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Poznańska Konferencja 
– wyłonienie Liderów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Wielkopolsce

Pierwsza konferencja odbyła się 5 czerwca 2009 roku na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Gościliśmy na niej 
przedstawicieli firm z całej Wielkopolski, w tym uczestników 
konkursu, a także repre-
zentantów środowiska 
akademickiego, mediów, 
studentów oraz społecz-
ność lokalną.

W programie konfe-
rencji znalazły się wy-
stąpienia prelegentów: 
Zbigniewa Stochalskie-
go – Dyrektora Projektu, 
Wiceprezesa WZP, prof. 
dr hab. Grażyny Bartko-
wiak, specjalisty ds. CSR, 
Prezesa Zarządu Kompa-

nii Piwowarskiej – Pana Pawła Sudoła oraz posłanki do 
Europarlamentu Sidonii Jędrzejewskiej. 

W pierwszym wystąpieniu, Dyrektor Projektu przybliżył 
ideę i cel przedsięwzięcia oraz planowane na dalsze mie-
siące działania. Wyjaśnił również skąd wziął się pomysł 

Projekt „Wielkopolska Liderem CSR”

Projekt „Wielkopolska Liderem CSR” realizowany przez Wielkopolski Związek Pracodawców 
od grudnia 2008 roku, ma na celu upowszechnienie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu wśród pracodawców, organizacji pracodawców, pracowników przedsiębiorstw oraz spo-
łeczności lokalnej z terenu województwa wielkopolskiego.

Naszym celem jest popu-
laryzacja wiedzy na temat 
koncepcji CSR, zwiększenie 
świadomości jej znaczenia 
dla zrównoważonego roz-
woju przedsiębiorstw oraz 
promocja dobrych praktyk 
CSR wielkopolskich przedsię-
biorstw.

Dzięki promowaniu ini-
cjatyw związanych z obsza-
rem CSR, jesteśmy w stanie 
pokazać przedsiębiorcom na 
czym polegają działania spo-
łecznie odpowiedzialne i za-
chęcić do ich wdrażania.

W tym celu zorganizowaliśmy Konkurs na Wielkopolskiego Lidera Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu 2009, w którym wzięło udział kilkadziesiąt przedsiębiorstw z całej Wielkopolski. 
W okresie od lutego do kwietnia 2009 przeprowadzone zostały audyty, na podstawie, których 
pod koniec maja, Komisja Konkursowa w składzie: Przewodnicząca komisji prof. dr hab. Graży-

na Bartkowiak oraz członkowie komisji: poseł do 
Parlamentu Europejskiego Filip Kaczmarek, Prezes 
Zarządu WZP Jacek Silski, Prezes Zarządu Kompa-
nii Piwowarskiej Paweł Sudoł oraz audytor Michał 
Pawłowski, wyłoniła liderów w trzech kategoriach 
konkursowych: Dbałość o lokalny rynek pracy, Dba-
łość o warunki pracy pracowników oraz Dbałość 
o środowisko naturalne. 

W kolejnej części projektu, w okresie od czerwca 
2009 do marca 2010, zaplanowaliśmy organizację 
jedenastu konferencji poświęconych idei Społecz-
nej Odpowiedzialności Biznesu, na terenie całej 
Wielkopolski, w takich miastach jak: Czarnków, 
Leszno, Piła, Pniewy, Konin, Ostrów Wielkopolski, 
Kalisz czy Wolsztyn. Na każdej z nich gościć będzie-
my wybranego zwycięzcę konkursu – Lidera CSR, 
specjalistów z dziedziny Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu oraz przedsiębiorców, pracodawców, 
studentów oraz społeczność lokalną.

Prelegenci: od lewej Dyrektor Projektu Zbigniew Stochalski, prof. dr hab. 
Grażyna Bartkowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak, Prezes Kompanii Piwowarskiej Paweł Sudoł

Prezes Kompanii Piwowarskiej  
Paweł Sudoł

Wystąpienie prof. dr hab. Grażyny Bartkowiak

Posłanka do Europarlamentu Sidonia 
Jędrzejewska

Dyrektor Projektu Zbigniew Stochalski
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Idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Rozwój idei działań społecznie odpowiedzialnych
Analiza działań podejmowanych jeszcze w latach dziewięćdziesiątych przez liderów biznesu 

wykazała, że większość z nich była w tym czasie przekonana, iż zarządzanie firmą nie wiele ma 
wspólnego z zasadami społecznej odpowiedzialności i etyki. Dość powszechnie uważano, że 
wszystko, co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo jest dozwolone. Liczy się głównie rentow-
ność zaś o sposobach jej osiągania lepiej nie dyskutować publicznie. Jednocześnie pojawiły się 
coraz częściej ujawniane w mediach informacje o korupcji w biznesie, bezceremonialnym wyrzu-
caniu pracowników na bruk, o oszustwach wobec klientów i partnerów biznesowych, przestęp-
stwach gospodarczych, nieuczciwych przetargach publicznych a także niejasnych powiązaniach 
biznesu z polityką. Aby można było mówić o rozwoju idei społecznej odpowiedzialności musiało 
jeszcze upłynąć trochę czasu.

Definicja CSR
Idea społecznej odpowiedzialności w biznesie – CSR (nazwa jest akronimem pochodzącym 

z języka angielskiego – Corporate Social Responsibility) nie jest ideą nową – znacznie wcześniej 
wypowiadano się na temat celów nowoczesnego biznesu, który powinien zmierzać nie tylko 
do przynoszenia dochodu właścicielom, ale podejmować działania w interesie społecznym. 
Mimo, że społeczna odpowiedzialność w biznesie nie ma jednoznacznej definicji ani w litera-
turze przedmiotu ani działalności praktycznej, od pewnego czasu lansuje się opinię, że żadna 
firma nie odniesie sukcesu w biznesie, jeśli nie będzie odpowiedzialna społecznie a społeczna 
odpowiedzialność biznesu jest utożsamiana z dążeniem do utrzymania się na rynku i realizo-
waniem długotrwałej strategii rozwoju. Stanowisko to potwierdza postulowaną w refleksji 
etyki biznesu ideę „potrójnego E” tj. efektywności, ekonomiczności i etyczności działania, jako 
wartości pozostających względem siebie niezależnymi, które stanowią nieeliminowany kon-
tekst aksjologiczny. 

Na szerokie rozumienie CSR wskazali twórcy idei Global Compact. Global Compact to inicja-
tywa Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kofi Annana, przedstawiona 
w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 1999 roku, adresowana do przedsię-
biorców i przedstawicieli świata biznesu na całym świecie. Stanowi ona wezwanie, aby w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej kierować się określonymi zasadami z zakresu: praw czło-
wieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania korupcji.

Sformułowano dziesięć następujących zasad: popieranie i przestrzeganie praw człowieka przy-
jętych przez społeczność międzynarodową, eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw 
człowieka przez firmę, poszanowanie wolności stowarzyszania się eliminowanie wszelkich form 
pracy przymusowej, zniesienie pracy dzieci, efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze 
zatrudnienia, prewencyjne podejście do środowiska naturalnego, podejmowanie inicjatyw ma-
jących na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej, stosowanie i rozpowszech-
nianie przyjaznych środowisku technologii, przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, 
w tym: wymuszeniom i kradzieży technologii.

Idea Global Compact opiera się na założeniu, iż przez stosowanie zasad społecznej odpo-
wiedzialności środowiska biznesowe mogą w znaczącym stopniu uczestniczyć w rozwiązywaniu 
palących problemów gospodarczych współczesnego świata, minimalizować ujemne skutki pro-
cesów globalizacji i przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu światowej gospodarki.

na realizację projektu o takiej właśnie tematyce i na jaki problem jest odpowiedzią. Prof. dr hab. 
Grażyna Bartkowiak, przedstawiła główne założenia idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
oraz etapy jej rozwoju w Polsce. Z kolei od Prezesa Pawła Sudoła oraz Katarzyny Radeckiej z Kom-
panii Piwowarskiej, dowiedzieliśmy się jak funkcjonuje strategia CSR wdrożona w firmie będącej 
liderem na rynku piwa w Polsce.

Kluczowym momentem konferencji było oficjalne ogłoszenie dziewięciu zwycięzców konkur-
su. Przedsiębiorstwa te otrzymały z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha 
Jankowiaka, Statuetki Lidera oraz Certyfikaty firmy społecznie odpowiedzialnej.

Goście Konferencji
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Konkurs na  
Wielkopolskiego Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2009

W lutym 2009 roku ogłoszony został Konkurs na „Wielkopolskiego Lidera Społecznej Odpo-
wiedzialności Biznesu 2009”. Uczestników konkursu pozyskiwaliśmy na kilka sposobów, m.in. 
poprzez ogłoszenia w mediach: prasie i internecie, informacje umieszczane na projektowej stro-
nie internetowej www.odpowiedzialnybiznes.com.pl oraz przesyłane drogą mailową, a także 
poprzez kontakt telefoniczny. Pozytywnym zjawiskiem jakie zaobserwowaliśmy była sympatia 
okazywana sobie nawzajem przez wielkopolskich przedsiębiorców, którzy polecali udział w Kon-
kursie swoim znajomym i zaprzyjaźnionym firmom.

We wszystkich firmach biorących udział w Konkursie, zrealizowany został audyt, mający postać 
rozmowy przeprowadzonej przez audytora na podstawie przygotowanej ankiety. Ankieta została 
opracowana przez specjalistów we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. 

Celem projektu „Wielkopolska Liderem CSR” jest promocja idei odpowiedzialnego biznesu 
wśród wielkopolskich firm bez względu na ich rozmiar i branżę w jakiej działają. Spełnieniem tego 
celu jest różnorodność firm, które wzięły udział w konkursie: od małych kilkunastoosobowych 
do potężnych kilkusetosobowych. Swoją obecność zaznaczyli przedstawiciele rozmaitych branż:  
spożywczej, metalowej, budowlanej, medialnej, informatycznej, telekomunikacyjnej, che-
micznej a także różnego rodzaju usług. Jako organizatorów konkursu cieszy nas niezwykle fakt, 
że wzbudził on zainteresowanie zarówno lokalnych przedsiębiorców z niemal wszystkich powia-
tów naszego województwa jak i uznanych na arenie międzynarodowej firm.

Zwycięskim firmom umożliwimy zaprezentowanie swoich osiągnięć w obszarze społecznie 
odpowiedzialnych praktyk, podczas planowanych konferencji. 

Zdobywcy statuetek Wielkopolskiego Lidera CSR, zyskają nie tylko prestiż firmy społecznie 
odpowiedzialnej, ale przede wszystkim informacja o ich sukcesie dotrze za pomocą prasy, radia, 
telewizji i internetu do odbiorców w całej Wielkopolsce, wśród których znajdą się na pewno ich 
obecni oraz przyszli klienci, pracownicy czy partnerzy. 

Metodyka badań w postępowaniu konkursowym

Prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak
Organizacja badań 

W konkursie uczestniczyły firmy2 z terenu województwa wielkopolskiego. Część z nich jest 
zrzeszona w Wielkopolskim Związku Pracodawców. 

Do celu postępowania konkursowego opracowano ankietę, która posłużyła do gromadzenia 
danych zbieranych w trakcie audytu przeprowadzanego przez specjalnie przeszkolonego ankie-
tera. Ankieta zawierała łącznie 77 pytań, z czego 13 dotyczyło podstawowych danych o przed-
siębiorstwie, 34 pytania poświęcone były relacjom firmy z rynkiem, 24 – polityce zatrudnienia 
i 6 – trosce o zachowanie dóbr przyrody, ochronie środowiska3. 

Wyniki uzyskane w postępowaniu konkursowym pozwoliły na sformułowanie, a następnie 
uzyskanie odpowiedzi na następujące problemy badawcze:

1. Czy istnieje zależność między łącznym wynikiem jaki uzyskały firmy uczestniczące w postę-
powaniu konkursowym a poszczególnymi obszarami działań odpowiedzialnych społecznie, 

2 Określenie „firma” w zastosowanym rozumieniu dotyczy także instytucji użyteczności publicznej jakim są szpitale.
3 Pierwotna wersja ankiety zawierała 101 pytań, jej modyfikacja polegała na pozostawienie pytań różnicujących wypowiedzi 54 

osób z 18 przedsiębiorstw z Wielkopolski i nastąpiła przed podjęciem postępowania konkursowego.

CSR oznacza też dobrowolne uwzględnienie przez firmę aspektów społecznych i ekologicz-
nych podczas prowadzenia działań handlowych i kontaktów z interesariuszami1. Dobrowolne 
przyjęcie zobowiązań, które wykraczają poza wymogi przepisów i konwencji, które i tak musiały-
by być przestrzegane, oznacza podejmowanie działań zgodnych z założeniami Strategii Zrówno-
ważonego Rozwoju dla Europy, tzn. z dążeniem do długoterminowego rozwoju gospodarczego, 
jedności społecznej (social cohesion) oraz ochrony środowiska. 

CSR w Polsce
W rozwoju CSR w Polsce można wyróżnić następujące okresy: pierwszy okres rozwoju  

(1997–2000) opisywany jako stadium milczenia i całkowitego braku zainteresowania; drugi etap 
(2000–2002), kiedy idea CSR wywoływała często niechęć a nawet sprzeciw ze strony liderów bizne-
su czy też publicystów ekonomicznych prezentujących przekonania, że wolny rynek stanowi pana-
ceum na wszystko; trzeci etap (2002–2004) wyzwolił ekspresję zainteresowania i publicznych dekla-
racji uznawania roli zasad etyki i odpowiedzialności społecznej każdej szanującej się firmy; czwarty 
etap (2004–2005) charakteryzuje się podejmowaniem konkretnych choć cząstkowych projektów, 
obejmujących wybrane, znaczące obszary funkcjonowania firm. Aktualny piąty etap (od 2006) 
zmierza do powiązania CSR z innymi strategiami realizowanymi w firmie – strategia komunikacyjną, 
personalną, marketingową czy np. strategią ładu korporacyjnego (w przypadku dużych firm). 

Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że głównym motorem do podejmowania ini-
cjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i etyki biznesu przez przedsiębiorstwa i organizacje 
biznesowe jest chęć poprawienia wizerunku przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy. Polscy przedsię-
biorcy ze średnich i małych przedsiębiorstw, odgrywający najważniejszą rolę w gospodarce są 
przez znaczącą grupę obywateli (jak na to wskazują różnorodne badania) kojarzeni z takimi po-
jęciami jak: kapitalizm, własność prywatna, zysk, bogactwo, a wolnorynkowy model gospodarki 
wywołuje negatywne skojarzenia.

Obecnie w naszym kraju można spotkać szereg firm, które konsekwentnie rozwijają i realizują 
uruchomione wcześniej projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności w biznesie, dotyczące 
zarówno pracowników, środowiska społecznego jak i rynku lokalnego. Firmy te na ogół starają 
się jak najlepiej dopasować swoje projekty do przyjętych strategii funkcjonowania w rzeczywisto-
ści rynkowej. Nie próbują też przekonywać opinii publicznej, że ich zaangażowanie w projekty 
społeczne jest podyktowane wyłącznie potrzebą czynienia dobra. Działania w tym zakresie stale 
jeszcze należą jednak do obszaru zarządzania ryzykiem. 

Niestety nie podjęto jak dotąd systematycznych prac z udziałem administracji publicznej, liderów 
politycznych, przedstawicieli mediów czy największych organizacji pracodawców. A przecież nie-
zbędne wydaje się myślenie kategoriami długo okresowymi, które w wymierny sposób przyczyniłyby 
się do kształtowania warunków niezbędnych do wzmocnienia podstaw społecznej odpowiedzialno-
ści polskiej gospodarki. W praktyce dla wielu przedsiębiorców i kadry menedżerskiej, zasadniczym 
problemem staje się walka o przetrwanie, wypłacenie pensji pracownikom, uzyskanie kapitału na 
rozwój, ściąganie długów od wierzycieli, czy łagodzenie sporów z urzędami skarbowymi.

W tej sytuacji Wielkopolski Związek Pracodawców i jego inicjatywa jest prekursorem a pod-
jęte w ramach projektu działania – inspiracją do poszukiwania najlepszych rozwiązań z zakresu 
społecznej odpowiedzialności dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Wiel-
kopolski.

1 Green Paper, (2001) Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM www.globalcompact.org.pl, 
s.336.
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Przechodząc do analizy łącznych wskaźników uzyskanych w ramach wszystkich trzech ob-
szarów działań odpowiedzialnych społecznie można wyraźnie zaobserwować, że większość 
uczestniczących w badaniach firm (łącznie ok. 63%) uzyskała wynik mieszczący się w prze-
działach 50–67 punktów, co oznacza, że firmy te w większości przypadków uzyskały tzw. 
„średni wynik”. Średnia wyników badań uzyskana dla tej łącznej kategorii wynosi 64,68 pkt. 
Innymi słowy zdecydowana większość firm uczestniczących w postępowaniu konkursowym 
osiągnęła przynajmniej 50% maksymalnej liczby punktów, z wszystkich trzech kategorii łącz-
nie.

W zakresie oceny działań, podejmowanych przez firmy uczestniczące w postępowa-
niu w relacji z rynkiem, średni wynik (49,91) ukształtował się na nieco niższym poziomie. 
Najwięcej firm (ok. 18%) uzyskało wynik mieszczący się w przedziale 44-49 punktów oraz 
w przedziale 56–61 punktów (ok.16%). 

W porównaniu z nimi ok. 12% firm uzyskało w tym obszarze bardziej korzystny wynik 
i także ok. 18% – wynik mniej korzystny. Dane dotyczące relacji w obszarze zatrudnienia, 
w przeciwieństwie do relacji w sferze rynku i w porównaniu z łącznym i wynikami w trzech 
badanych obszarach, wykazały, zdecydowanie wyższy poziom działań odpowiedzialnych 
społecznie, podejmowanych przez poszczególne, uczestniczące w konkursie firmy. Śred-
ni wskaźnik dla tego obszaru wynosi 84,49 pkt. Najwięcej firm (ok. 25%) uplasowało się 
w przedziale 68–73 pkt. oraz (ok. 24%) w przedziale 80–85 pkt. Wyniki te wskazują ,że 
przeciętnie firmy uczestniczące w postępowaniu konkursowym realizują ok. 85% działań 
w zakresie relacji a klientami wewnętrznymi, przewidzianych do realizacji w zastosowanym 
narzędziu badawczym – ankiecie.

Trzecim obszarem, poddanym weryfikacji były działania podejmowane w ramach troski 
o ochronę środowiska. Ze względu na specyfikę firm oraz ich wielkość, mimo, że podejmowa-
nie tego typu działań tj. podejmowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska i ra-
cjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi, stosowanie rozwiązań mających na 
celu ograniczenie zużycia energii, emisji zanieczyszczeń, minimalizacji odpadów, recyklingu,  

które składają się na wynik ogólny (relacje z rynkiem pracy, relacje w obszarze zatrudnie-
nia troska, ochrona środowiska)?

Innymi słowy, w jakim stopniu zajmowanie przez firmy i wysokiego miejsca w rankingu 
ogólnym współwystępuje z ich troską o relacje na rynku pracy, relacje w obszarze zatrudnienia 
a także o zachowanie zasobów środowiska.?

2. Czy istnieje zależność między wielkością firmy (liczbą zatrudnianych pracowników), a po-
ziomem działań w sferze CSR, potwierdzonym określonym miejscem w konkursie?

3. Czy istnieje zależność miedzy branżą i rodzajem działalności firmy, jej formą czy statusem 
własności (usługowa, produkcyjno usługowa, handlowa itp.; przedsiębiorstwo prywatne, 
spółka z o.o., instytucja publiczna itp.), a poziomem działań realizowanych w ramach 
CSR, potwierdzonych odpowiednim miejscem w konkursie?

Ze względu na zróżnicowaną wielkość firm uczestniczących w konkursie (liczba zatrudnio-
nych pracowników), uzyskane z poszczególnych firm dane zostały ujednolicone poprzez za-
stosowanie określonych współczynników, pozwalających nadać wagi uzyskanym danym (za 
pomocą których dokonano operacji przemnożenia). Ta operacja pozwoliła na porównywanie 
wyników uzyskanych w małych i średnich firmach.

Wyniki badań
Uzyskane dane wyraźnie potwierdziły istnienie zależności między łącznymi wynikami, 

uzyskanymi przez firmy w postępowaniu konkursowym a wynikami cząstkowymi, dotyczą-
cymi poszczególnych obszarów działania firm. A oto jak kształtowały się wyniki w poszcze-
gólnych kategoriach.

Zróżnicowanie wskaźników podejmowania działań odpowiedzialnych społecznie 
przez poszczególne firmy uczestniczące w konkursie

Rozpiętość 
przedziału wartości 
wskaźników4 w pkt.

Łączny wynik 
Liczba firm %

Relacje  
z rynkiem 

Liczba firm
%

Relacje w obszarze 
zatrudnienia 
Liczba firm

%

92–97 – – – – 7 13,72
86–91 – – – – 6 11,76
80–85 2 3,92 1 1,96 12 23,52
74–79 4 7,84 2 3,92 4 7,84
68–73 3 5,88 1 1,96 13 25,49
62–67 7 13,73 4 7,84 5 9,80
56–61 10 19,61 8 15,69 1 1,96
50–55 15 29,41 4 7,84 1 1,96
44–49 2 3,92 9 17,64 – –
38–43 3 5,88 11 21,57 1 1,96
32–37 5 9,80 6 11,76 1 1,96
26–31 – – 4 7,84 1 1,96
19–25 – – 1 1,96 – –
Suma 51 51 51

Źródło Wyniki uzyskane w postępowaniu konkursowym
*W badaniach wzięto pod uwagę 51 spośród 70 firm, ponieważ pozostałe nie spełniały kryteriów udziału w Konkursie.

Zróżnicowanie wkaźników podejmowania działań
odpowiedzialnych społecznie przez poszczególne firmy
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[%]

[%]

[%]

10

5

4 Wartość poszczególnych wskaźników została przedstawiona w formie procentowej. Kryterium odniesienia stanowił maksymalny 
wynik, który można było uzyskać w poszczególnych kategoriach, w analizowanym przypadku chodziło o maksymalny łączny wynik, 
stanowiący 100%, uzyskany przy zastosowaniu wykorzystanego w badaniu firm narzędzia badawczego – ankiety. W celu bardziej 
precyzyjnego przedstawienia danych w postępowaniu zastosowano specjalny przelicznik pozwalający przedstawić dane w formie 
punktowej.
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profit, jakimi są np. szpitale, można i trzeba uwzględniać w swej misji działania odpowiedzialne 
społecznie, podejmowane na rzecz społeczności, kontrahentów i szeroko rozumianego otoczenia 
biznesu, klientów zewnętrznych i wewnętrznych, wreszcie zasobów środowiska przyrodniczego. 

Szczególnie istotną rolę wydaje się odgrywać w tej sytuacji poziom świadomości osób zarzą-
dzających firmami i innymi instytucjami, który determinuje podejmowanie opisanych inicjatyw.

Co więcej, podejmowanie przez firmy działań odpowiedzialnych społecznie można traktować, 
jako przejaw troski o własną firmę bądź zarządzaną instytucję, aktualnie trudno jest  bowiem zdo-
być stabilną pozycję na tle konkurencji na rynku, nie podejmując tego typu działań. CSR staje się 
więc istotnym elementem kreowania pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy a, jak można 
oczekiwać także w znaczący sposób przyczynia się do jej oceny przez absolwentów uczelni wyż-
szych jako przyjaznego pracodawcy. 

angażowania się w współpracę z organizacja ekologiczną, prowadzenie edukacji proekolo-
gicznej wśród dzieci i młodzieży czy posiadanie określonej koncepcji rozwoju działalności 
firmy na rzecz ochrony środowiska z pewnością występowało u firm uczestniczących w ba-
daniach (było to warunkiem pozwalającym analizować uzyskane dane) była to kategoria 
w niewielkim stopniu różnicująca uczestniczące w postępowaniu konkursowym firmy, tak, 
że działania traktowano, jako pozwalające zaklasyfikować firmę do firm rozpatrywanych 
w postępowaniu konkursowym. Wszystkie z  uczestniczących w postępowaniu firm spełniły 
kryterium podejmowania przez firmę działań odpowiedzialnych społecznie, uzyskując przy-
najmniej połowę a więc trzy pozytywne odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.

Wyniki uzyskane przez poszczególne zaprezentowane w początkowej części opracowania 
firmy, w nawiązaniu do sformułowanych wcześniej problemów badawczych, wykazały, że 
pozytywne relacje firmy z rynkiem pracy w wysokim stopniu korelują z ogólnym wskaźni-
kiem CSR, przez co stają się najlepszym predyktorem działań odpowiedzialnych społecznie, 
przy zastosowanej procedurze badawczej. Sytuacja ta jest zgodna z ogólnym trendem dzia-
łań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, podejmowanych na świecie. Wynikać 
z niej może, że troska o tworzenie pozytywnego wizerunku w środowisku pracy dominuje 
nad dbałością o prawidłowe, sprzyjające rozwojowi firmy a zarazem pracowników relacje 
w obszarze polityki zatrudnienia. Zatrudnieni pracownicy wydają się być dobrem już posia-
danym, a więc takim, o które pracodawca aktualnie nie musi już zabiegać, natomiast dobra 
opinia o firmie, pozytywny wizerunek firmy w środowisku jest stanem docelowym, o który 
należy walczyć. 

Otrzymane rezultaty badawcze wykazały, że nie istnieje zależność między liczbą zatrud-
nionych pracowników a poziomem działań społecznie odpowiedzialnych, podejmowanych 
przez poszczególne firmy czy instytucje, zarówno w aspekcie łącznych wskaźników CSR jak 
i poszczególnych jego obszarów5.

W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych nie stwierdzono też zależności mię-
dzy rodzajem działalności firmy, reprezentowana branżą ani statusem jej własności a po-
ziomem działań realizowanych w ramach CSR (łączny wskaźnik podejmowania działań) jak 
i poszczególnych realizowanych działań.

Sytuacja ta dowodzi, że wszystkie firmy bądź instytucje mogą podejmować działania od-
powiedzialne społecznie, a ewentualne ograniczenia z pewnością nie wynikają z wielkości 
firmy, rodzaju jej działalności, reprezentowanej branży ani statusu własności.

Wnioski z badań
Uzyskane dane napawają optymizmem. Wskazują, bowiem, że mimo licznych piętrzących się 

trudności, które ekonomiści wiążą z postępującym kryzysem, a które stają przed przedsiębiorca-
mi czy innymi osobami zarządzającymi, jak to miało miejsce w przypadku organizacji typu non 

5

Statystyki regresji

ANALIZA WARIANCJI

Wielokrotn
R kwadrat
Dopasowa
Błąd stand
Obsewac

Regresja
Resztkowy
Razem

2
48
50

df MSSS F Istotność F

Współczynnik
Przecięcie
RANKING
RANKING

-3,61853
0,589349
0,418036

2,641024
0,039262
0,041042

-1,37012
15,01077
10,18565

0,177023
9,31E-20
1,38E-13

-8,92867
0,510408
0,335516

1,691601
0,66829

0,500556

-8,92867
0,510408
0,335516

1,691601
0,66829

0,500556

Ponieważ beta1>beta2 to większy wpływ na zmienność zmiennej y ma zmienna x1

a0
a1
a2

y’=-3,62+0,58x1+0,42X2

0,649473
0,440704

Beta1=
Beta2=

d standard t Start Wartość-p Dolne 95% Górne 95% Dolne 95,0% Górne 95,0%

6845,889
447,1486
7293,037

3422,944
9,315596

367,4423 7,96E-30

0,968859
0,938688
0,936134
3,052146

51

ß1 = a1

Sx1

Sy

ß2 = a2

Sx2

Sy
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Prezentacja Zwycięzców Konkursu 

Kategoria „Dbałość o lokalny rynek pracy”

I nagroda

OPAL Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak S.j.
Firma specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i montażu nowoczesnych elewacji w bu-

dynkach użyteczności publicznej, biurowcach, obiektach handlowych, uczelniach oraz obiektach  
prywatnych. Społeczna odpowiedzialność biznesu wpisana jest w część strategii firmy, a jej efek-
ty powiązane są z celami biznesowymi, przez co przyczyniają się do osiągania przewagi na ryn-
ku. Wzrost zainteresowania inwestorów, poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi, 
podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy 
wśród pracowników, to korzyści płynące ze strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Taka 
praktyka, to nasza misja. Wyróżnienie w Konkursie „Wielkopolski Lider Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu 2009” jest dodatkowym potwierdzeniem, że wybrana przez firmę strategia jest 
słuszna i godna polecenia innym firmom.

Ryszard Szulc – Prezes Spółki

II nagroda

PROMAG S.A.
Domeną firmy jest sprzedaż a także kompleksowa obsługa obejmująca doradztwo, projek-

towanie, dostawę, montaż i serwis urządzeń magazynowych. W roku 2008 nasza firma zajęła 
I miejsce w konkursie na „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Postanowiliśmy więc pójść 
za ciosem i zgłosiliśmy się do konkursu „Wielkopolski Lider Społecznej Odpowiedzialności Biz-
nesu 2009”. Nie liczyliśmy na wielkie wyróżnienia, chcieliśmy przekonać się co jeszcze mamy do 
zrobienia w zakresie zasobów ludzkich. Tym bardziej cieszy nas to, że dotychczas podejmowane 
działania i inicjatywy w obszarze dbałości o lokalny rynek, pracy zostały dostrzeżone przez śro-
dowisko opiniotwórcze.

Lesław Łuczak – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PROMAG S.A.

III nagroda

Konrad Sp. z o.o.
Istniejemy na rynku informatycznym od 1992 roku. Główne obszary działalności firmy to pro-

jektowanie i tworzenie systemów informatycznych, zaopatrywanie w sprzęt i zapewnianie jego 
obsługi serwisowej oraz wsparcie konsultingowe.

Począwszy od roku 1993 aż po dzień dzisiejszy, priorytetem firmy jest nieustanne inwesto-
wanie w kapitał ludzki. Mając świadomość, że sprostanie wyzwaniom dzisiejszego rynku nie 
jest rzeczą łatwą oraz, że jest to niemożliwe w pojedynkę, postawiliśmy sobie za cel stworzenie 
zwartego i lojalnego zespołu ludzi, którzy pomogą pokonać każdą przeciwność. Dziękując za 
przyznane wyróżnienie chciałbym podkreślić, iż jest ono dla nas niezwykle cenne i wynagradza 
nam wysiłek jaki włożyliśmy w budowanie wizerunku firmy Konrad jako stabilnego i uczciwego 
pracodawcy.

Zbigniew Bachta – Prezes Zarządu Konrad Sp. z o.o.

Kategoria „Dbałość o środowisko naturalne”

I nagroda

LUVENA S.A.
Początki działania LUVENY S.A. sięgają 1914 roku. Obecnie firma jest czołowym producentem na-

wozów mineralnych i produktów nieorganicznych w kraju. Pragnąc przyczynić się do dynamicznego 
rozwoju lokalnej społeczności, LUVENA realizuje program społecznej odpowiedzialności, którego 
zadaniem jest wspieranie lokalnych inicjatyw charytatywnych, edukacyjnych i sportowych. W przy-
padku firmy chemicznej nie może być mowy o społecznej odpowiedzialności bez troski o środowi-
sko naturalne. Inwestycje zmniejszające oddziaływanie firmy na środowisko są naszym priorytetem. 
Efektem podejmowanych działań jest stały spadek poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
które od wielu już lat nie przekraczają norm, a w niektórych wypadkach zostały obniżone do zera. 
Udział w konkursach promujących odpowiedzialność biznesu za najbliższe otoczenie jest zawsze 
dodatkowym impulsem i zachętą do podejmowania coraz to nowych projektów tego rodzaju.

Kazimierz Zagozda – Prezes Zarządu LUVENA S.A.

II nagroda

Kuvert Polska Sp. z o.o.
Fakt zdobycia II miejsca w kategorii „Dbałość o środowisko naturalne”, niezwykle cieszy ale przede 

wszystkim utwierdza nas w przekonaniu, co do słusznej decyzji Zarządu Kuvert Polska z 2003 roku, 
dotyczącej przyjęcia w formie deklaracji – Polityki Jakości i Ochrony Środowiska, mówiącej, iż głów-
nym celem działalności spółki jest najpełniejsze zaspokajanie potrzeb klientów, osiągane z poszano-
waniem środowiska, polegającym głównie na zapobieganiu zanieczyszczeniom, racjonalnym wyko-
rzystaniu zasobów oraz śledzeniu i stosowaniu odpowiednich przepisów praw. Powyższa deklaracja 
spowodowała rzeczywiste działania takie jak m.in.: zastąpienie w ponad 90% farb do nadruku na 
bazie spirytusu farbami wodorozcieńczalnymi, redukcja zużycia energii elektrycznej do oświetlenia 
o 50%, redukcja zużycia energii elektrycznej do suszenia kopert o 70%, segregacja odpadów w miej-
scu ich powstawania czy zwiększenie ilości odpadów nadających się do recyklingu.

Waldemar Sobczak – Prezes Zarządu Kuvert  Polska Sp. z o.o.

III nagroda

Metrolog Sp. z o.o. 
Podstawą funkcjonowania firmy METROLOG Sp. z o.o. jest działalność produkcyjna, usługowa 

i handlowa w sektorze budowlanym, obejmująca całościową realizację inwestycji w zakresie cie-
płownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz budo-
wy obiektów kubaturowych.

Dbałość o środowisko naturalne przejawia się w naszej firmie poprzez wdrożony sys-
tem zarządzania środowiskowego, ekologiczne technologie produkcji oraz poprzez doradz-
two i usługi w zakresie proekologicznych inwestycji, np. skojarzonego wytwarzania energii 
elektrycznej oraz ciepła dla potrzeb grzewczych, wraz z pozyskiwaniem funduszy na te cele. 
Zdobyte przez nas III miejsce w kategorii „Dbałość o środowisko naturalne”, potwierdza, iż efekty 
naszych działań proekologicznych są dostrzegane i doceniane.

Lech Wojcieszyński – Prezes Zarządu METROLOG Sp. z o.o.
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Kategoria „ Dbałość o warunki pracy pracowników”

I nagroda 

PRO REHA Sp. z o.o.
Firma PRO REHA Sp. z o.o. specjalizuje się w łamaniu barier architektonicznych. Działamy na 

rynku już ponad 15 lat i jesteśmy specjalistami w swojej branży. Oferujemy urządzenia pomagają-
ce osobom niepełnosprawnym pokonywać różnicę poziomów. W zależności od sytuacji budow-
lanej możemy zaoferować platformy schodowe oraz dźwigi lub platformy pionowe. Urządzenia 
te mogą być montowane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. 

Od początku istnienia firmy kładliśmy duży nacisk i ciągłą poprawę warunków pracy pra-
cowników. Dlatego też jest nam niezmiernie miło, że nasze starania zostały docenione. Zajęcie 
I miejsca w konkursie na „Wielkopolskiego Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2009” 
w kategorii „Dbałość o warunki pracy pracowników” tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że 
obrana strategia firmy jest słuszna.

Jacek Błoch – Prezes Zarządu 

II nagroda

Dynea Sp. z o.o.
Firma Dynea w Trzemesznie, produkuje i sprzedaje kleje do przemysłu budowlanego i drzew-

nego od 1999 roku. 
Wprowadziliśmy szereg norm i zwyczajów definiujących, w jaki sposób mamy razem pracować 

zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, z naszymi klientami oraz dostawcami materiałów 
i usług, jak dbać o środowisko, jak zachowywać się w stosunku do naszych sąsiadów, otoczenia, 
a także różnych grup społecznych. Priorytetem jest dla nas bezpieczna praca i dobre warunki 
dla wszystkich pracowników, wyposażenie w odpowiedni sprzęt, wygodne stanowiska pracy, 
a także bezpieczeństwo naszego otoczenia i dbanie o środowisko. Otrzymana nagroda jest dla 
nas „wiatrem w żagle” i utwierdza w przekonaniu, że budowanie nowoczesnego biznesu 21-go 
wieku musi być oparte na zasadach CSR. 

Andrzej Kubicki – Dyrektor Zarządzający DYNEA Sp. z o.o.

III nagroda

Firma Karlik Sp.j.
Firma Karlik rozpoczęła działalność w branży motoryzacyjnej w 1988 roku. Od 2002 roku 

jesteśmy Autoryzowanym Dealerem Volvo. Spełniamy standardy Volvo Car Corporation: Ser-
wis – 99%, Sprzedaż –100%. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2000. Nasza firma od czterech lat 
otrzymuje certyfikaty w prestiżowych konkursach: Przedsiębiorstwo Fair Play czy Gazele Biznesu. 
Pozycję rynkową, osiągane sukcesy oraz zaufanie jakim darzą nas od lat klienci, zawdzięczamy 
właśnie pracownikom.

Kompetentni i zatrudniani od ucznia pracownicy to serce naszej firmy. Pracownik jest najwyż-
szą wartością, o którą dbamy i chcemy dbać.

Agnieszka Szwarc – Starszy Specjalista ds. Personalnych

Nominowane firmy

Kategoria „Dbałość o lokalny rynek pracy”

 

OPAL Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak S.J.

Konrad Sp. z o.o.

PROMAG S.A.

BIOFARM Sp. z o.o.

Auto Watin S.J.

ASTA-NET Małdziński, Ryczek, S.j.

Kategoria „ Dbałość o środowisko naturalne”

LUVENA S.A.

Kuvert Polska Sp. z o.o.

Żabka Polska S.A.

GROBUD Sp. z o.o.

Metrolog Sp. z o.o.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Pile

Kategoria „Dbałość o warunki pracy pracowników”

 

PRO REHA Sp. z o.o.

TELETRA KOMTRANS Sp. z o.o.

Firma Karlik S.J. 

Dynea Sp. z o.o.

DEFOR S.A.

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.
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Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie S.A.

Agror

APLUX Sp z o.o.

ASTA-NET Małdziński, Ryczek S.j.

Auto Watin S.J.

Autostrada Eksploatacja S.A.

AXPOL Trading Sp. j.

Best.net Błażej Łukomski

BIOFARM Sp. z o.o.

BOLS Sp. z o.o.

CE-BUD Cezary Latecki 

Centrum Nauki „Eureka”

DEFOR S.A.

DRAMERS S.A

Dynea Sp. z o.o.

Ekobel Schallschutz Sp. z o.o.

EUROCLEAN Sp. z o.o.

Ferrodo Computer Sp. z o.o. 

Firma Karlik Sp. j.

Firma Odzieżowa Dara

Grene Sp. z o.o.

GROBUD Sp. z o.o.

Hardsoft - Telekom

Karlik Sp.j.

KARPOL Sp. z o.o.

KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Sp. z o.o.

KM Partner Kinga Arkit

„KONSULTANT” Centrum Finansowo-Doradcze 
Sp. z o.o.

Konrad Sp. z o.o.

KP Logistic Krzysztof Plewa

Kuvert Polska Sp. z o.o.

LUVENA S.A.

Maverick Sp. z o.o.

Metrolog Sp. z o.o.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Pile

MOL Sp. z o.o.

NORD Computers S.C. Michalkiewicz Przemysław, 
Sobociński Mariusz

NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
w Wolsztynie

OPAL Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak S.J.

PASO Sp. z o.o.

Pek-Mel Sp. j.

PG Ali Baba

PLASTMET Pilawski, Sikora Sp. j.

POZ Airport Services Sp. z o. o.

PRO REHA Sp. z o.o.

PROMAG S.A. 

Przedsiębiorstwo PKS w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Filar” 

SI „Postep” Pniewy

Studio DART Danuta i Ryszard Paszkiewicz S.C.

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.

Szpital w Śremie – Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej

TELETRA KOMTRANS Sp z o.o. 

TRANSKAP – Transport i Spedycja Międzynarodowa

Wiatrowiec Sp. z o.o.

Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Wydawnictwo BiK

Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”

Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa Pniewy

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.

Żabka Polska S.A.

Firmy uczestniczące w Konkursie Podsumowanie

W dniu Konferencji Otwarcia w Poznaniu, tj. 5 czerwca 2009, zakończyliśmy ważny etap 
projektu związany z Konkursem. Zgodnie z założeniami udało nam się znaleźć dziewięć 
wielkopolskich firm, które zasłużyły na miano Liderów Społecznej Odpowiedzialności Bizne-
su 2009. W gronie zwycięzców znalazły się przedsiębiorstwa z Wielkopolski, wyróżniające 
się wachlarzem dobrych praktyk w obszarach dbałości o lokalny rynek pracy, pracowników 
oraz środowisko.

Równocześnie rozpoczęliśmy kolejny etap realizacji projektu, którym jest organizacja kon-
ferencji w jedenastu miastach na terenie Wielkopolski. Z założenia, projekt stanowi odpo-
wiedź na znikomą znajomość idei CSR wśród małych i średnich przedsiębiorstw na tym te-
renie. Już w pierwszych miesiącach realizowania projektu przekonaliśmy się, że zagadnienia 
te znane są bardzo często jedynie w teorii. Planowane konferencje mają zatem na celu pro-
pagowanie idei Społecznej Odpowiedzialności oraz wypromowanie wielkopolskich przedsię-
biorstw, które stanowią przykład do naśladowania i mogą być inspiracją do podejmowania 
działań społecznie odpowiedzialnych. Liczymy, że dzięki naszym wysiłkom wzrośnie świado-
mość znaczenia strategii CSR dla zrównoważonego rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw, 
która to przełoży się przede wszystkim na większą ilość realnie wdrażanych strategii.

Wielkopolski Związek Pracodawców, żywotnie zainteresowany popularyzacją różnych 
form społecznego zaangażowania firm, wymianą doświadczeń między nimi, dobrym od-
biorem medialnym tej działalności, postrzega temat społecznej odpowiedzialności biznesu 
jako newralgiczny.

„Jesteśmy przekonani, że warto na ten temat rozmawiać, dzielić się doświadczeniami 
i wypracowywać wspólne stanowisko. Tym bardziej, że przedsiębiorcy są zainteresowani 
takim sposobem pomagania, który nie polega na prostym dawaniu, ale jest przemyślanym, 
profesjonalnym, opartym na biznes planie, długofalowym programem społecznym, przyno-
szącym korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw, w tym także zrzeszonych w WZP, realizuje pod-
stawowe założenia programu CSR w zakresie ochrony środowiska naturalnego, polityki spo-
łecznej i edukacyjnej, nie informując o tym fakcie społeczności lokalnych, mediów, klientów 
czy też władz samorządowych. Wprowadzanie w życie tak odpowiedzialnego oblicza bizne-
su jest powodem dumy i powinno być szeroko rozpowszechnione. Taki jest też cel, realizo-
wanego przez nas projektu.”

 
Dyrektor Projektu „Wielkopolska Liderem CSR”

Wiceprezes WZP 
 

Zbigniew Stochalski
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkopolski Związek Pracodawców 
ul. Wieruszowska 16 

60-166 Poznań 
www.wzp.org.pl

www.odpowiedzialnybiznes.com.pl




