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Wst p
Szanowni Pa stwo, koncepcja spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) nieustannie ewoluuje, wraz ze wzrostem wiadomo ci zarówno osób zarz dzaj cych ﬁrmami, jak i konsumentów – odbiorców
ko cowych produktów i us ug. Dzia ania w zakresie zrównowa onego rozwoju podejmuj zarówno du e, transnarodowe korporacje, jak i ma e i rednie przedsi biorstwa. Globalne ﬁrmy stawiaj coraz wy sze wymagania zarówno sobie, jak i swoim
partnerom biznesowym w ca ym a cuchu dostaw, co silnie wp ywa na podmioty z
sektora M P, które staj si wr cz zobligowane do wdra ania standardów odpowiedzialno ci spo ecznej i rodowiskowej. Wa nym trendem jest równie uwzgl dnianie
w dzia alno ci biznesowej oczekiwa interesariuszy, czyli osób i organizacji, które
oddzia uj na ﬁrm oraz same pozostaj pod jej wp ywem. Dlatego zarz dzanie
przedsi biorstwem staje si coraz bardziej skomplikowanym procesem, w którym
menad erowie musz bra pod uwag nie tylko czynniki gospodarcze, ale równie
spo eczne, a tak e wp yw prowadzonej dzia alno ci na rodowisko naturalne.
W publikacji „Zrównowa ony rozwój, odpowiedzialny biznes i eko-przedsi biorczo w praktyce M P” przedstawiono praktyczny wymiar wdra ania zasad
zrównowa onego rozwoju i spo ecznej odpowiedzialno ci przez ﬁrmy, w szczególno ci przez ma e i rednie przedsi biorstwa. Zaprezentowano narz dzia i zasady
zarz dzania zgodnie z duchem zrównowa onego rozwoju, wskazano szanse i zagroenia zwi zane z odpowiedzialnym spo ecznie prowadzeniem oraz rozwojem ﬁrm.
Wreszcie, przywo ano w niej dobre praktyki w zakresie umacniania warto ci ﬁrm
w oparciu o CSR, zrównowa ony rozwój i eko-przedsi biorczo .
Zach cam do lektury
Przemys aw Oczyp
Go Responsible

Blok I. Biznes i zrównowa ony rozwój
– strategia i czynniki sukcesu
1. Idea zrównowa onego rozwoju
Koncepcja zrównowa onego rozwoju (ang. sustainable development), zwanego te
trwa ym rozwojem czy ekorozwojem, zosta a wypracowana przez wiatow Komisj ds. rodowiska i Rozwoju (WCED), powo an na zaproszenie Sekretarza Generalnego ONZ. W opublikowanym w 1987 r. raporcie Nasza Wspólna Przysz o 1
stwierdzi a ona, e „na obecnym poziomie cywilizacyjnym mo liwy jest rozwój
zrównowa ony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mog
by zaspokojone bez umniejszania szans przysz ych pokole na ich zaspokojenie”.
Zdaniem autorów ludzko mo e trwale cieszy si wypracowanym dobrobytem,
jednak wy cznie pod warunkiem odpowiedniego kszta towania relacji pomi dzy
wzrostem gospodarczym, rodowiskiem przyrodniczym i tym wytworzonym przez
cz owieka, a tak e szeroko rozumian jako ci ycia, na któr sk ada si m.in. zdrowie publiczne.
W dokumentach Narodów Zjednoczonych stosowana jest poszerzona deﬁnicja:
„zrównowa ony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby
wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralno ekosystemu Ziemi, bez zagro enia mo liwo ci zaspokojenia potrzeb przysz ych pokole i bez przekraczania d ugookresowych granic pojemno ci ekosystemu Ziemi”.
W polskim kontek cie szczególne znaczenie posiada deﬁnicja zapisana w ustawie
Prawo ochrony rodowiska: [jest to] „taki rozwój spo eczno-gospodarczy, w którym
nast puje proces integrowania dzia a politycznych, gospodarczych i spo ecznych,
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa o ci podstawowych procesów
przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo liwo ci zaspokajania podstawowych
potrzeb poszczególnych spo eczno ci lub obywateli zarówno wspó czesnego pokolenia, jak i przysz ych pokole ”. Prób syntetycznego uj cia tej szerokiej koncepcji
podj to znacznie wi cej, przy czym wi kszo z nich k adzie nacisk na równouprawnienie kwestii gospodarczych, ekologicznych i spo ecznych oraz wykorzystywanie synergii mi dzy tymi trzema sferami, uznaj c spe nienie tych warunków za
konieczne dla d ugofalowego rozwoju spo ecznego i gospodarczego.
Zrównowa ony rozwój jest czym wi cej ni idea em. Koncepcja ta zyska a
rang obowi zuj cego modelu polityki gospodarczej, rodowiskowej i spo ecznej,
dzi ki jej w czeniu do zapisów porozumie mi dzynarodowych czy prawodaw1

A/RES/42/187 Report of the World Commission on Environment and Development,
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm (dost p 14 lutego 2016 r.).
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stwa poszczególnych krajów. Równie w art. 5 polskiej Konstytucji zapisano, e
„Rzeczpospolita Polska zapewnia ochron rodowiska, kieruj c si zasad zrównowa onego rozwoju”. Konieczno uwzgl dniania zasady zrównowa onego rozwoju
zapisano tak e m.in. w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 2006 r.

2. Najwa niejsze wyzwania zrównowa onego rozwoju
dla biznesu w Polsce i Europie
Z powy szych deﬁnicji wprost wynika, e wzrost gospodarczy ma prowadzi nie
tylko do przyrostu cznej ilo ci, warto ci oraz jako ci dóbr i us ug, ale tak e do
osi gania celów spo ecznych, takich jak zmniejszanie rozwarstwienia spo ecznego czy przeciwdzia anie dyskryminacji. Co wi cej, wzrostowi wska ników ekonomicznych oraz spo ecznych musi towarzyszy podnoszenie jako ci rodowiska,
dokonuj ce si m.in. na drodze ochrony i odtwarzania zasobów naturalnych i ekosystemów oraz ograniczania skutków ubocznych produkcji i konsumpcji.
Realizacja takiego modelu niesie za sob szereg fundamentalnych wyzwa , w
tym o charakterze mi dzynarodowym. W ród nich na pierwszy plan wysuwa si
kwestia post puj cych zmian klimatu, b d cych wietnym przyk adem kompleksowego charakteru wspó czesnych bol czek cywilizacyjnych. Zachodz ce w wyniku
zmian klimatu zmiany rodowiskowe, jak pustynnienie ogromnych obszarów czy
wzrost cz stotliwo ci i intensywno ci ekstremalnych zjawisk pogodowych, s bezpo redni przyczyn dotkliwych problemów spo ecznych oraz gospodarczych, np.
w zwi zku z wp ywem na produkcj roln . Równie dzia ania podejmowane w celu
ograniczenia zmian klimatu maj istotne konsekwencje dla konsumentów i biznesu.
Zw aszcza w krajach Unii Europejskiej, gdzie polityka klimatyczna stanowi obecnie
jeden z kluczowych kontekstów rozwoju gospodarczego.
Polityka ta, której narz dziami s m.in. coraz ostrzejsze normy emisji dwutlenku w gla oraz obowi zek rozwijania przez pa stwa cz onkowskie energetyki
odnawialnej, zasadniczo zmienia warunki funkcjonowania i perspektywy rozwoju
ca ych bran , m.in. wydobywczej, energetycznej, samochodowej, cementowej czy
szklarskiej. Po rednio poprzez prawdopodobny znacz cy wzrost cen energii elektrycznej, d enie do zrównowa onej energetyki b dzie odczuwalne dla wi kszo ci
sektorów produkcyjnych oraz indywidualnych odbiorców pr du.
Wyzwania zwi zane z transformacj energetyczn stanowi jednocze nie szans
dla istniej cych i nowych podmiotów gospodarczych, w tym dla ma ych i rednich
przedsi biorstw, np. zak adaj cych i konserwuj cych panele s oneczne. Dowodem jest
intensywny rozwój przedsi biorstw z sektora produkcji energii ze róde odnawialnych
w Niemczech, gdzie przy wsparciu pa stwa zainwestowano szczególnie du o rodków
w t bran . Ju teraz zatrudnionych jest w niej niemal 400 tys. mieszka ców tego kra-
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ju, a w latach 2020-2030 w zwi zku z zast powaniem energetyki konwencjonalnej jej
„zielonym” odpowiednikiem powstanie tam nawet 150 tys. miejsc pracy netto2.
Ujmuj c rzecz bardziej ogólnie, wprowadzanie w ycie zasad zrównowa onego
rozwoju nierzadko oznacza konieczno ponoszenia dodatkowych kosztów, przez
biznes i/lub odbiorców jego us ug – np. w zwi zku z zaostrzaniem norm rodowiskowych, podnoszeniem standardów zatrudnienia itd. Jednocze nie kreuje nowe
mo liwo ci biznesowe, a ponadto wp ywa stymuluj co na gospodark jako ca o ,
np. w zwi zku ze wzrostem si y nabywczej spo ecze stwa (nowe, niejednokrotnie
dobrze p atne miejsca pracy w „zielonym przemy le”) czy upowszechnianiem si
kultury innowacyjno ci technicznej. Nak ady ponoszone na wdra anie zasad zrównowa onego rozwoju w d ugofalowej perspektywie przewa nie si zwracaj ; przyk adem mog by energooszcz dne technologie w przemy le czy ogólnospo eczne
korzy ci z publicznych inwestycji w edukacj albo ochron rodowiska. Restrykcje
zwi zane z polityk klimatyczn , zdaniem m.in. Instytutu na rzecz Ekorozwoju,
mog okaza si wr cz motorem nap dowym modernizacji polskiej gospodarki.

3. Przyczyny rozwoju idei zrównowa onego rozwoju i zasady
kluczowe dla wprowadzania jej w ycie
3.1. Rozwój idei zrównowa onego rozwoju
Fundamentaln przyczyn pojawienia si koncepcji zrównowa onego rozwoju, a
nast pnie jej intensywnego rozwoju w wymiarze teoretycznym i praktycznym, by a
reﬂeksja nad globalnymi problemami ekonomicznymi, ekologicznymi i spo ecznymi oraz ich wzajemnymi powi zaniami, coraz ci lejszymi w globalizuj cym si
wiecie. W 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, kiedy to idea ekorozwoju po raz pierwszy zyska a szerszy rozg os na ca ym wiecie, opracowano Agend
21, czyli wszechstronny plan dzia ania na XXI w. dla Narodów Zjednoczonych,
rz dów, przedsi biorców i samych obywateli. W dokumencie, sygnowanym przez
przedstawicieli 172 krajów zawarto stwierdzenie, e ludzko dosz a do prze omowego momentu w historii i odt d post puj c wed ug dotychczasowych modeli
rozwoju b dziemy przyczynia si do „pog bienia przepa ci gospodarczej w spoecze stwach i mi dzy pa stwami, rozszerzenia si sfer ubóstwa, g odu, chorób i
analfabetyzmu. B dziemy te powodowa post puj c degradacj rodowiska naturalnego, od którego zale y ycie na Ziemi”3. Ekorozwojowi by y tak e po wi cone
dwie kolejne wielkie mi dzynarodowe konferencje, zorganizowane w dziesi t i
dwudziest rocznic pierwszego Szczytu Ziemi: wiatowy Szczyt Zrównowa o2

3

Energy Transition. The German Energiewende, Heinrich Böll Stiftung, 2015, http://
energytransition.de/wp-content/themes/boell/pdf/pl/German-Energy-Transition_
pl_G%C5%82%C3%B3wne-wnioski.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
Agenda 21, http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52 (dost p
14 lutego 2016 r.).
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nego Rozwoju w Johannesburgu4 oraz Konferencja Narodów Zjednoczonych ws.
Zrównowa onego Rozwoju ponownie w Rio de Janeiro5. Podczas drugiego z wymienionych wydarze kluczowe znaczenie, poza instytucjonalizacj globalnych
wysi ków na rzecz ekorozwoju, przyznano budowaniu ekonomii opartej na rozwi zaniach przyjaznych rodowisku i w zrównowa ony sposób przyczyniaj cej si do
rozwi zywania problemów spo ecznych.
wiadomo kluczowych wyzwa oraz powi za mi dzy gospodark , ekologi i sfer spo eczn w coraz wi kszym stopniu przebija si zatem w ród liderów
politycznych, co przek ada si na praktyk polityczn (tu np. nowe normy rodowiskowe). Równie cz
liderów biznesu poj a, e warunkiem przetrwania i rozwoju przedsi biorstw jest w d u szej perspektywie zapobieganie degradacji kapita u przyrodniczego i spo ecznego. W polskich realiach wzrost popularno ci zasad
ekorozwoju w praktyce zarz dzania nale y równie wi za z rosn cym udzia em
zachodnich przedsi biorstw w naszym rynku, atwiejszym dost pem do literatury
oraz z wprowadzeniem etyki biznesu i etyki ekologicznej do programów kszta cenia
menad erów. Co najmniej równie wa na jest rosn ca presja spo eczna. Dowodem
na wzrost przywi zania obywateli do idei zrównowa onego rozwoju jest cho by
coraz wi kszy rozg os, jakim ciesz si kampanie spo eczne pi tnuj ce nieetyczne
praktyki biznesowe w zakresie traktowania pracowników i dostawców czy pozyskiwania surowców naturalnych.

3.2. Czynniki sukcesu we wdra aniu zrównowa onego rozwoju
Wprowadzanie do praktyki politycznej i biznesowej zasad zrównowa onego rozwoju, je li ma by skuteczne, powinno opiera si na trzech ﬁlarach, które stanowi
interdyscyplinarno , innowacyjno oraz umiej tno wspó pracy.
Godzenie celów ekonomicznych, spo ecznych i rodowiskowych wymaga szerokiej wiedzy o wzajemnych powi zaniach pomi dzy tymi sferami. Przyk adowo
ﬁrma, która pragnie dokona reorientacji swojego modelu biznesowego w proekologicznym kierunku, musi najpierw zdoby rzeteln wiedz na temat swojego wp ywu na rodowisko, gdy wiele jego elementów, zw aszcza nieuj tych w rachunku ekonomicznym, jest nieoczywistych. Z kolei nowe przepisy maj ce zwi kszy
poziom odzysku odpadów opakowaniowych, je li maj by skuteczne, powinny
uwzgl dnia m.in. prawid owo ci z zakresu psychologii zachowa konsumenckich.
Dlatego nale y si spodziewa rosn cego znaczenia osób i instytucji wspomagaj cych przedsi biorstwa i administracj publiczn w poszerzaniu ich spojrzenia i
dostarczaj cych wiedzy niezb dnej do wprowadzania „zrównowa onych” zmian:
niezale nych organizacji eksperckich (think tanków), ﬁrm oferuj cych specjali4
5

Earth Summit 2002, http://www.earthsummit2002.org/ (dost p 14 lutego 2016 r.).
Rio +20 – United Nations Conference on Sustainable Development, http://www.uncsd2012.org/
(dost p 14 lutego 2016 r.).
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styczne us ugi w zakresie audytów spo ecznych i ekologicznych oraz doradztwa,
absolwentów kierunków o charakterze interdyscyplinarnym (tutaj m.in. ochrona
rodowiska w wydaniu uniwersyteckim) itd.
Efektywne podejmowanie wyzwa z zakresu zrównowa onego rozwoju wymaga
ponadto twórczego poszukiwania nowych rozwi za (technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, edukacyjnych). Dotychczasowe modele rozwoju w znacznej
mierze opiera y si na przeciwstawianiu sobie sfer spo ecznej, ekologicznej i ekonomicznej, np. ochrona przyrody traktowana by a jako hamulec dla rozwoju gospodarczego. Wyj tkowo cz sto skutkowa o to odrzucaniem rozwi za korzystnych
spo ecznie czy ekologicznie, jako „nieop acalnych”. Tymczasem innowacyjno daje
szans na wypracowywanie tzw. win-win situations, czyli stanów, w których „ka dy
wygrywa”. Przyk ady mo e stanowi koncepcja „zielonej rewolucji przemys owej”,
czyli budowanie konkurencyjno ci gospodarki poprzez rozwój bran , takich jak energetyka odnawialna, a tak e ekoturystyka, cz ca dba o o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe z tworzeniem miejsc pracy w lokalnych spo eczno ciach.
Dwa omówione ﬁlary nie mog si oby bez trzeciego, którym jest rozwój dialogu i wspó pracy mi dzysektorowej. Wymiana wiedzy pomi dzy aktorami o odmiennych kompetencjach i do wiadczeniach, np. lud mi biznesu oraz naukowcami, bywa istotnym ród em pomys ów na innowacje. W warunkach merytorycznej
rozmowy mo liwe jest wzajemne poznanie odmiennych perspektyw, oczekiwa i
obaw poszczególnych grup, co ma szczególne znaczenie dla w adz publicznych,
gdy daje im szans na podejmowanie optymalnych decyzji, akceptowalnych dla
ró norodnych stron. Wreszcie, wspó praca mi dzysektorowa pozwala na czenie
unikalnych zasobów, np. wiedzy organizacji pozarz dowych z mo liwo ciami dziaania, jakimi dysponuj zamo ne przedsi biorstwa.
Razem dla dzikiej przyrody i niepe nosprawnych
W styczniu 2015 r. ﬁrma Rhenus Data Ofﬁce we wspó pracy z dwiema organizacjami pozarz dowymi, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków oraz Fundacj
Synapsis, uruchomi a wyj tkowy program oparty na
ﬁlozoﬁi zrównowa onego rozwoju. czy on funkcje
komercyjne ze wspieraniem ochrony przyrody oraz
osób niepe nosprawnych. Punkty zbierane przez zarejestrowanych klientów w ramach systemu lojalno ciowego
– ﬁrma oferuje us ug niszczenia zb dnych dokumentów –
mog by wymieniane na nagrody, ale mog tak e s u y jako
cegie ki wspieraj ce programy ochrony ptaków prowadzone przez OTOP. Co wi cej,
dotkni ci autyzmem podopieczni Fundacji s anga owani do wykonywania karmników i budek l gowych podczas zaj rehabilitacyjnych.
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W dzia ania na rzecz przyrody w czani s tak e pracownicy i klienci przedsi biorstwa, np. w ramach akcji Dom dla jerzyka, rado dla dzieci, polegaj cej
na instalacji budek l gowych dla jerzyków na budynkach szkó . Z kolei partnerzy
biznesowi, którzy wnios najwi kszy wk ad w realizacj programu ﬁrmy, s honorowani specjalnymi odznakami – Z otym, Srebrnym lub Br zowym Dudkiem.
Rhenus anga uje si tak e w zach canie innych ﬁrm oraz ich pracowników do
w czania si w projekty OTOP (np. Zimowe Ptakoliczenie) oraz do wspierania
podopiecznych Fundacji Synapsis, zw aszcza w formie zakupu przedmiotów u ytkowych i ozdobnych, wykonywanych przez dzia aj c przy organizacji Pracowni
Rzeczy Ró nych i mog cych s u y jako upominki (np. wi teczne) lub do dekoracji
miejsca pracy.
Praca leczy – chorych i rodowisko
Stowarzyszenie Niepe nosprawni dla rodowiska EKON za o one w 2003 r. jest
zak adem pracy chronionej funkcjonuj cym w sektorze segregacji i recyklingu
odpadów. Punktem wyj cia dla jego powstania by a dramatyczna sytuacja osób
upo ledzonych umys owo i psychicznie chorych na rynku zatrudnienia, a tak e niski poziom segregacji odpadów na terenie Warszawy. Stowarzyszenie m.in. dzi ki
wsparciu ﬁnansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz szkoleniowemu Instytutowi Psychiatrii i Neurologii stworzy o
autorski program odbioru zu ytych opakowa bezpo rednio z mieszka , sklepów,
biur oraz urz dów, a nast pnie ich sortowania i sprzeda y ﬁrmom zajmuj cym si
recyklingiem.
G ównym celem przedsi wzi cia by o stworzenie miejsc pracy dla wykluczonych z rynku zatrudnienia, z kolei ochrona rodowiska by a najbardziej oczywist
dodatkow korzy ci . Szybko jednak ujawni y si kolejne. Po pierwsze, pracownicy
stowarzyszenia rzadziej cierpi na nawroty choroby psychicznej. Co wi cej, poczuli
si potrzebni, gdy pracuj c na rzecz ochrony rodowiska, zwi kszaj jako
ycia ogó u mieszka ców. Bezpo rednie, serdeczne kontakty pozwoli y obu stronom
prze ama wzajemne obawy i uprzedzenia, innymi s owy – zwi kszy y integracj
spo eczn . Mieszka cy ch tniej segreguj odpady wiedz c, e wspieraj zatrudnienie niepe nosprawnych, oraz maj c pewno , e faktycznie zostan one przetworzone. Wreszcie, program przyniós znaczne oszcz dno ci rodków publicznych, na co
sk ada si m.in. trzykrotny spadek przeci tnego czasu sp dzanego przez pracowników EKON-u w szpitalach oraz obni enie kosztów funkcjonowania wielu instytucji
w zwi zku ze zmniejszeniem si op at za wywóz odpadów.
Spo ród tysi ca niepe nosprawnych pracowników EKON-u, 30% wykonuje zadania w ramach stworzonych „zielonych miejsc pracy”, natomiast 70% – w podmiotach zewn trznych, zw aszcza du ych sieciach handlowych, np. jako kasjerzy.
Osoby takie s obj te opiek psychologiczn oraz pomoc w adaptacji w nowym

PRZEMYS

AW

OCZYP

13

miejscu pracy. Z kolei oferta szkoleniowa ma im umo liwi utrzymanie zatrudnienia, a nawet awans. Organizacja prowadzi tak e szkolenia dla pracodawców w zakresie wspó pracy z niepe nosprawnymi. Jak t umacz animatorzy stowarzyszenia,
praca niepe nosprawnych na otwartym rynku, pozwalaj ca im pokaza si jako
kompetentni i sumienni pracownicy, wspiera prze amywanie stereotypów, przyczyniaj cych si do wykluczania tej grupy z ycia spo ecznego i zawodowego. Jest te
wietnym narz dziem promocji idei spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu6.
Model EKON-u, czyli po czenie rozwi zywania lokalnych problemów ekologicznych i walki z wykluczeniem spo ecznym, mog z powodzeniem adaptowa do
swoich potrzeb ma e i rednie przedsi biorstwa. Dowodem s liczne spó dzielnie
socjalne wiadcz ce us ugi z zakresu szeroko rozumianej ochrony rodowiska.

4. Wp yw przyj cia zasad zrównowa onego rozwoju na sposób
prowadzenia dzia alno ci biznesowej
Wdra anie zasad zrównowa onego rozwoju nie polega na uzupe nieniu aktywnoci przedsi biorstwa np. o elementy ﬁlantropijne, ale na harmonizacji jego celów
ekonomicznych z d eniem do dobra ogólnospo ecznego. Oznacza to, e koncepcje
zrównowa onego rozwoju i CSR (patrz rozdzia 5) nie kwestionuj prawa ﬁrm do
zwi kszania ich bogactwa – przeciwnie, w wielu przypadkach jedynie skuteczne
osi ganie celów ﬁnansowych umo liwia realizacj celów spo ecznych czy ekologicznych. Zamiast tego poszerzaj one kryteria, wed ug których oceniana jest dziaalno ﬁrmy, w tradycyjnych uj ciach rozliczanej jedynie z efektywno ci ekonomicznej.
Przyj cie tego rodzaju strategii w bezpo redni sposób przek ada si na poszczególne sfery praktycznego funkcjonowania przedsi biorstw, zarówno du ych i rednich, jak i ma ych. W ród przyk adów mo na wymieni uwzgl dnianie w strategiach ﬁrmy oraz w decyzjach operacyjnych takich kwestii, jak:
• zapewnianie pracownikom godziwych wynagrodze oraz ich wzrostu w powi zaniu z rozwojem ﬁrmy; dbanie o podwy szanie kompetencji kadry oraz
jej wspieranie w realizacji celów osobistych, np. w rodzicielstwie;
• wspieranie samoorganizacji zatrudnionych (np. w formie zwi zków zawodowych i rad pracowników); regularne spotkania z pracownikami i umo liwianie im zg aszania w asnych pomys ów, wyja nianie ich w tpliwo ci i rzetelne
informowanie, np. o wynikach ekonomicznych przedsi biorstwa;
• bezwzgl dne przestrzeganie przepisów prawa (w tym sumienne wywi zywanie si z obowi zku p acenia podatków, nawet w przypadku mo liwo ci ich
tzw. optymalizacji);
6

Opracowano na podstawie M. Sobczyk, Producenci korzy ci spo ecznych, materia na konferencj podsumowuj c projekt Inicjatywa i rozwój – wsparcie ekonomii spo ecznej w województwie mazowieckim, 2012.
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• przestrzeganie zasady uczciwo ci umów i transakcji biznesowych, w tym
stosowanie uczciwych cen wobec dostawców i klientów;
• konkurowanie z innymi podmiotami zgodne z zasadami fair play;
• uczciwe post powanie z klientami (rzetelne informowanie o procesie powstawania produktów i zwi zanych z nimi zagro eniach; etyczne praktyki
marketingowe; zachowanie poufno ci informacji o klientach; utrzymywanie
obustronnej komunikacji);
• wiadome i nieustaj ce kszta towanie pozytywnych relacji ze spo eczno ciami, w których dzia a ﬁrma: budowanie wspó pracy z samorz dami, organizacjami pozarz dowymi i liderami lokalnymi, dialog z mieszka cami na temat
kontrowersyjnych kwestii zwi zanych z dzia alno ci przedsi biorstwa;
• podejmowanie decyzji z uwzgl dnieniem potrzeb i oczekiwa wszystkich
kluczowych interesariuszy7, nierzadko wzajemnie sprzecznych;
• poddawanie si ocenie niezale nych podmiotów zewn trznych (np. w formie
audytów) oraz interesariuszy, w tym zw aszcza klientów;
• racjonalne wykorzystanie zasobów, szczególnie odnawialnych zasobów naturalnych o kluczowym znaczeniu dla danej bran y, ale tak e np. papieru i
energii (koncepcja „zielonego biura”);
• analizowanie rentowno ci i planowanie rozwoju w d u szej perspektywie
czasowej z uwzgl dnieniem szerszych oddzia ywa , które determinuj d ugookresowy sukces, takich jak np. kondycja lokalnych systemów gospodarczych czy szkolnictwa.
Zarysowane powy ej dzia ania, w wielu przypadkach wykraczaj ce poza standardowe formu y funkcjonowania zw aszcza M P, wymagaj wysi ku i dodatkowych nak adów, jednak pozwalaj osi gn szereg korzy ci, o których szerzej
mowa w rozdziale 6. Rzecz jasna niektóre z nich wyst pi dopiero na przestrzeni
kolejnych miesi cy czy kwarta ów, a nawet lat.
Zw aszcza w przypadku M P ograniczone zasoby s ród em niech ci do wszelkich dzia a , które nara aj ﬁrm na dodatkowe koszty. Stanowi to bodziec do
zachowa sprzecznych z ideami zrównowa onego rozwoju, takich jak prowadzenie
polityki najni szych mo liwych p ac. Dlatego tak istotne jest edukowanie przedsi biorców w kwestii d ugofalowych korzy ci zwi zanych z odpowiedzialnym zarz dzaniem – przyk adowo, godne p ace w wi kszo ci bran zmniejszaj rotacj
pracowników (a wi c i koszty szkolenia). Nale y jednocze nie jasno powiedzie ,
e nie w ka dym przypadku realizacja zasad zrównowa onego rozwoju przek ada
si na wymierne korzy ci ekonomiczne, cho by w d ugiej perspektywie czasowej.
Z samej idei zrównowa onego rozwoju wynika jednak, e osi ganie celów innych
ni czysto biznesowe równie nale y do zada przedsi biorstw.

7

Szczegó owe wyja nienie tego poj cia mo na znale

w rozdziale 8.
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Strategia zrównowa onego rozwoju w CEMEX8
Strategia zrównowa onego rozwoju CEMEX, jednego z wiod cych wiatowych
producentów materia ów budowlanych, jest jednym z czterech ﬁlarów strategii biznesowej ﬁrmy. Przedsi biorstwo w swoim raporcie spo ecznym 2013-2014 zaprezentowa o nowy, udoskonalony model strategii zrównowa onego rozwoju (Ryc. 1).
W jego tworzenie zosta o zaanga owanych ponad stu wewn trznych ekspertów w
ramach Globalnej Sieci Zrównowa onego Rozwoju reprezentuj cych wszystkie regiony, w których dzia a ta mi dzynarodowa ﬁrma.
Ryc. 1. Model zrównowa onego rozwoju ﬁrmy CEMEX.

Strategia na lata 2015-2020 przewiduje dzia ania w czterech kluczowych obszarach,
w ramach których szczegó owo zdeﬁniowano trzyna cie priorytetów. Dodatkowo,
globalna strategia zrównowa onego rozwoju zosta a dostosowana do warunków
polskich.
Kompleksowa strategia zosta a zobrazowana w formie przejrzystej tabeli,
uwzgl dniaj cej kluczowe obszary, g ówne wyzwania spo eczne, cele, priorytety, a
tak e warto dodan dla interesariuszy ﬁrmy (Ryc. 2).

8

Raport zrównowa onego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014, ss. 13-17, http://raportyspoleczne.pl/
wp-content/uploads/raports/da74d5c1a2dbff02d7a0e6d186bb12dc.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
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Ryc. 2. Strategia zrównowa onego rozwoju CEMEX na lata 2015-2020.

Lista celów oraz mierniki ich realizacji s opisane w globalnym raporcie zrównowaonego rozwoju CEMEX za rok 20149 oraz zaprezentowane w polskim odpowiedniku tego dokumentu10.
9

10

Sustainable Development Reports, CEMEX, http://www.cemex.com/sustainabledevelopment/
globalreports.aspx (dost p 14 lutego 2016 r.).
Raport zrównowa onego rozwoju 2013-2014 CEMEX Polska, op. cit.

PRZEMYS

AW

OCZYP

17

Ryc. 3. Lista celów oraz mierniki strategii zrównowa onego rozwoju CEMEX Polska.

Zalet tak przedstawionych celów i mierników jest ich prostota w odbiorze oraz
pó niejszej walidacji.

5. Deﬁnicja CSR
W praktyce spotykamy ró ne deﬁnicje spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu (ang.
Corporate Social Responsibility – CSR), w zale no ci od tego, czy poj cie to jest
deﬁniowane przez teoretyków zarz dzania, ekonomistów, politologów, ekspertów
z zakresu etyki biznesu lub stosunków mi dzynarodowych, znawców prawa kor-
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poracyjnego, socjologów czy przedstawicieli ró nego typu ruchów obywatelskich.
Dzieje si tak ze wzgl du na interdyscyplinarny charakter spo ecznej odpowiedzialno ci, a tak e na sam wyd wi k tego poj cia11. Co wi cej, w zwi zku z rosn c
wiadomo ci spo eczn i rodowiskow ﬁrm i organizacji oraz stawiania sobie
przez nie wy szych celów, deﬁnicja CSR pozostaje tematem debaty publicznej, w
efekcie czego stale ewoluuje oraz poszerza swój zakres. Obecnie powszechnie stosowana – w Polsce m.in. przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – jest precyzyjna
deﬁnicja zawarta w mi dzynarodowym standardzie ISO 26000 (patrz rozdzia 7).
Zgodnie z ni , CSR oznacza „odpowiedzialno organizacji za wp yw jej decyzji i
dzia a (produkty, serwis, procesy) na spo ecze stwo i rodowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:
• przyczynia si do zrównowa onego rozwoju, zdrowia i dobrobytu spo ecze stwa
• bierze pod uwag oczekiwania interesariuszy
• jest zgodne z obowi zuj cym prawem i spójne z mi dzynarodowymi normami zachowania
• jest spójne z organizacj i praktykowane w jej relacjach”12.
Nale y zwróci uwag , e cho Corporate Social Responsibility jest najcz ciej
t umaczone na j zyk polski jako spo eczna odpowiedzialno biznesu, koncepcja
spo ecznej odpowiedzialno ci ma znacznie szerszy zasi g. W zwi zku z tym pod
poj ciem organizacji, do których odwo uje si przytoczona wy ej deﬁnicja, nale y
rozumie nie tylko przedsi biorstwa komercyjne, ale tak e inne podmioty – instytucje publiczne, organizacje pozarz dowe etc.
W wielu publikacjach poj cia zrównowa onego rozwoju i CSR s u ywane wymiennie. Cho istota obu koncepcji jest zbli ona, warto zachowa rozró nienie i
traktowa spo eczn odpowiedzialno jako odpowied biznesu na wyzwania, jakie
stawiaj przed nim zasady zrównowa onego rozwoju13.

6. Praktyczne korzy ci z wdra ania zasad zrównowa onego
rozwoju i CSR w dzia alno ci ﬁrmy
Bez wzgl du na to, czy jeste my or downikami spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu, czy podchodzimy do niej z du doz sceptycyzmu, nale y zauwa y liczne
korzy ci wynikaj ce z wdra ania tej koncepcji. P. Wachowiak przyznaje, e jest to
obecnie jeden z podstawowych czynników wp ywaj cych na uzyskanie przewagi

11

12

13

W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialno , Wydawnictwo Profesjonalne PWN, 2012,
ss. 424-425.
ISO 26000: nareszcie precyzyjna deﬁnicja CSR, http://www.csrinfo.org/pl/component/content/
article/2590-iso-26000-nareszcie-precyzyjna-deﬁnicja-csr (dost p 14 lutego 2016 r.).
Zrównowa ony rozwój czy CSR?, http://biznesodpowiedzialnie.blog.pl/2012/02/21/zrownowazony-rozwoj-czy-csr/ (dost p 14 lutego 2016 r.).
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rynkowej14. Stwierdzenie to potwierdzaj liczne raporty, np. badanie przeprowadzone przez IBM Institute of Business Value, gdzie 54% z 250 menad erów z ca ego
wiata stwierdza, e CSR jest ród em przewagi konkurencyjnej, a 67% – e jest
doskona ym narz dziem poszukiwania nowych róde zysku15. W Polsce panuj
bardzo podobne przekonania, czego dowodz wyniki badania przeprowadzonego w
2011 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci16. W ogólnopolskiej
próbie korzy ci dostrzeg o 60% przedstawicieli ﬁrm i to bez wzgl du to, czy one
same wdra aj polityk CSR. Je li uwzgl dni wy cznie przedsi biorstwa zatrudniaj ce powy ej 250 pracowników, wynik wzrasta do 76%.
Korzy ci z realizowania zasad CSR cz sto analizuje si w podziale na wewn trzne i zewn trzne17. J. Filek w ród korzy ci wewn trznych wymienia: stabilno
przedsi wzi , korzy ci konkurencyjne, podniesienie poziomu kultury organizacyjnej, pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, wzrost motywacji menad erów i pracowników, doskonalenie jako ci zarz dzania, wzrost produktywnoci i sprzeda y, lepsze przestrzeganie przepisów prawa, spadek kosztów, u atwiony
dost p do kapita u. Potwierdzaj to wyniki raportu CSR w Polsce – Mened erowie/Mened erki 500, Lider/Liderka CSR, gdzie najcz ciej wskazywan korzy ci
wewn trzn jest podniesienie poziomu kultury organizacyjnej (75%), a na drugim
miejscu osi gni cie przewagi konkurencyjnej (37%)18. Natomiast do najcz stszych
korzy ci zewn trznych J. Filek zalicza: popraw wizerunku i reputacji ﬁrmy, wzrost
lojalno ci klientów, ochron rodowiska naturalnego, u atwiony kontakt z mediami i upublicznienie pozytywnych dzia a , lepsze warunki prowadzenia biznesu,
wp yw na kszta towanie polityki pa stwa, zrównowa ony rozwój kraju lub regionu,
promowanie zasad rozwi zywania konﬂiktów19. Badania z raportu CSR w Polsce
potwierdzaj wymienione korzy ci zewn trzne: 79% ankietowanych wskaza o popraw wizerunku i reputacji ﬁrmy jako najwa niejsz korzy z tej kategorii.
14

15

16

17

18

19

P. Wachowiak, Wra liwo spo eczna przedsi biorstwa. Analiza i pomiar, Oﬁcyna Wydawnicza
Szko y G ównej Handlowej, 2013, s. 88.
K. McElhaney, A Strategic Approach to Corporate Social Responsibility, Leader to Leader,
Haas School of Business, University of California, Berkeley, 2009.
Ocena wdra ania standardów Spo ecznej Odpowiedzialno ci Biznesu wraz z opracowaniem
zestawu wska ników spo ecznej odpowiedzialno ci w MSP, MillwardBrown SMG/KRC, PWC
dla PARP, 2011, ss. 77-81, http://badania.parp.gov.pl/ﬁles/74/75/77/13079.pdf (dost p 14 lutego
2016 r.).
J. Filek, Spo eczna Odpowiedzialno Biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia dziaalno ci gospodarczej, UOKIK, 2006, s. 13.
CSR w Polsce – Mened erowie/Mened erki 500, Lider/Liderka CSR, GoodBrand i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2010, s. 22, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/ﬁles/raport_menedzerowie500_lidercsr_2010.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
What Does Business Think about Corporate Social Responsibility. Part II: A Comparison of
Attitudes and Practices in Hungary, Poland and Slovakia, Enabling a Better Environment for
CSR in CEE Countries Project, 2005, http://www.cpf.sk/ﬁles/ﬁles/VV%20what%20does%20
businnes%20think%20about%20CSR.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
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M. Marcinkowska dzieli korzy ci wynikaj ce ze spo ecznej odpowiedzialno ci
na trzy grupy:
1. ogólnobiznesowe (np. poprawa reputacji, uczciwa konkurencja, zmniejszona
interwencja regulatorów),
2. operacyjne (np. zwi kszona lojalno klientów, pracowników i dostawców,
lepsza kontrola ryzyka, wi ksza wydajno ),
3. ﬁnansowe (np. ni szy koszt kapita u, oszcz dno ci kosztowe, stabilne wyniki)20.
Interesuj ce w tym kontek cie s wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie
PARP. Na pierwszym miejscu (74%) uplasowa si pozytywny wizerunek (korzy
ogólnobiznesowa), na drugim (57%) zmotywowanie pracowników (korzy operacyjna), a na trzecim (45%) – pozytywny wp yw na przychody (korzy ﬁnansowa).
Warto równie zwróci uwag na takie korzy ci, jak zdobywanie wiedzy rynkowej,
wi ksza przewidywalno biznesu oraz oszcz dno ci (np. wynikaj ce z zastosowania energooszcz dnych rozwi za technologicznych, redukcji kosztów transakcyjnych czy spadku zu ycia zasobów)21. Wypada równie przytoczy argumenty, e
w a ciwie prowadzone dzia ania ze sfery CSR skutkuj lepszymi relacjami z partnerami biznesowymi, np. dostawcami, podwykonawcami i po rednikami, a tak e
zwi kszaj szeroko poj te zrozumienie potrzeb interesariuszy, co przek ada si na
wzrost elastyczno ci dzia ania, rozwój kapita u intelektualnego i wzrost satysfakcji
klientów22.
Korzy ci ze stosowania zasad CSR zosta y ciekawie zaprezentowane przez H.
Krzy , która pokaza a je od strony w adzy i wp ywu konsumentów23. Mo na je podsumowa wynikami globalnego badania, przeprowadzonego przez ﬁrm badawcz
Nielsen w 2012 r.24. Pokazuj one, e konsumenci – od 47% w Europie do 77% w
Ameryce aci skiej – preferuj ﬁrmy spo ecznie odpowiedzialne. W Europie 55%
deklaruje wzmo on ch kupowania ich produktów, 54% chce pracowa w takich
ﬁrmach, a inwestowa w nie 47% badanych. Regionem, gdzie wed ug badania konsumenci przywi zuj najwi ksz wag do CSR, jest Ameryka aci ska (odpowiednio 77%, 73% i 75%). Warto zwróci uwag na potencja Azji i Pacyﬁku, gdzie 55%
konsumentów deklaruje gotowo zap acenia wy szej ceny za produkty i us ugi
ﬁrm, które dzia aj w sposób spo ecznie odpowiedzialny, podczas gdy w Europie
odsetek ten wynosi zaledwie 32%, za w Ameryce Pó nocnej – 35%. Pokazanie
podej cia konsumentów do kwestii CSR jest niezwykle istotne, gdy to oni uwaani s za drug po du ych mi dzynarodowych ﬁrmach si , która ma najwi kszy
20

21

22

23
24

M. Marcinkowska, Spo eczna odpowiedzialno przedsi biorstw a ich wyniki ekonomiczne –
aspekty teoretyczne, „Przegl d Organizacji” nr 10, 2010, s. 9.
B. Doppelt, Leading Change Toward Sustainability. A Change-Management Guide for Business,
Government and Civil Society, Greenleaf Publishing, 2003, s. 60.
V. B. Kreng, M. Y. Huang, Corporate social responsibility: Consumer behavior, corporate
strategy, and public policy, Social Behavior and Personality, 2011, Vol. 39, No. 4.
H. Krzy , Raport: Korporacyjny CSR, „Strategie Biznesu” nr 4, 2012, ss. 19-20.
Nielsen Report 2012, The Global, Socially-Conscious Consumer, s. 3.
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wp yw na rozwój spo ecznej odpowiedzialno ci25, a tak e za najwa niejsz grup
odbiorców tzw. raportów spo ecznych.
Nale y wyra nie podkre li , e wi kszo korzy ci, jakie niesie za sob wprowadzanie w ycie zasad CSR, jest trudnych do zmierzenia. Mo na jednak próbowa uj
op acalno dzia a spo ecznie odpowiedzialnych za pomoc takich wska ników, jak
warto przychodów ze sprzeda y na 1 pracownika, zysku brutto na 1 pracownika czy wska nik p ynno ci bie cej26. Badania Instytutu Bada nad Demokracj i
Przedsi biorstwem Prywatnym27 potwierdzi y, e CSR wymiernie zwi ksza efektywno dzia ania przedsi biorstw, w tym efektywno pracy. Odpowiedzialne ﬁrmy
posiadaj znacznie wy sz p ynno bie c , w zwi zku z czym dysponuj rodkami
na terminowe regulowanie p atno ci; oszcz dniej wykorzystuj maj tek trwa y, który
jest znacznie bardziej rentowny ni w pozosta ych przedsi biorstwach; równie przychody ze sprzeda y s w ich przypadku bardziej rentowne. Przywo ane badanie wykaza o, e ﬁrmy spo ecznie odpowiedzialne opieraj dzia alno na kapitale ludzkim,
w który wi cej inwestuj i który potraﬁ lepiej wykorzysta (wy szy zysk brutto w
przeliczeniu na 1 pracownika). W badaniu IBnDiPP wszystkie mierniki zwi zane z
kapita em ludzkim, w tym zarobki, kszta towa y si korzystniej w przedsi biorstwach
spo ecznie odpowiedzialnych ni w grupie kontrolnej. Co istotne, wspomniane badania wykaza y, e CSR niesie korzy ci równie dla pa stwa, m.in. poprzez wi ksze
przychody z tytu u ubezpiecze spo ecznych oraz podatków.
PARP konsekwentnie podkre la korzy ci, jakie z wdra ania zasad odpowiedzialnego biznesu odnosz zw aszcza ma e i rednie przedsi biorstwa oraz ich interesariusze. I tak, potencjalnymi korzy ciami pracowników M P, które wdro
projekty CSR z obszaru relacji pracowniczych, s m.in.:
• terminowe wyp aty wynagrodzenia,
• wysoka kultura i bezpiecze stwo pracy,
• sta y rozwój zawodowy dzi ki dost pno ci szkole ,
• dodatkowa opieka medyczna,
• wysoka jako udogodnie socjalnych,
• równo szans kobiet i m czyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia.
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2013 six growing trends in corporate sustainability, EY i GreenBiz Group, s. 18, http://www.ey.com/
Publication/vwLUAssets/Six_growing_trends_in_corporate_sustainability_2013/$FILE/Six_
growing_trends_in_corporate_sustainability_2013.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
M. B k, P. Kulawczuk (red.), Spo eczna Odpowiedzialno Biznesu w ma ych i rednich przedsi biorstwach, Instytut Bada nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym, 2008, http://
www.iped.pl/publikacje,29.html (dost p 14 lutego 2016 r.).
M. B k, P. Bednarz, P. Kulawczuk, R. Rataj, A. Szcze niak, P. Zaj c, Analiza korzy ci ze stosowania zasad spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu (CSR) w polskich przedsi biorstwach.
Streszczenie i wnioski, Instytut Bada nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym, 2007,
http://www.iped.pl/publikacje,37.html (dost p 14 lutego 2016 r.).
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Agencja wymienia tak e potencjalne korzy ci rodowiskowe:
• post powanie M P zgodnie z najlepszymi praktykami,
• racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami,
• zaanga owanie partnerów biznesowych w ramach a cucha odpowiedzialno ci rodowiskowej oraz inicjowanie wspólnych dzia a proekologicznych,
• popularyzowanie idei proekologicznych.
Z kolei potencjalne korzy ci otoczenia spo ecznego to zdaniem instytucji m.in.:
• wzrost poziomu kultury i bezpiecze stwa pracy,
• ograniczenie negatywnego wp ywu przedsi biorstw na rodowisko,
• realizacja celów spo ecznych nie do osi gni cia bez wsparcia ze strony biznesu28.
Laboratorium spo ecznej odpowiedzialno ci
JARS Sp. z o.o. to akredytowane polskie laboratoria wiadcz ce szeroki wachlarz
us ug, obejmuj cych m.in. badanie jako ci wody, produktów spo ywczych i kosmetyków, ale tak e wspieranie ﬁrm we wdra aniu systemów gwarantuj cych bezpiecze stwo zdrowotne produkowanej ywno ci. Dzi ki rodkom uzyskanym ze
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó pracy ﬁrma rozpocz a wdra anie strategii
CSR, która obejmuje obszary zgodne z norm ISO 26000.
Realizacja strategii ma zapewni wzrost konkurencyjno ci ﬁrmy. Cel ten ma zosta
osi gni ty i utrzymany w wyniku realizacji celów szczegó owych, które stanowi :
1. Zmniejszenie negatywnego oddzia ywania ﬁrmy na rodowisko.
2. Poprawa, usprawnienie warunków pracy (informatyzacja).
3. Zwi kszenie zaanga owania pracowników oraz uprawomocnienie w procesie
zarz dzania CSR.
4. Ugruntowanie pozytywnego wizerunku ﬁrmy, jako odpowiedzialnej spoecznie.
5. Zachowanie lokalnego rodowiska naturalnego (woda w Zalewie Zegrzy skim i okolicznych akwenach), a tak e podniesienie wiadomo ci spo ecznoci lokalnej w zakresie ochrony rodowiska.
6. Podniesienie wiedzy i wiadomo ci konsumentów o jako ci wybranych artyku ów spo ywczych.
7. Podniesienie umiej tno ci praktycznych absolwentów wy szych uczelni,
ukierunkowanie wiedzy na potrzeby potencjalnych pracodawców.
8. Podniesienie wiadomo ci proekologicznej spo ecze stwa.
9. Zaanga owanie interesariuszy w dzia ania z obszaru ochrony rodowiska i
zaanga owania spo ecznego.
28

Materia y dla uczestników spotkania informacyjnego na temat spo ecznej odpowiedzialnoci biznesu organizowanego w ramach projektu „Zwi kszenie konkurencyjno ci regionów
poprzez spo eczn odpowiedzialno biznesu (CSR)”, PARP, 2012, https://csr.parp.gov.pl/ﬁles/74/455/14301.doc (dost p 14 lutego 2016 r.).
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10. Zbudowanie d ugotrwa ych relacji spó ka-interesariusze, opartych na wzajemnym zaufaniu.
11. Obni enie kosztów dzia alno ci ﬁrmy.
12. Umocnienie znaczenia marki JARS Sp. z o.o. u interesariuszy29.

7. Fundamentalne praktyki i obszary wdra ania CSR w uj ciu
mi dzynarodowej normy spo ecznej odpowiedzialno ci ISO 26000
7.1. Ogólny opis normy ISO 26000
Norma ISO 26000: Guidance on social responsibility (w wersji polskiej PN-ISO
26000:2012 Wytyczne dotycz ce spo ecznej odpowiedzialno ci) pozwala na usystematyzowanie wiedzy z zakresu spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu30. Mo e
ona stanowi wsparcie dla organizacji ró nego typu, zainteresowanych w czeniem
dzia a spo ecznie odpowiedzialnych w swoje strategie w celu osi gni cia zarówno
krótko-, jak i d ugookresowych korzy ci. Jest to swego rodzaju przewodnik dla organizacji dotycz cy stosowania zasad odpowiedzialno ci spo ecznej i rodowiskowej.
Nale y podkre li , e omawiana norma jest dobrowolna i nie podlega certyﬁkacji.
ISO 26000 nie jest wi c norm systemu zarz dzania, a raczej uznawana jest za zbiór
praktyk i standardów daj cych mo liwo dobrowolnego wykorzystania. Jednocze nie
mo e ona stanowi uzupe nienie ju istniej cych systemów, np. ISO 9001 – normy zarz dzania jako ci , ISO 14001 – normy zarz dzania rodowiskowego czy te OHSAS
18001/PN-N-18001, dotycz cej zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy31.

7.2. Obszary spo ecznej odpowiedzialno ci wed ug ISO 26000
ISO 26000 wylicza siedem podstawowych obszarów spo ecznej odpowiedzialno ci,
dzi ki czemu przedsi biorstwa, organizacje rz dowe i pozarz dowe mog zweryﬁkowa i usystematyzowa swoje dzia ania zgodnie z ide CSR. Obszary te stanowi :
1. ad organizacyjny,
2. prawa cz owieka,
3. praktyki z zakresu pracy,
4. rodowisko,
5. uczciwe praktyki operacyjne,
6. zagadnienia konsumenckie,
7. zaanga owanie spo eczne i rozwój spo eczno ci lokalnej.
29

30

31

Strategia CSR Firmy JARS Sp. z o.o., http://www.jars.pl/database/uploads/ﬁle/STRATEGIA%20
CSR%20JARS.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
ISO 26000 – promocja standardów spo ecznej odpowiedzialno ci w przedsi biorstwach, http://
www.odpowiedzialnaﬁrma.pl/o-csr/iso-26000 (dost p 14 lutego 2016 r.).
Odkrywaj c ISO 26000, Polski Komitet Normalizacyjny, http://www.pkn.pl/sites/default/ﬁles/
discovering_iso_26000.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
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Ryc. 4. Spo eczna odpowiedzialno : 7 kluczowych obszarów.

ród o: Odkrywaj c ISO 26000.
ad organizacyjny
Mowa o systemie, dzi ki któremu organizacje podejmuj i wdra aj decyzje. ad
organizacyjny jest uznawany za jeden z najwa niejszych czynników pozwalaj cych
wzi odpowiedzialno za wp yw na spo ecze stwo, zw aszcza spo eczno ci lokalne i rodowisko. Ma on podwójn rol : jest zarówno obszarem dzia a organizacji,
jak i rodkiem przyczyniaj cym si do wzrostu spo ecznej odpowiedzialno ci. ad
organizacyjny w omawianej normie nie zosta szczegó owo rozpisany na podaspekty.
Przyk ady dobrych praktyk: Rady Klientów Banku BG , czyli cykliczne zgromadzenia konsultacyjne z agroprzedsi biorcami korzystaj cymi z us ug ﬁrmy; stworzenie Kodeksu Etyki i powo anie Rzecznika ds. Etyki w spó ce Lubelski W giel
„Bogdanka” (pozwala to m.in. identyﬁkowa potencjalne konﬂikty interesów).
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Prawa cz owieka
Prawa cz owieka mo na podzieli na dwie szerokie kategorie, z których pierwsza
odnosi si do praw obywatelskich i politycznych, za druga do praw gospodarczych,
spo ecznych i kulturalnych. W obszarze prawa cz owieka wyszczególniono osiem
zagadnie , które stanowi : nale yta staranno , sytuacje zagro enia praw cz owieka, unikanie wspó udzia u, rozpatrywanie skarg, dyskryminacja i grupy szczególnie wra liwe, prawa obywatelskie osobiste i polityczne, prawa gospodarcze, spoeczne i kulturalne, fundamentalne zasady i prawa w pracy.
Przyk ady dobrych praktyk: warsztaty dla pracowników koncernu hut ArcelorMittal
Poland dotycz ce efektywnej wspó pracy mi dzykulturowej (m.in. nawi zywanie
kontaktów z obcokrajowcami, rola stereotypów, ró nice w kulturowym podej ciu
do hierarchii organizacyjnej czy czasu); program Obs uga bez barier Banku Zachodniego WBK, w ramach którego m.in. stworzono videochat – kana do obs ugi
nies ysz cych klientów pos uguj cych si j zykiem migowym.
Praktyki z zakresu pracy
Trzeci kluczowy obszar normy ISO 26000 stanowi praktyki z zakresu pracy. Rozumienie i realizacja tego aspektu dalece wykracza poza relacje organizacji z jej
bezpo rednimi pracownikami. Obszar ten obejmuje m.in. kwestie zwi zane z awansowaniem i rekrutacj , procedurami dyscyplinarnymi, rozwi zywaniem umów,
sporami, szkoleniami i programami doskonalenia zawodowego, BHP, organizacjami pracowniczymi, polityk wynagrodzeniow , dialogiem spo ecznym i komisjami
trójstronnymi.
Praktyki z zakresu pracy zosta y w ramach interesuj cej nas normy podzielone
na pi zagadnie : zatrudnienie i stosunki pracy, warunki pracy i ochrona socjalna,
dialog spo eczny, bezpiecze stwo i higiena pracy, rozwój cz owieka i szkolenia w
miejscu pracy.
Warto wspomnie , e w tym obszarze lokuje si równie wolontariat pracowniczy, od którego ﬁrmy cz sto rozpoczynaj dzia ania CSR.
Przyk ady dobrych praktyk: Program Zach t BHP wprowadzony przez PKN ORLEN, nagradzaj cy pracowników za pomys y pozwalaj ce eliminowa lub ogranicza konkretne zagro enia dla bezpiecze stwa pracy; program Family Care realizowany przez centrum us ug dla biznesu HP Global Business Center, polegaj cy
na doﬁnansowaniu wykwaliﬁkowanej opieki piel gniarskiej w razie nag ej lub
przewlek ej choroby bliskiej osoby pozostaj cej na utrzymaniu pracownika; Blue
Media S.A., spó ka dzia aj ca w sektorze IT, p aci pracownikom za ka dy kilometr
w drodze do pracy przejechany na rowerze; Infosys BPO Poland, cz
indyjskiego
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giganta us ug dla biznesu, za o y a ﬁrmowe przedszkole, by wspiera pracowników
w czeniu ycia rodzinnego i zawodowego; Karta Stosunków Pracy, stanowi ca
podstaw dialogu i wspó pracy dla przedstawicieli Volkswagen Motor Polska i za ogi, szczegó owo okre la standardy powiadamiania, konsultacji i wspó decydowania.
rodowisko
W dobie wyczerpywania si zasobów naturalnych, wzrastaj cego poziomu zanieczyszcze , zmian klimatu i degradacji rodowiska do tego obszaru przywi zuje si
znacz c uwag . Wa n rol pe ni trendy ekologiczne, wzrost wiadomo ci konsumentów czy chocia by polityka klimatyczna UE. Organizacje niekiedy bezporednio, a czasem po rednio s zmuszane do zmiany swoich dzia a i zmniejszenia
negatywnego wp ywu na rodowisko.
W tym obszarze wyszczególniono cztery g ówne aspekty: zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównowa one wykorzystanie zasobów, agodzenie skutków oraz
adaptacja do zmian klimatu i wreszcie ochrona rodowiska, ró norodno biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych.
Przyk ady dobrych praktyk: PGE Polska Grupa Energetyczna realizuje program
obejmuj cy m.in. montowanie platform dla bocianich gniazd na s upach energetycznych oraz zabezpieczanie linii wysokiego napi cia w sposób chroni cy ycie
dzikich ptaków; ﬁrma Capgemini, wiadcz ca us ugi w zakresie konsultingu, technologii informatycznych i outsourcingu, przygotowa a platform wspólnych dojazdów do pracy, pozwalaj c ograniczy emisj CO2, a pracownikom – zaoszcz dzi
oraz lepiej pozna si nawzajem.
Uczciwe praktyki operacyjne
Uczciwo w praktykach operacyjnych odnosi si do kontaktów mi dzy organizacjami w zgodzie z zasadami i normami etycznymi. Na wspomniany obszar sk ada
si pi zagadnie : przeciwdzia anie korupcji, odpowiedzialne anga owanie si w
dzia alno polityczn , uczciwa konkurencja, promowanie spo ecznej odpowiedzialno ci w a cuchu warto ci, poszanowanie praw w asno ci. Obejmuje on m.in.
relacje z dostawcami, edukacj rynku oraz dialog i konsultacje z interesariuszami.
Przyk ady dobrych praktyk: zawi zanie z inicjatywy ﬁrmy eRecruitment Solutions
Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk
w Rekrutacji, który promuje m.in. dba o o relacje z kandydatami i ich wra enia
z przebiegu naboru; dzielenie si przez ﬁrm spedycyjn DB Schenker Logistics z
j klientami wiedz na temat mo liwo ci doskonalenia biznesu w ramach kultury
jej
zarz dzania Lean; wspó praca Grupy Raben, dzia aj cej w bran y logistycznej, z
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podmiotami ekonomii spo ecznej, m.in. zatrudniaj c osoby niepe nosprawne intelektualnie Spó dzielni Socjaln KOSS, której zleci a etykietowanie produktów oraz
ich przepakowywanie i konfekcjonowanie, a tak e z Warsztatami Terapii Zaj ciowej
w Piaskach, w których zamawia ﬁrmowe gad ety (ekologiczne ci arówki z drewna).
Zagadnienia konsumenckie
Bior c pod uwag wzrastaj c wiadomo konsumentów dotycz c ich praw oraz
uaktywniaj ce si organizacje pomagaj ce ich broni , obszar zagadnie konsumenckich i dobre praktyki na tym polu staj si kluczowe dla organizacji.
W rzeczonym obszarze autorzy ISO 26000 wyró nili nast puj ce zagadnienia:
uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki dotycz ce umów, ochron zdrowia i bezpiecze stwo konsumentów, zrównowa on
konsumpcj , obs ug konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów,
ochron danych i prywatno ci konsumenta, dost p do podstawowych us ug, edukacj i wiadomo .
Przyk ady dobrych praktyk: program Mo e zadbajmy o morze ﬁrmy FroSTA, w
ramach którego konsumenci s uczeni wiadomego wyboru ryb, m.in. tego, które
gatunki s zagro one; program Budowanie Niezale no ci Finansowej Kobiet banku
Citi Handlowy, polegaj cy na wsparciu, m.in. szkoleniowym i doradczym, kobiet
dotkni tych przemoc .
Zaanga owanie spo eczne i rozwój spo eczno ci lokalnej
Ostatnim kluczowym obszarem jest zaanga owanie spo eczne i rozwój spo eczno ci lokalnej. Jest to obszar, na którym organizacje koncentruj si najcz ciej,
gdy zazwyczaj wi e si to z innymi aspektami dzia alno ci, np. dialogiem z interesariuszami; z tego powodu dobre praktyki z tej sfery s wyj tkowo ró norodne
i doskonale pokazuj szeroki zakres mo liwych dzia a w dziedzinie spo ecznej
odpowiedzialno ci. Omawiany obszar tworzy siedem podstawowych zagadnie :
zaanga owanie spo eczne, edukacja i kultura, tworzenie miejsc pracy i rozwijanie
umiej tno ci, rozwój i dost p do technologii, tworzenie bogactwa i dochodu, zdrowie oraz inwestycje spo eczne.
Przyk ady dobrych praktyk: ﬁrma IT Luxoft Poland zorganizowa a wspóln gwiazdk dla podopiecznych podkrakowskiego O rodka „Dzie o Pomocy Dzieciom” oraz
dzieci pracowników ﬁrmy; dostawca energii elektrycznej EDF Polska wspiera aktywno sportow niepe nosprawnych oraz ﬁnansuje koszty ogrzewania wybranym organizacjom i instytucjom przeciwdzia aj cym wykluczeniu spo ecznemu;
Grupa Muszkieterów (supermarkety Intermarché i Bricomarché) przeprowadzi a
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akcj zbiórki krwi oraz kampani promuj c krwiodawstwo; Kronopol, producent
p yt i wyrobów drewnopochodnych, zrewitalizowa szlak rowerowo pieszy i ustawi
przyrz dy do wicze w arach; Orange Polska realizuje program dotacyjny dla organizacji spo ecznych chc cych wykorzystywa nowe technologie w realizacji proj
jektów
edukacyjnych; pracownicy Grupy Kapita owej PGE zebrali rodki na budow domów dla mieszka ców Filipin, którzy ucierpieli w wyniku tajfunu; producent
chemii gospodarczej, ﬁrma Henkel, wys a a wolontariuszy do szkó podstawowych
w ca ej Polsce, którzy przeprowadzili szereg prelekcji na temat zrównowa onego
rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji; PKP, aby przeciwdzia a bezdomno ci oraz
ogranicza obecno osób bezdomnych na dworcach, wspiera ﬁnansowo organizacje pozarz dowe zajmuj ce si d ugofalow pomoc dla nich.

7. 3. Dobre praktyki w wybranych obszarach wdra ania CSR
Obszar PRAWA CZ OWIEKA
Agencja po rednictwa pracy OTTO Polska to przyk ad ﬁrmy z sektora M P
prowadz cej dzia ania maj ce na celu wsparcie grup nara onych na wykluczenie
spo eczne32. Mi dzy innymi od 2011 r. realizuje ona projekt Prawdziwy talent nie
ma barier, maj cy na celu aktywizacj zawodow osób z niepe nosprawno ciami.
Firma w 2012 r. zatrudni a 20 takich osób, w 2014 r. liczba ta wynosi a 16 (15%
wszystkich zatrudnionych). Pracuj w dzia ach rekrutacji, kadrowo-p acowym, IT i
marketingu. Wi kszo z nich funkcjonuje w oparciu o teleprac (tzw. home ofﬁce),
przy czym ﬁrma zapewnia wyposa enie stanowisk pracy (np. w komputer, telefon i
dost p do Internetu). Osoby z niepe nosprawno ciami, podobnie jak inni zatrudnieni, obj te s pakietem dodatkowych wiadcze (opieka zdrowotna, karta sportowa)
oraz przywilejów (premie, dodatki socjalne, udzia w szkoleniach). Rekrutacja jest
ci g a i prowadzona do wszystkich dzia ów.
Przedsi biorstwo prowadzi te projekt maj cy na celu aktywizacj zawodow
ludzi bezdomnych: Praca szans na lepsze ycie. W 2009 r. OTTO wys a o listy do
ponad 400 przedsi biorców z pro b o stworzenie jednego, próbnego miejsca pracy
dla osoby bezdomnej. Wa nym elementem projektu by kalendarz z sylwetkami
osób bezdomnych, które dzi ki pracy odzyska y wp yw na w asne ycie33.
Kolejne przedsi biorstwo z sektora M P, Nikon Polska, od 2011 r. prowadzi program pod has em Twoje zdj cie. Twoje prawo, w ramach którego stworzono portal
fotoprawo.pl. Celem programu jest przekazanie wiedzy na temat praw autorskich
32

33

Odpowiedzialno Spo eczna w Biznesie – Raport z dzia a OTTO Polska 2013, http://raportyspoleczne.pl/wp-content/uploads/raports/0050810e732523c8d6d282fcef60b2da.pdf (dost p 14
lutego 2016 r.).
Praca szans na godne ycie, https://www.ottopraca.pl/strony/o-otto-odpowiedzialnoscspoleczna-w-biznesie-praca-szans-na-godne-ycie/ (dost p 14 lutego 2016 r.).
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oraz wskazanie narz dzi ich ochrony. Akcja jest skierowana do wszystkich, którzy
tworz i wykorzystuj fotograﬁ : nie tylko do profesjonalnych fotografów, ale tak e
do agencji fotograﬁcznych i reklamowych, domów medialnych, redakcji gazet itd.
Portal jest miejscem, gdzie ka dy zainteresowany prawem autorskim mo e znale przydatne informacje, takie jak bezp atne wzory umów (np. zezwolenie na
publikacj wizerunku, umowa licencyjna na wykorzystanie zdj na portalu internetowym, umowa z modelk o pozowanie), dobre przyk ady stosowania prawa
autorskiego, propozycje zasad post powania, a tak e narz dzia do badania statystyk
podpisów pod zdj ciami. Na stronie znajduje si te szereg praktycznych artyku ów,
np. Zdj cia w sieci – w asno wspólna?, Kiedy fotograﬁa jest utworem i kiedy jest
wspó autorska?, Fakty i mity, czyli o prawach autorskich dla blogerów.
Dodatkowym elementem projektu jest przewodnik Prawo i sztuka, powsta y we
wspó pracy ze studentami prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz sto ecznej Akademii Sztuk Pi knych. Porusza on m.in. problematyk praw maj tkowych i osobistych,
licencji w Internecie czy prawa do wykorzystania wizerunku, a dla prostszego i ciekawszego przekazu stworzono go w formie komiksu. Publikacja ta zosta a bezp atnie
udost pniona w wersji elektronicznej, m.in. na Google Play, Issuu i iTunes34. W ramach
programu powsta tak e Kodeks dobrych praktyk, czyli lista zasad, których przestrzeganie ma zapewni dobr wspó prac pomi dzy fotografami i zleceniodawcami.
Obszar ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE
Horus Innowacyjne Materia y Przemys owe to ﬁrma z sektora M P, która k adzie
szczególnie du y nacisk na przejrzyste i rzetelne informowanie o dystrybuowanych
produktach oraz na edukowanie odbiorców swojej oferty. Przedsi biorstwo od 4 lat
prowadzi specjalistycznego bloga35, na którym zamieszcza materia y dotycz ce produktów, technologii, rozwi za i zastosowa , które proponuje na co dzie klientom.
W przygotowanie tre ci na stron zaanga owani s pracownicy wszystkich dzia ów.
Przyk adowe artyku y umieszczone na blogu to Lepiej widoczni, widocznie lepsi
– wp yw wyboru materia u odblaskowego na bezpiecze stwo u ytkownika, Dobra
odzie robocza – tylko klient wiadomy dokonuje dobrych wyborów, Elementy odblaskowe – jak dokona dobrego wyboru, Krótkie streszczenie nowej normy PN-EN ISO
20471, BHP na weso o, Jak dzia aj odblaski? oraz Doﬁnansowanie na BHP od ZUS.
Firma jest przekonana, e edukacja klienta i umo liwianie mu wiadomego podejmowania decyzji zakupowych jest fundamentem solidnej i warto ciowej wspó pracy. Poza prowadzeniem bloga temu celowi s u m.in. ﬁlmy wideo z prezentacj aplikacji i technologii, kompleksowe prezentacje produktów i technologii u
34

35

PRAWO I SZTUKA. 12 historii pisanych przez prawo a namalowanych przez sztuk , http://fotoprawo.pl/index.php/2014/12/prawo-sztuka-12-historii-pisanych-prawo-namalowanych-sztuke/
(dost p 14 lutego 2016 r.).
http://www.horus.net.pl/blog (dost p 14 lutego 2016 r.).
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klientów, cykliczne szkolenia dla pracowników zwi zanych z bezpo redni obs ug
klientów oraz cykliczne badania satysfakcji klientów.
Bogata i stale aktualizowana baza dobrych praktyk w poszczególnych obszarach
ISO 26000, prowadzona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znajduje si pod
adresem http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/

8. Znaczenie mapowania i anga owania interesariuszy
dla prowadzenia zrównowa onego biznesu
8.1. Mapowanie interesariuszy
Przez interesariuszy rozumiemy jednostki, grupy i podmioty, które bezpo rednio
lub po rednio wp ywaj na dzia alno danego przedsi biorstwa (lub szerzej – organizacji), a jednocze nie same pozostaj pod wp ywem jego dzia a . W ród typowych interesariuszy ﬁrm mo na wymieni ich pracowników, zarz d, w a cicieli,
kooperantów, konkurentów, klientów, odbiorców dzia a z zakresu CSR, lokalne
spo eczno ci, zwi zki zawodowe, organizacje pozarz dowe, administracj samorz dow i centraln , banki, media itd. Dla ka dego konkretnego przedsi biorstwa
poszczególni interesariusze b d mieli ró ne znaczenie.
Charakter relacji z interesariuszami stanowi podstawowy kontekst dla sukcesu
rynkowego przedsi biorstw, a tak e przes dza o ich spo ecznej odpowiedzialno ci
(lub jej braku). Z tego wzgl du ich wiadome kszta towanie w warunkach dialogu jest jednym z zasadniczych zada kadr menad erskich. Warunkiem wst pnym
w a ciwego zarz dzania tymi relacjami jest ich mapowanie, tj. systematyczne i
precyzyjne identyﬁkowanie interesariuszy (nawet do poziomu imienia i nazwiska)
zarówno tych z wewn trz, jak i zewn trz przedsi biorstwa, w tym tych, którzy s
z nim zwi zani po rednio lub jedynie potencjalnie (np. osoby i grupy, które mog
by zainteresowane dzia aniami ﬁrmy z zakresu CSR). Umo liwia ono uzyskanie
obrazu dynamiki relacji z otoczeniem, przewa nie dalece bardziej z o onej ni wynika oby z codziennych do wiadcze zarz dzaj cych dan ﬁrm .
Po sporz dzeniu listy wszystkich interesariuszy nale y okre li stopie ich zainteresowania przedsi biorstwem, a tak e ich wp yw na przedsi biorstwo. Nast pnie
rozwa a si wa no poszczególnych jednostek i grup dla przedsi biorstwa i hierarchizuje list . Podzia interesariuszy na tych, od których funkcjonowanie ﬁrmy
jest bezpo rednio uzale nione oraz tych, których relacja z przedsi biorstwem nie
jest kluczowa dla jego przetrwania i rozwoju ma szczególne znaczenie w przypadku
podmiotów o rozbudowanej strukturze i z o onej sieci relacji36.
36

M. Grzybek, Zarz dzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zarzadzanie-relacjami-z-interesariuszami-jako-jeden-z-elementow-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu/#a (dost p 14 lutego 2016 r.).
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Dysponuj c szczegó ow map interesariuszy mo na strategicznie zarz dza
relacjami z nimi: podtrzymywa , pog bia lub rewidowa istniej ce, nawi zywa
nowe itd. Pozwala ona m.in. zidentyﬁkowa potencjalnych sojuszników w realizacji
strategii CSR, a tak e jej odbiorców.

8.2. Anga owanie interesariuszy
Prawid owa identyﬁkacja kluczowych interesariuszy ﬁrmy oraz ich efektywne anga owanie w jej dzia ania ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, umo liwia skuteczne osi ganie celów biznesowych; sztandarowym przyk adem jest tutaj metodologia
customer development, zak adaj ca projektowanie i wprowadzanie na rynek produktów i us ug w nieustaj cym dialogu z potencjalnymi klientami, w oparciu o to,
jak oni sami do wiadczaj okre lonych problemów i jakie ich rozwi zania postrzegaj za optymalne. Po drugie, dok adne zdeﬁniowanie oczekiwa i potrzeb interesariuszy, a nast pnie podj cie z nimi dialogu i wspó pracy znacznie zwi ksza szans
na skuteczn realizacj celów zapisanych w strategii spo ecznej odpowiedzialno ci
ﬁrmy. Oba te cele s zreszt ze sob powi zane: mapa ukazuje zarz dzaj cym szerszy kontekst spo eczny funkcjonowania ich ﬁrm, którego uwzgl dnienie umo liwia
trwa y i zrównowa ony rozwój ich przedsi wzi cia.
M. Grzybek zwraca uwag na cztery g ówne formy anga owania interesariuszy,
które stanowi : komunikacja, konsultacje, partnerstwo i dialog.
Komunikacja jest najprostszym i najcz ciej wykorzystywanym sposobem anga owania interesariuszy. Narz dziami u ywanymi do informowania interesariuszy o funkcjonowaniu przedsi biorstwa i podejmowanych przez nie inicjatywach s
m.in. szkolenia pracowników, raporty, newslettery, strony intranetowe (interesariusze wewn trzni) oraz konferencje tematyczne, strony internetowe, otwarte spotkania, informacje prasowe, komunikacja marketingowa (interesariusze zewn trzni).
Z kolei konsultacje maj na celu poznanie opinii interesariuszy, np. w sprawie
produktu czy us ugi planowanej do wprowadzenia na rynek czy oceny dzia alno ci
ﬁlantropijnej przedsi biorstwa. Powszechnie stosowane narz dzia konsultacji stanowi m.in. badania ankietowe (w tym internetowe), grupy focusowe oraz spotkania
z interesariuszami.
Partnerstwa s form relacji z interesariuszami wymagaj c najwi kszego zaanga owania obu stron, na dodatek przewa nie d ugotrwa ego. Przyk adowymi
formami partnerstw s wspólne projekty na rzecz zrównowa onego rozwoju, stowarzyszenia i wspó praca strategiczna.
Jak zwraca uwag Grzybek, w przypadku wi kszych przedsi biorstw o d ugiej
li cie interesariuszy warto sformalizowa i ustrukturyzowa proces dialogu – tak,
by mie pewno dotarcia do wszystkich kluczowych grup i aby mia y one równe
szanse wzi cia udzia u w ca ym procesie. Narz dzia, które mog by w tym po-
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mocne, to m.in. panele doradcze, fora interesariuszy i spotkania podsumowuj ce, a
tak e ró ne formy wirtualnego zaanga owania w Internecie.
Z ogólnopolskich bada Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci z 2011 r.
wynika, e do obszarów CSR, w których najcz ciej dochodzi do wspó pracy ﬁrm
z interesariuszami, nale ochrona rodowiska, edukacja (doﬁnansowanie szkó ),
organizacja szkole , promocja zdrowia i rozwój infrastruktury lokalnej.

8.3. Standardy dialogu z interesariuszami
Prawid owy i efektywny dialog z interesariuszami jest trudnym wyzwaniem. Dlatego mi dzynarodowa organizacja AccountAbility stworzy a gotowe standardy,
AA100037 stanowi ce szczegó owe wytyczne w sprawie kolejnych etapów dialogu.
Opieraj si one na trzech g ównych zasadach:
• w czania w dzia ania ﬁrmy (inclusivity), która zobowi zuje ﬁrmy m.in. do
umo liwiania interesariuszom bezpo redniego komunikowania swoich potrzeb i oczekiwa ,
• istotno ci (materiality), która mówi o konieczno ci identyﬁkacji kwestii
szczególnie wa nych dla przedsi biorstwa i jego interesariuszy,
• odpowiadania (responsiveness), zgodnie z któr ﬁrma powinna odpowiada
na kwestie podnoszone przez swoich interesariuszy.

8.4. Przyk ad dialogu ﬁrmy z interesariuszami
Wzorcow dobr praktyk w zakresie prowadzenia systemowego dialogu z interesariuszami s rozwi zania przyj te przez giganta z bran y telekomunikacyjnej
– ﬁrm Orange Polska. Ich uniwersalny wymiar, wynikaj cy m.in. ze zgodno ci ze
standardem AA11000, czyni je wartym polecenia punktem odniesienia dla ma ych i
rednich przedsi biorstw, a tak e dla innych organizacji – tym bardziej, e w Polsce
brak jak dot d dobrych praktyk z sektora M P.
Mimo i dialog Orange z interesariuszami jest bardzo rozbudowany, ﬁrma w
swoich raportach spo ecznych stawia na proste, przejrzyste i syntetyczne graﬁki obrazuj ce czo owe grupy interesariuszy, z przypisanymi do nich g ównymi formami
dialogu. Praktyka ta pokazuje, e nawet skomplikowane programy warto pokazywa w jak najprostszej formie.

37

Standardy AA1000. Narz dzie spo ecznej odpowiedzialno ci organizacji. Przewodnik dla biznesu, http://www.accountability.org/images/content/4/6/469.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
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Ryc. 5. Dialog ﬁrmy Orange z interesariuszami wed ug raportu spo ecznej odpowiedzialno ci z 2013 r.38

38

Raport spo ecznej odpowiedzialno ci Orange Polska 2013, http://www.orange.pl/ocp-http/PL/
Binary2/2001014/4098078591.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
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Ryc. 6. Dialog ﬁrmy Orange z interesariuszami wed ug raportu spo ecznej odpowiedzialno ci z 2012 r.39

Szczególnie warto ciowe ród a praktycznych informacji na temat budowania relacji z interesariuszami stanowi :
Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podr cznik dla ﬁrm40, opracowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we wspó pracy z przedstawicielami rodowisk biznesowych. Stanowi on kompilacj do wiadcze
przedsi biorstw, które w ró nych formach i na ró nych poziomach anga uj
interesariuszy do swoich dzia a ;
strona internetowa http://interesariusze.pl/, na której zgromadzono informacje o tym, jak prowadzi dialog z interesariuszami i budowa z nimi relacje,
a tak e bogaty katalog dobrych praktyk w tym zakresie.

39

40

Raport spo ecznej odpowiedzialno ci Orange Polska 2012, http://www.orange.pl/ocp-http/PL/
Binary2/1996861/4089572809.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
Dialog i budowanie relacji z interesariuszami – podr cznik dla ﬁrm, Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, 2014, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/10/Publikacja_Dialog-ibudowanie-relacji-z-interesariuszami-podr%C4%99cznik-dla-ﬁrm.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
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9. Zarz dzanie ryzykami oraz szansami
z zakresu zrównowa onego rozwoju i CSR
W XXI w. przedsi biorstwa, które nie zaanga uj si aktywnie w dzia ania ze sfery
CSR mog niepostrze enie wkroczy na drog do upadku, wskazuj eksperci z ﬁrmy doradczej Deloitte41. Jednocze nie wi kszo wyzwa zwi zanych z podj ciem
dzia a spo ecznie odpowiedzialnych mo na jednocze nie traktowa jako szanse;
jak zauwa a R. Rudnicki, CSR mo na zaliczy do tzw. opportunity risks, czyli ryzyk, które biznes wiadomie podejmuje, gdy wierzy, e s u budowaniu warto ci,
zysków, wzrostu42.
Co istotne, wraz z nasilaniem si problemów spo ecznych i ekologicznych – kryzys demograﬁczny, rosn ce nierówno ci, zmiany klimatyczne i wyczerpywanie si
zasobów naturalnych to jedynie wybrane przyk ady – nierzadko cz si one i
wzmacniaj swoje oddzia ywanie, nieraz w trudny do przewidzenia sposób. Dlatego koncentracja na unikaniu ryzyka mo e si okaza niewystarczaj cym podejciem. Deloitte przekonuje, e ﬁrmy powinny przyj aktywn postaw w odniesieniu do odpowiedzialno ci spo ecznej i zrównowa onego rozwoju: opart nie tylko
na identyﬁkacji zagro e , ale równie potencjalnych mo liwo ci.
W przywo anej ju publikacji (Zarz dzanie ryzykiem. Spo eczna...) ﬁrma proponuje oprze zarz dzanie ryzykiem i szansami w obszarze odpowiedzialno ci spoecznej na metodologii opartej o dziewi kroków, które w najwi kszym mo liwym
skrócie przedstawiaj si nast puj co:
Krok pierwszy: Zrozum tera niejszo
• Analiza istniej cych i mo liwych do wprowadzenia w przysz o ci regulacji
w zakresie pracy, BHP czy ochrony rodowiska.
• Przyjrzenie si dzia aniom w zakresie zrównowa onego rozwoju, jakie podejmuj nasi g ówni rynkowi rywale oraz ich efektom – spo ecznym, ekologicznym i biznesowym.
• Przeprowadzenie bada interesariuszy i ustalenie, jakie kwestie uznaj za
wa ne oraz jakimi warto ciami si kieruj .
• Rozpocz cie skoordynowanego gromadzenia informacji na temat prowadzonych dzia a z zakresu CSR.
• Pilnowanie, aby entuzjazm zwi zany z inicjatywami podejmowanymi w
omawianym obszarze nie odwróci uwagi od podstawowego zadania ﬁrmy,
jakim jest wypracowywanie zysków.
41

42

Zarz dzanie ryzykiem. Spo eczna odpowiedzialno biznesu i zrównowa ony rozwój, Deloitte
2011, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/attachments/news/Zarzadzanie_ryzyskiem_a_CSR_Deloitte_2011.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
R. Rudnicki, Co ma CSR do zarz dzania ryzykiem?, http://ryzyko.blox.pl/2012/04/Co-ma-CSR-do-zarzadzania-ryzykiem.html (dost p 14 lutego 2016 r.).
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Krok drugi: Przewiduj przysz o
• Postawienie sobie pytania, jak spu cizn pozostawi po sobie nasze przedsi biorstwo oraz zaplanowanie takich dzia a z zakresu CSR, aby wspiera y jego
podstawow dzia alno i realizacj istniej cych strategii oraz wzmacnia y
jego pozycj w spo eczno ci.
Krok trzeci: Zaplanuj podró
• Ustalenie konkretnych celów i priorytetów oraz ich powi zanie z celami cao ciowej strategii biznesowej ﬁrmy.
• Opisanie luk pomi dzy obecnym a docelowym stanem aktywno ci w zakresie CSR.
• Analiza potencjalnych ryzyk, które mog zagrozi realizacji przyj tych celów.
Krok czwarty: Planuj i buduj
• Dokonanie oceny zasobów potrzebnych do osi gni cia celów wyznaczonych
w zakresie CSR (tutaj m.in. zdeﬁniowanie ról i przypisanie odpowiedzialnoci poszczególnym menad erom i pracownikom).
Krok pi ty: Wykonaj
• Opracowanie strategii zarz dczych oraz procedur s u cych zapewnieniu
prawid owej i efektywnej realizacji celów ze sfery CSR.
Krok szósty: Sprawdzaj i koryguj
• Wypracowanie metod pomiaru efektów prowadzonych dzia a oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej od interesariuszy, a nast pnie korekta przyj tych
planów.
Krok siódmy: Raportuj i komunikuj
• Wprowadzenie zmian do struktury i zawarto ci merytorycznej raportu z
dzia a w obszarze CSR tak, by uwzgl dni podj t reorganizacj dzia a
spo ecznie odpowiedzialnych.
Krok ósmy: Weryﬁkuj wewn trznie
• Weryﬁkowanie wska ników opracowanych w celu monitorowania post pów
we wprowadzaniu zasad CSR, a tak e danych i stwierdze zawartych w raportach CSR.
Krok dziewi ty: Weryﬁkuj niezale nie
• Pozyskanie niezale nej weryﬁkacji informacji, które zamierzamy upubliczni za po rednictwem raportu (rady interesariuszy, ﬁrmy audytorskie).
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T. Gasi ski i S. Pijanowski w godnym polecenia, praktycznym podr czniku z zakresu zarz dzania ryzykiem w kontek cie CSR43 podj li si sporz dzenia listy najbardziej istotnych szans i zagro e zwi zanych z w czaniem zagadnie spo ecznej
odpowiedzialno ci i zrównowa onego rozwoju do strategii ﬁrmy. W tej pierwszej
kategorii wymieniaj :
1. redukcj kosztów dzi ki ograniczeniu materia och onno ci oraz energoch onno ci a cuchów dostaw;
2. wzrost zaanga owania i kreatywno ci pracowników oraz kszta towanie wizerunku wiarygodnego pracodawcy i partnera biznesowego;
3. rozwój innowacji spo ecznych i rodowiskowych zarówno w odniesieniu do
produktów i us ug, jak i modelu biznesowego, co pozwala wyró ni si na
rynku oraz dopasowa do zmieniaj cych si potrzeb klientów;
4. wymian do wiadcze oraz budowanie zaufania mi dzy partnerami biznesowymi, co pozwala na szybkie rozpoznawanie oczekiwa rynku i dopasowywanie si do ich zmian;
5. wzrost si y oddzia ywania na rzeczywisto gospodarcz oraz wzmocnienie
stabilno ci otoczenia, dzi ki anga owaniu si w rozwi zywanie problemów
spo ecznych.
Z kolei na li cie zagro e znalaz y si :
1. konieczno zarz dzania zwi kszon liczb interakcji mi dzy interesariuszami, co wymaga znacznie wi kszej determinacji i nak adów;
2. nadal niska wiadomo uczestników rynku w kwestii tego, czym jest ﬁrma
odpowiedzialna spo ecznie i co wnosi do spo ecze stwa, gospodarki i rodowiska;
3. niska si a nabywcza polskich konsumentów, w zwi zku z czym przy wyborze
towarów i us ug cena ma dla nich znacznie wi ksze znaczenie ni sposób
produkcji lub warto ci ﬁrmy;
4. zwi kszona wra liwo na ryzyko utraty reputacji lub nieetyczne dzia ania
ﬁrm w a cuchu dostaw;
5. perspektywa nag a niania przez konkurencj , zwi zki zawodowe, stowarzyszenia konsumentów itp. przypadków niekonsekwencji w przestrzeganiu zasad CSR, a tak e ryzyko pozwu zbiorowego ze strony poszkodowanych przez
dzia ania przedsi biorstwa;
6. zwi kszone nak ady, ni szy zwrot i nierzadko d u szy czas potrzebny na wytworzenie i dystrybucj produktu spe niaj cego wysokie standardy spo eczne
i rodowiskowe (np. ywno ekologiczna).

43

T. Gasi ski i S. Pijanowski, Zarz dzanie ryzykiem w procesie zrównowa onego rozwoju biznesu, Ministerstwo Gospodarki, 2011, http://www.mg.gov.pl/ﬁles/upload/14666/Podrecznik_
pl.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
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Jak zaznaczaj autorzy podr cznika, wymienione czynniki nie wyczerpuj listy
szans i zagro e , która powinna by okre lana indywidualnie dla ka dego przedsi biorstwa.
Warto ciowe publikacje na temat metodologii analizy ryzyk i szans proponowanych
przez ﬁrm Deloitte mo na znale na stronie http://www.deloitte.com/risk

Blok II. Zarz dzanie ekologiczn mark
1. Ekologia i eko-przedsi biorczo
marke ngowych ﬁrm

w strategiach

Wyra nie ro nie liczba wiadomych konsumentów, którzy w swoich wyborach zakupowych zwracaj uwag na kwestie ochrony rodowiska i nierzadko s nawet w
stanie zap aci wy sz cen za produkty i us ugi odpowiedzialne ekologicznie. St d
bierze si wzrastaj ce znaczenie zielonego marketingu (ang. green marketing), czyli dzia a marketingowych maj cych na celu zaprojektowanie, wyprodukowanie,
sprzeda i promocj produktu, który na ka dym etapie cyklu ycia jest przyjazny
rodowisku. Wiele przedsi biorstw, zw aszcza ma ych i rednich, w oparciu o zasady zielonego marketingu zbudowa o ca y swój model biznesowy, inne jedynie
poszerzy y swoj ofert o „zielone” produkty. A co trzeci ameryka ski marketer
uwa a, e „zielony marketing jest bardziej efektywny ni tradycyjne dzia ania promocyjne”; z kolei raport Boston Consulting Group z 2009 r., zatytu owany Wykorzystanie zielonej szansy przez ﬁrmy zorientowane na klienta, dowodzi, e „ekspansja
wiadomo ci ekologicznej stanowi ogromn szans dla ﬁrm innowacyjnych i szybko reaguj cych na zmiany”44.
Znaczenie zielonego marketingu jest dwojakie: umo liwia ﬁrmom pozytywne wyró nienie si na tle konkurencji, ale jednocze nie ma potencja , by by „katalizatorem
zrównowa onej konsumpcji”, jak okre li to dr hab. B. Rok45. Wi e si z tym konieczno edukacji konsumentów, którzy musz nie tylko zna proekologiczne dziaania ﬁrm, ale tak e rozumie ich znaczenie oraz motywacj do ich podejmowania.
Trzeba podkre li , e „kwestie rodowiskowe powinny by zintegrowane z pozosta ymi aspektami dzia alno ci marketingowej – od rozwoju nowych produktów
a po komunikacj , z uwzgl dnieniem wszystkich elementów wyst puj cych pomi dzy”46.
Ma e i rednie przedsi biorstwa powinny by szczególnie zainteresowane mo liwo ciami, jakie stwarza zielony marketing. Du e ﬁrmy korzystaj z licznych korzyci skali, u atwiaj cych konkurencj cenow , a ponadto dysponuj du ymi bud etami na promocj , pozwalaj cymi traﬁa z informacjami o ich produktach i us ugach
do masowego odbiorcy. Szans dla mniejszych podmiotów jest poszukiwanie lub
wr cz kreowanie nowych nisz rynkowych poprzez adresowanie oferty do klientów
44
45

46

Marketingowa gra w zielone, http://csr.pl/article/71/ (dost p 14 lutego 2016 r.).
J. Szumniak, Zrównowa ony rozwój a marketing, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/
zrownowazony-rozwoj-a-marketing/ (dost p 14 lutego 2016 r.).
J. Witczak, Marketing w odcieniach zieleni, http://ecomanager.pl/marketing-w-odcieniach-zieleni/ (dost p 14 lutego 2016 r.).
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wra liwych na kwestie ekologiczne. Zdobywanie przychylno ci tej kategorii konsumentów jest mo liwe nie tylko dzi ki opracowywaniu ekoproduktów i ekous ug,
ale tak e dzi ki podejmowaniu innych dzia a na rzecz rodowiska naturalnego.
Warto przeczyta :
Green Marketing: What Works; What Doesn’t – A Market Study of Practitioners, Watershed Publishing, 2009,
J. Mieszkowicz (red.), Jak organizowa wydarzenia w Zielonym Standardzie?,
Fundacja AERIS FUTURO, 2012,
http://new.zielonewydarzenia.pl/ﬁles/pliki/PORADNIK_calosc_internet_20_09.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
Innocent Drinks – odpowiedzialne i zrównowa one soki
Innocent Drinks to ﬁrma, która od podstaw zbudowa a model biznesowy w oparciu
o zasady zrównowa onego rozwoju, za jej komunikaty marketingowe maj na celu
pozycjonowanie marki jako przyjaznej rodowisku. Przedsi biorstwo, za o one w
1998 r. w Wielkiej Brytanii, produkuje w 100% naturalne i wie e soki przecierowe
(smoothies) dla doros ych i dla dzieci oraz soki pomara czowe, owocowo-mleczne
i sa atki warzywne.
Zasady Innocent Drinks:
Naturalne produkty – wykorzystywanie wy cznie produktów, które s w
100% naturalne, odtwarzalne oraz maj pozytywny wp yw na zdrowie.
Odpowiedzialne sk adniki – owoce s kupowane od gospodarstw, które dbaj
o swoich pracowników i o rodowisko naturalne, a w szczególno ci od tych, które
uzyska y stosowne certyﬁkaty niezale nych organizacji.
Zrównowa one opakowania – przyk adowo, od 2007 r. wszystkie butelki Innocent Drinks, jako pierwszej ﬁrmy na wiecie, produkowane s z plastiku uzyskanego w 100% z recyklingu.
Oszcz dne zarz dzanie zasobami – ambicj ﬁrmy jest ci g e ograniczanie iloci zasobów wykorzystywanych przez ca y model biznesowy. Przyk ad dzia a : w
2007 r. o 16% zredukowano ilo CO2 emitowanego przy okazji produkcji i konsumpcji jednego napoju.
Dzielenie si zyskami – ka dego roku 10% zysków przekazywane jest na potrzeby ﬁrmowej fundacji, która wspiera zrównowa ony rozwój farm w krajach rozwijaj cych si . Ponadto, przedsi biorstwo m.in. przekazuje nadwy k napojów na
potrzeby osób bezdomnych.
Dewiza ﬁrmy brzmi „Nie jeste my doskonali, ale staramy si by w porz dku”.
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2. Ekologia a greenwashing
W ród tak du ej ilo ci proekologicznych rozwi za , tworzyw i certyﬁkatów, atwo
o naci gaczy i oszustów, którzy pod szyldem ekologii próbuj sprzeda swoje produkty. Dzia anie takie nazywa si greenwashingiem. Ze zjawiskiem tym mamy do
czynienia, gdy ﬁrmy nadu ywaj ekologicznej symboliki, aby podkre li „zielone”
dzia anie swoich produktów/us ug lub odci gn uwag od innych obszarów swojego dzia ania, które ewidentnie s szkodliwe dla rodowiska. Termin po raz pierwszy pojawi si w Stanach Zjednoczonych na pocz tku lat 90. XX w. na okre lenie
praktyk, które kolokwialnie mówi c, polegaj na robieniu konsumentom „zielonego
prania mózgu”.
Ró norodne przejawy tego zjawiska przedstawia poni szy spis, opracowany
przez organizacj TerraChoice:
1. Ukryte koszty alternatywne. Firma w nieuzasadniony sposób sugeruje „ekologiczno ” produktu poprzez eksponowanie jego wybranych cech, przy
przemilczaniu innych. Przyk adem mo e by papier wytworzony z drzew
pochodz cych z lasów zarz dzanych w sposób zrównowa ony, przy którego
produkcji zu yto du e ilo ci toksycznych chemikaliów.
2. Brak dowodów. Brak mo liwo ci weryﬁkacji proekologicznych cech produktu, np. brak wiarygodnych certyﬁkatów wystawianych przez podmioty
zewn trzne.
3. Brak precyzji. Opis produktu jest bardzo ogólny lub niejasny i mo e by le
zrozumiany przez konsumenta. Sztandarowy przyk ad to „produkt w 100%
naturalny”, co przecie wcale nie musi oznacza , e jest on przyjazny dla
rodowiska.
4. Brak powi zania. Odwo ywanie si do cech, które nie maj znaczenia dla
wyboru najbardziej ekologicznego produktu spo ród dost pnych w sprzeday; w przypadku rynku ameryka skiego przyk adem mo e by oznaczenie
„nie zawiera CFC”, podczas gdy stosowanie chloroﬂuorow glowodorów zosta o w USA zakazane jakie 20 lat temu.
5. Mniejsze z o. Eksponowanie mniejszego wp ywu na rodowisko w porównaniu do innych produktów z danej kategorii przy przemilczaniu faktu, e jako
ca o jest ona nieekologiczna. Przyk ad mog stanowi „paliwooszcz dne”
samochody terenowe.
6. Ekok amstewka. Maj miejsce np. wówczas, gdy ﬁrmy nielegalnie i bezpodstawnie u ywaj ekologicznych znaków, mimo braku stosownych certyﬁkatów.
7. Kult fa szywych oznakowa . Stosowanie zbyt przerysowanych, sugestywnych obrazów lub opisów, maj cych sugerowa , e zewn trzny podmiot potwierdza „ekologiczno ” wyrobu. Klasycznym przyk adem s pseudoznaki
ekologiczne.
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Lyreco Polska – Ocena Zielonych Produktów
W 2012 r. ﬁrma Lyreco Polska, dostawca artyku ów biurowych, wprowadzi a system Oceny Zielonych Produktów, jako jeden z elementów swojej strategii zrównowa onego rozwoju. Jest on jednocze nie przyk adem skutecznej i rzetelnej komunikacji marketingowej w obszarze eko-przedsi biorczo ci.
Lyreco w wyniku przygotowa do programu wybra o mi dzynarodowe normy
ISO serii 14200 i wdro y o wewn trzne procedury, które sta y si podstaw oceny
produktów pod wzgl dem przyjazno ci dla rodowiska (ISO 14021 oraz ISO 14024
dotycz ce etykiet i deklaracji rodowiskowych). Sposób oceny oparty jest na kilku
stopniach niezale nej weryﬁkacji: producent
Lyreco
Departament Marketingu Lyreco Departament QSS, za metodyka zosta a zaakceptowana przez niezale n mi dzynarodow organizacj SGS. Ocena Zielonych Produktów to równie
j
jeden
z elementów audytów systemu zarz dzania w Lyreco; jest tak e spójna z
kodeksem praktyk reklamowych, opisanych przez Mi dzynarodow Izb Handlow
w celu unikania greenwashingu.
Ka dy produkt uznany za proekologiczny zostaje oznaczony piktogramem zielonego drzewa. W celu zachowania spójno ci znakowania, zastosowano ten sam
system dla wszystkich typów produktów i we wszystkich oddzia ach. Ekologiczne produkty ﬁrmy z tym znakiem mo na znale w Katalogu produktów ekologicznych lub na stronie ﬁrmowej pod zak adk Produkty ekologiczne. Dodatkowo, obok opisu ka dego ekoproduktu umieszczona jest zak adka Dokumentacja z
Certyﬁkatem Zielonego Drzewa, gdzie opisane s powody, dla których dany towar
zosta zakwaliﬁkowany jako przyjazny rodowisku, w podziale na trzy kategorie
argumentów (w asne stwierdzenia rodowiskowe (wed ug ISO 14021), stwierdzenia
certyﬁkatów (ISO 14024), inne kryteria rodowiskowe).
Przyk ad takiej dokumentacji: w 2012 r. procedurze oceny zostali poddani wszyscy producenci dostarczaj cy prawie 6500 produktów do katalogu Lyreco, na 6496
produktów a 1212 uzyska o Certyﬁkat Zielonego Drzewa (18,6%). Obecnie na stronie mo na znale ponad 1383 „zielonych” produktów (ok. 15% ca ego asortymentu
dost pnego on-line, dane na dzie 1 lutego 2016 r.). Jednym z celów za o onych
przez ﬁrm i zapisanych w strategii „Eko-Przysz o ” jest osi gni cie przez takie
produkty 25% udzia u w ogólnej sprzeda y do 2017 r.
Cel strategii „Eko-Przysz o ” Lyreco47: „By najlepszym dostawc rozwi za dla
Biznesu w zakresie tworzenia efektywnego rodowiska pracy i zapewnienie w przysz o ci zrównowa onego rozwoju. Firm gdzie Zrównowa ony rozwój jest uwzgl dniany za ka dym razem, na ka dym poziomie podejmowania ka dej decyzji”.
Strategia Zrównowa onego Rozwoju „Eko-Przysz o ” to cz
ogólnej strategii
biznesowej Lyreco. Oparta jest ona na 3 zasadach, 9 zobowi zaniach i 10 kluczowych wska nikach.
47

Nasza Wizja „Eko-Przysz o ”, http://eco.lyreco.pl/pol/o-lyreco,471.html (dost p 14 lutego 2016 r.).
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Reklama koncernu energetycznego Enea
Reklam Enei mo na uzna za modelowy przyk ad greenwashingu. W 2010 r. zbada a j Komisja Etyki Reklamy, która uzna a, e narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególno ci art. 8 („reklama nie mo e nadu ywa zaufania odbiorcy, ani
te wykorzystywa jego braku do wiadczenia lub wiedzy”). Przedmiotem sprawy
by a reklama prasowa spó ki, zawieraj ca has a „Enea. Czysta energia. Czysty biznes.” oraz „Pot ga wiatru. Si a wody. Korzystamy z natury, by da Ci czyst energi ”. Zespó Orzekaj cy uzna , e wprowadzenie w b d mo e by tak e rezultatem
pomini cia w danej reklamie informacji o istotnym znaczeniu dla adresata (reklama
niepe na). Tymczasem we wspomnianym komunikacie reklamowym przemilczano
fakt, e ﬁrma ponad 92% energii dostarcza korzystaj c z w gla kamiennego i brunatnego, za ze róde odnawialnych pochodzi zaledwie 5,26%. Reklama mo e zatem rodzi mylne wyobra enie u jej odbiorców co do wp ywu ﬁrmy na rodowisko
i jego ochron , o czym jest mowa w art. 35 Kodeksu Etyki Reklamy48.

48

Uchwa a Nr ZO 45/10 w sprawie reklamy ﬁrmy ENEA S.A., Rada Reklamy, https://www.radareklamy.pl/uchwaly-ker/2010/uchwa%C5%82a-nr-zo-45-10-w-sprawie-reklamy-ﬁrmy-enea-s-a
(dost p 14 lutego 2016 r.).

Blok III. Efektywno zarz dzania zasobami
i eko-innowacje
1. Praktyki i narz dzia eko-przedsi biorczo ci
1.1. Deﬁnicja eko-innowacji
Koncepcja eko-innowacji powsta a w latach 90. XX w. w kontek cie rosn cej wiadomo ci zagro e rodowiskowych, a tak e znaczenia innowacji dla konkurencyjno ci przedsi biorstw i wzrostu gospodarczego. Jej deﬁnicja nieustannie ewoluuje
wraz z pojawianiem si nowych rozwi za . „Eko-innowacja – to innowacja, która
poprawia efektywno wykorzystania zasobów naturalnych w gospodarce, zmniejsza negatywny wp yw dzia alno ci cz owieka na rodowisko lub wzmacnia odporno gospodarki na presje rodowiskowe”49. Poza kwestiami uj tymi w deﬁnicji,
istotna jest równie redukcja kosztów oraz zagadnienia bezpiecze stwa, np. mniejsze uzale nienie od dostaw surowców. Podczas wdra ania eko-innowacji nale y
spojrze ca o ciowo na dane rozwi zanie. Istotne jest, aby uwzgl dni bezpo rednie
i po rednie skutki jego zastosowania.

1.2. Innowacyjne eko-produkty
Na rynku jest wiele produktów przyjaznych dla rodowiska, z których znacz ca
cz
posiada stosowne certyﬁkaty i oznaczenia. O innowacyjno ci eko-produktu
mo e wiadczy kilka czynników: rodzaj materia u, z jakiego zosta wykonany,
ograniczenie zu ycia zasobów przy jego produkcji, przyjazny rodowisku sposób
u ytkowania czy mo liwo ci w zakresie poddania produktu utylizacji. Obecnie rozwój technologii pozwala na wyrób produktów z najró niejszych tworzyw, takich
jak cho by:
• algi morskie
• bambus
• bawe na
• bioplastik
• celuloza
• ceramika
• drewno
• EcoAllene (tworzywo produkowane z zu ytych kartonów po napojach)
49

A. Szpor, A. niegocki, Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, mo liwo ci
wsparcia, Instytut Bada Strukturalnych, 2012.
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„Torba na ca e ycie” Tesco
Ekologiczne „torby na ca e ycie” Tesco to inicjatywa realizowana od 2007 r. w
ramach zaanga owania ﬁrmy w ochron rodowiska naturalnego. Tak ekologiczn
torb mo na kupi w ka dym supermarkecie, a gdy si zu yje, zniszczy lub ulegnie
j
jakiemukolwiek
uszkodzeniu – bezp atnie wymieni na now , bez konieczno ci
okazywania paragonu. Torba wykonana jest z trwa ego i przyjaznego rodowisku
materia u jutowego50. Co wi cej, przy jej zakupie klient otrzymuje dodatkowe, tzw.
zielone punkty w programie Clubcard51.
Jak wspomniano, eko-innowacyjno produktu mo e wynika nie tylko z rodzaju
tworzywa, z jakiego zosta wykonany, ale równie ze zmniejszenia wykorzystania
surowców lub zasobów w procesie produkcyjnym. Przyk adem mog by produkty:
• wytworzone przy udziale energii ze róde odnawialnych
• wytworzone z surowców pochodz cych z recyklingu
Zastosowanie tektury makulaturowej w opakowaniach produktów Polpharmy
Jedn z inicjatyw pracowniczych we wspomnianej spó ce z bran y farmaceutycznej by o zast pienie tektury stosowanej w pude kach jednostkowych leków tektur
w wi kszo ci wytworzon z makulatury. Firma oszacowa a, e projekt przyniesie
nast puj ce korzy ci:
ﬁnansow – zwi zan ze spadkiem kosztów zakupu materia ów opakowaniowych, szacowan na ok. 1 mln z rocznie;
rodowiskow – zu ywaj c 1 tys. ton makulatury zamiast papieru, zaoszcz dza si ok. 5 tys. m3 miejsca na sk adowisku, 450 tys. litrów ropy, 4 mln kWh
energii, 20 tys. drzew oraz 25 mln litrów wody52.
50

51

52

Torby ekologiczne – Ekologia w Tesco, http://www.tesco.pl/ekologia/torby-ekologiczne.php (dost p 14 lutego 2016 r.).
Raport Spo ecznej Odpowiedzialno ci Tesco Polska 2012/13-2013/14, http://www.tesco.pl/download/dokumenty/raport-csr-2014-pl.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2013, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
2014, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/Raport_Odpowiedzialny_
biznes_w_Polsce2013.Dobre_Praktyki.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
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Ponadto innowacyjno ekologiczna mo e przejawia si w sposobie u ytkowania
i utylizacji produktu, innych ni w przypadku standardowych produktów tego samego rodzaju. Przyk adem mog by produkty:
• zasilane wod
• zasilane na dynamo
• zasilane solarnie
• energooszcz dne
• wodooszcz dne
• mo liwe do recyklingu
• biodegradowalne
Solarne lampy uliczne w S ubicach
W S ubicach w woj. lubuskim zainstalowano eko-o wietlenie. W adze miasta zdecydowa y si na zakup solarnych lamp o wietleniowych, na pocz tek 30 kompletów
takich lamp zainstalowano na trzech osiedlach. Latarnie solarne nie wymagaj podczania do sieci energetycznej, ich monta nie jest skomplikowany ani obarczony
konieczno ci dope nienia szeregu procedur, co zwykle jest wymagane przy konwencjonalnej instalacji53.

1.3. Innowacyjne eko-us ugi
Ekologiczne innowacje w us ugach najcz ciej przejawiaj si zastosowaniem technologii ograniczaj cej zu ycie zasobów, np. wody lub energii, do realizacji danej us ugi.
Przyk adem mog by coraz cz ciej powstaj ce parowe myjnie samochodowe.
Myjnie parowe Optima – Green Steam
Myjnie parowe to nowa alternatywa dla tradycyjnych myjni wodnych. Proces mycia polega w nich na czyszczeniu samochodów such par pod wysokim ci nieniem.
Para o wilgotno ci zaledwie 5% i temperaturze 80-120 stopni, wystrzeliwana pod
ci nieniem 8-10 barów, bardzo szybko rozpuszcza brud na powierzchni auta, nawet
w trudno dost pnych miejscach. Wystarczy przejecha dysz w odleg o ci kliku centymetrów od czyszczonej powierzchni, a nast pnie przetrze j ciereczk wykonana
z mikroﬁbry. Po takim zabiegu samochód jest idealnie czysty i suchy. Do umycia
j
jednego
pojazdu zu ywane s zaledwie 4 litry wody, czyli blisko 50 razy mniej ni
w myjniach tradycyjnych; ponadto, w myjniach Optima nie stosuje si detergentów54.

53

54

S ubice: Latarnie solarne w mie cie, http://www.bizneslubuski.pl/aktualnosci/5931,slubice-latarnie-solarne-w-miescie (dost p 14 lutego 2016 r.).
http://www.greensteam.pl/ (dost p 14 lutego 2016 r.).
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1.4. Oznaczenia ekologiczne
Mianem eko-innowacyjnych s cz sto okre lane warianty produktów i us ug dost pnych na rynku ju wcze niej, stworzone przy wykorzystaniu mniejszej ilo ci
surowców, pobieraj ce podczas u ytkowania mniej energii itp. Je li chce si rozró nia produkty przyjazne rodowisku od ich zwyk ych odpowiedników, warto
zwraca uwag na stosowane oznaczenia i nadawane certyﬁkaty. Oznaczenia ekologiczne umieszczane na opakowaniach bardzo wielu kategorii towarów, kryj za
sob ró ne znaczenia i aspekty ekologiczno ci. Nadawane s przez administracj
rz dow , ale równie organizacje przemys owe, handlowe i konsumenckie. Rosn ca
wiadomo klientów wywo uje popyt na ekologiczne produkty, który wymusza
na producentach zmniejszanie negatywnego oddzia ywania ich wyrobów na rodowisko. Firmy coraz cz ciej chc umieszcza ekologiczne oznaczenia na swoich
produktach, pomimo tego, e w wi kszo ci przypadków nie jest to obowi zkowe.
Ch tnie poddaj si równie procedurom certyﬁkacji i audytu oraz przek adaj to
na budowanie eko-wizerunku.
Oznaczenia ekologiczne mo emy podzieli na trzy g ówne kategorie:
• produkty ekologiczne – ekoprodukty
• opakowania ekologiczne – ekoopakowania
• ywno ekologiczna – eko ywno
Bogat bibliotek znaków ekologicznych z trzech wymienionych powy ej kategorii
mo na znale na stronie http://www.ekologia.pl/wiedza/znaki/

2. Dzia ania na rzecz efektywno ci ekologicznej przedsi biorstwa
2.1. Efektywno

energetyczna

Zgodnie art. 3 pkt 1 Ustawy o efektywno ci energetycznej, przez efektywno
energetyczn rozumie si „stosunek uzyskanej wielko ci efektu u ytkowego danego obiektu, urz dzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich
u ytkowania lub eksploatacji, do ilo ci zu ycia energii przez ten obiekt, urz dzenie techniczne lub instalacj , niezb dnej do uzyskania tego efektu”. Irena Pichola,
lider zespo u ds. zrównowa onego rozwoju w Polsce i w Europie rodkowej Deloitte przekonuje, e „poprawa efektywno ci energetycznej pozytywnie wp ynie
na rachunek ekonomiczny zarówno przedsi biorstw, jak i gospodarstw domowych.
Oszcz dno ci energetyczne bezpo rednio prze o si na oszcz dno ci pieni ne,
które uwolni fundusze na dalsze inwestycje, rozwój produkcji i umo liwi zwi kszenie liczby miejsc pracy. Z wylicze WISE wynika, e dzi ki dzia aniom na
rzecz poprawy efektywno ci energetycznej polskiej gospodarki nasz PKB móg by
wzrosn o 1,5 proc. w 2050 r. Dlatego przeniesienie na polski grunt regulacji wy-
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nikaj cych z unijnej dyrektywy ds. efektywno ci energetycznej b dzie stanowi o
dobry punkt odniesienia dla ﬁrm, które uzale niaj swoj aktywno na tym polu
od zobowi za legislacyjnych i ewentualnych zach t ﬁnansowych”55.
IKEA o wietla innym drog

56

Dobr praktyk koncernu IKEA mo na nazwa prawdziw rewolucj w dziedzinie
o wietlenia. Od 2012 r. ﬁrma wymienia wszystkie oferowane arówki i lampy oraz
przeprowadza wewn trzn wymian o wietlenia na bardziej przyjazne dla rodowiska diody LED we wszystkich swoich budynkach na ca ym wiecie. Jest to jedno z
dzia a podejmowanych przez przedsi biorstwo w ramach globalnej strategii zrównowa onego rozwoju „People & Planet Positive”. Diody LED pobieraj 85% mniej
energii ni arówki arnikowe, a czas ich u ytkowania wynosi do 20 lat.
Agata Czachórska, p.o. kierownika ds. zrównowa onego rozwoju w IKEA Retail
w Polsce, stwierdzi a: „Obecnie prawie 20% energii na wiecie wykorzystywane
j na potrzeby o wietlenia. Ponadto, zu ycie energii oraz op aty za pr d rosn . W
jest
tym kontek cie LED to prawdziwa rewolucja – mo e przynie znacz ce korzy ci
w skali zarówno ca ej planety, jak i pojedynczego gospodarstwa domowego. Wymieniaj c o wietlenie na LED, ka dy z nas b dzie móg y na co dzie w sposób
bardziej oszcz dny, a tak e bardziej przyjazny dla rodowiska. Chcemy, aby jak
najwi cej osób mia o tak mo liwo , dlatego naszym celem jest oferowanie produktów w tej technologii w najni szych cenach na rynku”57.
Praktyk t nale y traktowa jako dobry wzorzec do powielania w sektorze
M P, jako rozwi zanie przyjazne dla rodowiska, a jednocze nie pozwalaj ce uzyska realne oszcz dno ci.
Wi cej na temat polityki pa stwa na rzecz efektywno ci energetycznej mo na przeczyta na stronie Urz du Regulacji Energetyki: http://www.ure.gov.pl/pl/tagi/25,efektywnosc-energetyczna.html

2.2. Etykiety energetyczne
Etykieta energetyczna informuje jak du o energii elektrycznej zu ywa dane urz dzenie. Skala rozci ga si od A+++ do G. Najbardziej energooszcz dna klasa jest ozna55

56

57

Efektywno energetyczna sposobem na walk z globalnym ociepleniem, http://raportcsr.pl/
efektywnosc-energetyczna-sposobem-na-walke-z-globalnym-ociepleniem/ (dost p 14 lutego
2016 r.).
IKEA b dzie sprzedawa o wietlenie wy cznie w technologii LED, http://ekohabitat.pl/2012/
ikea-bedzie-sprzedawac-oswietlenie-wylacznie-w-technologii-led/#.VqThd_nhDIU (dost p 14
lutego 2016 r.).
http://www.ikea.com/pl/pl/about_ikea/newsitem/FY14_zrownowazony_rozwoj (dost p 14 lutego 2016 r.).
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czana kolorem ciemnozielonym, a najni sza klasa kolorem czerwonym. Skala zawsze
jest siedmiostopniowa, jednak gdy w danej grupie produktów wprowadzane s kolejne, wy sze klasy efektywno ci, wtedy mo e si nieco ró nicowa . W przypadku grupy produktów, gdzie najwy sza klasa jest oznaczona jako A+, najni sz klas b dzie
F. Natomiast je eli w grupie bardziej energooszcz dnych produktów najwy sza klasa
oznaczona jest jako A+++, to w siedmiostopniowej skali najni sz b dzie klasa D.
Etykiety energetyczne s uniwersalne i takie same w ca ej Unii Europejskiej, bez
potrzeby t umaczenia ich na j zyki poszczególnych krajów cz onkowskich. Zosta y
opracowane w taki sposób, aby informacje by y na nich przedstawiane za pomoc
piktogramów, a nie s ów58.
Na proﬁlu Ministerstwa Gospodarki na portalu YouTube mo na obejrze krótki
materia ﬁlmowy, który odpowiada na pytanie, jak czyta etykiety energetyczne, by
na tym skorzysta . Adres ﬁlmu: www.youtube.com/watch?v=OExQJ0gIvso
ecoGator – osobisty doradca zakupowy
Aplikacja na smartfony ecoGator wyszukuje i porównuje najbardziej energooszcz dne urz dzenia: pralki, suszarki, lodówki, zamra arki, zmywarki, telewizory i
o wietlenie. Dzi ki kamerze telefonu, ecoGator skanuje dane z etykiety energetycznej. Oblicza te koszt energii elektrycznej pobieranej przez poszczególne urz dzenia. Konsumenci mog wi c w prosty sposób zidentyﬁkowa efektywne produkty
oraz wyeliminowa „po eraczy pr du”.

2.3. Energy Star
Program oszcz dno ci energii Energy Star zosta og oszony przez ameryka sk
agencj ochrony rodowiska EPA (Environmental Protection Agency) w 1992 r.
Znakiem Energy Star sygnowane s energooszcz dne produkty na ca ym wiecie.
W 2006 r. zosta a zawarta umowa mi dzy rz dem USA i Uni Europejsk w
sprawie programów znakowania efektywno ci energetycznej urz dze biurowych.
W po owie grudnia 2007 r. UE przyj a stosowne rozporz dzenie59. Nak ada ono
na administracj rz dow pa stw cz onkowskich obowi zek zamawiania sprz tu
zgodnego z norm Energy Star przy przetargach przekraczaj cych ustalon warto . Uczestnictwo w programie Energy Star jest dobrowolne, ale zamawiaj cy musi
okre li wymagania w zakresie efektywno ci energetycznej co najmniej równowa ne z wymogami znaku Energy Star.
58

59

Nowe etykiety, http://www.mg.gov.pl/Energetyka/Efektywnosc+energetyczna/Jak+czytac+etykiety+energetyczne/Nowe+etykiet (dost p 14 lutego 2016 r.).
Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywno ci energetycznej urz dze biurowych.
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2.4. Audyt energetyczny
Audyt energetyczny jest badaniem, na podstawie którego okre la si zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsi wzi cia termomodernizacyjnego. Ma on
na celu wskazanie usprawnie i rozwi za w budynku, pozwalaj cych na zwi kszenie efektywno ci energetycznej oraz oszcz dno energii. Audyt energetyczny jest
realizowany w oparciu o ustaw o wspieraniu przedsi wzi termomodernizacyjnych (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1121, z pó n. zm.) oraz rozporz dzenie wykonawcze
Ministra Infrastruktury z dn. 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy audytu energetycznego (Dz. U. 2008 nr 33 poz. 195).

2.5. Norma ISO 50001
Mi dzynarodowa organizacja ISO w 2011 r. opracowa a standard dotycz cy zarz dzania energi ISO 50001:2011. Norma skupia si na u yciu i zu yciu energii, ustala
tak zwany bazowy poziom wykorzystania energii, który ma na celu zapewnienie
dobrego wyniku energetycznego oraz zwi kszenie efektywno ci energetycznej.
Efektywne zarz dzanie energi pozwala ﬁrmom osi gn sukces dzi ki obni eniu
kosztów dzia ania oraz wzrostowi przewagi konkurencyjnej60.

2.6. Norma ISO 14001
Wspomniana norma stanowi jeden z najbardziej popularnych i powszechnych standardów rodowiskowych. Jej g ównym zadaniem jest wspomaganie ochrony rodowiska z uwzgl dnieniem potrzeb spo eczno-ekonomicznych. Przeznaczona jest dla
organizacji wszelkiego rodzaju i wielko ci, funkcjonuj cych w dowolnych obszarach geograﬁcznych, kulturowych i spo ecznych.
ISO 14001 w Grupie Orbis S.A.
Przedsi biorstwa coraz cz ciej si gaj po ekologiczne certyﬁkaty, aby potwierdzi pro rodowiskowe walory swoich budynków, dzia a czy produktów. Hotele
Ibis zosta y poddane zewn trznemu audytowi systemu zarz dzania jako ci ISO
9001 oraz systemu zarz dzania rodowiskowego ISO 14001. Zaanga owane s one
w realizacj inicjatyw maj cych na celu zmniejszenie zu ycia wody oraz energii,
sortowanie odpadów czy podnoszenie kwaliﬁkacji pracowników.
Od 2014 r. dwana cie obiektów Ibis w Polsce mo e pochwali si uzyskaniem
certyﬁkatów ISO 9001 i ISO 14001. Co wi cej, Novotel Kraków Centrum, Novotel
Katowice Centrum i Novotel Warszawa Airport, jako pierwsze hotele tej marki
60

ISO 50001:2011 – System Zarz dzania Energi , http://www.iso.org.pl/iso-50001 (dost p 14 lutego 2016 r.).
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otrzyma y certyﬁkat systemu zarz dzania rodowiskowego. wiadczy to o skutecznej realizacji przez Grup Hotelow Orbis wiatowego programu zrównowa onego
rozwoju – PLANET 21.
Osi gni cia Orbisu61:
w 2014 r. zaoszcz dzono 2,2 mln z , dzi ki redukcji zu ycia wody (3,8%) i
energii (5,5%)
92% hoteli sortuje i poddaje recyklingowi baterie, ﬂuorescencyjne lampy i
jarzeniówki
90% hoteli sortuje i poddaje recyklingowi papier i tektur .
Wdro enie ISO 14001 w JARS
Spó ka JARS (zatrudniaj ca w 2014 r. 95 osób) jest ﬁrm z sektora M P, która
przy wykorzystaniu rodków ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó pracy na
wdro enie zasad CSR rozpocz a m.in. projekt opracowania systemu zarz dzania
rodowiskiem zgodnego z ISO 14001. Spó ka wysz a poza standardowe wytyczne
okre lone przez prawo, wdra aj c nowoczesne metody gospodarki odpadami oraz
ograniczaj c zu ycie energii i paliwa. Firma przeprowadzi a tak e szkolenia dla
pracowników i wyznaczy a cele w zakresie ograniczania wp ywu na rodowisko62.

2.7. Minimalizacja zu ycia zasobów w przestrzeni biurowej
Rozwi zania redukuj ce zu ycie wody i pr du w biurach w po czeniu z edukacj
pracowników mog przynie ﬁrmie du e oszcz dno ci. W przypadku ﬁrm us ugowych biuro jest przewa nie g ówn sfer , w której mog one zminimalizowa swój
wp yw rodowiskowy.
Certyﬁkat Zielonego Biura na przyk adzie Carlsberg Polska
Program Zielone Biuro, realizowany przez koncern piwowarski Carlsberg Polska
od 2008 r., stanowi wa ny obszar spo ecznej odpowiedzialno ci ﬁrmy zarówno w
kontek cie minimalizowania wp ywu na otoczenie, jak i edukacji ekologicznej pracowników.
W 2009 r. przedsi biorstwo po raz pierwszy otrzyma o certyﬁkat Zielonego
Biura. Jest on przyznawany przez Fundacj Partnerstwo dla rodowiska ﬁrmom,
urz dom oraz organizacjom pozarz dowym i potwierdza on ich wk ad w minimali61
62

http://www.orbis.pl/zrownowazony-rozwoj (dost p 14 lutego 2016 r.).
Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2014, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
2015,
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/Raport-Odpowiedzialnybiznes-w-Polsce-2014.-Dobre-praktyki_Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
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zowanie wp ywu dzia alno ci biurowej na rodowisko63. Co roku podmiot posiadaj cy certyﬁkat jest poddawany audytowi recertyﬁkacyjnemu. Dzia ania Carlsberg
Polska w zakresie ekobiura obejmuj :64
O wietlenie
Wszystkie pomieszczenia biurowe ﬁrmy zosta y wyposa one w energooszcz dne
wietlówki kompaktowe, czynione s tak e starania o zastosowanie o wietlenia
typu LED, które umo liwia jeszcze wi ksz oszcz dno energii.
Papier
W ﬁrmie przyk ada si ogromn wag do racjonalnego gospodarowania papierem.
Jednostronnie zadrukowane kartki, jak równie potwierdzenia nadania faksu s
wykorzystywane do sporz dzania wewn trznych notatek, natomiast drukarki sieciowe posiadaj domy lnie ustawion opcj drukowania dwustronnego. Dokumenty
ﬁnansowe s skanowane, a nast pnie udost pniane wy cznie w formie elektronicznej, równie elektronicznie odbywa si akceptacja i dekretacja faktur w systemie
SAP (brak papierowego obiegu faktur).
Woda
Program ograniczaj cy zu ycie wody obj wszystkie urz dzenia, w których zamontowano ko cówki kranów z perlatorami oraz mieszalniki wody ciep a-zimna.
Toalety posiadaj dwudzielne sp ukiwanie, za przy pisuarach zamontowano czujniki zbli eniowe. W kuchniach biura zainstalowane s energooszcz dne zmywarki
klasy A z funkcj EKO.
Segregacja odpadów
W kuchniach biura znajduj si pojemniki z podzia em na odpady organiczne,
szk o, plastik i papier, a w ci gach komunikacyjnych i przy kserokopiarkach na papier. Ponadto, ka dy z pracowników otrzyma koszyczek, do którego wrzuca zu yty
papier, który docelowo traﬁa do zbiorczego pojemnika z odpadami papierowymi.
„Kuchenny ogródek”
Aby dope ni obrazu ekobiura, zadbano równie o zdrowe od ywianie si pracowników w biurowych kuchniach, poprzez ustawienie doniczek z bazyli , pietruszk
i mi t . Do biura zakupiono tak e wiele ro lin ozdobnych.

63

64

Zielone Biuro – zielone standardy w biznesie, Fundacja Partnerstwo dla rodowiska, 2012,
http://www.fpds.pl/media/ﬁlemanager/publikacje/ekologia-w-ﬁrmie/zielone_biuro_dobre_
praktyki_2012.pdf (dost p 14 lutego 2016 r.).
http://www.carlsbergpolska.pl/zrownowazonyrozwoj/zielonebiuro/Pages/default.aspx (dost p
14 lutego 2016 r.).
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Firma oszacowa a, e tylko w pierwszym roku od przyst pienia do programu ograniczy a zu ycie energii w biurze o ok. 25%, natomiast zu ycie papieru o ok. 40%65.
Z kolei w 2011 r. ﬁrma zu y a w biurze o ok. 15% mniej papieru ni w roku 201066.
Warto podkre li , e program Fundacji Partnerstwo dla rodowiska jest adresowany równie do M P, za wprowadzenie w ycie zalece sformu owanych w jego
ramach pozwala osi gn odczuwalne korzy ci równie w przypadku niewielkiej
skali dzia alno ci.
Ograniczenie zu ycia papieru w ma ym przedsi biorstwie – Petra Sp. z o.o.
W biurze ksi gowym Petra, zatrudniaj cym 15 osób wdro enie rozwi za z zakresu IT, okre lanych mianem „ksi gowania w chmurze”, pozwoli o zmieni obrót
dokumentów mi dzy klientami a pracownikami. Za o eniem by o wyeliminowanie
ﬁzycznych ogranicze w ksi gowo ci, m.in. konieczno ci spotka z klientami w
celu przekazywania dokumentów i wydruków. Dzi ki programowi „Ksi gowanie
w chmurze” ograniczono zu ycie papieru o 30%. Wspomniane rozwi zanie umo liwi o równie wprowadzenie w ﬁrmie pracy zdalnej.

3. Prosumenci w energetyce
Pod poj ciem prosumenta, wprowadzonym przez futurologa Alvina Tofﬂera w latach 70. XX w., rozumie si osoby czy podmioty, które konsumuj to, co same wyprodukuj , tj. pe ni jednocze nie rol producenta i konsumenta. Obecnie jest ono
najcz ciej u ywane w odniesieniu do energetyki: w tym kontek cie prosumentem
jest kto , kto posiada na w asno ma e ród o energii, które w ca o ci lub cz ci zaspokaja jego codzienne potrzeby. Idea energetyki prosumenckiej zak ada, e miliony podmiotów, w tym gospodarstw domowych dzi ki instalacjom fotowoltaicznym
itp. proekologicznym technologiom z wy czniem konsumentów pr du przeistocz
si w ich wa nych wytwórców, sprzedaj cych nadwy ki wyprodukowanej energii
do publicznej sieci energetycznej.
Realizacja powy szego modelu nie tylko stymuluje gwa towny rozwój energetyki odnawialnej oraz zwi ksza bezpiecze stwo energetyczne, ale tak e oznacza zarówno oszcz dno ci, jak i dodatkowe dochody dla niezale nych producentów pr du.
O jego realno ci wiadczy przyk ad Niemiec, gdzie miliony prosumentów produkuj obecnie niemal po ow ca kowitej energii ze róde odnawialnych wytwarzanej
65

66

Zielone biuro Carlsberga, http://www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,1680,zielone_biuro_carlsberga,15 (dost p 14 lutego 2016 r.).
Program „Zielone Biuro” Carlsberg Polska uhonorowany certyﬁkatem Fundacji Partnerstwo
dla rodowiska, http://www.carlsbergpolska.pl/media/Najnowsze/Pages/PROGRAMZIELONEBIUROCARLSBERGPOLSKAUHONOROWANYCERTYFIKATEMFUNDACJIPARTN
ERSTWODLASRODOWISKA.aspx (dost p 14 lutego 2016 r.).
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w tym kraju67. Masowe upowszechnienie energetyki prosumenckiej nie jest jednak
mo liwe bez odpowiednich regulacji prawnych, zw aszcza zapisów gwarantuj cych
posiadaczom mikroinstalacji odkup od nich „zielonej” energii, na dodatek po sta ej
cenie. W Polsce jak dot d nie uchwalono stosownych przepisów, mimo wieloletnich
zabiegów organizacji pozarz dowych dzia aj cych na rzecz zrównowa onego rozwoju oraz ﬁrm z bran y energetyki odnawialnej. Istnieje za to specjalny program
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej pn. Prosument,
w ramach którego mo na uzyska doﬁnansowanie do mikroinstalacji.
Koncepcja energetyki prosumenckiej ma potencjalnie olbrzymie znaczenie dla
ma ej i redniej ekoprzedsi biorczo ci. Przysz a „rewolucja prosumencka” b dzie
oznacza ogromne zapotrzebowanie na panele fotowoltaiczne i inne instalacje do
produkcji energii przez gospodarstwa domowe czy jednostki administracji publicznej, a tak e na us ugi ich monta u, serwisowania itd. Dodatkowo, sprzeda nadwyek energii b dzie wymaga a inteligentnych liczników oraz sieci energetycznych
umo liwiaj cych dwukierunkowo przep ywu pr du. „Klasyczna” energetyka,
ale tak e inwestycje w rodzaju farm wiatrowych, wymagaj ce ogromnych kapitaów, s niemal wy cznie domen wielkich podmiotów. Na rynku energii z du ym
udzia em prosumentów powstan liczne nisze mo liwe do zagospodarowania przez
niewielkie i rednie podmioty, zw aszcza innowacyjne.

4. Zielone zamówienia w przedsi biorstwie
Podczas zakupów zwracamy uwag na cen , jako , czasami mark , natomiast
rzadko zastanawiamy si jak powsta y i jak drog przeby y produkty, które wybieramy. Nie mamy wiadomo ci ani wiedzy, gdzie, w jakich warunkach i przez
kogo zosta wyprodukowany dany towar. Tymczasem na ka dy produkt sk ada si
wiele procesów, w które zaanga owanych jest mnóstwo osób, pocz wszy od pracowników producenta, podwykonawców i ﬁrm transportowych, a sko czywszy na
kadrach zajmuj cych si promocj produktu i jego sprzeda . Co wi cej, ka dy
produkt powstaje w okre lonym otoczeniu przyrodniczym – podczas jego wytwarzania korzystano z wody, ró nego rodzaju surowców, a nawet powietrza. Ka da
jednostka i ﬁrma znajduj ca si w obr bie d ugiego a cucha powi za , jaki spaja
procesy produkcji i dystrybucji, mo e post powa etycznie lub nie. Nie wiemy, czy
ﬁrma, która sprzedaje nam produkt zadba a o prawa cz owieka i standardy ochrony rodowiska, czy upewni a si , e produkcja przebiega a etycznie. Tzw. a cuch
dostaw ma na ka dym etapie wp yw na rodowisko, spo ecze stwo i gospodark ,
dlatego odpowiedzialne zarz dzanie nim jest przyk adem wprowadzania w ycie
idei zrównowa onego rozwoju.
67

M. Antonowicz, Kim jest prosument? To mo esz by Ty!, http://dlaklimatu.pl/kim-jest-prosument/ (dost p 14 lutego 2016 r.).

56

Zrównowa ony rozwój, odpowiedzialny biznes i eko-przedsi biorczo

w praktyce M P

Tzw. zielone zamówienia i zamówienia spo ecznie odpowiedzialne wchodz w
sk ad zrównowa onych zamówie , czyli takich, które nie tylko zaspokajaj bie ce potrzeby danej ﬁrmy, ale równocze nie maj pozytywny wp yw na rodowisko
naturalne, spo ecze stwo lub rynek lokalny68. Zielone zamówienia k ad nacisk na
kryteria ekologiczne, tj. na ograniczanie negatywnego wp ywu produktów oraz
us ug na rodowisko. Zamawiaj cy staraj si przy tym uwzgl dnia ca e cykle ycia produktów (np. nie tylko to, ile energii dane urz dzenie zu ywa podczas pracy,
ale równie to, ile pr du jest potrzebne do jego wytworzenia czy utylizacji), a tak e
wp ywa na rozwój oraz upowszechnianie ekotechnologii.
Ze wzgl du na konsekwencje ﬁnansowe i rodowiskowe zielone zakupy mo emy
podzieli na dwie grupy:
• zakupy prowadz ce zarówno do poprawy jako ci rodowiska naturalnego,
jak i efektywno ci ﬁnansowej zamawiaj cego produkt lub us ug (ang. win-win effect),
• zakupy prowadz ce do poprawy jako ci rodowiska naturalnego przy zwi kszonych kosztach poniesionych przez zamawiaj cego (ang. win-lose effect).
Zdarza si , e przy ocenie ofert jest brane pod uwag zastosowanie tzw. najlepszych dost pnych technologii w kontek cie oddzia ywania na rodowisko czy
kosztów eksploatacji. W najprostszym wariancie chodzi o spe nianie okre lonych
norm, jak cho by Energy Star. Zielone zamówienia mo na jednak rozumie znacznie szerzej. W ich zakres wchodzi równie u ywanie papieru odzyskanego w ramach recyklingu, stosowanie rodków czyszcz cych przyjaznych dla rodowiska
czy nawet ocieplanie budynków, które zmniejsza zu ycie energii. Masowe stosowanie zielonych zamówie pozwoli na ogromne oszcz dno ci energii i surowców,
dlatego tak wa ne jest ich upowszechnianie.
Zamówienia prywatne mog rz dzi si w asnymi prawami, tymczasem zamówienia publiczne musz spe nia okre lone kryteria. Ma to bardzo du e prze o enie na
rynek i podmioty prywatne, bo chocia ﬁrmy nie musz uwzgl dnia kwestii rodowiskowych we w asnych zamówieniach, niejednokrotnie bior udzia w przetargach
publicznych, w których kryteria zielonych zamówie s coraz cz ciej stosowane.
Canon w zieleni
Jedn z ﬁrm, której uda o si wprowadzi system zielonych dostaw, jest Canon
Europe. Przedsi biorstwo promuje ochron rodowiska we wszystkich obszarach
dzia alno ci, zgodnie ze swoj ﬁlozoﬁ korporacyjn , „Kyosei” oraz „Globalnymi
Standardami Dostaw Proekologicznych Firmy Canon”. G ównym celem wdra anego przez Canon systemu jest osi gni cie zgodno ci z unijnymi normami dotycz cymi stosowania w produktach substancji niebezpiecznych. Firma dostosowa a si
68

Zrównowa one zamówienia publiczne, http://www.monitoringzzp.pl/zrownowazone-zamowienia/ (dost p 14 lutego 2016 r.).
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do zalece organizacji ekologicznej WWF dotycz cych odpowiedzialnego zaopatrzenia w papier. Dostawców papieru obowi zuj zatem surowe zasady okre laj ce
pochodzenie masy celulozowej, a tak e pozosta ych produktów le nych. Dostawcy
poddawani s ci g ym ocenom, uwzgl dniaj cym warunki produkcji oraz podej cie
do kwestii rodowiskowych69. Standardy zielonych zamówie s w ﬁrmie podzielone na trzy kategorie: wytyczne dotycz ce zamawiania cz ci i materia ów, które
wchodz w sk ad produktów Canon, wytyczne w sprawie zakupu tzw. cz ci MRO
(Maintenance, Repair and Operations), wytyczne operacyjne70.

5. ród a ﬁnansowania inicjatyw z obszaru CSR oraz ekologii
przedsi biorstw
W ostatnich latach jednym z wa niejszych krajowych programów wsparcia omawianej sfery jest program Ministerstwa rodowiska – Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo. Jego celem jest stworzenie przyjaznych warunków dla przedsi biorców, aby u atwi im wdra anie i upowszechnianie proekologicznych technologii
w kraju i za granic . Program ma przynie popraw stanu rodowiska dzi ki
wspieraniu tego rodzaju aktywno ci ﬁrm.
W ko cówce 2015 i z pocz tkiem 2016 r. ruszy o wiele konkursów dotacyjnych
organizowanych w ramach perspektywy ﬁnansowej 2014-2020 Unii Europejskiej.
W ród konkursów kierowanych do M P mo na znale takie, które bezpo rednio
wspieraj dzia ania na rzecz ochrony rodowiska. Przyk adem mo e by Regionalny
Program Operacyjny Województwa Dolno l skiego, w ramach którego wspierany
jest rozwój produktów i us ug w M P (1.5.2). Doﬁnansowanie mo na zdoby na inwestycje prowadz ce do zmniejszenia szkodliwego oddzia ywania na rodowisko,
np. ograniczaj ce zu ycie wody czy materia och onno w procesie produkcyjnym
oraz na wprowadzanie nowoczesnych rozwi za (technologii) wspieraj cych przeciwdzia anie zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii). Pomoc b dzie przyznawana mikro-, ma ym i rednim przedsi biorstwom
na dowolne formy inwestycji pocz tkowych.
Z kolei Agencja Rozwoju Pomorza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (2.2.1) udziela wsparcia na inwestycje proﬁlowane – budow , rozbudow lub przebudow instalacji i urz dze sprzyjaj cych
oszcz dno ci surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji
do rodowiska.

69

70

Zielone zamówienia – nie tylko publiczne, http://greencrosspoland.org/2012/08/15/zielone-zamowienia-nie-tylko-publiczne/ (dost p 14 lutego 2016 r.).
Principles of Green Procurement Standards, http://www.canon.com/procurement/green02.html
(dost p 14 lutego 2016 r.).
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Dodatkowo, instrumenty eko-innowacyjne cz sto wpisuj si w szersze programy wsparcia polskich innowatorów. W ród programów strategicznych Narodowego
Centrum Bada i Rozwoju dwa dotycz eko-innowacji w zakresie zrównowa onego
wytwarzania i u ytkowania energii.
Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci wspiera natomiast wdra anie zasad
CSR w polskich przedsi biorstwach w ramach projektu Zwi kszenie konkurencyjno ci regionów poprzez spo eczn odpowiedzialno biznesu (CSR), realizowanego ze rodków Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó pracy. W ramach konkursu
udzielane jest bezzwrotne wsparcie ﬁnansowe na wdra anie rozwi za z zakresu
spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu. Wsparcie udzielane jest mikro-, ma ym i
rednim przedsi biorcom, a jego maksymalna kwota wynosi 100 000 z , przy wymaganym wk adzie w asnym na poziomie 30%.

IV. Kluczowe informacje o CSR
i eko-przedsi biorczo ci w praktyce M P
Co to jest:
Zrównowa ony rozwój
• Oznacza taki rozwój, w ramach którego potrzeby obecnego pokolenia s
zaspokajane bez umniejszania szans ich zaspakajania przez kolejne pokolenia w przysz o ci.
• Dzi ki konsekwentnej realizacji d ugotrwa ej strategii zrównowa onego
rozwoju ﬁrma to: dobre miejsce do pracy, zaufany kontrahent, rzetelny partner handlowy, dostawca atrakcyjnych us ug i towarów.

Spo eczna odpowiedzialno

biznesu (CSR)

• Firma to cz
spo ecze stwa – wp ywaj c na otoczenie, sama jest pod
wp ywem jego oddzia ywania.
• Bierze pod uwag g os interesariuszy, czyli osób, które s zainteresowane
jej dzia aniami oraz tych, na których ma realny wp yw. Interesariuszami ﬁrmy s m.in. pracownicy, akcjonariusze, spo eczno ci lokalne, klienci, organizacje pozarz dowe, instytucje zajmuj ce si ochron rodowiska.
• Anga uj c si w dzia ania na rzecz spo eczno ci lokalnych (np. poprzez wolontariat pracowniczy), ﬁrma pomaga je rozwija .
• Prowadz c dialog spo eczny, ﬁrma poznaje potrzeby otoczenia, dzi ki czemu mo e je uwzgl dnia .
• Zaanga owanie ﬁrmy mo e przyczyni si do rozwi zania wa nego problemu spo ecznego, doprowadzi do pozytywnej zmiany spo ecznej.
• Odpowiedzialno za rodowisko: stosowanie proekologicznych technologii,
dba o o czyst wod i powietrze, ochrona ró norodno ci biologicznej.
• Odpowiedzialno za ludzi: pracowników, dostawców, klientów, konsumentów, spo eczno lokaln , innych przedsi biorców.
• Zmiana sposobu my lenia o prowadzeniu biznesu: nie zysk przede wszystkim, ale nowa hierarchia priorytetów: ludzie-planeta-zysk.
• CSR daje ﬁrmie zysk ﬁnansowy i pozaﬁnansowy: pomaga tworzy kultur
organizacyjn opart na zaufaniu, rzetelno ci i dialogu oraz wspiera budowanie przewagi konkurencyjnej.
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W przypadku róde internetowych sprawdzony dost p na dzie 14 lutego 2014 r.
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