynagrodzenie zarządzających
z CSR, w porównaniu z 29% w 2010
roku. Elementy wynagrodzenia bądź
bonus mogą zależeć od redukcji emisji
CO2, bezpieczeństwa pracowników,
różnorodności w miejscu pracy bądź
jak w przypadku Akzo Nobel obecności
w pierwszej trójce ﬁrm w Dow Jones
Sustainability Index.
STRUKTURY ZARZĄDZANIA CSR
W SPÓŁKACH
Do strategii CSR dostosowywane
są struktury w spółce i tworzone
wyspecjalizowane jednostki.
Wprowadzane rozwiązania różnią się

w zależności od ﬁrmy, branży i skali
działania. Analiza rozwiązań w spółkach
przeprowadzona przez CSRinfo pokazuje
najczęściej występujące struktury na
rycinie 2.
Na polskim rynku coraz więcej ﬁrm
dedykuje pracowników funkcjom CSR.
W spółkach z międzynarodowym
kapitałem zazwyczaj rozwiązania
wpisywane są w globalne struktury.
W Orange Polska funkcjonuje Zespół
ds. CSR, w PGNiG funkcjonuje
zespół koordynatorów w spółkach
i osoby dedykowane CSR na szczeblu
centralnym; a w wielu spółkach są
dedykowani menedżerowie i specjaliści,
np. ENEA, BGŻ, Grupie Lotos, Nutrici
czy PBG. Badanie35 przeprowadzone
na reprezentatywnej grupie polskich
przedsiębiorstw, pokazuje, że
zarządzający zajmują się CSR: w 38%
dużych ﬁrm i 33% średnich wskazano na
zarząd, w mikro i małych ﬁrmach był to
właściciel (odpowiednio 58% i 37%).
NOWE WYMAGANIA WOBEC
KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
Nowa rola, jaką pełni CEO, w związku
z zachodzącymi zmianami, wymaga od
niego rozwoju umiejętności i wiedzy
związanej z lepszym rozumieniem
potrzeb społecznych, podkreślają
liderzy opinii i uznane autorytety,
profesorzy M. Porter i M. Kramer. Nie
tylko CEO zmuszony jest poszerzyć
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Rycina 2.
Podstawowe struktury zarządzania CSR
Źródło: Opracowanie CSRinfo.

Przywództwo w zakresie
CSR. Prezes rozumie
rolę CSR w biznesie
swojej spółki, a jego
wynagrodzenie
powiązane jest z efektami.
Prezes
lider CSR

W samym zarządzie
funkcjonuje komitet CSR ,
jak w Tesco Plc czy w Shell.
W niektórych spółkach CSR
przypisany jest konkretnym
członkom zarządu jak np.
Rabobank. W Walt Disney
wysiłki związane z CSR
są raportowane do CFO,
ponieważ wg ﬁrmy jest
to „centralny [obszar]
dla biznesu i przynoszący
długoterminową wartość
dla jej akcjonariuszy”.
Zarząd omawia kwestie
CSR na posiedzeniu jeden,
dwa razy do roku.
Zarząd
Komitet CSR

Ciało zewnętrzne
złożone z przedstawicieli
interesariuszy ﬁrmy,
powoływane ad hoc lub
stałe. Zazwyczaj jest
ciałem opiniodawczym
lub oceniającym. Przykład:
Shell.

Rada Interesariuszy

Piony w ﬁrmie
Rada CSR

W części ﬁrm sprawdza
się ciało pełniące funkcje
doradcze lub decyzyjne,
a składające się
z menedżerów
zarządzających
poszczególnymi pionami
w ﬁrmie, rodzaj „Komitetu”
bądź „Rady”, która omawia
kwestie operacyjne
związane ze strategią
CSR. Rada na poziomie
globalnym funkcjonuje
w BASF.

W dzisiejszych czasach każdy problem społeczny,
czy globalny jest w rzeczywistości szansą
biznesową w przebraniu36.
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Menedżer CSR
Departament CSR

Menedżer CSR to nowy
zawód. W niektórych
ﬁrmach to samodzielne
stanowisko, ale coraz
częściej pełnoprawna
komórka w ﬁrmie. Bywa
łączona z innymi funkcjami
np. z innowacyjnością
(Nike). W zależności
od ﬁrmy ma on inaczej
zdeﬁniowany zakres
działań. Do jego
kluczowych ról należą
raportowanie CEO
postępów z wdrażania
strategii, monitorowanie
działań i współpraca
z pozostałymi pionami
w tym zakresie. Równie
często spotykane są
rozwiązania gdy członek
zarządu, któremu podlega
CSR jest wspierany przez
departament CSR.

swoje horyzonty. Z punktu widzenia
spółek giełdowych szczególna
uwaga zwracana jest na poszerzenie
wymagań CFO i osób zajmujących się
relacjami inwestorskimi w zakresie
komunikacji z inwestorami, weryﬁkacji
raportowania CSR, jak i kwestii ryzyk.
Jak pokazuje wcześniej już przytoczone
polskie badanie wśród inwestorów
instytucjonalnych, zainteresowani CSR
najczęściej wyrażają wolę kontaktu

Pracownicze tematyczne
grupy robocze

Poszczególne piony
zaangażowane są poprzez
udział zarządzających
menedżerów w Radzie
CSR jak również poprzez
cele i działania określone
strategią CSR. W zależności
od proﬁlu w ﬁrmie znajdują
się osoby dedykowane
poszczególnym tematom
np. zmianie klimatu czy
działaniom społecznym.
W międzynarodowych
ﬁrmach pracownicy
pracują w grupach
roboczych poświęconych
przekrojowym tematom jak
np. Product Footrpint Taks
Force w Walt Disney.

z zarządzającym lub departamentem
relacji inwestorskich. Najrzadziej
wskazywano departament PR, który
w polskich warunkach zazwyczaj
posiada najwięcej informacji w zakresie
działań CSR w spółce.
STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO CSR
Na rynkach dojrzałych motywacje ﬁrm
stojące za budową strategii związane
są z dostępem do kapitału, presją

społeczną, pro aktywnym zarządzaniem
ryzykiem lub uporządkowaniem
istniejących działań i praktyk pod
jednym parasolem. Na zmiany
w modelu biznesowym w oczach
zarządzających najczęściej wpłynęły
takie kwestie jak: preferencje
konsumenckie, presja legislacyjna,
ograniczone zasoby czy coraz większe
zaangażowanie konkurencji na rzecz
CSR.

środowiskowych, jest Novo Nordisk.
Spółka obok kapitału ﬁnansowego
i produkcyjnego włącza do swojego
modelu biznesowego kapitał związany
z zasobami ludzkimi, środowiskiem
naturalnym oraz kapitał społeczny.
Cel strategiczny Unilever „500 mln
osób z dostępem do wody pitnej” może
zaskakiwać. Niemniej jest doskonałym
przykładem analizy obecnej sytuacji
społeczno-środowiskowej i szukania
w niej możliwości rozwoju biznesu.
Spółka zamierza przyczynić się do
rozwiązania problemu dostępu do
wody pitnej poprzez zwiększenie
sprzedaży domowego ﬁltra do wody
Pureit. Problemy społeczne Unilever
przekształca w szanse biznesowe.
Dzisiaj spółki dzięki strategiom CSR
i włączaniu kwestii zrównoważonego
rozwoju do swojej działalności nie tylko
eksploatują nowe rynki, ale zmieniają
procesy produkcyjne jak Nike, świadczą
nowe usługi jak HSBC Bank lub
opierają cały biznes o podejście CSR,
np. Innocent Drinks.

CSR wyposaża ﬁrmę w narzędzia, które
pozwalają na identyﬁkację kluczowych
kwestii w otoczeniu biznesowym
i dopasowanie odpowiednich działań.
W ﬁrmach, które instytucjonalizują
CSR i traktują jako jedną z funkcji
biznesowych, można obserwować
coraz lepsze rozumienie powiązań
CSR z tzw. core businessem ﬁrmy. Prezes
Marks&Spencer przyznaje, że „Plan A”,
jak nazywana jest strategia CSR ﬁrmy,
przyniósł w 2011 roku 70 mln funtów.
Przykładem ﬁrmy, która przyjęła
model pozwalający jej na łączenie
kwestii ﬁnansowych i społeczno-

Wykres 4
Konsumenci, legislacja i ograniczone
zasoby wpływają na zmiany w modelu
biznesowym
Źródło: Sustainability nears a tipping point,
MIT Sloan Management Review

Klienci preferują zrównoważone produkty i usługi
41%
Legislacyjna/polityczna presja
35%
Ograniczone zasoby (wzrost cen)
30%
Zwiększone zaangażowanie konkurencji na rzecz CSR
28%
Ostrzejsze wymagania partnerów w łańcuchu wartości
26%

Który z poniższych czynników doprowadził
do zmian modelu biznesowego organizacji
w wyniku uwzględnienia kwestii dotyczących
zrównoważonego rozwoju?

Wymagania właścicieli tworzenia szerszej wartości (tj. szerszej niż tylko zyski)
25%
Walka o talenty
23%
Klienci są gotowi zapłacić premię za zrównoważoną ofertę
20%
Odpowiedź na oczekiwania pracowników
19%
Utrzymanie mandatu działania (license to operate)
16%
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Wykres 5.
Podejście biznesowe Novo Nordisk
Źródło: na podstawie Novo Nordisk, Annual
Report 2011.

WKŁAD (INPUT)

Kapitał ﬁnansowy
(wkład wniesiony przez akcjonariuszy)

REZULTAT (OUTPUT)
Otoczenie biznesowe

Kapitał ﬁnansowy
(dywidenda, cash added value)

Model biznesowy

Kapitał produkcyjny
(wkład produkcyjny)

Kapitał Ludzki i intelektualny
(utalentowani pracownicy i patenty)

Kapitał produkcyjny
(liczba wyprodukowanych jednostek)
Kluczowy wkład:
Tworzenie innowacyjnych
leków i sprawienie, że będą
dostępne globalnie

Kapitał środowiskowy
(woda, konsumowana energia)

Kapitał społeczny
(Wartości: Novo Nordisk Way,
relacje z interesariuszami)

CSR to dla nas ważny element systemu
zarządzania, pozwalający na lepsze
współdziałanie z różnymi grupami interesariuszy
i lepsze zrozumienie ich potrzeb. Jednocześnie
coraz częściej umożliwia on kreowanie
i wykorzystywanie nowych szans rozwoju biznesu
oraz tworzenia czynnika wyróżniającego nas
z grona konkurentów, co może w końcowym
efekcie przełożyć się na decyzje klientów.
Maciej Witucki, Prezes Orange Polska
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Kapitał Ludzki i intelektualny
(rozwój pracowników, patenty)

Kapitał środowiskowy
(odpady, emisje, ścieki)

Otoczenie biznesowe

W tym kontekście polski rynek znajduje
się w początkowej fazie. Spółki.
międzynarodowych grup wdrażają
strategie Grupy, np. Orbis S.A. (Grupa
Accor) lub tworzą własne, np. Nestle.
Poza nimi ton rynkowi nadają duże
polskie ﬁrmy. Strategię posiadają
m.in.: PGNiG, Grupa ENEA, LW
Bogdanka. Motywacje stojące za
wdrażaniem CSR są na polskim
rynku zróżnicowane: korzyści
wizerunkowe, wymogi Grupy, klienta,
akceptacja społeczna czy przepustka
do międzynarodowych przetargów.
Motywacja jest o tyle istotna, że zostaje
ona odzwierciedlona nie tyle
w zapisach samej strategii, co później
w akcentach położonych na jej
realizację. Przyglądając się działaniom
spółek, można powiedzieć, że podobnie
jak w gospodarkach dojrzałych,
ﬁrmy ciągle uczą się tego, jak
w najkorzystniejszy sposób wiązać
dotychczasową działalność z CSR
i jak w największym stopniu skorzystać
z tego mariażu.

Liczba pacjentów
korzystających z leków

KORZYŚCI I KOSZTY ZWIĄZANE
ZE STRATEGIĄ CSR
Koszty strategii CSR
Z wdrażaniem każdej strategii związane
są nakłady ﬁnansowe, ludzkie itd.
W przypadku wdrażania CSR możemy
nakłady podzielić na dwie grupy38:
koszty jednorazowe i koszty
ponoszone przez ﬁrmę w sposób
ciągły. Tak naprawdę koszty CSR to
koszty poszczególnych działań, jakie
wynikają ze strategii. Do typowych
kosztów jednorazowych należą
jednorazowe dotacje np. darowizna
ﬁrmy oﬁarom powodzi i inwestycje np.
w maszyny związana z uruchomieniem
nowej linii ekoproduktów. Natomiast
do kosztów, które tu zostały nazwane
kosztami ciągłymi, można zaliczyć
koszty regularnych grantów i dotacji
np. przyznawanych przez ﬁrmę
w ramach programu społecznego. W tej
kategorii mieszczą się również wszelki
opłaty, np. za ekoetykiety, certyﬁkaty,
koszty materiałów, produktów i usług
związanych z działaniami. Do kosztów

Wykres 6.
Korzyści ze strategii CSR
Źródło: Opracowanie CSRinfo.

TYP KORZYŚCI

Pozaﬁnansowy

Finansowy

Wzrost wartości marki
Zmniejszenie kosztów
Zmniejszenie ryzyka
Wzrost obrotów
Zwiększenie udziału w rynku

Wzrost zaangażowania i motywacji
wśród pracowników
Innowacja
Nowe, bardziej efektywne modele
usług lub procesów
Lepsza adaptacja do nowych regulacji
i lepsza ich integracja z procesami
Ulepszony dostęp do kapitału
Lepsze relacje z inwestorami
Społeczny mandat działania

Jakościowy

o stałym charakterze należą koszty
personelu, jak menedżera CSR i jego
zespołu, mogą to być również koszty
usług szkoleniowych.
Korzyści CSR
Jak obliczyć korzyści związane
z CSR? Brak jednego wskaźnika,
którym spółka mogłaby się posłużyć,
nie stanowi przeszkody w ocenie,
na ile strategia CSR opłaciła się
spółce. Pod trzyliterowym hasłem
CSR kryje się wiele obszarów, jak:
relacje z pracownikami, zarządzanie
środowiskowe, relacje z klientami,
łańcuch dostaw itd., które to zostały
opisane w niniejszym przewodniku.
Stąd danymi wyjściowymi do analizy
opłacalności CSR jest ocena rezultatów
działań, jakie spółka osiągnęła
w związku z wytyczoną strategią
CSR. Proces jest tym łatwiejszy, im
więcej spółka wykonała pracy na
początku budowy strategii, tj. określiła
precyzyjnie, co dla niej oznacza CSR

Poprawa reputacji
Wzrost produktywności pracowników
Zmniejszenie rotacji pracowników
Zmniejszenie absencji pracowników
Zwiększenie liczby propozycji innowacji
w ﬁrmie i rozwój nowych produktów
Wzrost efektywności zużywania zasobów
Wzrost wydajności produkcji
Wzrost efektywności dystrybucji

Ilościowy

TYP WSKAŹNIKA

oraz zgodnie z tym zdeﬁniowała
wskaźniki przy strategii.
CSR to dojrzała praktyka, stąd
dysponujemy dzisiaj szeregiem
akademickich badań empirycznych
analizujących korzyści CSR, związki
CSR z wynikami ﬁnansowymi czy
konkurencyjnością spółki, jak również
case study praktyków biznesowych.
Poniżej zaprezentowane zostały
wyniki analizy danych pochodzących
z literatury akademickiej oraz
praktyków biznesu z okresu lat 20032010, przeprowadzonej przez Doughty
Centre for Corporate Responsibility
w School of Management w Cranﬁeld
University, które uzupełnione zostały
o najnowsze wyniki badań. W sumie
analiza badań z lat 2003-2010
zidentyﬁkowała ponad 60 korzyści,
jakie biznes odnosi z odpowiedzialnego
biznesu. Pogrupowano je w siedem
kategorii, które następnie umieściliśmy
na poniższym wykresie 6**.

Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski.
W 2007 roku powiedziałem, że Plan A przez
pierwsze pięć lat nie przyniesie zysku. W raporcie
rocznym za 2010 dodatkowe 50 milionów funtów
było bezpośrednią konsekwencją robienie rzeczy
tak, jak należy. To jest dowód. Każdy CEO, który
mówi „nie stać mnie na to, nie mam zasobów
ludzkich, to jest zbyt kosztowne, konsumentom na
tym nie zależy, nie proszą mnie o to,
to nie jest właściwie postępowanie,
a poza tym pociąga za sobą koszty” jest
absolutnie, totalnie i całkowicie w błędzie.
Sir Stuart Rose, Marks and Spencer46

** Wykorzystaliśmy model opracowany przez
M. Weber „CSR Impact Model”,
którym posłużyliśmy się do kategoryzacji
wyników analizy lat 2003-2010.
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88%

Dla
klientów Co-operative Food
polityka etyczna zwiększyła atrakcyjność ﬁrmy.
polskich menedżerów uważa,
że CSR przynosi korzyści poprawy wizerunku
i reputacji40.

79%

Produktywność w bengalskich fabrykach
Marks&Spencer objętych etycznym modelem
„Sustainability Framework and Ethical
Factories” wzrosła o
,
rotacja spadła z 10% do
,
zaś absencja z 10% do
.

42%
2.5%
1,5%

72%

polskich ﬁrm uważa relacje
z pracownikami za kluczowe dla biznesu ﬁrmy.
Działania odpowiedzialne w tym obszarze
41
realizuje
.

40%

Po certyﬁkacji zgodności z „Sustainable Fair
Trade Management System” ﬁrma Pachacuti
odnotowała polepszone relacje z dostawcami
i zwiększyła wiedzę na temat całego łańcucha
dostaw oraz procesu produkcyjnego, co
według niej pozwoliło jej rozpoznać przyczyny
opóźnień i o
obniżyło problemy
związane z jakością produktu.

45%

Dobre traktowanie pracowników
to trzeci obok wsłuchiwania się
w potrzeby konsumentów
i oferowania wysokiej jakości produktów
najważniejszy czynnik budujący
zaufanie do spółki w przyszłości.42
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1. Wzrost wartości marki i lepsza
reputacja ﬁrmy
Obie korzyści były najczęściej
wskazywane w badaniach i dotyczyły
ﬁrm niezależnie od wielkości czy
sektora. Korzyści te mogą zostać
osiągnięte przez różne strategie,
np. w spółkach chemicznych reputacja
mogła zostać wzmocniona przez
strategie przyjazne środowisku,
natomiast w spółkach usługowych
strategie mogły skupiać się na
zaangażowaniu społecznym
i inwestycjach społecznych.
W obu przypadkach analizy wskazały
jasną relację między CSR a wartością
marki i poprawą reputacji.
2. Przyciąganie i utrzymanie
utalentowanych pracowników
Korzyści ze strategii CSR odnoszące
się do relacji z pracownikami były
drugimi najczęściej identyﬁkowanymi
korzyściami odnoszonymi przez ﬁrmy.
Stanowiły również kluczową korzyść dla
ﬁrm z sektora MŚP. Wśród najczęstszych
korzyści wymieniano:
• Dobry wskaźnik retencji i rotacji
pracowników spowodowany wysokim
morale pracowników, wynikającym
z inkluzywnych polityk, równych szans
i przejrzystości.
• Dobry poziom produktywności,
ponieważ pracownicy otrzymują
nowe możliwości uczenia się, są
usatysfakcjonowani, zaangażowani,
otrzymują przestrzeń dla
wprowadzania innowacji
i są szanowani.
• Unikalne możliwości pracy i nauki
dzięki podejmowanym przez ﬁrmę
inicjatywom społecznym oraz bliższej
współpracy z klientami i dostawcami.
• Innowacja w ﬁrmie kreowana dzięki
różnorodności pracowników.
• Wzrost atrakcyjności ﬁrmy, dzięki
temu, że wartości są w jasny
sposób określone, co powoduje, że
więcej osób chce pracować z ﬁrmą
odpowiedzialną.
• Pracodawca z wyboru, dzięki dobrej
reprezentacji przez pracowników
spółka jest szanowana w branży
i atrakcyjna dla obecnych
i potencjalnych pracowników.

3. Efektywność operacyjna
Korzyści związane ze wzrostem
efektywności operacyjnej dotyczyły
poprawy praktyk i procesów oraz
zwiększenia poziomu innowacyjności.
Była to kluczowa korzyść dla dużych
i międzynarodowych ﬁrm. Jak
pokazały badania, większość korzyści
w tym obszarze osiągano poprzez
poprawę relacji z interesariuszami
i ich zaangażowanie oraz działania
środowiskowe. Wśród korzyści
wymieniano:
• Wzrost efektywności zużywania
zasobów, np. poprzez szukanie
substytutów dla obecnych
materiałów.
• Wzrost wydajności produkcji.
• Wzrost efektywności dystrybucji.
• Obniżenie kosztów, dzięki nowym
procesom i mniejszemu zużywaniu
zasobów.
• Rozwój nowych produktów,
np. poprzez łączenie dwóch stron
łańcucha wartości.
• Lepsze zarządzanie łańcuchem
dostaw, np. poprzez wspieranie
dostawców i bezpieczeństwo
warunków współpracy.
• Nowe, bardziej efektywne modele
biznesowe usług lub procesów,
np. poprzez współpracę z partnerami
biznesowymi.
• Lepsza adaptacja do nowych
regulacji i lepsza ich integracja
z procesami w ﬁrmie, np. dzięki
proaktywnym działaniom
w kwestiach środowiskowych,
takim jak raportowanie wyników
środowiskowych czy wprowadzanie
standardów w łańcuchu dostaw.
4. Zarządzanie i redukcja ryzyk
Korzyści związane z zarządzaniem
ryzykiem odnosiły się przede wszystkim
do zdolności organizacji do identyﬁkacji
ryzyk, obniżenia ekspozycji na ryzyko
oraz lepsze nim zarządzanie.
CSR pozwala na lepszą
identyﬁkację szerokiego
spektrum ryzyk: środowiskowych,
społecznych, reputacyjnych czy
w łańcuchu dostaw. Na przykład
strategia CSR może przyczynić
się do obniżenia ryzyka bojkotu

Jak zyskać na
odpowiedzialności?
Strategie CSR
— Plan A firmy Marks&Spencer
Marks&Spencer to brytyjska sieć
handlowa oferująca ubrania i artykuły
spożywcze pod własną marką. Firma
zatrudnia ponad 78 000 pracowników,
w samej Wielkiej Brytanii posiadając
ponad 700 sklepów.
Wzrost sprzedaży w 2011: 4,5%.
Przychód ze sprzedaży w 2011:
9.740 milionów funtów.
Zysk operacyjny w 2011:
837 milionów funtów.
Zysk netto: 599 milionów funtów.
W styczniu 2007 roku ﬁrma ogłosiła
strategię pod nazwą „Plan A”, który
stawiał 100 celów do osiągnięcia
w ciągu 5 lat. Obecnie plan jest rozwinięty
do 180 celów, które mają zostać
osiągnięte do 2015 roku. Plan można
podzielić na siedem obszarów:

— Plan „Życie w sposób
zrównoważony” Unilever
Unilever to międzynarodowa ﬁrma
produkująca artykuły spożywcze,
kosmetyki i środki czystości. Firma
posiada 365 zakładów produkcyjnych
i zatrudnia ponad 167000 osób w 100
krajach, w tym 6500 naukowców35.
Organiczny wzrost sprzedaży w 2011:
6,5%.
Przychód ze sprzedaży w 2011:
46.467 milionów euro.
Zysk operacyjny w 2011:
6.433 milionów euro.
Zysk netto w 2011: 4.623 milionów euro.
Wprowadzona w listopadzie 2010
roku strategia pod angielską nazwą
Sustainable Living Plan skupia się
na trzech kierunkach:
1. Poprawa zdrowia i samopoczucia
ludzi, z celem ﬁrmy pomocy ponad
1 miliardowi ludzi do 2020 roku
w podjęciu działań zmierzających do
poprawy ich zdrowia i samopoczucia,

1. Angażowanie klientów, z celami
takimi jak deﬁnicja jakości i cech
Planu A jako osobnej kategorii
w konsultacji z interesariuszami,
a do 2015 roku 50% produktów
w sklepach powinno posiadać
przynajmniej jedną cechę Planu A.
2. Wsparcie samego Planu A, z takimi
celami jak włączenie Planu A do
systemów i procesów ﬁrmy. Do 2012
roku udało się ﬁrmie mianować
i przeszkolić Championów Planu A
we wszystkich sklepach i biurach.
3. Zmiana klimatu, z celami takimi jak
obniżenie zużycia energii o 35% do
2015 roku.
4. Odpady, z celem do 2012 roku
odzyskiwania co najmniej 70%
wieszaków i ponowne zużycie co
najmniej 85% z nich; obniżenie wagi
opakowań w usłudze dostawy do
domu o 30% do 2015.
5. Zasoby naturalne, z celami takimi jak
zmniejszenie zużycia wody o 20%
do końca 2012 roku.

6. Łańcuch dostaw, z celami takimi
jak podwojenie wielkości żywności
pochodzącej ze źródeł regionalnych;
7. Zdrowie i wellbeing, z takimi
celami jak 30% udziału zdrowszych
produktów żywnościowych w ofercie,
uruchomienie do 2012 roku narzędzia
online dla klientów, które pozwoli im
na zarządzanie ich dietą.

np. poprzez ograniczenie zawartości
soli, tłuszczów i kalorii w produktach.
2. Zmniejszenia wpływu na środowisko
z celem zmniejszenia do 2020 roku
o połowę wpływu, jaki działalność
ﬁrmy wywiera na środowisko, w tym
redukcję zużycia wody, ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych.
3. Poprawa warunków bytu setkom
tysięcy ludzi poprzez zaopatrywanie
się do 2020 roku w 100% w produkty
rolnicze i materiały pochodzące ze
zrównoważonych upraw.

on innowację w ﬁrmie, rozwija nowe
rynki, obniża koszty, dzięki redukcji
zużywanych zasobów i odpadów oraz
jest inspirujący i motywujący dla
pracowników.

Na pierwszy rzut oka strategia Unilever
bardziej przypomina plan agendy
rządowej lub międzynarodowej
organizacji niż biznesową strategię
zorientowaną na rozwój i podwojenie
obrotu ﬁrmy z 44 mld do 80 mld euro.
W raporcie podsumowującym pierwszy
rok realizacji Planu ﬁrma prezentuje
motywację, jaka stała za strategią.
Według Unilever oczekują tego
konsumenci, sieci handlowe, wspiera

W ciągu 5 lat od uruchomienia Planu A
sieć osiągnęła 95 ze 180 celów.
W 2011 roku Plan A przyniósł netto
70 milionów funtów, w porównaniu do
50 milionów w 2010 roku. Przyczynił
się również do powstania nowych linii
produktów. Firma wykorzystuje strategię
do budowy marki, angażowania
klientów, budowania relacji
z organizacjami społecznymi i rozwijania
oraz motywowania pracowników.
Więcej informacji:
plana.marksandspencer.com

Sformułowane prze Unilever cele
doskonale rozpoznają problemy
społeczno-środowiskowe, do których
rozwiązania ﬁrma zamierza przyczynić
się poprzez swoją aktywność biznesową.
Strategia generuje nowe produkty
i rozwija nowe rynki, np. jej ﬁltr do wody
ma użytkować 500 mln osób do 2020
roku. Dzięki celowi środowiskowemu
ﬁrma obniżyła wagę opakowań
o 10-15%, co przyniosło jej roczne
oszczędności w wysokości 5 mln euro.
Marki ﬁrmy związane z jej Planem, jak
mydło Lifebuoy czy Persil Small&Mighty,
rosły szybciej niż średnia w 2011 roku.
Więcej informacji:
www.unilever.com/sustainable-living
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społecznego lub zminimalizowania
prawdopodobieństwa pojawienia się
tzw. „złej prasy”.

20% ocenia kwestie środowiskowe
i społeczne jako najważniejsze ryzyka
w łańcuchu dostaw, a 25% ﬁrm wymaga od
swoich dostawców zgodności z CSR w celu
obniżenia ryzyk w łańcuchu dostaw43.

Inwestycja Dow 1 miliarda dolarów w ciągu
10 lat w obniżenie zużycia energii i poprawę
wydajności przyniosła
miliardów dolarów
oszczędności dzięki poprawie zużycia energii
i redukcji ścieków z procesu produkcyjnego45.

7

22% CEOs uznało, że dostęp do nowych
rynków jest korzyścią wynikającą
z prowadzenia odpowiedzialnego
i zrównoważonego biznesu47.

5. Bezpośrednie korzyści
ﬁnansowe Bezpośrednie korzyści
ﬁnansowe odnoszą się do wpływu
ﬁnansowego CSR przejawiającego się:
• Lepszym dostępem do kapitału,
np. dzięki kierowaniu oferty do
inwestorów kierujących się zasadami
odpowiedzialnego inwestowania.
• Niższymi karami.
• Bezpośrednimi oszczędnościami
kosztów, np. dzięki oszczędnościom
w zużyciu zasobów, niższym kosztom
rekrutacji.
• Poprawą relacji z inwestorami.
• Wpływem na wyższe obroty,
zwiększeniem sprzedaży, np.
poprzez działania akcji marketingu
zaangażowanego społecznie.
• Zwiększeniem udziału w rynku,
w szczególności odnosi się to
do nowych linii produktów eko.
Najczęściej wskazywane korzyści
odnosiły się do oszczędności
środowiskowych, dostępu do kapitału
i unikaniu kosztów kar, gdzie badania
identyﬁkowały bezpośrednie
powiązanie.
Na przykład badanie44 na próbie
240 ﬁrm (w tym 120 amerykańskich)
w okresie 9 lat, przeprowadzone
pod kątem kryteriów Dow Jones
Sustainaiblity Index, wskazało na
statystycznie znaczącą pozytywną
korelację między wynikami ﬁnansowymi
a przyjęciem przez ﬁrmę kryteriów
DJSI. Spółki notowane na DJSI miały
np. wyższy ROA niż spółki nie
notowane.
6. Rozwój organizacji
Grupa korzyści związanych
z rozwojem organizacji odnosi się do:
• Eksploracji nowych rynków.
• Rozwoju nowych produktów.
• Nowych klientów.
• Nowych partnerstw biznesowych.
Korzyści te generowane są, podobnie
jak efektywność operacyjna, dzięki
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lepszemu zarządzaniu relacjami
z interesariuszami i pozyskiwaniu
wiedzy na temat oczekiwań i potrzeb
klientów, możliwych rozwiązań oraz
partnerstw.
7. Tworzenie nowych możliwości
Ta grupa korzyści odnosi się do
wszelkich nowych możliwości
biznesowych lub innowacji tworzonej
dla wszystkich interesariuszy. Jak
przyznają autorzy analizy, była ona
rzadziej identyﬁkowana w badaniach
i bardziej charakterystyczna dla
międzynarodowych korporacji.
Przykładem działania jest IBM
Community Grid – projekt uruchomiony
przez IBM w 2004 roku. Dzięki
oprogramowaniu IBM użytkownicy
mogą przekazywać nie wykorzystywaną
przez siebie moc obliczeniową na rzecz
badań instytucji publicznych i nonproﬁt, np. rozwiązywania problemów
związanych z wykorzystywaniem
zasobów wodnych na świecie.
W KIERUNKU STRATEGII CSR
Proces wdrażania CSR w ﬁrmie można
ująć w pięć podstawowych kroków,
których podjęcie powinno zostać
poprzedzone decyzją CEO i zarządu.
ROLA CEO
Rola CEO nie sprowadza się jedynie
do wyrażenia zgody na wdrażanie CSR.
Doświadczenia ﬁrm pokazują,
że jego przywództwo i przykład senior
menedżerów jest kluczowy
dla powodzenia CSR w spółce.
Wkład CEO i kadry zarządzającej
w sformułowanie strategii CSR
przyczynia się do jej powiązania
z celami biznesowymi. Zapewnienie
przywództwa CEO polega nie tylko na
osobistym przykładzie, ale również na
zadbaniu o włączenie CSR do agendy
spotkań zarządu jak i do komunikacji
z inwestorami, pracownikami i innymi
interesariuszami. W ten sposób
wewnętrzna promocja CSR przyczynia
się do zrozumienia wagi CSR w ﬁrmie.
Zabieranie głosu przez CEO w debacie
na temat roli biznesu i palących kwestii
zrównoważonego rozwoju w branży
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Wykres 7.
Etapy wdrażania CSR w spółce
Źródło: Opracowanie CSRinfo.

Krok 1 Ocena obecnej sytuacji – polega na analizie ﬁrmy i jej otoczenia
pod kątem CSR.
Wskazówki:
• Grupa robocza pracowników reprezentujących różne działy wesprze cały projekt.
• Zainwestuj w wiedzę pracowników w tym obszarze a unikniesz błędów.
• Zwróć uwagę na to by analiza objęła całą spółkę i jej otoczenie.
• Dokonaj analizy interesariuszy i uwzględnij ich oczekiwania.
• Skorzystaj z dostępnych na polskim rynku narzędzi do analizy.
Znajdziesz je np. na Portalu CSRinfo.org w zakładce „wiedza”.

5
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Krok 5 Ewaluacja i korekta
– to etap, na którym
oceniamy cele, stopień ich
realizacji, identyﬁkujemy
bariery
i przeszkody oraz
analizujemy czynniki
sukcesu.
Wskazówki:
• Firma jest żywym
organizmem funkcjonującym
w zmiennym otoczeniu,
dlatego uwzględnij przy
korekcie zmiany na rynku
czy nowe regulacje prawne.
• Zastanów się jak możesz
wykorzystać feedback
interesariuszy do
udoskonalenia działań.
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Krok 1
Ocena
obecnej
sytuacji

Krok 5
Ewaluacja
i korekta

Krok 4
Raportowanie

Krok 4 Raportowanie działań.
Wskazówki:
• Od początku monitoruj wdrażanie strategii.
• Przy raportowaniu skorzystaj z międzynarodowego
standardu Global Reporting Initiative.
• Wykorzystaj proces raportowania do budowania relacji
z interesariuszami i budowania marki ﬁrmy.

stanowi kontynuację wewnętrznej
strategii CSR.
SAMODZIELNIE CZY ZE
WSPARCIEM ZEWNĘTRZNYM?
Firma może rozpocząć wdrażanie CSR
sama lub korzystając ze wsparcia
zewnętrznego. Wsparcie zewnętrzne
pozwala uniknąć błędów i rozwija
kompetencje pracowników ﬁrmy.
Szukając wsparcia w zakresie analizy
spółki i budowy strategii CSR należy
zwrócić się do ﬁrm doradczych
specjalizujących się w tematyce CSR.
Warto porozmawiać z konsultantem,
ponieważ może on pomóc w decyzji
o sposobie podejścia spółki do tematu.

Krok 2
Budowa
strategii

Krok 3
Wdrażanie

Krok 2 Budowa strategii
– to etap, na którym na
podstawie wyników analizy
ﬁrma przyjmuje kierunki
strategiczne.
Wskazówki:
• Zaangażuj menedżerów
w ﬁrmie.
• Pamiętaj by celom
przyporządkować mierniki.
Same kierunki strategiczne nie
wystarczą.
• Nie martw się jeśli
proponowane mierniki mają
charakter jakościowy. Niekiedy
dopiero po pierwszych
doświadczeniach z wdrażania
CSR ﬁrma jest w stanie dobrać
najlepsze wskaźniki.
• Pamiętaj, lepiej wytyczyć mniej
celów lecz realistycznych.
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Krok 3 Wdrażanie – to najważniejszy krok w zarządzaniu
CSR, na którym zdeﬁniowana strategia wcielana jest w życie.
Wskazówki:
• Za strategią powinna iść struktura raportowania CSR
w ﬁrmie i dedykacja niezbędnych zasobów.
• Pamiętaj o edukacji pracowników i menedżerów –
bez tej inwestycji spada powodzenie wdrażania CSR.
• Komunikuj regularnie strategię i działania swoim interesariuszom.

Rozwiązaniem jest skorzystanie
z pomocy zewnętrznej jedynie na
wybranych etapach, np. analizy lub
raportowania, które możemy połączyć
z ewaluacją. Przy samodzielnej
budowie strategii warto zainwestować
w szkolenie pracownika. Na polskim
rynku dostępne są już specjalistyczne
szkolenia w tym zakresie. Po drugie
warto skorzystać z opracowanych
narzędzi oceny przedsiębiorstw
pod kątem CSR i porozmawiać
z przedstawicielami ﬁrm, którzy etap
budowy strategii mają już za sobą.
Te działania, przyczynią się do
lepszej jakości i efektywności całego
procesu.

EDF Energy Toolkit, który powstał z myślą
o pomocy klientom biznesowym w mierzeniu
i obniżeniu zużycia ich energii, przyniósł
funtów w nowych
kontraktach. Ponad 1000 ﬁrm wprowadziło
narzędzie ze średnią oszczędnością
.

30 milionów

10%

25%

menedżerów uznało, że największym
beneﬁtem CSR jest innowacyjność produktów
i usług, w porównaniu do 16% w 201048.
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Interesariusze:
najważniejsi partnerzy ﬁrmy
Zaangażowanie interesariuszy to proces,
który pozwala na poznanie ich oczekiwań wobec
organizacji oraz włączenie ich w proces decyzyjny.
Zaangażowanie interesariuszy prowadzi do
zrównoważonego rozwoju działań, produktów
i usług organizacji. Ponadto, pozwala ono
na zgromadzenie kapitału ludzkiego, społecznego
i naturalnego umożliwiającego skuteczne
rozwiązywanie problemów i postęp poprzez
budowanie przejrzystych i opartych na zaufaniu
relacji z interesariuszami.
Kurt Ramin, Director & Head of Standards,
AccountAbility
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55% z 250 największych globalnych
przedsiębiorstw z listy Fortune 500
prowadzi dialog z interesariuszami,
aby lepiej zrozumieć ich oczekiwania,
62% zarządza interesariuszami poprzez
ich formalne angażowanie,
a 65% ujawnia informacje na temat
tego, kim są ich interesariusze
i w jaki sposób prowadzony jest proces
ich zaangażowania49. Zarządzanie
interesariuszami jest kluczową
praktyką społecznej odpowiedzialności
pozwalającą na budowanie trwałych,
partnerskich, opartych na zaufaniu
relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa.
To też nowoczesny trend zarządzania,
praktykowany przez największe
światowe koncerny, takie jak: Xerox,
HP, Dow Chemical, Lafarge, TNT,
British Telecom, które zarządzają
oczekiwaniami swoich interesariuszy
i uwzględniają je w decyzjach
biznesowych. Standardy CSR, takie
jak ISO 26000 Wytyczne w zakresie
odpowiedzialności społecznej, nadają
zaangażowaniu interesariuszy kluczową
rolę w kontekście odpowiedzialności
przedsiębiorstw – angażując
interesariuszy organizacja pozyskuje
informacje pozwalające jej na
podejmowanie świadomych decyzji

uwzględniających ich postawy
i oczekiwania. W Polsce dialog
z interesariuszami prowadzą Orange
Polska, Provident Polska, Grupa Żywiec
i British American Tobacco Polska.
Jakie korzyści przynosi angażowanie
interesariuszy? Jak w praktyce angażuje
się interesariuszy? Jakie narzędzia można
wykorzystać w spółce?
W Polsce aż 70% ﬁrm uważa, że
najważniejszymi interesariuszami
przedsiębiorstwa są jego klienci, 50%
wskazało pracowników, a 48% –
dostawców. W hierarchii interesariuszy
najniżej plasują się: społeczność lokalna
(10%), media (5%) i organizacje
pozarządowe (4%). 14% badanych
uważa, że nie ma interesariuszy50.
Interesariuszami są jednostki i grupy,
które mają wpływ na działalność i wyniki
spółki giełdowej i/lub na które spółka
wpływa swoimi decyzjami i działaniami.
Spółki giełdowe funkcjonują
w zróżnicowanym otoczeniu
interesariuszy, które ilustruje rycina 3.
Warto pamiętać, że każda z tych
grup ma oczekiwania wobec spółki,
które potencjalnie mogą być ze

Akcjonariusze instytucjonalni
Akcjonariusze większościowi

Rycina 3.
Spółka giełdowa i jej interesariusze
Źródło: Opracowanie CSRinfo.

Akcjonariusze indywidualni
Rada Nadzorcza
Klienci
Pracownicy
Dostawcy
Komisja Nadzoru Finansowego
Giełda Papierów Wartościowych

Spółka giełdowa

Inwestorzy
Rząd i agendy rządowe
Władze lokalne
Społeczności lokalne
Organizacje inwestorskie
Organizacje emitentów
Organizacje biznesowe
Media
Opinia publiczna
Środowisko
Konkurencja

sobą sprzeczne. Angażowanie
interesariuszy pozwala na identyﬁkację
tych oczekiwań, obliguje spółkę do
odpowiadania na nie, sprzyja otwarciu
na zewnętrzne opinie i wspiera
budowanie trwałych partnerskich relacji
z otoczeniem.
ZARZĄDZANIE
INTERESARIUSZAMI
JAKO CZĘŚĆ STRATEGII SPÓŁKI
Każde przedsiębiorstwo, które wchodzi
w interakcje ze swoim otoczeniem,
prowadzi swego rodzaju dialog
z interesariuszami. Niemniej,
w większości przypadków dialog
odbywa się niejako przy okazji
kontaktów biznesowych, a pozyskane
w ten sposób informacje nie są
w żaden sposób uwzględniane
w strategii zarządzania
przedsiębiorstwem.
Standardy CSR rekomendują
prowadzenie sformalizowanego
zaangażowania interesariuszy,
ponieważ tylko w ten sposób
możliwe jest poznanie oczekiwań
interesariuszy i ich uwzględnienie
w decyzjach przedsiębiorstwa. Na
rynku dostępne są narzędzia do
prowadzenia sformalizowanego

dialogu z interesariuszami, takie
jak międzynarodowe standardy
AccountAbility z serii AA1000.
Zazwyczaj taki proces składa się
z czterech kroków:
1. Identyﬁkacja i analiza
interesariuszy pozwalająca na
lepsze zrozumienie otoczenia ﬁrmy
oraz oczekiwań, obaw i potrzeb
interesariuszy;
2. Zaangażowanie interesariuszy
i włączenie ich do procesu
decyzyjnego poprzez konsultacje,
badania konsumentów, panele
interesariuszy czy też dialog;
3. Odpowiadanie na oczekiwania
interesariuszy i komunikacja
decyzji i działań podjętych przez
przedsiębiorstwo w wyniku dialogu
z interesariuszami;
4. Ewaluacja działań w ramach
dialogu z interesariuszami
i zaplanowanie kolejnych kroków
w procesie dialogu.
KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA
INTERESARIUSZAMI
TNT, British American Tobacco,
British Telecom, Lafarge czy HewlettPackard to tylko niektóre z ﬁrm,
które angażują swoich interesariuszy

W Wielkiej Brytanii przy realizacji wielkich
inwestycji infrastrukturalnych zamawiający
niejednokrotnie wymaga od wykonawcy
zatrudnienia osoby dedykowanej relacjom
z interesariuszami, wpisując taki wymóg
do umowy. Tzw. stakeholder liaison ofﬁcer
raportujący bezpośrednio dyrektorowi projektu
dba o dobre relacje ze społecznością lokalną
i zarządza komunikacją z interesariuszami.
Dzięki temu zamawiający i wykonawca
identyﬁkują potencjalne ryzyka, budują dobre
relacje z otoczeniem i wpływają na postawy
interesariuszy.
Ewa Szul-Skjoeldkrona, Konsultant CSRinfo

Skuteczne prowadzenie działalności biznesowej
w złożonym globalnym środowisku wymaga
od przedsiębiorstw myślących o przyszłości
otwarcia na różne grupy interesariuszy
i uwzględnienia ich perspektywy w strategicznych
decyzjach i inicjatywach w zakresie
zrównoważonego rozwoju.
Ray Offenheiser, President Oxfam America
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Partycypacyjna
bankowość –
dialog z klientami
Caja Navarra to hiszpański bank
działający na terenie Autonomicznego
Regionu Nawarry zatrudniający 1300
osób i obsługujący prawie 600.000
klientów indywidualnych
i korporacyjnych.
W 2002 roku Caja Navarra rozpoczęła
program „Vialogos”, którego celem
było poznanie oczekiwań klientów
biznesowych odnośnie produktów
i usług oferowanych przez Caja Navarra.
Po badaniu ankietowym 120 właścicieli
i menedżerów bank przedstawił
rozwiązania przyjęte w odpowiedzi na
oczekiwania klientów. Po tym kroku
ﬁrma postanowiła sformalizować proces
dialogu i kontynuować go
z wykorzystaniem czterech rodzajów
narzędzi: dorocznych ankiet, których
celem jest identyﬁkacja słabych stron
działania banku, kwestionariuszy
rozdawanych podczas spotkań
plenarnych w ramach „Vialogos”,
uczestnictwa w wirtualnym forum
i informacji przekazywanych przez biznes
menedżerom banku odpowiedzialnym
za kontakty z klientami. W 2004 roku
bank dołączył program „You choose:
you decide”, pozwalający klientom
na podejmowanie decyzji odnośnie
inwestycji społecznych banku, co
doprowadziło do zasadniczej zmiany
kierunku działania fundacji banku,
Fundación Caja Navarra.
Dzięki podjęciu dialogu
z interesariuszami, Caja Navarra
zwiększył swoją innowacyjność
i zaoferował klientom rozwiązanie
produktowe dopasowane do ich potrzeb
i oczekiwań oraz zmienił proﬁl inwestycji
i projektów wspieranych przez fundację.
Ponadto, w odpowiedzi na oczekiwania
interesariuszy, Caja Navarra nawiązał
współpracę z trzynastoma innymi
hiszpańskimi bankami, co ułatwiło
klientom biznesowym ekspansję w innych
regionach Hiszpanii.
Źródło: Centre for Business in Society,
IESE Business School.

30

z wykorzystaniem standardów
zarządzania interesariuszami.
W Polsce praktyki związane
z zaangażowaniem interesariuszy,
choć obecne na rynku od niedawna,
zyskują coraz więcej zwolenników.
Do tej pory ustrukturyzowany
dialog z interesariuszami według
wytycznych standardów z serii AA1000
przeprowadziły takie ﬁrmy jak:
Provident Polska, Orange Polska, BritishAmerican Tobacco Polska, Grupa
Żywiec i Kompania Piwowarska.
Niemniej, z przeprowadzonego
w 2011 roku badania CSRinfo wynika,
że polskie ﬁrmy dostrzegają potrzebę
prowadzenia dialogu z interesariuszami
i są przekonane, iż jest on konieczny
do właściwego funkcjonowania
organizacji51.
Sformalizowane zaangażowanie
interesariuszy może przynieść
przedsiębiorstwu wymierne
korzyści. Przede wszystkim pozwala na
lepsze zarządzanie ryzykiem i reputacją
oraz ułatwia ﬁrmie zrozumienie
otoczenia, w jakim ona funkcjonuje.
Interesariusze są też źródłem wiedzy,
która może przyczynić się do tworzenia
nowych produktów i procesów –
dobrym przykładem jest Novo Nordisk,
który angażuje swoich interesariuszy
w proces tworzenia nowych produktów.
Zaangażowanie interesariuszy
może być też dobrym sposobem na
informowanie, edukowanie i wywieranie
na nich wpływu, tak jak ma to miejsce
w przypadku społecznie wrażliwych
projektów Thames Water, brytyjskiej
ﬁrmy zarządzającej sieciami wodnymi,
kanalizacyjnymi i oczyszczaniem
ścieków na terenie Londynu: przy
każdym większym projekcie uciążliwym
dla lokalnej społeczności Thames Water
organizuje spotkania informacyjne,
podczas których informuje o celach
prowadzonych robót i ich korzyściach
dla klientów. Zaangażowanie
interesariuszy prowadzi też do budowy
zaufania do przedsiębiorstwa i tworzy
jego „mandat do działania”; wie o tym
gigant metalurgiczny ArcelorMittal,
który angażuje swoich interesariuszy,
identyﬁkuje oczekiwania i obawy

swoich interesariuszy i w przejrzysty
sposób komunikuje interesariuszom
swoje stanowisko, działania i plany.
Pytania, które warto zadać
Przed rozpoczęciem zaangażowania
interesariuszy warto postawić sobie
kilka pytań, które ułatwią zaplanowanie
kolejnych kroków:
1. Jaki jest cel zaangażowania
interesariuszy? Co ma być rezultatem
procesu?
2. Kim są interesariusze mojej
organizacji? Jaki powinien być zakres
ich zaangażowania? Które grupy
interesariuszy należy zaangażować?
3. Jaka forma zaangażowania
interesariuszy jest najwłaściwsza?
4. W jaki sposób organizacja udzieli
odpowiedzi na oczekiwania
interesariuszy? W jaki sposób
poinformuje ich o możliwościach
realizacji ich oczekiwań?
W prowadzeniu działań społecznie
odpowiedzialnych mogą pomóc
Standardy AA1000.
Od 2011 roku na polskim rynku
dostępne są dwa przełożone przez
CSRinfo na język polski standardy. Seria
składa się z trzech komplementarnych
narzędzi, z których każdy spełnia inną
funkcję:
AA1000 Zasady Odpowiedzialności
– określa trzy fundamentalne
zasady prowadzenia zaangażowania
interesariuszy: zasadę włączania,
zasadę istotności i zasadę
odpowiadania.
AA1000 Zaangażowanie Interesariuszy
– praktyczny przewodnik prowadzenia
zaangażowania interesariuszy.
AA1000 Weryﬁkacja – pokazuje,
jak weryﬁkować, czy zarządzanie
interesariuszami jest prowadzone
zgodnie z wytycznymi standardów
AA1000.

CSR w oczach klientów

Możliwość pozyskania i utrzymania
klientów to najczęściej wymieniana
przez przedstawicieli biznesu
motywacja do wdrażania polityk na
rzecz zrównoważonego biznesu52.
Już w 2007 roku 46% menedżerów
wskazywało, że klienci w pierwszej
kolejności będą wpływali na strategię
CSR ﬁrmy. 57% menedżerów uważa, że
wdrażanie przez ﬁrmę zasad rozwoju
zrównoważonego rozwoju prowadzi
do zwiększenia zaufania klientów53.
Odpowiedzialny biznes okazuje się
tworzyć nowe nisze rynkowe, ponieważ
pojawiają się konsumenci, którzy
w swoich decyzjach zakupowych
uwzględniają kwestie społeczne
i środowiskowe i unikają produktów
ﬁrm w ich opinii nieetycznych54 55.
Pokazuje to wzrost sprzedaży tzw.
etycznych produktów i usług, który
w Wielkiej Brytanii w latach
1999-2010 z niecałych 15 miliardów
funtów doszedł do poziomu ponad
45 miliardów funtów w skali roku56.
W Polsce w ciągu czterech lat wartość
rynku certyﬁkowanej ekożywności ma
się prawie podwoić57. Aktywni klienci
i konsumenci oczekują od producentów
większej przejrzystości w zakresie
sposobu produkcji oraz jej wpływu

na środowisko i społeczności. Dzięki
zainteresowaniu mediów i rozwojowi
mediów społecznościowych wzrasta
ryzyko bojkotów konsumenckich.
Szerokim echem odbił się bojkot
fanów ﬁrmy Adidas za pomysł
zasłonięcia kultowego w wielu
środowiskach grafﬁti na warszawskim
Służewcu. Na facebooku utworzono
antyproﬁl ﬁrmy o nazwie „adisucks”,
który poparło ponad 25000
internautów. Jak wykorzystać szanse,
jakie oferuje odpowiedzialny biznes
w relacjach z klientami? Jakich działań
unikać?

Nie powinno być żadnych wątpliwości, że ﬁrmy,
które mają ambitne plany, a jednocześnie
zachowują się odpowiedzialnie, są na najlepszej
drodze do zdobycia zaufania klientów
i interesariuszy. Jednak muszą one ciągle
słuchać głosu swoich klientów, angażować się
w rozwiązywanie problemów społecznych,
działać w sposób przejrzysty i budować sojusze
na rzecz wspólnego dobra, a nie samych zysków.
Barbara Kwiecień, General Manager
Edelman Polska

Praktyki CSR budują relacje
z interesariuszami oparte na zaufaniu,
a ta wartość, jak się okazuje,
ma kluczowe znaczenie dla klientów.
85% respondentów Barometru
Zaufania 201158 stwierdziło, że
w ciągu ostatniego roku nabyli
wyroby lub usługi od ﬁrm, którym ufali.
Bardziej interesujący z perspektywy
wpływu poziomu zaufania na wyniki
ﬁnansowe ﬁrmy może być fakt, że
73% respondentów świadomie nie
kupiło wyrobów lub usług od ﬁrm,
co do których nie mieli zaufania.
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Rycina 4.
Zaufanie chroni reputację ﬁrmy
w oczach klientów
Źródło: Edelman Trust Barometer 2011,
www.edelman.com/trust/2011/.

ZAUFANIE CHRONI REPUTACJĘ

Kiedy ﬁrma nie budzi zaufania

Kiedy ﬁrma budzi zaufanie

57%

uwierzy w negatywną
informację o ﬁrmie po tym,
jak usłyszy ją
raz - dwa razy

51%

25%

15%
uwierzy w pozytywną informację
o ﬁrmie po tym, jak usłyszy ją
raz – dwa razy

Do wzrostu rynku produktów ekologicznych
walnie przyczyniają się sieci handlowe, zarówno
te specjalistyczne, jak i ogólnospożywcze, które
rozwijają ofertę produktów ekologicznych
na półkach swoich sklepów. Najważniejszym
motorem wzrostu rynku żywności ekologicznej
jest jednak rosnąca świadomość zdrowotna,
żywieniowa i ekologiczna Polaków.
Agnieszka Górnicka, Prezes
ﬁrmy badawczej Inquiry69
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DECYZJE KONSUMENCKIE
I NISZE PRODUKTOWE
Dotychczasowe badania i raporty
różnie oceniają przełożenie społecznie
odpowiedzialnych działań ﬁrmy na
wybory konsumenckie. Zdaniem Trudel
i Cotte, autorów przeprowadzonego
w 2009 roku badania na temat
wyborów konsumenckich w kontekście
dobrych praktyk CSR, znaczna część
klientów jest gotowa płacić więcej za
etyczne produkty lub usługi59. Inne
analizy wskazują, że konsumenci kupią
bardziej przyjazne środowisku produkty,
nawet jeżeli są one droższe, o ile będą
przekonani, że ich poświęcenie wiąże
się z konkretną, mierzalną wartością.
Potrzebują oni dowodów co do
jakości etycznych czy też „zielonych”
produktów i usług, przynajmniej
porównywalnej do mniej etycznej
alternatywy60.
Niemniej mimo kryzysu ekonomicznego
na wielu rynkach znacząco rośnie
sprzedaż tzw. etycznych produktów
i usług. Trend ten biorą pod uwagę
liderzy CSR, prowadząc projekty
angażujące interesariuszy, w tym
obecnych i potencjalnych klientów,
w poszukiwanie i wdrażanie innowacji
na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Przykładem tego podejścia jest projekt
GE ecomagination, którego celem jest
m.in. rozwój sieci energetycznej nowej
generacji (SmartGrid – inteligentne
sieci energetyczne) i globalna

uwierzy
w pozytywną
informację o ﬁrmie
po tym, jak usłyszy ją
raz - dwa razy
uwierzy w negatywną informację
o ﬁrmie po tym, jak usłyszy ją
raz – dwa razy

transformacja energetyczna61.
GE prowadzi interaktywną stronę
internetową poświęconą innowacjom
prośrodowiskowym. Firma przeznaczyła
w 2010 roku kwotę 200 mln dolarów na
nagrody w konkursie „GE ecomagination
Challenge: Powering the Grid”,
którego uczestnicy opracowali szereg
praktycznych rozwiązań.
Jak wynika z przeglądu badań
konsumenckich, do kluczowych działań
ułatwiających klientom przełożenie
intencji bardziej etycznych zakupów
na rzeczywiste wybory konsumenckie
należy czytelne informowanie o cechach
produktu lub usługi62. Odpowiedzialnej
konsumpcji nie sprzyjają dezorientacja
klientów przy sklepowych półkach
i brak wiedzy na temat oznakowań
i certyﬁkatów.
Przykładanie przez ﬁrmy zbyt małej
wagi do czytelnych i rzetelnych
informacji o cechach produktu niesie ze
sobą ryzyko tzw. greenwashingu, czyli
przypisywania cech prośrodowiskowych
na wyrost lub niezgodnie z prawdą. Jest
to zjawisko, które powoduje krytykę
organizacji społecznych, niesie ze
sobą ryzyko reputacyjne, kary od ciał
zajmujących się etyką reklamy oraz
ryzyko utraty zaufania klientów. 71%
Amerykanów przyznało, że przestanie
kupować produkty, jeśli wprowadzają
w błąd w zakresie swoich właściwości
w kontekście środowiskowym63.

Klienci sprzeciwiają się nieetycznym
działaniom ﬁrm i unikają zakupu
usług lub produktów ﬁrm w ich ocenie
nieodpowiedzialnych64, co potwierdzają
coraz częstsze i bardziej nagłaśniane
bojkoty konsumenckie, z którymi
mierzyły się w swojej historii takie
ﬁrmy i marki jak: Adidas, BP, Maspex,
Nestle, Nike czy Russel Athletic.
Mimo tych barier zwiększa się
poziom sprzedaży produktów i usług
wyróżniających się pod kątem ich
wpływu społecznego i środowiskowego.
Raport z rynku brytyjskiego (2011 rok)
wskazuje, że ich sprzedaż wzrosła o 9%
w stosunku do roku poprzedniego65.
POLSKA PERSPEKTYWA
Polska może pochwalić się wyjątkowo
dobrą prognozą wzrostu wartości rynku
certyﬁkowanej żywności ekologicznej
w ciągu najbliższych czterech lat.
Szacuje się podwojenie rynku i
przekroczenie progu 700 mln zł66.
Zdaniem autorów raportu na ten temat,
rynek żywności ekologicznej w Polsce
będzie się systematycznie zwiększał.
„Statystyczny Duńczyk wydaje rocznie
na żywność ekologiczną 123 euro,
Niemiec 71 euro, a średni wydatek
przypadający na osobę w Polsce sięga
zaledwie 3 euro”67.
Zdaniem prezesów ﬁrm z branży
handlu detalicznego, uczestniczących
w panelu „Rynek handlu detalicznego
i hurtowego w Polsce” podczas
IV Europejskiego Forum Gospodarczego,
polscy konsumenci nadal rzadko
wybierają produkty fair trade czy
też certyﬁkowane środowiskowo,
ponieważ ich ceny są wyższe od cen ich
mniej etycznej alternatywy. Paneliści
zwrócili jednak uwagę na wzrost
zainteresowania klientów produktami
wytwarzanymi regionalnie, co również
wpisuje się w nurt odpowiedzialnej
konsumpcji. Wybór produktów
regionalnych wspiera społeczności
lokalne konsumentów, ograniczając
jednocześnie koszty transportu
i związanej z nim emisji dwutlenku
węgla.

KLIENT BIZNESOWY PYTA O CSR
Zdaniem ekspertów wzrost
prośrodowiskowych modeli konsumpcji
nastąpi przede wszystkim w relacjach
B2B68. Potwierdzają to obserwacje
polskiego rynku B2B, zwłaszcza
doświadczenia dostawców dla ﬁrm
z rynku zachodniego i skandynawskiego.
Dostawcy usług i produktów dla
klientów biznesowych coraz częściej
muszą spełniać kryteria etyczne
i środowiskowe, a możliwość ich udziału
w procesach przetargowych zależy
od stopnia wdrożenia przez nich polityki
i praktyk CSR w istotnych dla klienta
obszarach. Klienci biznesowi, kupując
produkty i usługi spełniające wymogi
etyczne i środowiskowe, traktują swój
wybór jako inwestycję w zrównoważoną
produkcję, która docelowo obniży
koszty w ich łańcuchach wartości.
Wymogi dotyczące poszanowania
praw człowieka w miejscu pracy,
ochrony środowiska i zrównoważonego
rozwoju obowiązują dostawców takich
ﬁrm jak: ArcelorMittal, Lyreco, Fortum
czy Siemens. L’Oreal przeprowadza
audyty społeczne swoich dostawców.
H&M zatrudnia własnych audytorów
i komunikuje, że CSR jest jednym
z kryteriów doboru dostawców.
Pytania, które warto zadać
1. Czy i jak monitorujemy potrzeby
klientów? Jak sprawdzamy, co jest dla
nich ważne?
2. Czy angażujemy naszych klientów
w ważne dla nas kwestie biznesowe
i społeczne?
3. Czy korzystamy z wiedzy
i doświadczenia klientów przy
podejmowaniu ważnych decyzji
i planowaniu nowych produktów?
4. Czy dbamy o sprawne i kanały
komunikacji pomiędzy nami
a naszymi klientami? Jak szybko klient
otrzymuje od nas informację zwrotną?
5. Na ile klarowne i zgodne z prawdą
są nasze komunikaty kierowane do
klientów?
6. Czy nasi pracownicy wiedzą, jakie
przełożenie na codzienną współpracę
z klientami mają przyjęte przez nas
zasady społecznej odpowiedzialności?

Przykłady praktyk
z polskiego rynku
— Polska Federacja Producentów
Żywności – Kodeks Etyki Reklamy
Żywności skierowanej do dzieci.
— Bank Zachodni WBK –
kompleksowy program „Obsługa bez
barier” dedykowany niepełnosprawnym
klientom. W jego ramach m.in. istnieje
możliwość zgłaszania poprzez stronę
www.bankpomyslow.bzwbk.pl
ulepszeń, dzięki którym osoby
z niepełnosprawnością będą mogły
w szerokim zakresie korzystać z usług
bankowych.
— Bank Millenium – aplikacje
zainstalowane w bankomatach
ułatwiające dostęp do wszystkich funkcji
bankomatów klientom z dysfunkcją
wzroku i ruchu (m. in. na wózkach
inwalidzkich).
— Tesco Polska – Premiowanie
punktami na karcie lojalnościowej
zakupów produktów ekologicznych.
Zielone punkty CLUBCARD to
dodatkowe punkty programu
CLUBCARD. Można je otrzymać,
kupując w wybranych sklepach
specjalnie oznaczone produkty
przyjazne środowisku.
— PKN Orlen – kawa sygnowana
znakiem Fairtrade w Stop Cafe
oraz Stop Cafe BISTRO.
— Tchibo Warszawa – kawy
z ziaren z plantacji Rainforest Alliance
Certiﬁed™ w całej sieci sklepów
Tchibo w Polsce.
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Reserved: Nie rezerwuj
informacji tylko
dla siebie

Wytyczne ISO 26000
w zakresie relacji
z klientami
Norma ISO 26000 rekomenduje dialog
z klientami i ich angażowanie jako kluczową
i efektywną praktykę CSR. Uspójnienie
dotychczasowych celów z priorytetami
społecznej odpowiedzialności często jest
nie rewolucją, lecz skuteczną ewolucją
dotychczasowego podejścia ﬁrmy. Kluczowe
zagadnienia w obszarze relacji z klientami
i konsumentami wg ISO 26000 to:
1. Uczciwy marketing i praktyki kontraktowe;
2. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
konsumentów;
3. Zrównoważona konsumpcja;
4. Obsługa konsumenta – mechanizmy
wsparcia, reklamacji i rozstrzygania
sporów;
5. Ochrona danych osobowych klientów;
6. Dostęp do podstawowych usług;
7. Edukacja i budowa świadomości klientów
i konsumentów.

Firma LPP, właściciel takich marek
odzieżowych jak Reserved, Mohito
czy Cropp, została zaskoczona
nagłośnionymi w mediach żądaniami
otwartego informowania o swoim
łańcuchu dostaw. Akcja miała nakłonić
LPP do zwiększenia odpowiedzialności
w swoim łańcuchu dostaw i do podjęcia
dialogu z konsumentami. Firma
otrzymała kilkaset listów od klientów,
którzy dołączali się do akcji również
poprzez portale społecznościowe,
a organizacja Clean Clothes Polska
– inicjator akcji kierowanej do LPP –
opublikowała oﬁcjalny list
z oczekiwaniami względem ﬁrmy.
Na stronach internetowych
pojawiły się apele o treści:
„Zachęcamy Was do bezpośredniego
kontaktu z Reserved, przy
wykorzystaniu proﬁlu marki na
facebooku. Przykładowe postulaty,
które możecie tam umieszczać:
Reserved: Nie rezerwuj informacji tylko
dla siebie! Reserved: Chcę wiedzieć,
w jakich warunkach produkujecie moje
ubrania! Reserved: Chcę wiedzieć, czy
przy produkcji pracują niepełnoletnie
dziewczęta! Reserved: Chcę wiedzieć,
czy wypłacacie swoim pracownikom
godne pensje! Reserved: Podejmijcie
dialog z konsumentami
i pracownikami!”.
LPP zareagowało na te postulaty.
Clean Clothes Polska komunikuje:
„Firma działa na rzecz zwiększenia
odpowiedzialności w swoim
łańcuchu dostaw. Oznacza to, że
głos konsumentów został przez ﬁrmę
usłyszany!”.
Komunikowane zobowiązania LPP to:
• rozpoczęcie prac nad aktualizacją
treści etycznego kodeksu
postępowania ﬁrmy
(tzw. Code of Conduct),
• przeprowadzenie szkoleń z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR) dla przedstawicieli działu
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kupieckiego ﬁrmy (odpowiedzialnego
za relacje z partnerami handlowymi),
• przeprowadzenie w II kwartale 2012 r.
niezapowiedzianych kontroli
w fabrykach w Azji przez kontrolerów
jakości z Polski i Chin,
• w III kwartale 2012 r., w oparciu
o przeprowadzone kontrole,
sklasyﬁkowanie fabryki pod
względem respektowania założeń
Code of Conduct oraz opracowanie
raportu pokontrolnego, który pozwoli
na opracowanie planu naprawczego70.
Zobowiązania LPP nawiązują do
dobrych praktyk w łańcuchu dostaw.

Odpowiedzialny pracodawca –
zaangażowany pracownik
Uczciwe traktowanie pracowników
i dobre praktyki w miejscu pracy stoją
na czele oczekiwań opinii publicznej
względem odpowiedzialnych ﬁrm71.
Dla Polaków najważniejszy obszar
działań CSR ﬁrm to stosunki w miejscu
pracy i relacje z pracownikami72.
72% badanych polskich ﬁrm uznało
relacje z pracownikami za szczególnie
ważne spośród siedmiu obszarów
społecznej odpowiedzialności biznesu73.
Natomiast 32% menedżerów biorących
udział w badaniu Lider CSR74 uznało
pozyskanie i utrzymanie najlepszych
pracowników oraz wzrost motywacji
menedżerów i pracowników za jedne
z najważniejszych korzyści
wewnętrznych ﬁrmy. Wymagający
studenci MBA najczęściej oceniają
potencjalnego pracodawcę przez
pryzmat jego wewnętrznej polityki,
w tym czasu, jaki poświęca
pracownikom, wynagrodzenia
i odpowiednich warunków pracy.
Wielu z nich dostrzega również
znaczenie silnego ładu korporacyjnego
oraz standardów etycznych75. Jakie
są korzyści inwestowania w rozwój
pracowników oraz bezpieczne, przyjazne
i innowacyjne środowisko pracy? Które
praktyki CSR pomagają przedsiębiorcom

maksymalizować zwrot z tego typu
inwestycji?
Konkurencyjność odzwierciedla
potencjał ﬁrmy – jej zasoby,
umiejętności i zdolności zapewniające
przewagę nad innymi podmiotami
działającymi w tym samym sektorze76.
W celu uzyskania przewagi
konkurencyjnej trzeba być mniej
niekompetentnym niż konkurenci77,
a do kluczowych kompetencji
organizacji należy umiejętność
efektywnego zarządzania zasobami
ludzkimi – rozwijanie ich potencjału,
dbałość o bezpieczne, sprzyjające
zaangażowaniu i współpracy na rzecz
ﬁrmy środowisko pracy. Działania z tego
obszaru wpisują się w rekomendacje
dla ﬁrm aspirujących do grona liderów
budujących swoją długotrwałą
wartość na zasadach społecznej
odpowiedzialności biznesu.

Wielu ekspertów zastanawia się ostatnio,
czy recesja gospodarcza może doprowadzić
do osłabienia rywalizacji o talenty. Obawiam
się, że ci, którzy się z tym zgadzają, mylą
się. W rzeczywistości bowiem, w przypadku
największych talentów, tak jak w przypadku
najbardziej atrakcyjnych nieruchomości, popyt
zawsze będzie przewyższał podaż. Zwycięzcami
w korporacyjnym świecie będą ci, którzy
najszybciej przyjmą to do wiadomości.
Paul Taaffe, Prezes i Dyrektor Zarządzający
Hill&Knowlton78

WDRAŻANIE CSR A POSTAWY
I SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
Pracownicy to najważniejsi
interesariusze i kluczowy zasób
każdej ﬁrmy. Zależnie od jakości relacji
z nimi, poziomu ich satysfakcji
i zaangażowania w pracę mogą oni stać
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Pracownicy obdarzeni zaufaniem pracodawcy
są bardziej zmotywowani do podejmowania
niestandardowych i odważnych działań, nie
szukają zabezpieczenia własnych decyzji, przez
co są o wiele skuteczniejsi i bardziej kreatywni.
Wymierne korzyści naszego podejścia to dostęp
do najlepszych kandydatów na rynku pracy,
niskie koszty rekrutacji, bardzo niski wskaźnik
ﬂuktuacji (7%-8%), niski poziom absencji.
Korzyści mniej wymierne, ale równie cenne, to
kreatywni, oddani, pracujący z pasją ludzie.
Zadowolenie pracowników i satysfakcjonujący
wynik ekonomiczny to dla nas równorzędne
miary sukcesu. Z taką załogą jesteśmy w stanie
podejmować najtrudniejsze wyzwania, wiemy, że
możemy wzajemnie na siebie liczyć zarówno
w czasach prosperity, jak i w czasach kryzysu.
Bożena Stępień, Dyrektor Personalna
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Istotne miejsce w naszej ﬁrmie zajmują sport
i promocja aktywnego trybu życia. Oprócz
prywatnej opieki medycznej nasi pracownicy
mają możliwość bezpłatnego korzystania
z siłowni, basenu, zajęć ﬁtness i innych
obiektów sportowo-rekreacyjnych z ﬁrmowym
Centrum Rekreacyjnym w Krakowie na czele.
Przeprowadzamy też zawody sportowe w ramach
dorocznej imprezy integracyjnej organizowanej
w Krakowie dla wszystkich naszych pracowników,
ich rodzin i przyjaciół. Takie działania przynoszą
nam widoczne i pozytywne efekty nie tylko
w postaci bardzo dobrej atmosfery pracy,
ale też wysokiej oceny tej atmosfery wśród
potencjalnych kandydatów do pracy, co pokazują
przeprowadzone badania zewnętrzne.
Paweł Kozyra, Dyrektor Komunikacji
Grupy Kapitałowej Comarch
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się najskuteczniejszymi ambasadorami
lub wrogami reputacji ﬁrmy. Prawie
połowa z największych światowych ﬁrm
pytana o to, co skłania je do wdrażania
CSR, wskazała na zagadnienie poziomu
motywacji pracowników79. W ﬁrmach
o niskim poziomie zaangażowania
pracowników zysk operacyjny zmalał
o 33% w ciągu roku, a stopa wzrostu
zysku na akcję o 11%, podczas gdy
w tym samym czasie w ﬁrmach
o wysokim poziomie zaangażowania
pracowników zysk operacyjny wzrósł
o 19%, a stopa wzrostu zysku na akcję
o 28%80. Wyniki raportu CCL’s World
Leadership Study wskazują na korelację
pomiędzy postrzeganiem ﬁrmy jako
organizacji wdrażającej w życie zasady
CSR a ich poziomem zaangażowania
i motywacją do pracy81. Firmy
wdrażające CSR w poszczególnych
obszarach swojej działalności osiągały
wyższe oceny satysfakcji z pracy
i poziom motywacji pracowników
oraz niższy poziom rotacji. 75%
pracowników, którzy uważają, że ich
ﬁrma działa na rzecz zrównoważonego
rozwoju i ochrony środowiska,
wykazała jednocześnie wysoki poziom
zaangażowania w pracę. Z kolei 52%
pracowników, którzy ocenili swoje
ﬁrmy jako mało zaangażowane we
wdrażanie polityki odpowiedzialnego
biznesu, wykazało niski poziom
zaangażowania82.

LIFE-WORK BALANCE
DLA DOBRA FIRMY
Zdaniem Tony’ego Schwartza,
prezesa ﬁrmy The Energy Projekt
i autora bestsellera pt. The Excellent
at Anything kluczem do sukcesu każdej
ﬁrmy jest zdanie sobie sprawy, że
do jej odpowiedzialności należy
dbanie o właściwe zarządzanie
energią pracowników i tworzenie
przestrzeni do jej regeneracji. „To jeden
z czynników, które zdecydują o tym,
jakie przedsiębiorstwa będą na szczycie
za jakieś 10 czy 20 lat”, mówi Schwartz
w wywiadzie dla Harvard Business
Review83. Do praktyk ułatwiających
łączenie życia zawodowego z życiem
prywatnym oraz nastawionych na
zwiększenie komfortu w miejscu pracy

należą m.in.: polityki umożliwiające
elastyczny czas pracy i pracę zdalną,
programy promujące aktywny i zdrowy
tryb życia pracowników, beneﬁty
pozaﬁnansowe, prywatna opieka
medyczna itp.
KORZYŚCI ZARZĄDZANIA
PRZEZ WARTOŚCI
Pracownicy wolą pracować dla
organizacji o systemie ustalonych
wartości, co ma wpływ na wizerunek
ﬁrmy w oczach potencjalnych
pracowników oraz na jakość i koszty
rekrutacji84. Wiedzą o tym takie ﬁrmy jak
koncern farmaceutyczny Novo Nordisk,
który w 2011 roku po raz kolejny znalazł
się na globalnej liście 100 najlepszych
pracodawców 100 Best Companies to
Work For opracowywanej przez Fortune
i Great Place to Work Institute85. Novo
Nordisk jest jednocześnie najbardziej
pożądanym pracodawcą w 2012
roku według rankingu Great Place To
Work® Institute Polska. Firma ta dzięki
wdrożeniu programu uspójnienia celów
strategicznych ﬁrmy z jej kluczowymi
wartościami: Novo Nordisk Way
odnotowała znaczący spadek ﬂuktuacji
kadr86.
RÓŻNORODNOŚĆ SIĘ OPŁACA
Ważnym z punktu widzenia
odpowiedzialnego zarządzania
organizacją jest temat sprzyjania
różnorodności w miejscu pracy. Komisja
Europejska promuje inicjatywę „Karta
Różnorodności”, która jest pisemnym
zobowiązaniem do prowadzenia polityki
równego traktowania i zarządzania
różnorodnością, a także aktywnego
przeciwdziałania dyskryminacji
i mobbingowi w miejscu pracy.
W Polsce do maja 2012 roku Kartę
Różnorodności podpisało 20 ﬁrm,
m.in.: Aviva, Danone, Kompania
Piwowarska, L’Oreal Polska, Nutricia
i Orange Polska87.
W punkcie 9 uchwały Rady Nadzorczej
GPW z dnia 19.05.2010 w sprawie
uchwalenia zmian w „Dobrych
Praktykach Spółek Notowanych na
GPW” czytamy: „GPW rekomenduje
spółkom publicznym i ich

akcjonariuszom, by zapewniały one
zrównoważony udział kobiet i mężczyzn
w wykonywaniu funkcji zarządu
i nadzoru w przedsiębiorstwach,
wzmacniając w ten sposób kreatywność
i innowacyjność w prowadzonej przez
spółki działalności gospodarczej”88.
Z badania GPW przeprowadzonego
w 2010 roku wśród 109 spółek
notowanych na giełdzie wynika, że
spółki z co najmniej 30% udziałem
kobiet w zarządzie i radzie nadzorczej
częściej niż ﬁrmy nie mające w ogóle
w kobiet w kadrze zarządczej
odnotowały nominalne wzrosty
zarówno wartości przychodów netto
ze sprzedaży, jak i wartości aktywów89.
Kolejne raporty Women matter.
Gender diversity, a corporate performance
driver ukazują pozytywną korelację
pomiędzy udziałem kobiet w zarządach
a wynikami ﬁnansowymi ﬁrm.
Zdaniem McKinsey, spółki z największą
reprezentacją kobiet w zarządach
uzyskały w latach 2007–2009 zwrot na
kapitale średnio o 42 proc. wyższy niż
ﬁrmy bez udziału kobiet w zarządzie90.
KORZYŚCI WSPIERANIA
SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA
PRACOWNIKÓW
CSR w miejscu pracy uwidacznia
się coraz częściej również poprzez
wdrażanie programów wolontariatu
pracowniczego. Firmy wspierają
merytorycznie i logistycznie
pracowników, którzy wyrażają chęć
osobistego zaangażowania na rzecz
istotnych w swojej ocenie kwestii
społecznych.
Przedstawiciele badanych w 2011
roku przez CSRinfo ﬁrm wymieniały
takie korzyści wdrażania programu
wolontariatu jak: lepsza atmosfera
w ﬁrmie, „pozytywne nastawienie
ludzi do siebie, a przecież ﬁrma
to ludzie”; zwiększenie motywacji
pracowników do pracy; budowa nowych
relacji z partnerami społecznymi
i pogłębienie dotychczasowych relacji;
możliwość angażowania się w działania
wolontariatu partnerów biznesowych
ﬁrmy, np. dostawców; wzmocnienie

pozytywnego wizerunku ﬁrmy wśród
pracowników i poziomu ich identyﬁkacji
z ﬁrmą; integracja pracowników,
w tym pracowników różnych działów
i regionów91.
Pytania, które warto zadać
1. Czy ﬁrma płaci pracownikom
na czas?
2. Czy ﬁrma zapewnia pracownikom
bezpieczeństwo w miejscu pracy?
3. Czy ﬁrma ma jasno określony
system motywacyjny?
4. Czy ﬁrma inwestuje w rozwój
kompetencji pracowników?
5. Czy w ﬁrmie jest jasno określona
ścieżka kariery i kryteria awansu?
6. Czy i w jaki sposób ﬁrma poznaje
opinie pracowników na temat ﬁrmy?
7. Czy ﬁrma bada satysfakcję
pracowników?
8. Czy ﬁrma korzysta z wiedzy
i doświadczenia pracowników
uwzględniając ich zdanie
w procesach decyzyjnych?
9. Czy ﬁrma zachęca pracowników
do zgłaszania innowacyjnych
rozwiązań?
10. Czy ﬁrma wdraża kodeks etyczny
i ułatwia pracownikom stosowanie
w praktyce jego zapisów?
11. Czy ﬁrma dba o godne warunki
pracy swoich podwykonawców?
12. Czy ﬁrma monitoruje warunki pracy
u swoich dostawców?
13. Czy ﬁrma zapewnia wszystkim
pracownikom warunki
umożliwiające osiągnięcie
równowagi między pracą a życiem
prywatnym?
14. Czy ﬁrma zarządza różnorodnością
i przeciwdziałania dyskryminacji
w miejscu pracy?
15. Czy ﬁrma komunikuje swoją politykę
odpowiedzialności społecznej
i kluczowe dla ﬁrmy wartości
przyszłym pracownikom?
16. Czy ﬁrma stosuje dobre praktyki
w trakcie prowadzenia procesów
rekrutacyjnych, m.in. na ile i w jaki
sposób zapewnia przejrzystość
procesów rekrutacyjnych?

Wolontariat pracowniczy silnie wpływa na
umacnianie kultury korporacyjnej i integrację
pracowników. Podnosi poziom energii i motywacji
w całej ﬁrmie, stając się naturalnym sposobem
wyłaniania liderów. Wolontariat uczy też nowych
umiejętności, przede wszystkim interpersonalnych
i zespołowych, które pracownicy mogą
wykorzystać potem w pracy i życiu prywatnym.
Wzmacnia także poczucie satysfakcji zawodowej
i lojalności wobec ﬁrmy, która staje się nie
tylko miejscem zarobkowania, ale również
realizowania innych celów życiowych. Z drugiej
strony skutecznie wpływa także na zewnętrzny
wizerunek ﬁrmy – na pozytywny odbiór misji
ﬁrmy i jej marki i pomaga w zbudowaniu
trwałych relacji z otoczeniem ﬁrmy. To ważne,
bo przecież w każdej ﬁrmie zdarzają się sytuacje,
kiedy takie relacje mocno procentują.
Agata Łuczak, Manager Komunikacji
Korporacyjnej, Koordynator Wolontariatu
Pracowniczego w Grupie ENEA

Wytyczne ISO 26000
w zakresie relacji
z pracownikami
Kluczowe zagadnienia w obszarze zarządzania
miejscem pracy to według normy ISO 26000:
1. Zatrudnianie i stosunki pracy.
2. Warunki pracy i ochrona socjalna.
3. Dialog społeczny.
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
5. Rozwój człowieka i szkolenia
w miejscu pracy.
Praktyki zatrudnienia organizacji obejmują
wszystkie polityki i praktyki związane
z pracą wykonywaną dla organizacji. Dotyczy
to również relacji z podwykonawcami
i zapewnianych im warunków pracy.
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Program Rozwoju
Innowacyjności
Lwie Pomysły
DB Schenker
W DB Schenker każdy pracownik
i kurier możeza pomocą elektronicznej
platformy – Księgi Lwich Pomysłów
zgłaszać pomysły na doskonalenie
procesów i metod pracy. Pomysły mogą
dotyczyć zarówno spraw lokalnych, jak
i ogólnoﬁrmowych. Osoba zgłaszająca
pomysły otrzymuje za nie punkty,
które można wymienić na nagrody.
Raz w roku wybierany jest Król Lwich
Pomysłów, Pomysł Roku oraz EkoPomysł Roku. Kryteria oceny pomysłów
do wdrożenia to: zgodność ze strategią
ﬁrmy, pozytywny wpływ na obsługę
klienta, wymierne korzyści jakościowe,
efektywność kosztowa – pozytywna
relacja kosztów do efektów.
W 2010 roku pracownicy i kurierzy
zgłosili 1500 pomysłów,
z czego wdrożono 759.
Źródło: dbschenker-csr.pl

Klient wymaga
fair-play od Russel
Athletic
W 2009 roku studenci zrzeszeni
w organizacji United Students Against
Sweatshops (USAS), stosując taktykę
wywierania nacisku, skłonili Russell
Athletic do ponownego zatrudnienia
1200 pracowników w Hondurasie.
Firma Russell Athletic zamknęła tam
fabrykę krótko po założeniu przez
pracowników związku zawodowego.
W 2008 roku studenci amerykańskich
uczelni rozpoczęli ogólnokrajową
kampanię przeciwko ﬁrmie Russel
Athletic, w efekcie której ponad
90 uczelni zerwało bądź zawiesiło
umowy dające ﬁrmie licencję na
wykorzystywanie ich nazw na
produktach Russell Athletic.
Studenci bojkotowali również różne
imprezy sportowe, m.in. ﬁnały
ligi NBA, która posiadała umowę
z Russell Athletic. W rezultacie, ﬁrma
Russell Athletic zgodziła się nie tylko
ponownie otworzyć fabrykę
w Hondurasie i zatrudnić wszystkich
1200 pracowników, ale też akceptować
działalność związków zawodowych
we wszystkich posiadanych placówkach
w kraju.
USAS zrzesza przedstawicieli
studentów, grup pracowniczych
i społeczności lokalnych, koncentrując
się na kampaniach przeciwko wyzyskowi
siły roboczej. Wcześniejsze działania
organizacji obejmowały m.in. wspieranie
polityki przeciwdziałania wyzyskowi siły
roboczej poprzez stworzenie programu
Designated Suppliers Program oraz
protesty przeciwko represjom ﬁrmy
Coca-Cola stosowanym wobec prób
założenia związków zawodowych
z Kolumbii.
Źródło: CSRinfo.org
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Zarządzanie
odpowiedzialnością
w łańcuchu dostaw
75% europejskich ﬁrm deklaruje,
że włącza kwestie związane z CSR
i zrównoważonym rozwojem do
swoich procesów zakupowych,
a prawie 90% dyrektorów zakupów
uważa odpowiedzialne zakupy za
czynnik „krytyczny” lub „ważny”92.
Liczba spółek posiadających kodeks
postępowania dla dostawców stale
rośnie: w 2008 roku tylko 20%
globalnych spółek giełdowych posiadało
kodeks postępowania dla dostawców,
ale przez kolejne trzy lata liczba spółek
posiadających takie rozwiązania
przyrastała o 30-50% rocznie93.
Prawie połowa z 2000 przedstawicieli
kadry zarządzającej postrzega
zmianę klimatu jako istotny lub
bardzo istotny czynnik wpływający
na decyzje związane z zakupami
i łańcuchem dostaw94. Odpowiedzialne
zarządzanie łańcuchem dostaw staje
się coraz istotniejsze również dla
inwestorów – wraz ze wzrostem stopnia
złożoności łańcuchów dostaw, wzrasta
zainteresowania inwestorów tym, jak
ﬁrmy zarządzają ryzykami, zwłaszcza
środowiskowymi i społecznymi,
które mogą mieć pośredni wpływ na
reputację i ﬁnanse ﬁrmy95. I wreszcie,
odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem

dostaw pozwala na rzeczywiste
oszczędności i poprawę wyników
środowiskowych, ponieważ średnio
między 40% a 60% śladu węglowego
przedsiębiorstw produkcyjnych jest
generowane przez łańcuch dostaw96.
Z tych względów przedsiębiorstwa coraz
częściej dostrzegają, że zarządzanie
łańcuchem dostaw z uwzględnieniem
zasad CSR jest korzystne dla spółki.
Jak wykorzystać narzędzia CSR do
zmniejszenia ryzyk w łańcuchu dostaw?
Jak zarządzać odpowiedzialnością
w łańcuchu dostaw? Jak zobowiązać
dostawców i podwykonawców do
odpowiedzialnych zachowań?

Zrównoważony
łańcuch dostaw
Zrównoważony łańcuch dostaw to system
powiązanych czynności biznesowych,
obejmujących cały cykl życia produktu,
pozwalający na tworzenie wartości dla
wszystkich interesariuszy przy jednoczesnym
zapewnieniu sukcesu komercyjnego,
przyczyniający się do wzrostu
dobrobytu społecznego i poprawy
stanu środowiska.
Business For Social Responsibility
(BSR 2007).

W dzisiejszych czasach łańcuchy
dostaw przedsiębiorstw stają się coraz
bardziej złożone i obejmują dostawców
i podwykonawców realizujących
różne modele biznesowe. Globalizacja
światowej gospodarki pozwala na
zakup usług i towarów od dostawców
z całego świata. Wybór dostawców
i podwykonawców warunkowany
jedynie opłacalnością ﬁnansową może
prowadzić do korzystania z usług
ﬁrm, które nie spełniają standardów
bezpieczeństwa pracy, łamią prawa
człowieka, korzystając z pracy
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Wytyczne ISO 26000
w zakresie relacji
z dostawcami
1. Uwzględnianie kryteriów społecznych
i środowiskowych w praktykach
i procedurach dotyczących zakupów,
dystrybucji i zawierania umów.
2. Zachęcanie innych organizacji do
uwzględniania wyżej wymienionych kryteriów.
3. Wsparcie małych i średnich organizacji
we wdrażaniu CSR, włącznie z podnoszeniem
świadomości w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu, najlepszych
praktyk oraz udzielaniem dodatkowej pomocy.
4. Podnoszenie świadomości na temat
społecznej odpowiedzialności biznesu wśród
organizacji, z którymi współpracuje.
5. Promocja uczciwych i zgodnych
z rzeczywistością kosztów i korzyści
z tytułu wdrożenia w łańcuchu wartości
odpowiedzialnych społeczne praktyk.
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przymusowej i pracy dzieci oraz działają
ze szkodą dla środowiska naturalnego.
Odpowiedzialne przedsiębiorstwo
promuje i wdraża odpowiedzialność
w łańcuchu dostaw, bo to się po
prostu opłaca: „budowanie relacji
z dostawcami w oparciu o zasady
społecznej odpowiedzialności biznesu
może przynosić nie tylko korzyści
wizerunkowe, ale również generować
znaczne oszczędności, stwarzać nowe
możliwości biznesowe, ograniczać
ryzyko operacyjne czy zwiększać
lojalność klientów, pracowników
i samych dostawców”97.
KORZYŚCI ODPOWIEDZIALNEGO
ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM
DOSTAW
Poprzez wprowadzenie CSR i przyjęcie
ograniczonej odpowiedzialności za
działania ﬁrm z łańcucha dostaw
przedsiębiorstwo zyskuje narzędzie
wywierania wpływu na zachowania
dostawców i podwykonawców,
minimalizuje ryzyko społeczne,
środowiskowe i reputacyjne oraz buduje
trwałe relacje ze swoimi partnerami
biznesowymi.
Zarządzanie odpowiedzialnością
w łańcuchu dostaw przekłada się
na każdorazowe zapewnienie
klientom jakości, jakiej oczekują,
z poszanowaniem interesów środowiska
naturalnego, praw człowieka
i społeczności lokalnych.
Odpowiedzialny łańcuch dostaw to
konkretne korzyści dla przedsiębiorstwa:
1. Zminimalizowanie ryzyka
reputacyjnego poprzez unikanie
korzystania z usług dostawców
nieodpowiedzialnych, np. łamiących
prawa człowieka lub korzystających
z pracy przymusowej i wprowadzanie
planów naprawczych – w roku 2010
media doniosły o serii samobójstw
w tajwańskiej ﬁrmie Foxconn, będącej
podwykonawcą największych
światowych przedsiębiorstw
z branży IT: Apple’a, Della, Motoroli,
HP czy Sony. Ich powodem były złe
warunki pracy. Informacje te mogły
negatywnie wpłynąć na reputację
ﬁrm zlecających Foxconn produkcję,

dlatego HP wraz z kierownictwem
Foxconn podjęli kroki mające na celu
poprawę warunków.
2. Zminimalizowanie ryzyka
prawnego dzięki wprowadzaniu
standardów w zakresie
bezpieczeństwa pracowników
czy ochrony środowiska, które
wyeliminują grupy potencjalnych
dostawców nieprzestrzegające
standardów, co mogłoby doprowadzić
do prawnych i ﬁnansowych
konsekwencji – w 2005 roku IBM
wprowadził kodeks dla dostawców
wraz z wytycznymi, w którym
wymaga od nich zapewnienia ich
pracownikom bezpiecznych
i zdrowych warunków pracy oraz
prowadzenie działalności w sposób
zapewniający ochronę środowiska
naturalnego.
3. Zminimalizowanie ryzyka
operacyjnego dzięki stałej
współpracy z dostawcami mającej na
celu zapewnienie ciągłości dostaw
o określonej jakości – w swojej
polityce dotyczącej łańcucha dostaw
hiszpańska ﬁrma telekomunikacyjna
Telefonica jako najważniejszą zasadę
wymienia współpracę z dostawcami
i stałe doskonalenie.
4. Zwiększenie lojalności
dostawców poprzez stosowanie
czytelnych i przejrzystych kryteriów
doboru i wymagań oraz terminowe
regulowanie płatności – polityka
zakupowa ExxonMobil postrzega
zarządzanie łańcuchem dostaw
jako długoterminową inwestycję
i buduje lojalność w łańcuchu dostaw
np. poprzez rozbijanie dużych
zamówień na mniejsze, dzięki czemu
do przetargów mogą stawać małe,
lokalne ﬁrmy o ograniczonych
możliwościach operacyjnych
i ﬁnansowych.
5. Ułatwiony dostęp do
ﬁnansowania dzięki ograniczeniu
ryzyka społecznego i środowiskowego
i uwzględnieniu oczekiwań
inwestorów, dla których istotna
jest kwestia zarządzania CSR
we wszystkich obszarach działania
przedsiębiorstwa, w tym w łańcuchu
dostaw – nieodpowiedzialne

zarządzanie łańcuchem dostaw może
prowadzić do szkód reputacyjnych,
zaburzeń dostaw, problemów
z bezpieczeństwem produktów lub
wzrostem kosztów, co przekłada się
na straty ﬁnansowe. Dzięki wdrożeniu
odpowiedzialności w łańcuchu
dostaw inwestor zyskuje pewność, że
przedsiębiorstwo świadomie zarządza
swoimi dostawcami.
6. Optymalizacja kosztów dzięki
stworzeniu stabilnych
i przewidywalnych łańcuchów
dostaw i zarządzaniu ryzykami,
które potencjalnie mogą mieć
ﬁnansowe konsekwencje dla
przedsiębiorstwa – amerykański
gigant Walmart stworzył swoją
sieć dostawców-producentów
z pominięciem pośredników. Dzięki
współpracy z producentami Walmart
lepiej zrozumiał ich strukturę kosztów
i miał świadomość, jak bardzo może
negocjować cenę. Uzgodnienie cen
satysfakcjonujących dla obu stron
było początkiem długotrwałej relacji
handlowej.
ODPOWIEDZIALNY ŁAŃCUCH
DOSTAW KROK PO KROKU
Odpowiedzialny łańcuch dostaw
to wspólne przedsięwzięcie
przedsiębiorstwa i dostawcy. Podjęcie
decyzji o wprowadzeniu zasad CSR do
łańcucha dostaw skutkuje określonymi
zadaniami dla ﬁrmy i jej dostawców.
Krok 1: Określenie wymagań
przedsiębiorstwa wobec dostawców
– może to być kodeks postępowania,
polityka zakupowa, kryteria
doboru dostawców – w którym
przedsiębiorstwo komunikuje swoje
oczekiwania wobec dostawców.
Krok 2: Weryﬁkacja zgodności
działań dostawcy z wymaganiami
zamawiającego pozwalająca na wybór
tylko tych dostawców, którzy spełniają
kryteria. Uzgodnienie wspólnych celów
CSR (środowiskowych, społecznych, etc.).
Krok 3: Wybór dostawców i wspólna
praca nad ulepszaniem standardów
poprzez szkolenia, innowacje,
motywowanie dostawców do
optymalizacji kosztów i zmniejszanie
ryzyk.

Krok 4: Stałe monitorowanie
standardów działania dostawców
i wspólne rozwiązywanie problemów
w drodze planów naprawczych.
Krok 5: Stałe ulepszanie standardów
i ciągłe uczenie się na podstawie
danych i informacji własnych i
przekazywanych przez dostawców.
Rewizja kryteriów doboru dostawców
w razie konieczności.
PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ
W 2011 roku ﬁrma BASF zakupiła
500 tysięcy różnych materiałów i usług.
Swoich dostawców ﬁrma wybiera
w oparciu o system selekcji obejmujący
ocenę dostawców pod kątem
środowiskowym czy bezpieczeństwa
pracy. System obejmuje wizyty na
miejscu w ﬁrmie, np. w 2011 ﬁrma
przeprowadziła 206 takich wizytacji.
Dostawcy, którzy nie spełniają
odpowiednich standardów mogą
skorzystać z ekspertyzy BASF w celu
minimalizacji ryzyk w zakresie BHP
i ochrony środowiska. Dla swoich
dostawców BASF organizuje co roku
Dzień Dostawcy, podczas którego
ﬁrma organizuje szereg wydarzeń.
Ilustrują one wagę standardów BASF
i pokazują dostawcom w jaki sposób
spełnianie wymogów BASF może
przyczynić się do zwiększenia ich
konkurencyjności. W Chinach
w 2011 roku ponad 70 dostawców
wzięło udział w wydarzeniu.
Firma HP wprowadziła program
zróżnicowania dostawców
w łańcuchu dostaw, który
sprzyja innowacyjności i przyczynia
się do rozwoju gospodarczego
społeczeństw, w których ﬁrma prowadzi
działalność. Program zapewnia
współpracę HP z dostawcami, którzy
inaczej nie nawiązaliby kontaktów
handlowych z tą ﬁrmą, a którzy
lepiej odzwierciedlają strukturę
demograﬁczną klientów HP. W Stanach
Zjednoczonych do najważniejszych
kategorii ﬁrm objętych programem
zróżnicowania dostawców HP należą
ﬁrmy, których właścicielami są
członkowie mniejszości narodowych,
kobiety lub osoby starsze.

Możliwość bezpośredniego zaangażowania
ekspertów z organizacji pozarządowych,
instytucji regulujących i z branży jest bardzo
cenna dla naszego biznesu. To zaangażowanie
pozwoliło nam zrozumieć, jak różnorakie
skutki działań w ramach łańcucha dostaw
Dell mogą zostać wpisane do naszej strategii
zrównoważonego rozwoju.
Gil Casellas, VP, Corporate Responsibility,
Dell, Inc.

PepsiCo podjęło się zadania zaangażowania
dostawców i ich edukowania w zakresie
potencjalnych możliwości innowacji w ich
własnych działaniach (…) Udostępniając
dostawcom narzędzia oceny zużycia energii,
które sami stosujemy, zaobserwowaliśmy zwrot
z inwestycji dla obu stron.
Walter Todd, Vice-President of Operations,
PepsiCo UK & Ireland.
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Zrównoważony
łańcuch dostaw
− Fortum

HP jako największa na świecie ﬁrma z branży IT
ma jeden z najbardziej złożonych i prawdziwie
globalnych łańcuchów dostaw.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że duża część
naszego śladu węglowego pochodzi z naszego
łańcucha dostaw i wierzymy, że jego ujawnianie
i angażowanie dostawców w kwestiach
zrównoważonego rozwoju jest kluczowe dla
nas jako lidera oraz ma wpływ na podniesienie
standardów w całej branży.
Engelina Jaspers, VP of Environmental
Sustainability, Hewlett-Packard
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Fortum jest wiodącą spółką
energetyczną, działającą
w Skandynawii, Finlandii, Rosji oraz
w krajach nadbałtyckich. Działalność
przedsiębiorstwa obejmuje produkcję,
dystrybucję oraz sprzedaż energii
elektrycznej i cieplnej oraz zarządzanie
elektrowniami. Zrównoważony rozwój
jest dla ﬁrmy priorytetowy i stanowi
integralną część strategii i wizji Fortum.
Poprzez łańcuch dostaw Fortum
wywiera ogromny wpływ na
środowisko, dlatego spółka zarządza
swoim łańcuchem dostaw w sposób
odpowiedzialny i nawiązuje relacje
handlowe z ﬁrmami, które spełniają
wymagania Kodeksu Postępowania
Fortum i Kodeksu Postępowania dla
Dostawców. Kodeksy zostały stworzone
z uwzględnieniem zasad UN Global
Compact i zawierają minimalne
kryteria dotyczące odpowiedzialności
dostawców w takich obszarach, jak
działania biznesowe, prawa człowieka,
standardy pracy i środowisko.
W 2011 roku Fortum udoskonalił
metody monitorowania dostawców –
w przypadku zakupów powyżej 50 tyś.
euro Fortum przeprowadza screening
dostawcy, a Kodeks Postępowania
Dostawcy staje się częścią umowy.
Wszyscy dostawcy Fortum przechodzą
proces weryﬁkacji mający
na celu określenie stopnia, w jakim
spełniają stawiane im wymogi.
Jest to szczególnie istotne w przypadku
ﬁrm z tzw. krajów ryzyka – w roku
2011 wartość zakupów wyniosła
2,6 miliardów euro, z czego
450 milionów euro wydano na
zakup paliw w krajach ryzyka.
Dostawcy z krajów ryzyka oceniani
są z uwzględnieniem wymogów
Programu Godnej Pracy MOP,
Wskaźnika Rozwoju Społecznego ONZ
oraz Wskaźnika Percepcji Korupcji.
Dzięki wprowadzeniu kryteriów dla
dostawców i szczegółowej weryﬁkacji
Fortum zyskuje pewność, że wszystkie

zakupione towary i usługi zostały
wyprodukowane z poszanowaniem
praw człowieka i środowiska
oraz redukuje ryzyko w łańcuchu
wybierając współpracę z rzetelnymi
i sprawdzonymi ﬁrmami.
Źródło: Fortum Sustainability Report
2011.

Opłacalność rozwiązań
na rzecz środowiska
Przyjęcie odpowiedzialności za swój
wpływ środowiskowy i świadome nim
zarządzanie to opłacalna inwestycja,
która staje się motorem innowacji
i źródłem oszczędności. Wdrożenie przez
Henkel projektu kompaktyzacji proszku
do prania obniżyło zużycie materiału
opakowaniowego o 24%. Dzięki temu
zabiegowi ﬁrma w ciągu roku w samym
regionie Europy Środkowo-Wschodniej
obniżyła koszty transportu o ok.
72 tys. ton paliwa98. Amerykański
gigant chemiczny Dow Chemical
zaoszczędził aż 760 milionów dolarów
w ciągu jednego roku dzięki
inwestycjom na rzecz wydajności
energetycznej99. W 2011 roku
w europejskim badaniu 70% ﬁrm
uznało, że „zielony łańcuch dostaw”
to dla nich dźwignia ekonomiczna
i źródło łatwo mierzalnych zysków.
Dla 47% ﬁrm zwrot z inwestycji
w „zielony łańcuch dostaw” jest
osiągalny w ciągu 3 lat a 2/3
z badanych ﬁrm przyjęły lub planują
przyjąć zieloną politykę zakupów100.
Amerykańska Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd (SEC) wydała
wytyczne dla spółek w zakresie zmiany
klimatu. Na giełdach uruchamiane
są wyspecjalizowane indeksy

środowiskowe. Dla przykładu giełda
BM&F Bovespa ogłosiła rekomendacje
raportowania kwestii związanych
ze zrównoważonym rozwojem dla
wszystkich spółek publicznych.
Jednocześnie coraz więcej badań
marketingowych pokazuje nowe grupy
świadomych ekologicznie konsumentów.
Czy warto pomijać te argumenty? Na ile
inwestycje w działania na rzecz ochrony
środowiska wpływają na przewagę
rynkową ﬁrmy?
NIE DBASZ O ŚRODOWISKO –
NIE BĘDZIESZ DOSTAWCĄ
Skuteczne zarządzanie kwestiami
środowiskowymi jest coraz częściej
przepustką do prowadzenia biznesu,
decyduje o możliwości udziału
w przetargach i realizacji inwestycji,
wpływa na oceny inwestorów. Już
w 2009 roku trzy czwarte sygnatariuszy
Carbon Disclosure Project101 brało
pod uwagę dane związane ze
zmianą klimatu w swoich decyzjach
inwestycyjnych i związanych z alokacją
środków, a ponad 80% uważało
zmianę klimatu za czynnik w znaczący
sposób wpływający na ich portfolio102.
Dostawcy usług i produktów dla
klientów biznesowych coraz częściej są

Narzędzi i możliwości działań jest wiele,
trzeba więc świadomie wybierać te najbardziej
odpowiadające na potrzeby i wyzwania ﬁrmy.
Nasi klienci wiedzą, że brak właściwej analizy
środowiskowej poprzedzającej dobór działań,
mimo najszczerszych chęci i prawidłowej realizacji
danej inicjatywy, może generować niepotrzebne
koszty. Cele środowiskowe spójne z charakterem
ﬁrmy, strefą jej wpływu środowiskowego oraz
priorytetami biznesowymi to klucz do traﬁonych
inwestycji i czerpania z nich wielorakich korzyści.
Ewa Zamościńska,
Starszy konsultant CSRinfo
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pytani o polityki środowiskowe
i przechodzą pod tym kątem audyty.
Wymagania w obszarze zarządzania
środowiskowego są zamieszczone
w kodeksach i wytycznych dla
dostawców takich ﬁrm jak: Nestle,
Vattenfall, Bayer, Siemens, Deutsche
Post DHL, Grupa Carlsberg, Coca-Cola
Hellenic, ArcelorMittal czy Grupa Mondi.

Wspólnotowy system ekozarządzania
i audytu EMAS to szansa dla ﬁrm chcących
prowadzić swój biznes w zgodzie z zasadami
zrównoważonego rozwoju. EMAS daje
wytyczne, dzięki którym ﬁrmy tworzą procedury
zarządzania środowiskowego zapewniające
minimalizację negatywnego wpływu na
środowisko. EMAS doskonale porządkuje
obowiązki ﬁrm w obszarze ochrony środowiska.
Pomaga optymalizować koszty i unikać kar za
naruszenia prawa. Rejestracja wyróżnia ﬁrmę na
tle konkurencji. Buduje wizerunek nowoczesnego,
odpowiedzialnego partnera, transparentnego
i otwartego na dialog.
Maciej Krzyczkowski,
Główny Specjalista ds. Ekozarządzania,
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
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TRENDY I WYZWANIA
ŚRODOWISKOWE DLA BIZNESU
Wśród najważniejszych zagadnień
związanych z wpływem na środowisko
znajdują się poziom emisji gazów
cieplarnianych oraz gospodarka
wodno-ściekowa. W opublikowanym
w 2010 r. Komunikacie Europa 2020 –
Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu Komisja
Europejska określiła jako jeden z pięciu
celów strategicznych: „zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych o 20%
w porównaniu z poziomami z 1990 r.;
zwiększenie do 20% udziału energii
odnawialnej w ogólnym zużyciu
energii; dążenie do zwiększenia
efektywności energetycznej o 20%”103.
Według analizy zatytułowanej Expect
the Unexpected: Building Business
Value in a Changing World (Oczekuj
nieoczekiwanego: Budowa wartości
ﬁrmy w zmieniającym się świecie),
zmiany klimatu zajmują pierwsze
wśród dziesięciu kluczowych zjawisk
wpływających na rozwój ﬁrm w ciągu
najbliższych dwóch dekad. Obok nich
analiza wskazywała na niedobór
surowców i wody oraz pogorszenie
jakości ekosystemów104. Mimo i tak
znaczącej presji ze strony regulatorów
w obszarze środowiskowym ﬁrmy
decydują się również na działania
znacząco wybiegające poza nałożone
odgórnie obowiązki, widząc w tym
źródło przewagi rynkowej. W 2012
roku Renault otworzyło pierwszą
bezemisyjną fabrykę samochodów,
która nie emituje dwutlenku węgla
i nie odprowadza do ekosystemu
żadnych ciekłych produktów ubocznych
produkcji105. Dzięki innowacjom Renault
do atmosfery traﬁ o 135 000 ton mniej
dwutlenku węgla rocznie, znacząco

spadło zużycie energii w procesie
produkcyjnym, a zużycie wody
zmniejszyło się o 70% (w porównaniu
do zużycia w innych fabrykach tych
rozmiarów).
Gorącym tematem jest również wpływ
środowiskowy ﬁrm w kontekście nowych
inwestycji i ich akceptacji społecznej.
W Polsce widać to na przykładzie
Doliny Rospudy oraz kontrowersji wokół
planów wydobycia gazu łupkowego.
W marcu 2012 roku Partia Zielonych
złożyła wniosek do Najwyższej
Izby Kontroli o przeprowadzenie
kompleksowej kontroli procesu
udzielania koncesji na poszukiwanie
gazu łupkowego w Polsce. Protesty
wstrzymały również rozbudowę
Elektrowni Opole. Inwestycja warta 11,5
miliarda złotych została wstrzymana,
ponieważ sąd administracyjny, na
wniosek organizacji ekologicznych,
uchylił decyzję środowiskową106.
Zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne
działania ﬁrm w obszarze środowiska
i optymalizacji zarządzania zasobami
naturalnymi zwracają uwagę na
możliwy poziom redukcji kosztów
oraz na czas zwrotu ekoinwestycji.
Firmy, komunikując swoje osiągnięcia,
zachęcają innych do podejmowania
podobnych działań. HP zainwestowało
w 2010 roku 11 milionów dolarów
w poprawę efektywności energetycznej,
szacując, że przyniesie to oszczędności
w wysokości 5,7 milionów dolarów
rocznie107. SABMiller dzięki
proekologicznym innowacjom dla
całej ﬁrmy obniżyło globalny wskaźnik
zużycia wody z 4,6 hl wody/hl
wyprodukowanego piwa do 3,21 hl
wody/hl wyprodukowanego piwa108.
Z kolei P&G Polska, wdrażając innowacje
w obszarze technologii i zarządzania,
zredukowało zużycie energii
w przeliczeniu na jednostkę produkcyjną
o 50% do 2012 roku109.
ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA
I NOWE OCZEKIWANIA
KONSUMENTÓW
Jednym z trendów, które mogą
być motorem innowacji i wzrostu

Rycina 5.
Ślad ekologiczny Apple
Żródło: www.apple.com

Całkowity ślad
węglowy w 2011

produkcja

zainteresowania poszerzającej się grupy
klientów, jest rosnąca świadomość
ekologiczna społeczeństw. Badania TNS
Pentor dla Żywiec Zdrój wskazują, że dla
ponad połowy Polaków temat ochrony
środowiska naturalnego jest ważny110.
W badaniu Instytutu Millward Brown
SMG/KRC dla Unilever 90% Polaków
deklaruje, że jest gotowa zmienić
niektóre ze swoich przyzwyczajeń, aby
chronić środowisko naturalne111.
Zarówno rosnące zainteresowanie
tematem ekologii, jak i niedosyt wiedzy
oraz praktycznych proekologicznych
rozwiązań wysoko pozycjonują na rynku
działania ﬁrm w tym obszarze. Cenią je
sobie klienci i konsumenci. Potwierdzają
to np. sukcesy kampanii marketingu
zaangażowanego społecznie (CRM)
Żywiec Zdrój „Posadź z nami milion
drzew” czy też „Milka dla Tatr”,
pozytywny odbiór akcji edukacyjnej
ENEA „W kontakcie z naturą” lub
wyniki zbiórek szklanych opakowań
organizowanych przez Carlsberg Polska
i partnerskie sieci sklepów.
Coraz częściej praktykowana analiza
i zarządzanie cyklem życia produktu
jest wyzwaniem i jednocześnie szansą
na oszczędności oraz optymalizację
produkcji. Cykl życia produktu analizują
takie ﬁrmy jak Sony, Bayer czy Danone.
Firmy analizują i komunikują swój „ślad

transport

używanie
produktu

ekologiczny”, do czego zachęcają je
takie organizacje jak powstała
w 2003 roku Global Footprint Network.
Klienci mogą poznać ślad węglowy np.
produktów ﬁrmy Apple czy CEMEX.
W 2011 roku swój ślad węglowy
i sposoby jego ograniczania
zakomunikowała ﬁrma Google.
Informowanie klientów o minimalizacji
śladu węglowego oraz ilości surowców
potrzebnych do produkcji i użytkowania
produktu wyróżnia na rynku i przyczynia
się do budowy lojalności klientów.
Do kompleksowego podejścia do
ochrony środowiska motywują bodźce
ekonomiczne i rosnące oczekiwania
interesariuszy, wymogi prawne, wpływ
inwestycji środowiskowych na jakość
i oszczędności oraz przyjmowane przez
efektywnie zarządzane ﬁrmy wartości.
Jest to istotny obszar strategii CSR.
Zarządzanie kwestiami środowiskowymi
i konsekwentne komunikowanie
priorytetów w tym obszarze przybliżają
przedsiębiorców do perspektywy
trwałej budowy wartości ﬁrmy.

recycling

biura Apple

Wytyczne ISO 26000
w zakresie ochrony
środowiska
Zgodnie normą ISO 26000 każda ﬁrma
powinna uwzględniać 4 nadrzędne
zasady związane z wpływem na środowisko
naturalne. Pierwszą z nich jest zasada
przyjmowania odpowiedzialności za swój
wpływ na środowisko i środowiskowe efekty
działalności ﬁrmy. Wiąże się to z analizą strefy
wpływów ﬁrmy i często z podjęciem bardziej
kompleksowych działań niż nakazuje prawo.
W związku z zasadami ostrożności
oraz zarządzania ryzykiem
środowiskowym ISO 26000 rekomenduje
m.in. prowadzenie działań edukacyjnych oraz
wdrażanie procedur reagowania
w sytuacjach awaryjnych. Czwartą zasadą
ﬁrm odpowiedzialnie zarządzających
swoim wpływem środowiskowym jest
zasada ponoszenia kosztów szkód
i zanieczyszczeń, które się
spowodowało.

Praktyczne wskazówki
1. W codziennym zarządzaniu
kwestiami środowiskowymi służą
pomocą takie narzędzia jak normy
z serii ISO 14000 lub EMAS.
2. Priorytety środowiskowe
są istotnym elementem
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760 milionów dolarów –
tyle zoszczędził w ciągu jednego roku
Dow Chemical dzięki inwestycjom na rzecz
wydajności energetycznej.

50%

– o tyle P&G Polska zredukowało
zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę
produkcyjną wdrażając innowacje w obszarze
technologii i zarządzania.

5,7 milionów

dolarów –
taki poziom oszczędności w skali roku
oszacowało HP inwestując w 2010 roku
11 milionów dolarów w poprawę efektywności
energetycznej.
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kompleksowej strategii CSR
wspierającej cele biznesowe ﬁrmy.
Poszczególne działania ﬁrm,
które chcą budować swoją wartość
w oparciu o zrównoważony rozwój,
powinny mieć oparcie
w zintegrowanym podejściu, które
uwzględnia bezpośrednie i pośrednie
skutki działań środowiskowych.
3. Efektywne działania w obszarze
zarządzania środowiskowego
powinny bazować na analizie
zarówno bezpośredniego, jak
i pośredniego wpływu ﬁrmy
na środowisko. Pozwala to na
identyﬁkację ryzyk środowiskowych
i obszarów z potencjałem budowy
przewagi rynkowej ﬁrmy, wpływa
na poziom zwrotu poniesionych
inwestycji i umożliwia osiągnięcie
efektu synergii poprzez właściwy
dobór różnorodnych inicjatyw.
4. Wytyczając plan działań, warto
uwzględnić: zrównoważoną
eksploatację zasobów i szanse na
zwiększenie efektywności ﬁrmy;
zapobieganie zanieczyszczeniu
środowiska; przystosowanie do
zmian klimatycznych; ochronę
różnorodności biologicznej; edukację
kluczowych interesariuszy ﬁrmy i ich
angażowanie w realizację priorytetów
środowiskowych ﬁrmy.

Rewolucja
Burger Kinga
Burger King, druga co do wielkości na
świecie sieć barów fast food,
w odpowiedzi na oczekiwania swoich
interesariuszy wprowadza nową
politykę zakupową. Firma uwzględniła
w swoich planach biznesowych rosnące
oczekiwania konsumentów dotyczące
ochrony praw zwierząt hodowlanych
i naciski m.in. ze strony organizacji
Humane Society of the United States.
Do 2017 roku cała wykorzystywana
przez sieć wieprzowina będzie
pochodziła od dostawców, którzy nie
stosują w hodowli indywidualnych
klatek, a wszystkie stosowane w jej
produktach jajka będą pochodzić od
kur z wolnego wybiegu.
Burger King zaczęło uwzględniać
kwestie środowiskowe i tematykę
dobrostanu zwierząt w swoim
łańcuchu dostaw od 2007 roku. Serwis
informacyjny Google.com podaje, że
obecnie 20% mięsa wieprzowego
i 9% jajek w ponad 7000 restauracjach
sieci pochodzi od ekologicznych
producentów. Nowe cele Burger
Kinga w tym obszarze dzięki skali
działalności ﬁrmy w znaczący sposób
wpływają na standardy hodowli
zwierząt oraz na polityki zakupowe
innych sieci fast foodów. O zwiększeniu
udziału naturalnych surowców
mówią m.in. marki Subway, Ruby
Tuesday i McDonald’s. Na produkcję
opartą całkowicie na jajkach z chowu
bezklatkowego przechodzi również
koncern Unilever, który zużywa do
produkcji majonezu 350 mln jaj
rocznie112.

Nowy trend: prawa człowieka
w biznesie
Kwestia praw człowieka zajmuje
szczególne miejsce w kontekście
społecznie odpowiedzialnego biznesu,
a jej waga stale rośnie. Do niedawna
zwyczajowo przyjęło się uważać, że
prawa człowieka podlegają państwowej
i międzynarodowej regulacji prawnej
i w niewielkim stopniu dotyczą biznesu.
Tymczasem już w 2009 roku aż 32%
światowych liderów biznesu uznało,
że obok zmiany klimatu prawa
człowieka są jednym z dwóch
priorytetów w kontekście CSR113. Prawa
człowieka są przedmiotem regulacji
typu soft law – wytycznych OECD dla
przedsiębiorstw wielonarodowych.
Ostatnio zaś znalazły swój wyraz
w przyjętych przez ONZ w 2011 roku
wytycznych dla biznesu Protect,
Respect, Remedy. Do praw człowieka
w działalności biznesowej odnoszą
się również standardy CSR, jak
norma ISO 26000, która wyróżnia
prawa człowieka jako jeden
z kluczowych obszarów zarządzania
odpowiedzialnością czy wytyczne
raportowania GRI, które podają aż
9 wskaźników związanych z prawami
człowieka. Również inicjatywa UN
Global Compact obliguje sygnatariuszy
do przestrzegania praw człowieka

w ich działaniach. Prawa człowieka są
też uwzględniane w kryteriach oceny
spółek notowanych w ramach indeksu
FTSE4Good. Nieprzestrzeganie praw
człowieka przez biznes może mieć
dotkliwe konsekwencje reputacyjne
i ﬁnansowe, tak jak miało to miejsce
w przypadku zanieczyszczenia ropą
delty Nigru w wyniku prac Shell,
co miało katastrofalne skutki dla
środowiska i liczącej 69.000 osób
lokalnej społeczności. W 2011 roku
Shell uznał roszczenia i zobowiązał się
do poniesienia kosztów związanych
z usuwaniem skutków tej katastrofy.
W Polsce tylko 12% przedsiębiorców
uważa prawa człowieka za kluczowe
w kontekście CSR, a realizacja zasad
CSR w obszarze praw człowieka
w większości ﬁrm (58%) wiąże się
z przestrzeganiem przepisów
(np. Kodeksu Pracy) oraz traktowaniem
ludzi „z szacunkiem”114. Co należy zrobić,
aby działać z poszanowaniem praw
człowieka? Na jakie obszary działalności
należy zwrócić szczególną uwagę?

Do tej pory korzyści z naszego programu
w obszarze praw człowieka dotyczyły głównie
reputacji i procesów assurance. W przyszłości
kwestia ta będzie coraz silniej związana
z planami rozwoju i szansami biznesowymi;
pozwoli nam uzyskać dostęp do nowych rynków,
nowych dostawców, a przede wszystkim – nowych
konsumentów.
Neil Makin, Prezes Cadbury Foundation

Do praw człowieka należą prawa
pracownicze i związkowe. Tymczasem
ich łamanie w mniejszym lub większym
nasileniu ma miejsce na całym świecie
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Prawa człowieka są jednym z naszych
głównych priorytetów i odzwierciedlają nasze
zaangażowanie we wdrażanie dobrych praktyk
we wszystkich aspektach naszej działalności.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ nasza
organizacja się zmienia, zwiększa się nasza
obecność na rynkach rozwijających się
i coraz częściej korzystamy z usług dostawców
z całego świata.
Polityka Astra Zeneca
w zakresie praw człowieka117

Presja konkurencji na globalnych rynkach często
prowadzi do szukania przez ﬁrmy oszczędności,
np. w postaci przenoszenia produkcji do krajów
o niższych lub znacznie niższych standardach
dotyczących kwestii takich, jak prawa człowieka
(w tym prawa pracownicze), czy też ochrona
środowiska naturalnego. (…) Sprawiedliwa
globalizacja, będąca szansą dla wszystkich,
wymaga tworzenia i wdrażania polityk
rozwojowych uwzględniających aspekty społeczne
w gospodarce.
Joanna Szymonek,
Ekspert NSZZ „Solidarność” ds. CSR

niezależnie od długości i szerokości
geograﬁcznej115 – przypadki naruszeń
praw człowieka odnotowywane są
krajach Europy Zachodniej jak Wielka
Brytania116, gdzie emigranci pracujący
w sektorze spożywczym narażeni są
na takie praktyki jak: zastraszanie,
rasizm, seksizm, wyznaczanie zbyt
wysokich norm produkcyjnych czy zbyt
niski standard zakwaterowania (gdy
pracodawca oferuje taką możliwość
swoim pracownikom). Praktyka taka
może skutkować rotacją pracowników,
wzrostem kosztów rekrutacji, ryzykiem
kar za łamanie praw pracowniczych
i utratą reputacji.
PRAWA CZŁOWIEKA
W DZIAŁANIACH POLSKICH
PRZEDSIĘBIORSTW
W przypadku polskich przedsiębiorstw
przestrzeganie praw człowieka dotyczy
przede wszystkim takich obszarów jak:
przeciwdziałanie korupcji, promowanie
różnorodności i wprowadzanie
polityk antydyskryminacyjnych oraz
przestrzeganie praw związkowych
i praw pracowniczych. W Polsce
najczęstsze przypadki łamania praw
człowieka związane są z działalnością
w związkach zawodowych i mogą
przybierać postać utrudniania czy
ograniczania działalności związkowej,
nakłaniania pracowników do
wystąpienia ze związku, dyscyplinarne
zwalnianie działaczy związkowych
czy też pomijanie działaczy przy
podwyżkach118.
Osobną kategorię stanowi
przestrzeganie praw człowieka
w łańcuchu dostaw. Dzięki procesom
globalizacji polskie spółki giełdowe
uzyskały możliwość korzystania
z dostaw i usług przedsiębiorstw
z całego świata. Tak jak wielkie
koncerny, również polskie spółki mogą
zetknąć się z łamaniem praw człowieka
przez swoich podwykonawców i winny
podjąć działania mające na celu
ograniczenie tego rodzaju praktyk
w obrębie swojej strefy wpływu poprzez
dokładny screening podwykonawców
i wprowadzenie kryteriów
uwzględniających ten aspekt. Polscy
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konsumenci coraz częściej domagają
się informacji, czego przykładem była
wcześniej prezentowana akcja Koalicji
Clean Clothes Polska Nie rezerwuj
informacji tylko dla siebie! skierowana
do LPP, właściciela takich marek, jak
Reserved, Cropp House i Mohito.
Pytania, które warto zadać:
1. Czy przedsiębiorstwo przestrzega
praw człowieka w swoich relacjach
z pracownikami? Czy istnieją
mechanizmy pozwalające na
zgłaszanie naruszeń praw człowieka?
2. Czy przedsiębiorstwo zarządza
różnorodnością pracowników?
Czy wszyscy pracownicy traktowani
są jednakowo, niezależnie od ich płci,
wyznania, pochodzenia etnicznego
i narodowego, orientacji seksualnej
czy ich stopnia niepełnosprawności?
3. Czy działania przedsiębiorstwa
nie łamią praw człowieka
w społecznościach lokalnych?
Czy istnieją mechanizmy pozwalające
społeczności lokalnej na zgłaszanie
naruszeń praw człowieka?
4. Czy prawa człowieka są
przestrzegane w łańcuchu dostaw
w obrębie strefy wpływów
przedsiębiorstwa? Czy istnieją
kryteria doboru dostawców,
obligujące ich do przestrzegania
praw człowieka?
Praktyczne wskazówki
Rozpoczynając zarządzanie
odpowiedzialnością w kontekście
praw człowieka, warto skorzystać
z uznanych narzędzi, którą pozwolą
określić przedsiębiorstwu, na jakim
jest etapie. Takim narzędziem jest
Organisational Capacity Assesment
Instrument (Narzędzie Oceny
Zdolności Organizacyjnych), które
pozwala zwiększyć efektywność
w działaniach przedsiębiorstwa na
rzecz przestrzegania i ochrony praw
człowieka w miejscu pracy. Narzędzie
zawiera 22 pytania dotyczące
najważniejszych aspektów CSR
w kontekście praw człowieka i pomaga
przedsiębiorstwu ocenić stan praktyk
w ﬁrmie, zwiększyć wiedzę w tematach
pracowniczych, udoskonalić istniejącą

politykę i zwiększyć wiedzę na temat
praw człowieka wśród pracowników.
Standardy, które mogą pomóc spółce,
to:
1. Norma ISO 26000 zawierająca
szereg rekomendacji odnośnie praw
człowieka, które stanowią jeden
z siedmiu obszarów
odpowiedzialności normy.
Według normy ISO 26000
najważniejsze kwestie w obszarze
praw człowieka to:
1. dochowanie należytej staranności
w identyﬁkowaniu możliwości
wpływania na przestrzeganie
praw człowieka;
2. sytuacje zagrożenia
praw człowieka;
3. unikanie współudziału
w łamaniu praw człowieka;
4. rozpatrywanie skarg i zażaleń
w kontekście praw człowieka;
5. dyskryminacja i grupy szczególnie
wrażliwe na łamanie praw
człowieka.
2. Social Accountability 8000
(SA8000), podlegająca certyﬁkacji
norma, będąca zbiorem zasad
i procedur chroniących podstawowe
prawa pracownicze.
3. Zasady UN Global Compact
zawierają dziesięć zasad, wśród
których dwie dotyczą praw człowieka.
4. GRI Sustainability Reporting
Guidelines, określają wskaźniki
raportowania w zakresie praw
człowieka np. wskaźnik HR2 wymaga
podania procentu znaczących
dostawców i podwykonawców
poddanych weryﬁkacji pod kątem
przestrzegania praw człowieka oraz
działań podjętych w tej kwestii;
wskaźnik HR4 pokazuje całkowitą
liczba przypadków dyskryminacji
oraz działania podjęte w tej kwestii;
wskaźnik HR5 prezentuje działania
zidentyﬁkowane jako mogące
stwarzać zagrożenie dla prawa
do swobody zrzeszania się i prawa do
sporów zbiorowych oraz inicjatywy
wspierające te prawa.

Ford: prawa człowieka
jako element
strategii ﬁrmy
W 2000 roku Ford, międzynarodowy
producent samochodów, uznał, że prawa
człowieka są istotnym elementem
strategii CSR przedsiębiorstwa.
Firma przeprowadziła dialog
z najważniejszymi interesariuszami
wewnętrznymi i zewnętrznymi (m.in.
Oxfam i Amnesty International),
w wyniku którego wprowadzono
Kodeks Podstawowych Warunków
Pracy. Dotyczy on takich kwestii jak:
praca dzieci, praca przymusowa,
wolność zrzeszania się, molestowanie
i dyskryminacja czy bezpieczeństwo
i higiena pracy.
Kodeks był stosowany przez Forda
zarówno w jego własnych zakładach,
jak i w przedsiębiorstwach zależnych
oraz u dostawców. Od 2004 roku Ford
przeprowadził 41 audytów mających na
celu weryﬁkację stopnia przestrzegania
praw człowieka w zakładach własnych
i u dostawców. Poddane audytowi
zakłady były wybierane przez Forda
z uwzględnieniem sugestii organizacji
pozarządowych zajmujących się
prawami człowieka, a wyniki audytów
były komunikowane niezależnym
organizacjom działającym w obszarze
praw człowieka, a następnie
komunikowane na stronie Forda.
Dzięki wdrożeniu polityki w zakresie
praw człowieka w zakładach własnych
i dostawców Ford udoskonalił swoje
własne procesy produkcyjne oraz
wsparł swoich dostawców w tworzeniu
godnych warunków pracy.
Źródło: Embedding Human Rights in
Business Practice III, United Nations
Global Compact, 2009.
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Zarządzanie zaangażowaniem
społecznym
Inwestujemy przede wszystkim w obszary
powiązane z naszą główną działalnością
biznesową – wykorzystując technologie
informacyjne i komunikacyjne budujemy
silniejsze społeczności. Czas, wiedza i pieniądze,
którymi się dzielimy wspierają naszych partnerów
społecznych, pomagają motywować naszych
pracowników i wzmacniają naszą reputację.
Better Future Report 2012, British Telecom
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W 2011 roku ﬁrmy z pierwszej setki
listy Fortune 500 przekazały średnio
nieco ponad 53 miliony dolarów
amerykańskich na cele społeczne.119
Dla wielu przedsiębiorstw podjęcie
działań w obszarze zaangażowania
społecznego to pierwszy krok na
drodze do CSR. 80% polskich ﬁrm
deklaruje zaangażowanie w działalność
społeczną.120 Uczestnicy konkursu
Liderzy Filantropii w 2011 roku
przekazali prawie 82 miliony złotych
darowizn.121 Jak pokazują badania
najpopularniejszą formą zaangażowania
jest darowizna ﬁnansowa.122
W 2011 roku w Polsce było już ponad
70 fundacji korporacyjnych.123
Niemniej, działania społeczne to
nie tylko ﬁlantropia, lecz również
budowanie relacji ze społecznością
lokalną (tylko co czwarta polska ﬁrma
angażuje się w działania na rzecz
społeczności lokalnej124), inwestycje
społeczne, angażowanie społeczne
pracowników czy wykorzystanie
kompetencji ﬁrmy dla dobra
społeczności, w której ﬁrma działa.
Jak prowadzić zaangażowanie społeczne
z zyskiem dla spółki i otoczenia?
Jak mierzyć efekty zaangażowania
społecznego?

W STRONĘ STRATEGICZNEGO
PODEJŚCIA
Postrzeganie zaangażowania
społecznego ﬁrmy przez pryzmat
ﬁlantropii korporacyjnej jest coraz
rzadsze – w gospodarkach rozwiniętych
ﬁrmy odchodzą od przekazywania
pieniędzy potrzebującym na
rzecz łączenia działań w zakresie
zaangażowania społecznego z celami
biznesowymi w formie przemyślanych
programów społecznych.125 Trend
ten jest obecny również w Polsce –
inicjatywa edukacyjna W kontakcie
z naturą ENEA S.A., czy rewitalizacja
Szkolnych Kas Oszczędności przez
Bank PKO BP to tylko dwa przykłady
programów zaangażowania społecznego
powiązanych z przedmiotem działalności
przedsiębiorstw.
Szanse na sukces programów
zaangażowania społecznego rosną
proporcjonalnie do trafności wyboru
celu i rozpoznania potrzeb, na
które działania mają odpowiadać.
Prowadzenie przypadkowych działań
ad-hoc przynosi chwilowe korzyści
reputacyjne, ale w niskim stopniu
wpływa na długofalowe postrzeganie
ﬁrmy.

Strategiczne podejście do ﬁrmy
zaangażowania społecznego zakłada
analizę celów biznesowych ﬁrmy, jej
kompetencji oraz oczekiwań otoczenia
społecznego wobec ﬁrmy. Zaangażowanie
społeczne ma nie tylko wymiar ﬁnansowy,
ale często oznacza czas i umiejętności
pracowników oraz wsparcie rzeczowe
(produkty, usługi czy pomieszczenia).
Niektóre ﬁrmy dla strategicznego
zarządzania działaniami społecznymi
powołują fundacje korporacyjne.
Według Hessa, Rogovsky’ego i Dunfee
strategiczne podejście cechują
cztery elementy:126
1. Zaangażowanie musi być oparte
o wartości ﬁrmy, które są
odzwierciedlone w przekonaniach
i działaniach menedżerów oraz
pracowników (przykładem jest
system wartości i zasad ﬁrmy
Johnson&Johnson zamieszczony
w tzw. Credo).
2. Firma wykorzystuje swoje
podstawowe kompetencje
(przykładem jest ﬁrma logistyczna
UPS, która wspiera Czerwony Krzyż
w dostarczaniu pomocy rzeczowej
na świecie).
3. Planowane działania powinny
odpowiadać na oczekiwania
i potrzeby otoczenia, dlatego
warto na etapie tworzenia strategii
zaangażować interesariuszy i np.
skonsultować się z organizacjami
społecznymi i potencjalnymi
beneﬁcjentami.
4. Strategiczne podejście wymaga
postawienia jasnych celów oraz
ustalenia zasad oceny i ewaluacji
przedsięwzięcia.
KORZYŚCI STRATEGICZNEGO
PODEJŚCIA DO ZAANGAŻOWANIA
SPOŁECZNEGO
Strategicznie zarządzane zaangażowanie
społeczne pozwala osiągnąć szereg
korzyści, które ułatwiają i usprawniają
działanie przedsiębiorstwa.
Najważniejsze z nich to:
1. Mandat do działania (license
to operate), który zyskuje
przedsiębiorstwo wdrażając
programy społeczne. Dzięki temu
ﬁrma ogranicza ryzyko konﬂiktów

ze społecznością lokalną i zyskuje
poparcie dla swoich działań.127
2. Uznanie i szacunek klientów,
przekładające się na zwiększoną
lojalność wobec przedsiębiorstwa.
Dobrym przykładem są działania
brytyjskiej sieci hipermarketów
ASDA należącej do grupy Walmart,
która buduje lojalność wśród swoich
klientów nie tylko poprzez promocje
i obniżki cen, ale również w drodze
zaangażowania w życie społeczności
lokalnych tam, gdzie ASDA ma
sklepy.128
3. Wzmocnienie reputacji ﬁrmy
w wyniku postrzegania ﬁrmy, jako
przyjaznej otoczeniu, społecznie
odpowiedzialnej i wnoszącej
rzeczywisty wkład w rozwiązanie
konkretnych problemów społecznych.
Zaangażowanie społeczne zwiększa
kapitał wizerunkowy ﬁrmy, buduje
zaufanie do przedsiębiorstwa
i zwiększa jego atrakcyjność dla
inwestorów. Polskie badanie pokazuje,
że już sam fakt posiadania fundacji
umacnia postrzeganie ﬁrmy jako
odpowiedzialnej, a jej działalność,
nie tylko społeczna, spotyka się
z pozytywnym odbiorem.129
4. Lepsze wyniki ﬁnansowe
przedsiębiorstwa, dzięki skutecznemu
zarządzaniu interesariuszami
reprezentującymi społeczność lokalną
– dobrym przykładem jest ﬁrma
budowlana Laing O’Rourke, która na
wszystkich projektach angażuje się
w życie społeczności lokalnej. Sprzyja
to budowaniu partnerskich relacji,
zapobiega potencjalnym konﬂiktom
związanym z realizacją obiektów
budowlanych i redukuje roszczenia
ﬁnansowe społeczności lokalnej.
Pytania, które warto postawić:
1. Jakie są oczekiwania społeczne
interesariuszy przedsiębiorstwa?
2. Jak planowane działania społeczne
wiążą się z celami biznesowymi
przedsiębiorstwa?
3. Jak w działania społeczne ﬁrmy będą
angażowani pracownicy?
4. Jak będzie oceniana efektywność
działań społecznych? Jak będą
mierzone ich rezultaty?

Wytyczne ISO 26000
w zakresie
zaangażowania
społecznego
1. Zaangażowanie na rzecz społeczności
lokalnej, w tym konsultacje
z przedstawicielami społeczności
lokalnych w kwestii ustalenia priorytetów
w zakresie inwestycji społecznych oraz
przejrzyste, wolne od przekupstwa czy też
niewłaściwych nacisków relacje
z lokalnymi urzędnikami państwowymi.
2. Promocja edukacji i kultury,
w tym promocja i wsparcie edukacji na
wszystkich jej poziomach, zaangażowanie
się w działania mające na celu poprawę
jakości edukacji i dostępu do niej.
3. Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie
kompetencji pracowników, w tym udział
w lokalnych i ogólnokrajowych programach
rozwijania kompetencji,
w programach stażowych czy też
programach kierowanych do grup
szczególnie pokrzywdzonych.
4. Rozwój technologii i ułatwianie dostępu
do nich, m.in. podjęcie partnerskiej
współpracy z takimi organizacjami, jak
wyższe uczelnie
i laboratoria badawcze, aby wspólnie
działać na rzecz rozwoju naukowego
i technologicznego.
5. Przyczynianie się do wzrostu dobrobytu,
m.in. preferowanie lokalnych dostawców
produktów
i usług oraz wspomaganie rozwoju
lokalnych dostawców.
6. Promocja zdrowia, w tym promowanie
zdrowego trybu życia, ćwiczeń ﬁzycznych
i dobrych nawyków żywieniowych
i wczesnego wykrywania chorób.
7. Realizowanie inwestycji społecznych, m.in.
poprzez promocję rozwoju społeczeństwa
w planowaniu projektów inwestycji
społecznych oraz poprzez korzystanie
w większym stopniu z miejscowego
zaopatrzenia i usług, w celu wspierania
lokalnego rozwoju.
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W kontakcie z naturą

W kontakcie z naturą to internetowa
inicjatywa ekologiczna ENEA S.A.,
której celem jest propagowanie
proekologicznych zachowań. Głównym
elementem programu jest konkurs dla
internautów na najciekawszą inicjatywę
ekologiczną. Na stronie internetowej
inicjatywy jest też baza wiedzy, na
temat ekologicznych postaw
i rozwiązań: specjalny kalkulator
pomaga użytkownikom sprawdzić,
jaki jest koszt energii zużywanej przez
urządzenia elektryczne, a eksperci
doradzą, co zrobić, żeby nasze zużycie
energii było mniejsze i bardziej
przyjazne środowisku.
W kontakcie z naturą to doskonały
przykład programu łączącego
kompetencje i cele biznesowe ﬁrmy
z korzyścią społeczną – ENEA S.A.
edukuje internautów w zakresie
oszczędnego i ekologicznego zużycia
energii oraz wspiera działania
mające na celu ograniczenie wpływu
środowiskowego.
Więcej
www. wkontakcieznatura.pl
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Edukacja
ekonomiczna
najmłodszych
PKO Bank Polski to największy
polski bank. Jednym z ﬁlarów
zaangażowania społecznego Banku
jest autorski Program Edukacji
Ekonomicznej Najmłodszych
zachęcający dzieci i młodzież do
oszczędzania. Wspiera on rozwój
projektu Szkolnych Kas Oszczędności.
Na przełomie 2010/2011 rozpoczęto
jego rewitalizację. Objęła ona
zarówno działania związane z samymi
Kasami, jak i rozszerzenie aktywności
w Internecie. Ponadto Bank edukuje
najmłodszych przez audycje
„SKO – Słuchaj, Kalkuluj, Oszczędzaj”
emitowane w Programie I Polskiego
Radia oraz dodatek do „Poradnika
Bankowego” – „Brawo Bank”,
który w 2011 roku zdobył tytuł
Grand Prix za najlepszy magazyn
zewnętrzny, doceniony za „tłumaczenie
bankowości od podstaw i z humorem”.
W programie PKO Bank Polski
wykorzystuje swoją wiedzę,
kompetencje i doświadczenie
w zakresie zarządzania ﬁnansowego
i oszczędzania i edukuje dzieci
i młodzież w obszarach takich, jak
praktyczna nauka zarządzania
ﬁnansami osobistymi, wzmocnienie
postaw przedsiębiorczych wśród
uczniów oraz zdobycie wiedzy na
temat roli pieniądza. Przygotowano
materiały dydaktyczne dla nauczycieli
(scenariusze lekcji) i stronę
internetową dla najmłodszych będącą
przewodnikiem po świecie pieniędzy.
Strona, będącą rozbudowaną wersją
książeczki Przygody Kuby Pieniążka
i żyrafy Lokatki, czyli dziecięcy
przewodnik po świecie pieniędzy, zawiera
opowiadania i propozycje zabaw dla
dzieci i rodziców. Bank uruchomił także
specjalną platformę SzkolneBlogi.
pl, na której szkoły prezentują swoje
osiągnięcia związane z oszczędzaniem,
a także mogą brać udział w licznych
konkursach.

Największą i najbardziej spektakularną
zmianą było uruchomienie na początku
2012 roku konta i serwisu bankowości
internetowej dla dzieci w wieku
6–13 lat. Jest to pierwszy w Polsce
i prawdopodobnie na świecie projekt
adresowany do tak małych dzieci.
Łączy w sobie element „prawdziwego”
konta z możliwością praktycznej nauki
zarządzania własnymi ﬁnansami –
użytkownicy dysponują środkami
zgromadzonymi na koncie SKO
i mogą ustalać indywidualne plany
oszczędzania.
Obecnie w SKO uczestniczy ponad 140
tysięcy uczniów z blisko dwóch tysięcy
szkół. W roku szkolnym 2010/2011
całkowita suma zgromadzonych
na książeczkach SKO oszczędności
wyniosła blisko 14 mln zł.
Źródło: www.pkobp.pl/index.php/
id=sko_aktual/section=stud

Raportowanie CSR
dla zarządzających
Trend związany z ujawnianiem przez
spółki informacji w zakresie wyników
społecznych, środowiskowych
i związanych z zarządzaniem jest
nieodwracalny. Dzisiejszy biznes uczy
się integrowania danych ﬁnansowych
i pozaﬁnansowych, co odzwierciedla
integrację strategii biznesowej i CSR.
W serwisie Corporateregister.com
zarejestrowano aż 5869 raportów CSR
za rok 2011, podczas gdy 1992 roku
takich raportów było jedynie 26.
76% ﬁrm z listy FTSE100 oraz 82% ﬁrm
z listy Eurotop 100 raportuje kwestie
ESG130. Od prawie dwudziestu lat pełne
bądź cząstkowe raporty CSR publikują
takie ﬁrmy jak Henkel, BP
czy Credit Swiss. Firma Timberland
wydaje raporty CSR nie rocznie, ale
kwartalnie podobnie, jak raporty
ﬁnansowe. Mierzone i opisywane
w raportach dane są wykorzystywane
w ratingach i indeksach
odpowiedzialnego i zrównoważonego
biznesu. W 2000 roku istniało jedynie
21 ratingów związanych z kwestiami
ESG, w 2010 było ich już 108131.
W Szwecji, Danii czy Hiszpanii
raportowanie CSR jest obowiązkowe.
Inwestorzy coraz częściej wywierają
presję na ﬁrmy by raportowały

czynniki ESG (environmental, social
and governace). Jak polskie spółki mogą
przygotować się do zmieniających się
trendów? Na czym polega raportowanie
CSR? Jakie korzyści może odnieść spółka
z podjęcia takiego raportowania?
Raport CSR (sustainability report)*
integruje informacje na temat
podejścia do zarządzania ﬁrmą, dane
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
związane z jej działalnością. Jest
wyrazem dążenia ﬁrmy do przejrzystości
i wywiązania się z obowiązku
informacyjnego wobec interesariuszy,
wyjaśnienia im działań i decyzji, za które
ﬁrma ponosi odpowiedzialność.
RAPORTOWANIE
NARZĘDZIE BUDOWANIA
RELACJI Z INWESTORAMI
I INTERESARIUSZAMI
Raporty CSR dostarczają informacji
o ﬁrmie szerszych niż tylko suche
dane ﬁnansowe i pozwalają na lepszą
ocenę działalności ﬁrmy, ryzyk oraz
szans z nią związanych. Z drugiej strony
procesy raportowania pozwalają
organizacjom na uporządkowanie
i lepszą kontrolę nad działaniami
i procesami.

Przedsiębiorstwa, które chcą przyciągać kapitał
zaczęły zauważać, że raportowanie kwestii
dotyczących emisji CO2 czy ładu korporacyjnego
jest równie istotne, jak raportowanie tradycyjnych
wskaźników ﬁnansowych. W obliczu kryzysu
ﬁnansowego wielu inwestorów uważa, że analiza
kwestii ESG jest częścią bardziej holistycznego
podejścia do oceny przedsiębiorstwa
i zarządzania ryzykiem.
James Gifford, Executive Director
of the UNPRI

* Wśród terminów odnoszących się
do raportowania CSR możemy spotkać
następujące: raportowanie zrównoważonego
rozwoju, raportowanie społeczne, raportowanie
czynników ESG.
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Rycina 6.
Liczba raportujących ciągle wzrasta
Źródło: Corporateregister.com,
stan na 17.05.2012
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Global Reporting
Initative
Global Reporting Initiative (GRI) to
międzynarodowa organizacja nonproﬁt, która w drodze globalnego
dialogu z interesariuszami rozwija
międzynarodowe wytyczne
raportowania zrównoważonego
rozwoju. Opracowane przez
GRI wytyczne są najbardziej
rozpowszechnionym standardem
raportowania i jednym z wiodących
standardów w obszarze społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Wytyczne GRI są kompatybilne
z innymi standardami społecznej
odpowiedzialności jak norma społecznej
odpowiedzialności ISO 26000 czy
wytyczne raportowania Communication
on Progress, wymagane wobec ﬁrm
przystępujących do inicjatywy Global
Compact. GRI upowszechnia praktyki
raportowania poprzez sieć partnerów
tzw. Organizational Stakeholder (OS).
W Polsce ﬁrma CSRinfo jest pierwszą
ﬁrmą i jedyną polską organizacją ze
statusem OS.
Więcej: www.globalreporting.org
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Raportowanie CSR jest narzędziem:
1. Zarządzania. Stanowi ono
nieodzowną część strategii CSR;
pozwala na monitorowanie postępów
w osiąganiu założonych celów.
Wspiera również implementację
strategii poprzez sam proces
raportowania angażujący
pracowników i interesariuszy ﬁrmy.
Jak zauważył Peter Drucker, co jest
mierzone jest zarządzane, a co jest
raportowane jest wykonane.
2.Komunikacji. Sam proces
raportowania angażuje nie
tylko pracowników różnych
departamentów, co sprzyja
wymianie informacji i współpracy
wewnątrz ﬁrmy, ale i interesariuszy
zewnętrznych. Zaś sam rezultat
procesu: raport, stanowi
świetne narzędzie komunikacji
o uniwersalnym charakterze.
Tworzy atmosferę zaufania wokół
ﬁrmy i buduje reputację ﬁrmy.
W Szwecji, gdzie wprowadzono
obowiązek raportowania, analiza
praktyki pokazała, że regulacja
wpłynęła na usprawnienie procedur
sprawozdawczych w ﬁrmach
i przyczyniła się przede wszystkim do
wyższego poziom świadomości i wzrostu
wiedzy na temat zrównoważonego
rozwoju w ﬁrmach. Badanie dotyczące
rezultatów wprowadzonej regulacji
w Danii ujawniło, że mimo tego, iż nowa
regulacja nakładała kolejne obciążenie
na ﬁrmy, była ona elastyczna – ﬁrmy

2011

mogły same zdecydować w jaki sposób
będą raportować. Uznały one również,
że regulacja pozwoliła im na wdrożenie
i/lub usystematyzowanie działań CSR
w ﬁrmach.
PRAKTYKA RAPORTOWANIA
W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH –
CZEGO SZUKAJĄ INWESTORZY?
Raport CSR odzwierciedla kluczowe
z punktu widzenia zarządzających
spółką i inwestorów powiązania
między strategią biznesową
a CSR. Gdy te powiązania zostają
wyjaśnione w raporcie w przejrzysty
sposób, inwestorzy są w stanie nie
tylko zrozumieć wpływ czynników
społecznych, środowiskowych
i związanych z zarządzaniem na ﬁrmę,
ale również lepiej ocenić potencjał
ﬁrmy i jej wyniki. By usatysfakcjonować
inwestorów informacja na temat CSR
powinna być podana w przejrzysty
sposób, tam gdzie to możliwe w formie
wskaźników i w kontekście strategii
biznesowej ﬁrmy. Wówczas raport jest
w stanie odpowiedzieć na pytania:
1. Jakie jest miejsce CSR w strategii
ﬁrmy?
2. Jakie kwestie społeczne czy
środowiskowe są najbardziej palące
i mają największy wpływ na biznes?
Jakie ryzyka się z nimi wiążą?
3. Jakie ﬁrma osiągnęła rezultaty
w zakresie CSR? Jakie były sukcesy,
a jakie niepowodzenia?
4. W jaki sposób wyniki CSR wpływają
na wyniki ﬁnansowe, efektywność,

produktywność, potencjał organizacji
itp.? Jak CSR wspiera ﬁrmę
w odpowiedzi na szybko zmieniające
się trendy rynkowe?
POLSKA PRAKTYKA
RAPORTOWANIA
Na polskim rynku raportowanie stanowi
domenę międzynarodowych i dużych
polskich ﬁrm. RESPECT Index uznaje
raportowanie CSR za dobrą praktykę.
Według badania CSRinfo w 2009 roku
na rynku ukazało się 13 raportów CSR,
a w 2010 już 29 raportów.132
W ciągu roku wzrósł również
udział ﬁrm raportujących według
międzynarodowego standardu GRI
z czterech w 2009 do dwunastu
w 2010. Natomiast według analizy
100 największych ﬁrm w Polsce
należących do listy 500 Rzeczpospolitej
w 2011 roku:
– 50 komunikowało na swoich
stronach internetowych
o działaniach z obszaru społecznej
odpowiedzialności biznesu poprzez
zakładki CSR czy społeczna
odpowiedzialność lub poprzez
odniesienie do zrównoważonego
rozwoju.
– 12 wydało raporty CSR
(w tym cząstkowe).
– 4 raporty zostały sporządzone
według międzynarodowego
standardu raportowania GRI.
Raportowanie ﬁrm na polskim rynku
startuje z dobrego poziomu. Spółki
korzystają z doświadczeń zagranicznych
oraz z wytycznych i zaleceń standardów.
Jest to ciągle nowa praktyka i ﬁrmy,
które dzisiaj dobrowolnie rozpoczynają
proces raportowania mogą liczyć na
korzyści reputacyjne i wizerunkowe;
ponadto jako liderzy CSR ustanawiają
standard raportowania dla branży.
Samo raportowanie odzwierciedla
w pewien sposób praktykę CSR.
To z czym borykają się najczęściej
spółki to powiązanie CSR
z działalnością biznesową w przejrzysty
sposób. Niemniej obserwując
dotychczasowe doświadczenia
spółek widać ciągłą poprawę jakości
raportowania.

Najważniejsze powody, dla których
organizacje podejmują raportowanie
70% Przejrzystość w zakresie ryzyka, szans i oddziaływania organizacji
67% Budowa zaufania wśród kluczowych interesariuszy
62% Zaangażowanie inwestorów, pracowników i pozostałych
interesariuszy
53% Zarządzanie reputacją
45% Poprawienie wyników organizacji
(informacja o alokacji zasobów, redukcja kosztów)
28% Identyﬁkacja strategicznych szans
27% Poprawa współpracy między poszczególnymi funkcjami
w organizacji
23% Komunikacja ryzyk, możliwości i wyników inwestorom
22% Poprawa zarządzania ryzykiem
20%Prezentacja zgodności z normami
16% Prezentacja zgodności z lokalnymi regulacjami
9% Dostęp do kapitału powiązanego z odpowiedzialnymi
funduszami i indeksami
3% Redukcja kosztu kapitału
Źródło: G4 Development. Full Survey Report, GRI 2012.

Raportują m.in. Apator, Autostrada
Eksploatacja, Azoty-Tarnów, Bank BPH,
Bank Gospodarstwa Krajowego,
Bank Millennium, Barlinek, Budimex,
Coca-Cola HBC, Cemex, Danone,
Emperia, GAZ-SYSTEM, Górnośląska
Spółka Gazownictwa, Grupa Lotos,
Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska,
Metro Group, Nestle Polska, PGNiG,
PKN Orlen, Polpharma, Pomorska Spółka
Gazownictwa, RWE, Orange Polska,
Totalizator Sportowy.
Pytania, które warto zadać
1. Jaki są cele raportowania CSR?
2. Jakie korzyści może odnieść ﬁrma
z raportowania CSR?
3. Kto jest głównym odbiorcą?
4. Jakie przyjmiemy zasady
raportowania (własny system
czy standard)?
5. Jaką formę będzie miał raport?
6. Czy przewidujemy niezależną
weryﬁkację?
7. Jaki będzie budżet?
8. Jaki jest obecny system
raportowania?
9. Jakie są wyniki ewaluacji
poprzedniego raportu?

Polski Rejestr Raportów
Rejestr Raportów znajduje się na stronie
www.csrinfo.org/rejestr-raportow. Jego
celem jest usprawnienie komunikacji
pomiędzy ﬁrmami a interesariuszami,
którzy poszukują informacji na temat
wyników i wpływu ekonomicznego,
społecznego i środowiskowego ﬁrm.
Każda spółka może zgłosić bezpłatnie
raport do Rejestru.
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Trend:
Raportowanie
zintegrowane
Jednym z trendów raportowania jest
integracja raportowania CSR
z raportowaniem rocznym. Większość
ﬁrmy wydaje odrębne raporty CSR.
Jednak rosnąca grupa spółek łączy
obie formy sprawozdawczości.
Z punktu widzenia inwestorów
łączenie raportowania powoduje, że
powiązanie elementów społecznych,
środowiskowych i związanych
z zarządzaniem z informacjami
ﬁnansowymi w przejrzysty sposób,
dostarcza lepszej jakości informacji
inwestorom. W 2010 roku na
poziomie międzynarodowym powstał
International Integrated Reporting
Committee (Międzynarodowy Komitet
Raportowania Zintegrowanego),
którego celem jest opracowanie
systemu raportowania zintegrowanego,
który ma wesprzeć spółki i ułatwić
sprawozdawczość. W 2011 roku
IICR wydał Dokument do Dyskusji
Ku zintegrowanemu raportowaniu –
komunikacja o wartościach w XXI wieku,
który przedstawia założenia i korzyści
raportowania zintegrowanego. W Polsce
próbę raportowania zintegrowanego
podjęła Grupa Lotos. Zagranicą
raportowanie zintegrowane od lat
z powodzeniem prowadzi Novo Nordisk.
Więcej: www.theiirc.org
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Trend:
Raportowanie
obowiązkowe
Obecnie toczy się debata w Unii
Europejskiej dotycząca wprowadzenia
wymogu raportowania CSR.
W 2007 roku w Szwecji wprowadzono
obowiązkowe raportowanie dla spółek
państwowych. Regulacja Guidelines
for external reporting by state-owned
companies wymaga przedkładania
raportów zgodnych z Wytycznymi
Global Reporting Initiative. W 2008
roku w Danii do Danish Financial
Statements Act wprowadzono zmianę
o obowiązku raportowania CSR
w rocznych raportach ﬁnansowych
w spółkach państwowych oraz
giełdowych (ok. 1100 ﬁrm zostało
objętych obowiązkiem). W 2011
roku rząd hiszpański regulacją Ley
de economía sostenible wprowadził
obowiązek raportowania CSR dla
ﬁrm zatrudniających powyżej 1000
pracowników, niezależnie od struktury
własności. W niektórych krajach
np. we Francji, ﬁrmy są zobowiązane
przedstawiać skutki swojej działalności
społecznej i środowiskowej od wielu
lat. Jednak tam te regulacje nie mają
tak ścisłego charakteru jak rozwiązania
szwedzkie. W Wielkiej Brytanii
fundusze emerytalne są zobowiązane
do informowania o ujęciu kwestii
środowiskowych czy społecznych
w swojej strategii inwestycyjnej.
To powoduje, że kierują one swoją
uwagę na ﬁrmy, które działają
odpowiedzialnie i dostarczają
informacji na ten temat. W świetle
inicjatyw własnych poszczególnych
krajów Komisja Europejska
w 2011 roku, ogłaszając komunikat
dotyczący strategii CSR do roku 2014,
zapowiedziała podjęcie inicjatywy
w zakresie zwiększenia zakresu
ujawniania informacji przez ﬁrmy.
W Polsce raportowanie CSR jest
dobrowolne. Uznawane jest jednak
za wyraz dobrej praktyki zarządzania.
Warto dodać, że rekomendacje Zespołu
ds. Społecznej Odpowiedzialności

Przedsiębiorstw obejmują raportowanie
uwzględniające czynniki ESG przez
fundusze emerytalne jak i spółki skarbu
państwa. Dlatego rząd przygląda się
kierunkom w jakim zmierza debata
unijna.
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O partnerach

CSRinfo to ﬁrma świadcząca
wyspecjalizowane usługi edukacyjne
i doradcze w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu
i zrównoważonego rozwoju.
W swojej działalności stosujemy
światowej klasy normy i standardy
CSR, które wspierają realizację celów
naszych klientów. Z naszej wiedzy
i umiejętności korzystają największe
polskie i międzynarodowe ﬁrmy oraz
instytucje publiczne i organizacje
społeczne.
Jesteśmy jedną z pierwszych i najdłużej
funkcjonujących ﬁrm na polskim rynku
specjalizujących się w tej tematyce.
Nasze doradztwo obejmuje m.in.
analizę CSR, kompleksowe strategie,
działania operacyjne, raportowanie
CSR. Prowadzimy szereg szkoleń,
działań edukacyjnych i wspieramy
wartościowe inicjatywy promujące
społeczną odpowiedzialność biznesu
i zrównoważony rozwój.
Naszym szczególnym wkładem
w rozwój tematyki CSR jest wiodący
portal o odpowiedzialnym biznesie
i zrównoważonym rozwoju
www.CSRinfo.org.
www.CSRinfo.com.pl
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Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
jest organizacją ekspercką, która
istnieje od 1993 roku.
Podstawowym celem funkcjonowania
SEG jest udzielanie wsparcia
spółkom w aspekcie informacyjnym
(przekazywanie informacji o zmianach
legislacyjnych), edukacyjnym
(organizacja seminariów i konferencji)
oraz prawnym (opracowywanie opinii
prawnych, rekomendacji i interpretacji
dotyczących nowych przepisów).
SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju
polskiego rynku kapitałowego
oraz reprezentuje interesy spółek
notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Obecnie Stowarzyszenie skupia
ponad 260 spółek notowanych na
warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych oraz alternatywnym
rynku New Connect, reprezentujących
ponad 85 proc. kapitalizacji emitentów
krajowych.
W 2011 roku SEG i CSRinfo rozpoczęły
współpracę na rzecz promocji
społecznej odpowiedzialności biznesu
w spółkach giełdowych.
www.seg.org.pl

Partner Strategiczny
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie jest największą giełdą
regionu Europy Środkowo-Wschodniej
i organizuje obrót na jednym
z najdynamiczniej rozwijających się
rynków kapitałowych w Europie.
GPW prowadzi rynek regulowany dla
akcji oraz instrumentów pochodnych,
a także alternatywny rynek akcji
NewConnect dla spółek wzrostowych.
GPW rozwija także Catalyst – rynek
przeznaczony dla emitentów obligacji
korporacyjnych i komunalnych oraz
rynek energii.
W 2009 roku GPW uruchomiła RESPECT
Indeks, pierwszy w Euopie Środkowej
i Wschodniej indeks spółek
zarządzanych w sposób odpowiedzialny
i zrównoważony.
Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką
publiczną notowaną na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
www.gpw.pl

Partner Strategiczny
ENEA S.A. zarządza Grupą Kapitałową,
która należy do grona największych
polskich koncernów energetycznych.
Podstawę działalności stanowią
wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż
energii elektrycznej. Dostarczamy
energię 2,4 mln klientów biznesowych
i indywidualnych w całym kraju.
Sprzedajemy im blisko 16% energii
elektrycznej wykorzystywanej w Polsce.
W skład Grupy Kapitałowej ENEA
wchodzi 20 spółek zależnych. Sprzedaż
energii pozostaje domeną ENEA S.A,
która jako pierwsza polska spółka
energetyczna 17 listopada 2008 roku
zadebiutowała na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
ENEA S.A. należy do inicjatywy Global
Compact, znalazła się również wśród
pierwszych sygnatariuszy Deklaracji
w sprawie zrównoważonego rozwoju
w branży energetycznej. ENEA wdraża
zasady społecznej odpowiedzialności
biznesu w sposób systemowy, zgodnie
z kierunkami wytyczonymi w Strategii
społecznej odpowiedzialności biznesu
Grupy Kapitałowej ENEA, która jest
w pełni zintegrowana ze Strategią
Korporacyjną ﬁrmy.
www.enea.pl
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Powstaje UN
Global Compact
promująca 10 zasad
odpowiedzialności;
dzisiaj zrzesza
ponad 8500
sygnatariuszy.

Everett William
Lord, wykładowca
Boston
University, w The
Fundamentals
of Business
Ethics wykłada
podstawowe
zasady moralne
biznesu.
1926
1929

OECD publikuje
Wytyczne dla
Przedsiębiorstw
Wielonarodowych,
pierwsze soft–law
w zakresie
odpowiedzialnego
postępowania
przedsiębiorstw.
Howard Bowen
publikuje Social
Responsibility of
the Businessman,
w której podaje
definicję społecznej
odpowiedzialności
biznesu.
1953

W USA rozpoczyna
się Wielki Kryzys.
Dziekan Harvard
Business School
zwraca uwagę na
społeczny wymiar
odpowiedzialności
biznesu.

Raport Granice
Wzrostu Klubu
Rzymskiego
rekomenduje
wprowadzenie
zrównoważonego
modelu
gospodarki.

Powstaje
AccountAbility –
międzynarodowy
think-thank,
autor serii
standardów
AA1000.

Początek
transformacji
ustrojowej
w Polsce.

1976
1972

Powstaje
europejska
organizacja
parasolowa
CSR Europe.

I Szczyt
Ziemi w Rio
de Janeiro –
konferencja
ONZ pod
hasłem
Środowisko
i Rozwój.

1989
1987
Komisja
Brundtland
wydaje raport
Nasza Wspólna
Przyszłość,
w której zostaje
zdefiniowany
zrównoważony
rozwój.

1992
1990

Powstaje Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu – polska
organizacja
pozarządowa
zajmująca
się koncepcją
społecznej
odpowiedzialności
biznesu
w kompleksowy
sposób.

1995

Powstaje FTSE KLD
400 Social Index,
pierwszy indeks
giełdowy, który
uwzględnia kryteria
społeczne
i środowiskowe.

1997

CSRinfo
Polska

Powstają Zasady
Odpowiedzialnego
Inwestowania
(UN Principles
for Responsible
Investment).

Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu wydaje
pierwszy raport
Odpowiedzialny
Biznes w Polsce.
Dobre praktyki.
2000
2003
2001

Powstaje Global
Reporting Initiative
– organizacja
non-profit tworząca
i promująca
wytyczne
raportowania
zrównoważonego
rozwoju, wiodącego
standardu
raportowania CSR.
W art. 5 Konstytucji
Rzeczpospolitej
Polskiej pojawia się
zapis o ochronie
środowiska
zgodnie z zasadą
zrównoważonego
rozwoju.

świat

Z inicjatywy
Komisji
Europejskiej
zawiązuje się
Europejski Sojusz
na rzecz społecznej
odpowiedzialności
przedsiębiorstw.

Unia Europejska
publikuje Zieloną
Księgę na temat
CSR zawierającą
najpowszechniejszą
definicję CSR
i określającą
szczegółowo zasady
i sposoby wdrażania
CSR.

2006
2005
Grupa TP wydaje
pierwszy polski
raport zgodny
z wytycznymi GRI.

Szwecja nakłada na firmy
państwowe obowiązek
raportowania według
wytycznych Global Reporting
Initiative.

Pierwsze studia
podyplomowe CSR.
Strategia odpowiedzialnego
biznesu na Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie.

Rusza Portal CSRinfo.org
będący wiodącym
polskim portalem
w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu
i zrównoważonego rozwoju.

CSRinfo dołączą do sieci
partnerów GRI.

Rusza Ranking Firm
Odpowiedzialnych –
coroczne zestawienie
spółek w Polsce pod kątem
zarządzania społeczną
odpowiedzialnością biznesu.
I edycja konkursu
Raporty Społeczne na
najlepszy polski raport
z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu.
W pierwszej edycji bierze
udział 17 przedsiębiorstw.
Wygrywa Danone.
2007

2008

GPW uruchamia RESPECT
Index – pierwszy polski
indeks uwzględniający
kryteria społeczne
i środowiskowe przy ocenie
spółek.
Pierwsze seminaria
dla przedsiębiorstw
państwowych
z zakresu CSR organizowane
przez Ministerstwo
Gospodarki i CSRinfo.
Prezes Rady Ministrów
powołuje Zespół
ds. Społecznej
Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw.
2009

CSRinfo przeprowadza
pierwsze szkolenie
z raportowania
według standardów
Global Reporting
Initative.

2010

ONZ publikuje Wytyczne dla
biznesu w zakresie praw człowieka
zawierające zbiór zaleceń
dotyczących zasad działania
ponadnarodowych korporacji
i ich wpływu na prawa człowieka.
Komisja Europejska wydaje
komunikat dotyczący społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw,
w którym rekomenduje strategiczne
podejście do zarządzania CSR.
Europejski Rok Wolontariatu.
CSRinfo wydaje publikację
Wolontariat pracowniczy w Polsce.
Przewodnik dla biznesu będącą
źródłem informacji dla firm, jak
wdrażać wolontariat pracowniczy.
W radiu PIN startuje Bizon – audycja
o odpowiedzialnym biznesie.
Dzięki inicjatywie Grupy TP i CSRinfo
na polskim rynku pojawiają się
standardy z serii AA1000.
Na portalu CSRinfo.org zostaje
uruchomiony pierwszy polski rejestr
raportów skupiający w jednym
miejscu wszystkie do tej pory
opublikowane raporty społeczne
polskich firm.
2011

2012

International Standards
Organization ogłasza
międzynarodową normę
ISO 26000 Wytyczne w zakresie
odpowiedzialności społecznej.

CSRinfo wspólnie
z SEG prowadzą
kampanię na rzecz
CSR w spółkach
giełdowych.

Unia Europejska ogłasza
strategię rozwoju Europa 2020.
Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu
społecznemu.

III Szczyt Ziemi
w Rio de Janeiro,
którego motywem
przewodnim będzie
zielona gospodarka
w kontekście
przeciwdziałania
ubóstwu
i zrównoważonego
rozwoju oraz
stworzenie ram
instytucjonalnych
dla zrównoważonego
rozwoju.

Ministerstwo Gospodarki,
CSRinfo i PKN wspólnie
inaugurują w Polsce ISO
26000 Wytyczne w zakresie
odpowiedzialności społecznej.
CSRinfo przeprowadza
pierwsze badanie
o raportowaniu społecznym
w Polsce, którego
wyniki prezentowane
są na IV Międzynarodowej
Konferencji
CSR w Berlinie.

www.CSRinfo.com.pl

