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ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Szanowni Państwo

Oddajemy Państwu do rąk publikację „Elementarz 
Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu”, która powstała 
w ramach programu pod tym samym tytułem finanso-
wanego przez UE. Jak wskazuje nazwa, chcemy 

przekazać Państwu podstawowe informacje o idei, która daje 
szansę na zrównoważony rozwój w naszym globalnym, ale 
coraz bardziej zróżnicowanym i podzielonym świecie, gdzie 
coraz więcej jest bogatych, lecz jeszcze szybciej rosną szeregi 
biednych. Nie chce się wierzyć, ale w dobie Internetu, globalnej 
gospodarki, światowych sieci finansowych, dwa miliardy ludzi 
żyją za mniej niż dwa dolary dziennie, a półtora miliarda nie ma 
dostępu do bieżącej wody i podstawowych lekarstw.

Nasz kraj zapewne dziś nie należy do najbiedniejszych obszarów 
świata, ale rosnące rozwarstwienie wynagrodzeń, rekordowa 
liczba niedożywionych dzieci, brak bezpieczeństwa zatrudnie-
nia, blisko 3 miliony ludzi bez pracy, jedne z najniższych 
nakładów na rodzinę czy opiekę zdrowotną – to sygnały, że nie 
możemy spokojnie i bezrefleksyjnie patrzyć w przyszłość. 

Dlatego właśnie chcemy promować postawy, które dają szansę 
na bardziej zrównoważony rozwój, chcemy pokazywać firmy – 
małe i duże – które patrzą nie tylko na maksymalizację zysku, 
ale także łączą swój rozwój z harmonijnym rozwojem otocze-
nia, a więc pracowników, środowiska naturalnego czy lokalnych 
społeczności. Żadna firma nie działa w próżni. Aby budować 
swój sukces, musi wsłuchać się w oczekiwania klientów, którzy 
kupują jej produkty czy usługi, dostawców, podwykonawców 
czy kontrahentów.

Chcemy Państwa przekonać, że to się w konsekwencji wszystkim 
opłaca. Ale potrzebna do tego jest wiedza i świadomość – świa-
domość przedsiębiorców, że warto na tym opierać strategię 
firmy, świadomość pracowników, że warto się organizować, aby 
być partnerem dla kierownictwa, wreszcie świadomość klientów 
czy konsumentów, że mamy możliwość wpływu poprzez wybór 
na działania nawet wielkich korporacji. Taką wiedzę ma pomóc 
zdobyć publikacja, którą Państwu polecamy i cały program, do 
uczestnictwa w którym zapraszamy wszystkich chętnych.

Liderem tego projektu jest Region Gdański NSZZ „Solidarność”. 
Niech to będzie także sygnałem, że nasz Związek chce uczestni-
czyć w partnerskim dialogu, w którym wypracujemy rozwiąza-
nia najlepsze dla pracownika, przedsiębiorstwa, r   egionu i 
Polski.

Krzysztof Dośla 
Przewodniczący  
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
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Słowo wStępne

Rozwijająca się gospodarka rynkowa sprzyja rozwojowi 
podmiotów gospodarczych, co skutkuje coraz więk-
szym ich oddziaływaniem na otoczenie społeczno-
-ekonomiczne, w których podmioty te funkcjonują. 

Oddziaływanie to jest szczególnie widoczne, jeśli chodzi o firmy 
mikro, małe i średnie z uwagi na ich dominujący charakter  
w gospodarce narodowej. Według danych GUS, w wojewódz-
twie pomorskim stanowią one aż 99,9 procent ogółu przedsię-
biorstw.

Biorąc pod uwagę wpływ firm sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw na społeczne otoczenie regionu, nieodzowne 
wydaje się włączenie ich w działania związane ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu. Dlatego też projekt „Elementarz 
Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu”, współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, skierowany jest do firm tego sektora. 

W chwili obecnej działania zaliczane do CSR w głównej mierze 
stosowane są przez firmy duże, dysponujące odpowiednią 
wiedzą i zasobami. A to właśnie zaangażowanie w CSR mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w mniejszych 
środowiskach lokalnych, byłoby bardzo pożądane.

Wiele firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
stosuje elementy społecznej odpowiedzialności, takie jak 
kampanie społeczne czy wolontariat pracowniczy, jednak bez 
świadomości, że te działania należą właśnie do tej sfery. Celem 
naszego projektu jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę 
na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw po-
przez kampanię informacyjną, organizację seminariów czy też 
konferencji upowszechniających. W ramach projektu zostało 
również opracowane narzędzie do autodiagnozy firmy pod 
kątem stosowania zasad CSR. Uczestnicy projektu będą mogli 
zgłosić swoją firmę do udziału w organizowanym corocznie 
przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą konkursie na „Firmę z 
przyszłością” w ramach nowo utworzonej przez projekt katego-
rii „Na firmę odpowiedzialną w biznesie sektora mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw”.

Jagna Łobodzińska  
Kierownik Działu Programów Europejskich   
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Słowo wstępne
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Czy dziś rzeczywiście etykę pracy zastąpiła w całości 
estetyka konsumpcji? Czy w pogoni za zyskiem za 
wszelką cenę przestają się liczyć jakiekolwiek reguły? 
Przykłady zdewastowanego środowiska naturalnego, 
wyzyskiwanych ponad miarę pracowników, oszukiwa-

nych klientów, bankrutujących z powodu niezrealizowanych 
umów dostawców i podwykonawców, nieuczciwych reklam – 
zdają się dobitnie taką ocenę rzeczywistości potwierdzać.  
Z drugiej jednak strony ostatni kryzys równie dobitnie obnażył 
słabość i pokazał krótkowzroczność takiej polityki. Coraz więcej 
przedsiębiorców zaczyna rozumieć, że etyczne działanie może 
stanowić istotny element w grze rynkowej. 

CSR – geneza
Oczywiście etyka biznesu nie zrodziła się dziś. Od dziesiątków 
lat budowane były na całym świecie tzw. dobre marki – zarów-
no w skali globalnej i tej lokalnej, dotyczącej piekarni czy 
zakładu fryzjerskiego. W każdym przypadku „dobra marka” 
oznaczała nie tylko dobrej jakości produkt czy usługę, ale także 
dobrą opinię o firmie, jej doświadczenie i relacje z otoczeniem. 
Każda firma działa bowiem w określonym otoczeniu, z którym 
wchodzi w rozmaite interakcje. To otoczenie określa się też często 
mianem interesariuszy, czyli tych, którzy – mówiąc potocznie – 
mają „jakieś” interesy z firmą, mogą wpływać na jej działalność 
lub od tej działalności są zależni (od ang. stakeholders – czyli ci, 
którzy wnoszą jakąś stawkę). Interesariuszami funkcjonującymi w 
ramach firmy są przede wszystkim pracownicy. Takie stwierdzenie 
zakłada, że praca nie jest „towarem na sprzedaż”, który podlega 
wyłącznie rynkowemu prawu podaży i popytu. Pracownik jest 
swoistym kapitałem, od którego zależy jakość produktu czy usługi, 
a więc rozwój firmy i jej pozycja na rynku. Interesariuszami w 
ramach firmy określa się także często akcjonariat oraz kadrę 
zarządzającą (management). Interesariuszami zewnętrznymi 
wobec firmy są klienci, dostawcy, podwykonawcy, lokalne społecz-
ności, wreszcie środowisko naturalne i… konkurencja. Wszyscy oni 
tworzą sieć wzajemnych relacji i współzależności, od których 
zależy, czy firma w praktyce jest społecznie odpowiedzialna, czy 
nie. Podejmując decyzje dotyczące zarządzania firmą, muszę brać 
pod uwagę także to otoczenie; jego oczekiwania ciągle powinie-
nem konfrontować z moimi możliwościami i celami. W tym 
kontekście społeczna odpowiedzialność biznesu to swoisty 
kompromis między oczekiwaniami interesariuszy i celami firmy, 
który prowadzi do równowagi, a równowaga – do rozwoju. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu – to 
się opłaca!

Każda firma działa  
w określonym 
otoczeniu, z którym 
wchodzi w rozmaite 
interakcje. To otoczenie 
określa się też często 
mianem interesariuszy, 
czyli tych, którzy – 
mówiąc potocznie – 
mają „jakieś” interesy  
z firmą, mogą wpływać 
na jej działalność lub od 
tej działalności są 
zależni

Jacek Rybicki
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Społeczna odpowiedzialność bizneSu – to Się opłaca!

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate 
Social Responsibility – CSR) w jej dzisiejszym kształcie krystalizo-
wała się przez ostatnie dziesięciolecia XX wieku pod wpływem 
rosnącego znaczenia międzynarodowych konsorcjów i globali-
zacji gospodarki, ale także coraz większej świadomości dotyczą-
cej wpływu działalności gospodarczej na otoczenie, często 
niedostrzegalnego dziś, ale katastrofalnego dla świata jutro. 
Najlepszym przykładem jest oczywiście wpływ na środowisko, 
któremu przez dziesięciolecia próbowano zaradzić, stosując 
rozproszenie zanieczyszczeń. Dopiero po czasie okazało się, że 
zdolność środowiska do wchłaniania zanieczyszczeń jest 
ograniczona, a wielkie katastrofy ekologiczne, które pociągnęły 
za sobą śmierć tysięcy ludzi, uświadomiły, że na ochronie 
środowiska nie można oszczędzać (katastrofa w fabryce 
chemicznej w Bhopalu w Indiach w 1984, która spowodowała 
śmierć nawet 20 tysięcy osób, a setki tysięcy doznało uszczerb-
ku na zdrowiu). Globalna gospodarka – bez uwzględnienia 
zachowań etycznych – prowadzi często do nieuczciwych 
praktyk nie tylko wobec środowiska naturalnego – także wobec 
pracowników, klientów czy dostawców. Z drugiej strony wzrost 
świadomości ludzi, promocja zrównoważonego rozwoju, 
rozwój Internetu i mediów umożliwiających kontrolę działań 
gospodarczych – wszystko to wymusiło zwrócenie większej 
uwagi na działalność społecznie odpowiedzialną. 

Czym więc jest społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw? 
Według ostatniej zmodyfikowanej definicji, przyjętej w 2011 
roku przez Komisję Europejską, to „odpowiedzialność przedsię-
biorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Co charakterystyczne, 
KE podkreśla, że warunkiem wstępnym wypełniania zobowią-
zań wynikających z tej odpowiedzialności jest poszanowanie dla 
mającego zastosowanie prawodawstwa, a także dla układów 
zbiorowych pomiędzy partnerami społecznymi”. Tym samym to 
właśnie pracownicy uzyskują szczególną rolę wśród interesariu-
szy. Wydaje się, że takie wskazania KE wynikają także z do-
świadczeń ostatnich kryzysowych lat. W definicji KE dalej 
czytamy: „Aby w pełni wypełniać te zobowiązania, przedsię-
biorstwa powinny dysponować mechanizmem integracji kwestii 
społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych  
z prawami człowieka, jak i problemów konsumentów ze swoją 
działalnością oraz podstawową strategią, w ścisłej współpracy  
z zainteresowanymi stronami, w celu maksymalizacji tworzenia 
wspólnych wartości dla ich właścicieli/udziałowców i innych 
zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości oraz 
rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia ich możliwych 
negatywnych skutków”.

Warto zwrócić uwagę, że w tak sformułowanej definicji celem 
działań społecznie odpowiedzialnych jest maksymalizacja 
wspólnych wartości zarówno dla właścicieli, jak i otoczenia,  
a więc zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. 

Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu to swoisty 
kompromis między 

oczekiwaniami 
interesariuszy i celami 
firmy, który prowadzi 

do równowagi,  
a równowaga –  

do rozwoju. 

Społeczna 
odpowiedzialność 

przedsiębiorstw to 
„odpowiedzialność 

przedsiębiorstw za ich 
wpływ na 

społeczeństwo”.
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W ten sposób rozumiana i definiowana społeczna odpowie-
dzialność przedsiębiorstwa nie ma nic wspólnego ani  
z filantropią, ani z typowymi kampaniami reklamowymi. CSR 
nie jest w żadnym wypadku tzw. charytatywnym wybielaczem 
wizerunku, w ramach którego – skądinąd szczytne i pożyteczne 
– kampanie charytatywne, odpowiednio nagłośnione  
i sprzedane w mediach, mają poprawić wizerunek firmy. Raz 
jeszcze podkreślmy – kampanie charytatywne czy sponsorskie 
mogą stać się elementem CSR pod warunkiem, że stanowią 
jedną ze składowych kompleksowej strategii zarządzania, 
uwzględniającej relacje z interesariuszami. Trudno przecież 
uznać za społecznie odpowiedzialną firmę, która z jednej strony 
funduje zabawki dla domu dziecka, a z drugiej – zatruwa 
środowisko, nie płaci podwykonawcom, maksymalizując własny 
zysk, czy wyrzuca pracowników, którzy chcą założyć organizację 
związkową.

We wszystkich definicjach CSR powtarza się kilka najważniej-
szych cech. I tak – społeczna odpowiedzialność wykracza poza 
ramy obowiązującego prawa. O ile system prawny stanowi 
swoisty fundament zachowań firm, o tyle CSR – to nadbudowa 
nad tym fundamentem. Wiąże się z tym kolejna zasada – do-
browolność. System prawny ma „zmusić” do przestrzegania 
określonych reguł gry gospodarczej, a odstępstwa zagrożone są 
określonymi sankcjami. Działania społecznie odpowiedzialne są 
świadomym i dobrowolnym wyborem długofalowej strategii 
zarządzania firmą, która ma przynieść określone profity.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania, możemy 
stwierdzić, że firma jest społecznie odpowiedzialna, jeżeli:

• umożliwia pracownikom zarówno efektywną, bezpieczną  
i odpowiednio wynagradzaną pracy, jak i rozwój zawodowy 

• działa na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
naturalnego

• aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych,

• wspiera lokalną społeczność 

• terminowo wywiązują się z zobowiązań wobec Skarbu 
Państwa, dostawców i kontrahentów

• uczciwie i rzetelnie się reklamuje, jednocześnie nie dyskre-
dytując konkurencji 

• postępuje rzetelnie wobec klientów, oferując dobrej jakości 
produkty/usługi. 

CSR nie jest w żadnym 
wypadku tzw. 
charytatywnym 
wybielaczem 
wizerunku, w ramach 
którego – skądinąd 
szczytne i pożyteczne – 
kampanie 
charytatywne, 
odpowiednio 
nagłośnione  
i sprzedane w mediach, 
mają poprawić 
wizerunek firmy.
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Społeczna odpowiedzialność bizneSu – to Się opłaca!

CSR – definicje

CSR to strategia zarządzania firmą, oparta na wielowymiarowych relacjach z otoczeniem, a nie „chary-
tatywny wybielacz” wizerunku.

CSR to strategia realizowana w sposób planowy, zamierzony i długofalowy, a nie kampania reklamowa.

CSR to współuczestnictwo, dialog i odpowiedzialność. Zasad CSR nie można stosować wybiórczo!

Zobowiązanie biznesu do etycznego zachowania i przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego 
poprzez poprawę jakości życia pracowników wraz z ich rodzinami, jak również lokalnych społeczności 
i społeczeństwa jako całości. 

(World Business Council for Sustainable Development) 

Osiąganie sukcesu komercyjnego z uwzględnieniem wartości etycznych, praw człowieka, praw pra-
cowniczych oraz rozwoju społecznego i ochrony środowiska naturalnego.

(Business for Social Resposibility)

Dobrowolne zobowiązanie biznesu do wnoszenia wkładu w utrzymanie rozwoju ekonomicznego, 
poprzez współpracę z pracownikami, ich rodzinami oraz społecznościami na poziomie lokalnym  
i globalnym w celu poprawy jakości ich życia.

(ONZ)

Odpowiedzialność biznesu: od odpowiedzialności wobec 
akcjonariuszy ku koncepcji odpowiedzialności wobec interesariuszy
 
O społecznej wartości biznesu decyduje poziom zamożności i zatrudnienia, jakie zapewnia, jak również 
produkty i usługi dostarczane na rynek za rozsądną cenę odpowiadającą ich jakości. By wytworzyć 
takie wartości, biznes musi utrzymać swoją kondycję ekonomiczną, jednakże samo przetrwanie nie jest 
jego ostatecznym celem. Biznes powinien również odgrywać rolę w poprawie warunków życia wszyst-
kich klientów, pracowników oraz akcjonariuszy, poprzez dzielenie się z nimi dobrami przez siebie 
wytworzonymi. Dostawcy i konkurenci powinni oczekiwać, że biznes będzie honorował swoje zobo-
wiązania w duchu uczciwości i rzetelności. Biznes, jako odpowiedzialny obywatel lokalnych, narodo-
wych, regionalnych i globalnych społeczności, ma swoją rolę w kształtowaniu ich przyszłości”. 

(Zasada 1 Okrągłego Stołu z Caux (Caux Round Table) – zasady etycznego kapitalizmu przyjęte przez 
przedstawicieli biznesu z całego świata podczas spotkania w Caux w 1994 roku pod przewodnictwem 

Stephena Younga – patrz: www.etycznykapitalizm.pl) 
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Kim są interesariusze firmy?
Spróbujmy rozwinąć te tezy i zdefiniować rolę i oczekiwania 
poszczególnych interesariuszy wobec firm oraz potencjalny 
wpływ na ich funkcjonowanie. 

INTERESARIUSZE FIRMY

Akcjonariusze

Pracownicy

Klienci
Podwykonawcy

Dostawcy

Środowisko

Konkurencja

Firma

Najczęściej dzielimy interesariuszy firmy na wewnętrznych  
i zewnętrznych. Do tych pierwszych należą akcjonariusze 
(właściciele) i pracownicy. Czasami osobno wymienia się też 
tzw. management, czyli kierownictwo firmy niebędące właści-
cielami czy akcjonariuszami.

Interesariusze zewnętrzni to klienci (konsumenci towarów czy 
usług), dostawcy i podwykonawcy, środowisko lokalne (regio-
nalne) i środowisko naturalne, zwane niekiedy interesariuszem 
milczącym, choć dziś ruchy ekologiczne potrafią bardzo głośno 
w imieniu środowiska mówić. Swoistym interesariuszem 
niekiedy bywa określana także konkurencja. 

Pracownicy
Społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracowników musi 
opierać się na trzech fundamentalnych wartościach – godności 
człowieka, zabezpieczeniu jego rodziny i działaniu na rzecz 
dobra wspólnego. „Te trzy wartości są wyznacznikami granicy 
władzy, jaką firma posiada nad swoimi pracownikami i określają 
dopuszczalny stopień podporządkowania pracowników celom 
przedsiębiorstwa”.1 W tym kontekście pracownicy są częścią 
firmy, jej kapitałem. Od nich zależy w dużej mierze powodzenie 
firmy na rynku, a więc także jej zysk. Dlatego relacje z pracow-
nikami w firmie społecznie odpowiedzialnej są bardzo ważne. 
To pracownicy kształtują wizerunek firmy (kasjerka w hipermar-
kecie, mechanik w warsztacie), przekazują opinię o firmie na 
zewnątrz, ale także decydują o jakości produktu w procesie 
jego wytwarzania. 

1. M. Rybak, Etyka menedżera –  społeczna odpowiedzialność przedsię-
biorstw, s.159-160.
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Według ONZ-owskiej inicjatywy Global Compact (1999) – jednej  
z pierwszych prób uporządkowania reguł społecznie odpowie-
dzialnego biznesu – CSR wobec pracowników polega m.in. na:

1. zapewnieniu miejsca pracy i wynagrodzenia, które pozwala 
na poprawę warunków życia pracownika 

2. zapewnieniu warunków pracy, które szanują zdrowie  
i godność pracownika 

3. uczciwości w kontaktach z pracownikami i prowadzeniu 
otwartej polityki informacyjnej, ograniczonej jedynie 
wymaganiami prawa oraz konkurencji 

4. słuchaniu oraz, gdziekolwiek jest to możliwe, działaniu 
zgodnie z sugestiami, pomysłami, postulatami i zażaleniami 
pracowników 

5. zaangażowaniu w prowadzenie negocjacji w dobrej wierze, 
gdy tylko pojawiają się konflikty 

6. unikaniu praktyk dyskryminacyjnych i zagwarantowaniu 
równego traktowania oraz równych szans niezależnie od 
płci, wieku, rasy czy religii 

7. promowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na 
stanowiskach, na których mogą być autentycznie przydatne 

8. ochrony pracowników przed możliwymi do uniknięcia obra-
żeniami i chorobami w miejscu pracy 

9. zachęcie i pomocy w zdobywaniu przez pracowników 
przydatnych i dających się wykorzystać także w innych 
zawodach umiejętności i wiedzy 

10. wyczuleniu na poważne problemy dotyczące bezrobocia, często 
związane z decyzjami podejmowanymi przez biznes, poszuki-
waniu współpracy z rządami, przedstawicielami pracowników 
oraz innymi agendami w celu rozwiązywania tych kwestii.

Niewątpliwie najważniejszymi problemami dla pracowników są 
kwestie poziomu wynagrodzeń, bezpieczeństwa zatrudnienia  
i bezpieczeństwa pracy. W tych obszarach może dochodzić do 
różnicy interesów – choćby między zaspokojeniem oczekiwań 
akcjonariuszy czy klientów i pracowników (np. praca w niedzie-
lę czy wydłużenie czasu pracy). Pracownik oczekuje wyższych 
wynagrodzeń, a właściciel czy akcjonariusz wyższych zysków. To 
jest pole dialogu i transparentnego, korzystnego dla stron 
kompromisu. A jak może on być korzystny pokazuje przykład 
– cytowany zresztą przez pracodawcę na konferencji dotyczącej 
CSR – sprzed stu lat z fabryki Forda. Właściciel podniósł pensje 
pracownikom i stworzył preferencyjny system nabywania 
wyprodukowanych w jego fabryce samochodów tej marki. 
Przyczyniło się to do wzrostu sprzedaży, popularyzacji samocho-
du, a wkrótce Ford stał się jednym z najbogatszych ludzi  
w Ameryce… Pod koniec XX wieku, aby uniknąć redukcji załogi, 
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w wielu fabrykach Volkswagena obniżono tygodniowy czas 
pracy do 29 godzin. Umożliwiło to intensyfikację pracy  
i wpłynęło w konsekwencji na zwiększenie wydajności  
aż o 20 proc. 2

To samo dotyczy bezpieczeństwa zatrudnienia – umowa o pracę 
wiąże pracownika z firmą, daje większą gwarancję wydajnej pracy, 
tworzy właściwą atmosferę. Szczególnie w czasie kryzysu istnieje 
oczywista pokusa, żeby w pierwszej kolejności oszczędzać na 
pracownikach i bezpieczeństwie ich pracy. W wielu przypadkach to 
droga donikąd. A nawet jeśli koniecznością są oszczędności, zawsze 
warto siąść z pracownikami i uczciwie rozmawiać – kto i jak zaciska 
pasa, żeby przetrwać. I to jest także społecznie odpowiedzialne.

Akcjonariusze
Kierownictwo firmy jest odpowiedzialne przede wszystkim 
wobec akcjonariuszy (udziałowców) i powinno działać w ich 
interesie, w tym zapewniając im odpowiednie dochody. Oczywi-
ście zysk nie jest jedynym celem akcjonariuszy – szczególnie w 
przypadku, gdy kierownictwo firmy stanowią właściciele lub w 
przypadku dominacji udziałowców strategicznych. Wtedy równie 
ważne jest zapewnienie środków na inwestycje poprawiające 
wydajność i umożliwiające lepszą organizację pracy, uwzględnia-
jąc w tym inwestycje w ludzi. Nie przez przypadek jeden  
z rzemieślników prowadzących rodzinną firmę stolarską stwier-
dził, że wyszkolenie odpowiedniej klasy pracownika zajmuje 
nawet 10 lat. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku 
akcjonariatu rozproszonego – wówczas występują oni bardziej  
w charakterze inwestorów oczekujących w krótszej lub dłuższej 
perspektywie zwrotu z zyskiem zainwestowanego kapitału.

Niemniej w każdym przypadku zobowiązania firmy wobec 
akcjonariuszy (udziałowców) muszą polegać też na transparent-
ności działań, rzetelnej informacji o kondycji firmy i planach jej 
rozwoju. Akcjonariusze – w przypadku pakietów większościo-
wych – mają rzecz jasna decydujący wpływ na firmę, jej działa-
nie, wybór kierownictwa i stąd ich pozycja wśród innych 
interesariuszy jest uprzywilejowana.

Klienci
Równie ważna, choć zewnętrzna wobec firmy i często niedoce-
niana, jest pozycja klientów (konsumentów). To wszak od nich 
zależy, czy dany produkt (usługa) będzie miał zbyt, a więc czy 
firma przetrwa na rynku. Dlatego społeczna odpowiedzialność 
firmy wobec klientów jest wprost powiązana z jej potencjalnym 

2. Konflikt wartości moralnych i ekonomicznych w środowisku pracy, 
W. Kiwak, E. Ignaciuk, „Pieniądze i Więź” nr 1/2011 s.16.

„W takich krajach, jak 
Francja, Niemcy czy 
Wielka Brytania, 
obowiązuje zasada, że 
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zarabiać 20-krotność 
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pracowników rosły. Płace 
prezesów rosną 
proporcjonalnie do 
wzrostu średniego 
wynagrodzenia. Wyższe 
płace to rosnący popyt,  
a popyt to nowe miejsca 
pracy. (…) To są zasady 
ładu korporacyjnego  
i etyki biznesu. 
 
Prof. M. Kabaj  – Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych,  
z wywiadu dla  
„Tygodnika Solidarność”
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sukcesem ekonomicznym. Lojalność konsumentów jest w 
prawie każdym biznesie podstawą działania i gwarancją 
powodzenia. W tym przypadku zakres społecznej odpowiedzial-
ności jest bardzo szeroki – od oferowania dobrej jakości 
produktu (usługi) za odpowiednią i konkurencyjną cenę, 
poprzez zapewnienie jasnych możliwości reklamowania  
i gwarancji, aż po uczciwą i wiarygodną reklamę. Niestety,  
w dzisiejszym świecie klienci (konsumenci) podlegają przeróż-
nym manipulacjom i działaniom nieetycznym. Do takich działań 
można zaliczyć m.in. manipulowanie cenami (tzw. fałszywe 
promocje), niejasne umowy gwarancyjne czy nieuczciwa 
reklama. Dlatego bardzo ważna jest w tym przypadku świado-
mość i solidarność klientów w podejmowaniu decyzji. Mogą  
w tym pomóc rozmaite organizacje konsumenckie, zachęcając 
tym samym firmy do działań społecznie odpowiedzialnych. 
Coraz częściej też w swoich wyborach klienci kierują się nie 
tylko kryterium ceny, ale także informacjami, czy dany produkt 
został wytworzony zgodnie z normami środowiskowymi  
i prawami człowieka. Mogą w tym pomóc stosowane już 
oznaczenia „eko-produkt”. W niektórych stanach USA dodatko-
wo – na mocy porozumień z pracownikami – wiele towarów 
wytworzonym w zakładach, w których działają związki zawodo-
we, ma specjalny znak informujący o tym potencjalnego klienta. 
Ma to stanowić dodatkową zachętę dla pracodawców, aby nie 
blokowali zrzeszania się pracowników.

Dostawcy i kooperanci
Dostawcy i kooperanci często współdecydują o jakości końco-
wego produktu czy usługi. Dlatego ważne dla firmy jest 
budowanie atmosfery zaufania i lojalności. Łatwiej to zrobić 
między podmiotami równorzędnymi, które są w dodatku od 
siebie w jakiś sposób zależne. Niestety, w praktyce duże firmy 
„sieciowe”, dystrybucyjne, często decydują, co dotrze ostatecz-
nie do potencjalnego konsumenta, nie mówiąc o narzucaniu 
dostawcom niekorzystnych warunków rozliczeń. Z kolei kryte-
rium ceny jako najważniejsze w wielu przetargach prowokuje 
do nadużyć wobec kontrahentów czy podwykonawców, które 
skutkują często nawet bankructwem tych ostatnich. Mieliśmy 
ostatnio aż nadto takich przykładów wśród działających na 
polskim rynku firm budowlanych.

W tym przypadku zachowania etyczne i społecznie odpowie-
dzialne muszą polegać na uczciwym podejściu do dostawców, 
kontrahentów i podwykonawców, terminowym regulowaniu 
płatności, unikaniu wszelkiego rodzaju dumpingu, polegające-
go np. na użyciu materiałów niższej jakości czy wykorzystywa-
niu swoich pracowników swoich ale także przyzwoleniu na 
takie działania u podwykonawców.
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W cytowanych już „Zasadach dla biznesu”, opracowanych  
w 1994 roku podczas tzw. Okrągłego Stołu w Caux, w relacjach  
z dostawcami podkreśla się, że: 

„Nasze stosunki z dostawcami i podwykonawcami muszą być 
oparte na zasadach wzajemnego poszanowania. Dlatego też 
jesteśmy odpowiedzialni za: 

• dążenie do uczciwości i prawdomówności we wszystkich 
naszych działaniach, włączając w to politykę cenową, 
udzielanie licencji oraz praw do sprzedaży 

• zapewnienie wolności naszych działań od przymusu 
i niepotrzebnych sporów prawnych 

• rozwijanie długoterminowej stabilizacji w relacjach  
z dostawcami w zamian za wartość, jakość, konkurencyj-
ność i pewność ich dostaw 

• udostępnianie informacji dostawcom oraz włączanie ich  
w procesy planowania 

• terminową zapłatę zgodnie z warunkami umów 

• poszukiwanie, zachęcanie i preferowanie takich dostawców 
i podwykonawców, którzy zatrudniając pracowników 
przestrzegają zasad poszanowania ludzkiej godności”.3

• 

Środowisko naturalne
Środowisko naturalne nazywane jest interesariuszem 
milczącym, bo nie zaprotestuje wobec jego dewastowania. 
Czynią to coraz częściej liczne organizacje ekologiczne, a także 
– coraz bardziej świadomi swoich praw, ale i obawiający się 
zagrożeń – obywatele. Z czego wynikają działania szkodliwe dla 
środowiska? Na pewno z chęci maksymalizacji zysku za wszelką 
cenę – to prowadzi do złudnego przekonania, że najłatwiej 
oszczędzić na ochronie środowiska. A więc oszczędza się na 
procedurach bezpieczeństwa, jakości zabezpieczeń i wytrzyma-
łości materiałów, szkoleniach dotyczących BHP itp. Do czego 
takie działania prowadzą w skali makro spektakularnie dowio-
dły wielkie katastrofy ekologiczne – od przytaczanej już kata-
strofy w indyjskiej fabryce chemicznej w Bhopalu w 1984 roku, 
poprzez wybuch w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 
roku, aż po gigantyczny wyciek ropy z platformy wiertniczej BP 
w Zatoce Meksykańskiej 10 kwietnia 2010 roku. Gigantyczne są 
też koszty ekonomiczne takich katastrof. Według danych 
zebranych przez szwajcarski Instytut Paula Scherrera, łączny 
koszt katastrofy w Czarnobylu mógł przekroczyć 300 mld 
dolarów!4 A ostatni wyciek ropy na platformie BP kosztował ten 

3. www.etycznykapitalizm.pl
4. www.atom.edu.pl
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koncern tylko przez dwa lata – wg opublikowanego raportu 
finansowego – 36 mld dolarów – czyli ok. 1/3 rocznego budże-
tu naszego państwa… 

Czy CSR się opłaca?
Cytowany już przeze mnie ostatni dokument Komisji Europej-
skiej na temat strategii CSR w latach 2011-2014 niemal na 
pierwszym miejscu mówi o tym, że „Strategiczne podejście do 
CSR ma coraz większe znaczenie dla konkurencyjności przedsię-
biorstw. Może przynieść korzyści w zakresie zarządzania 
ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu do kapitału, relacji  
z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi i potencjału inno-
wacyjnego”. I dalej: „Zajmując się kwestiami odpowiedzialności 
społecznej, przedsiębiorstwa mogą budować długoterminowe 
zaufanie pracowników, konsumentów i obywateli, tworząc 
podstawę pod zrównoważone modele biznesowe. Większe 
zaufanie z kolei przyczynia się do tworzenia otoczenia,  
w którym przedsiębiorstwa mogą podejmować inicjatywy 
innowacyjne i rozwijać się.”

„Fair Play” górą
Wbrew pozorom wszystkie te stwierdzenia dziś już znajdują 
potwierdzenie w prowadzonych przez lata badaniach porów-
nawczych i to począwszy od wielkich firm obecnych na nowo-
jorskiej czy londyńskiej giełdzie, a skończywszy na polskich 
przedsiębiorstwach, uzyskujących choćby popularną nagrodę 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”. W pierwszych tego typu bada-
niach w Polsce, prowadzonych w 2007 roku przez Instytut 
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 
porównano firmy, które uzyskały nagrodę w konkursie „Przed-
siębiorstwo Fair Play” z podobnymi pod względem branży  
i wielkości zatrudnienia (z bazy GUS). Z analizy wynika, że 
niemal wszystkie wskaźniki wypadły lepiej w firmach nagrodzo-
nych. Aż o 5 tys. zł większy był zysk brutto na pracownika, 
większy był także procentowy zysk na jednostkę przychodów ze 
sprzedaży. Lepszy był niemal dwukrotnie wskaźnik płynności 
finansowej (1,16 do 2,13). Owszem – wyższe były także nakłady 
inwestycyjne liczone średnio na jednego pracownika; znacząco 
wyższe było także wynagrodzenie brutto. Autorzy podkreślają 
to we wnioskach: „Przedsiębiorstwa stosujące zasady CSR 
reprezentują inny model biznesowy niż przedsiębiorstwa  
z grupy GUS. Oparty jest on na znacznie większym wykorzysta-
niu kapitału ludzkiego, a nie dóbr kapitałowych, jak ma to 
miejsce w modelu tradycyjnym. Wszystkie mierniki związane  
z kapitałem ludzkim kształtowały się korzystniej w grupie CSR niż 
w grupie GUS. Przedsiębiorstwa grupy CSR mają więc inną 
filozofię gospodarowania i osiągania zysku”. Co ważne, i w pełni 
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zgodne z systemowo rozumianą ideą CSR, przedsiębiorstwa z 
tej grupy „są znacznie bardziej efektywne podatkowo z punktu 
widzenia państwa. Średnio generują one więcej podatku VAT, 
podatków dochodowych oraz więcej wpłacają na świadczenia 
społeczne”.5 

Norma ISO 26000
Norma ISO 26000, która społeczną odpowiedzialność biznesu 
zawiera w siedmiu obszarach, w każdym z nich pokazuje też 
potencjalne korzyści dla firm. Obszary te to: (1) Ład organizacyj-
ny, (2) Prawa człowieka, (3) Relacje z pracownikami, (4) Środo-
wisko, (5) Uczciwe praktyki rynkowe, (6) Relacje z konsumenta-
mi i (7) Zaangażowanie społeczne i rozwój. Zasadniczo są one 
podobne do omawianej już społecznej odpowiedzialności 
rozumianej poprzez relacje z interesariuszami, a więc z otocze-
niem, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.

CSR to nowi, często lepiej wykształceni klienci  
i pracownicy
Wśród korzyści dla firm wymienianych w opisie normy ISO 26000 
mówi się m.in. o zaangażowaniu w rozwój społeczno-gospodarczy 
lokalnych społeczności, który może się zwrócić poprzez napływ 
nowych klientów czy lepiej wykształconych pracowników.  
W literaturze podawane są przykłady inwestowania przez firmę 
telekomunikacyjną w rozwój dostępu do internetu, co skutkuje 
napływem m.in. do takiej firmy nowych klientów. Podobnie rzecz 
się ma z edukacją finansową, prowadzoną np. przez instytucje 
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Prędzej czy 
później spowoduje to zwiększenie zainteresowania klientów 
działalnością instytucji takich jak SKOK-i, ale także zmniejszy ryzyko 
tzw. złych kredytów, wynikających często z niewiedzy kredytobior-
ców i nieumiejętności oceny ryzyka kredytowego.

Podobną korzyść konkurencyjną przynosi właściwa, społecznie 
odpowiedzialna, relacja z pracownikami. W normie ISO 26000 
wskazania w tym zakresie są bardzo rozbudowane i dotyczą 
bezpieczeństwa zatrudnienia (umowy o pracę), odpowiedniej 
informacji i konsultacji, zakazu wszelkich form dyskryminacji, ale 
także przestrzegania tych zasad u kontrahentów czy dostawców. 
To – wg normy – motywuje pracowników do lepszej pracy, 
zwiększa wydajność, zapewnia lojalność pracowników, wpływa 
na reputację firmy. Poprawa bezpieczeństwa pracy  
i zdrowia pracowników wpływa też na jakość pracy i jej koszty.

5. Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach,  
M. Bąk, P. Bednarz, P. Kulawczuk, R. Rataj, A. Szcześniak, P. Zając, 
źródło: http://www.iped.pl/artykuly.php?id=4)

 „Przedsiębiorstwa 
stosujące zasady CSR są 
znacznie bardziej 
efektywne podatkowo  
z punktu widzenia 
państwa. Średnio 
generują one więcej 
podatku VAT, podatków 
dochodowych oraz 
więcej wpłacają na 
świadczenia społeczne”.
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Norma ISO 26000 znalazła się też w Komunikacie Komisji 
Europejskiej, jako szczególnie zalecana dla większych firm 
(zatrudniających ponad 1000 pracowników). KE „zachęca 
wszystkie duże europejskie przedsiębiorstwa do zobowiązania 
się do 2014 r. do uwzględnienia co najmniej jednego z następu-
jących zestawów zasad i wytycznych przy opracowywaniu 
podejścia do CSR: inicjatywy ONZ „Global Compact”, wytycz-
nych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych lub wytycz-
nych zawartych w normie ISO 26000 dotyczącej odpowiedzial-
ności społecznej”.6

Reasumując, można powiedzieć, że praktyczna realizacja 
społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu firmą skutkuje  
w dwóch obszarach – (1) pomaga zdobyć lepszą pozycję na 
rynku poprzez poprawę konkurencyjności, zdobycie zaufania 
klientów i dostawców i (2) pozwala lepiej wykorzystać swoje 
możliwości i potencjał – poprzez ograniczenie energochłonno-
ści, zużycia materiałów, lepszą motywację pracowników.

CSR – dobrowolna czy motywowana?
W dyskusji nad opłacalnością CSR powraca pytanie czy ma to być 
strategia dobrowolna, czy nie? To trudne pytanie. Z jednej 
bowiem strony społeczna odpowiedzialność biznesu ma być – jak 
pisałem na wstępie – nadbudową nad systemem prawnym, 
swoistą wartością dodaną. Jeżeli dodaną, to zgodną z dobrowol-
nie podjętym wyborem. Z drugiej – warto robić wszystko, aby 
zachęcić przedsiębiorców do dokonywania takich właśnie 
wyborów, zarówno w ich interesie, jak i w interesie ogółu. 
Dostrzega to również KE, pisząc w cytowanym już Komunikacie, 
że „pozytywny wpływ CSR na konkurencyjność jest coraz szerzej 
uznawany, jednak przedsiębiorstwa nadal mają wątpliwości co 
do kierowania się nią, gdyż najbardziej społecznie odpowiedzial-
ny sposób działania może nie być najbardziej korzystny finanso-
wo, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej”. I dlatego, 
czytamy w dokumencie, „UE powinna stymulować politykę  
w dziedzinie konsumpcji, zamówień publicznych i inwestycji na 
rzecz wzmocnienia opłacalności CSR na rynku”. W jaki sposób 
można ową opłacalność zwiększyć? Na pewno istotna jest w tym 
przypadku odpowiednia motywacja, stosowana zarówno przez 
interesariuszy (ruchy konsumenckie, ruchy ekologiczne czy 
organizacje pracownicze), ale także przez władze publiczne czy 
wręcz rynki finansowe (fundusze etycznego inwestowania).  
O niektórych tego typu działaniach motywacyjnych pisałem przy 
okazji omawiania grup interesariuszy. Ważna jest w tym przypad-
ku jednak także rola władz publicznych. To one nie tylko powinny 

6. Komunikat Komisji Europejskiej, Odnowiona strategia UE na lata 
2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
Bruksela, 2011

74 proc. małych  
i średnich firm uważa, 

że zatrudnianie 
pracowników na 

umowę o pracę jest 
korzystniejsze niż na 

umowę-zlecenie  
(raport Agencji Rozwoju 

Innowacji SA, 2012). 
 

(Za: Odpowiedzialny biznes – 
kompendium CSR, nr 9/2012, 

dodatek do „Rzeczpospolitej”)
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stwarzać atmosferę przyjazną dla firm społecznie odpowiedzial-
nych, ale również promować takie firmy przy przetargach 
publicznych. Jest to szczególnie ważne w Polsce, gdzie jakże 
często jedynym i rozstrzygającym kryterium jest kryterium ceny. 
W takim przypadku o społecznej odpowiedzialności możemy 
zapomnieć… 

Jak zidentyfikować firmy społecznie odpowiedzialne? Służą do 
tego przede wszystkim tzw. raporty społeczne. Coraz więcej 
przedsiębiorstw dobrowolnie, ale wg w miarę jednolitego 
schematu, takie raporty publikuje na swojej stronie interneto-
wej czy w mediach, a także promuje wśród interesariuszy. 
Raporty społeczne umożliwiają (choć nie w 100 proc.) uniknię-
cie sytuacji, gdy podstawą do oceny społecznej odpowiedzial-
ności firm staje się jedna akcja charytatywna. Próbą unifikacji 
raportów społecznych zajęła się w skali światowej Global 
Reporting Initiative (GRI), zachęcająca do raportowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju. GRI tworzy spójne ramy dla rapor-
towania kwestii zrównoważonego rozwoju, które są stosowane 
na całym świecie. Jej celem jest „zrównoważona globalna 
gospodarka, gdzie organizacje zarządzają swoimi wynikami  
i wpływami ekonomicznymi,  środowiskowymi, społecznymi 
oraz nadzoru w sposób odpowiedzialny oraz przygotowują na 
ten temat raport”. Na mniejszą skalę wzorem takich raportów 
mogą się stać rozmaite narzędzia do samooceny firm pod 
względem działań społecznie odpowiedzialnych. Jedno z takich 
narzędzi, przygotowanych w ramach naszego projektu, publi-
kujemy na końcu niniejszego opracowania.

Firmy społecznie odpowiedzialne mogą też uzyskać określone 
normy międzynarodowe. O najbardziej znanej – ISO 26000 
– pisałem już wcześniej. Mniej znane są norma AA 1000 
(Account Ability 1000 Standard) i norma SA 8000 (Social 
Accountability 8000). Obie są nadawane po spełnieniu określo-
nych warunków i badaniu przez niezależnych (zewnętrznych 
wobec firmy) audytorów. Pierwsza jest szersza – obejmuje 
relacje z wszystkimi interesariuszami, druga ogranicza się do 
interesariuszy wewnętrznych – przede wszystkim pracowników, 
zwracając uwagę na wolność zrzeszania się, bezpieczeństwo 
pracy, zakaz mobbingu i dyskryminacji, godziwe wynagrodzenie 
czy przestrzeganie norm czasu pracy. Obie te normy są stosun-
kowo mało popularne w Polsce.

Uczciwość – Opłacalność – CSR
Jednak chyba najważniejsze jest, aby w sposobie prowadzenia 
firmy i w relacjach z interesariuszami być po prostu uczciwym. 
Prof. Wojciech Gasparski na jednej z konferencji przytoczył 
rozmowę: „Niedawno zadano mi pytanie, czy warto być 
uczciwym, mimo że – jak sądził pytający – nie zawsze jest to 
opłacalne. Odpowiedziałem, że pytanie o opłacalność uczciwo-

Praktyczna realizacja 
społecznej 
odpowiedzialności  
w zarządzaniu firmą 
skutkuje w dwóch 
obszarach – (1) pomaga 
zdobyć lepszą pozycję 
na rynku poprzez 
poprawę 
konkurencyjności, 
zdobycie zaufania 
klientów i dostawców 
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możliwości i potencjał 
– poprzez ograniczenie 
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zużycia materiałów, 
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ści jest pytaniem źle postawionym, bowiem zakłada błędną 
kolejność stawiając opłacalność przed uczciwością, a przez to 
nadając opłacalności rangę normy moralnej. Tymczasem 
kolejność jest i powinna być inna – bądź uczciwy i w ramach 
wyznaczonych przez normę uczciwości czyń to, co opłacalne. 
Zatem uczciwość jest pierwotna, zaś opłacalność wtórna”.

Wydaje się, że ideałem byłoby podobne potraktowanie idei CSR 
– jest ona dobrowolna, ale konieczna i pierwotna wobec 
opłacalności. Wtedy opłacalność też stanie się transparentna  
i wolna od nieuczciwej rynkowej gry.

Podsumowanie
Czy wobec tego dziś, w dobie kryzysu, stać przedsiębiorstwa na 
społeczną odpowiedzialność? Przewrotnie można powiedzieć, 
że nie stać nas na to, żeby być społecznie nieodpowiedzialnym. 
Podkreśla to także Komisja Europejska: „Kryzys gospodarczy  
i jego społeczne konsekwencje w pewnym stopniu negatywnie 
wpłynęły na zaufanie konsumentów i na poziom zaufania  
w biznesie. Uwaga społeczeństwa skoncentrowała się na 
społecznych i etycznych wynikach przedsiębiorstw. Wznawiając 
obecnie wysiłki na rzecz promowania CSR Komisja ma na celu 
utworzenie warunków sprzyjających zrównoważonemu wzro-
stowi, odpowiedzialnym postawom biznesu i utworzeniu 
trwałego zatrudnienia w perspektywie średnio- i długotermino-
wej”.7 

Jeżeli chcemy, aby świat wokół nas, w tej najbliższej okolicy  
i w skali globalnej, był bardziej przyjazny, musimy w to zainwe-
stować. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest na 
pewno taką dobrą inwestycją.

Jacek Rybicki

7. Z Komunikatu Komisji Europejskiej, Odnowiona strategia UE na lata 
2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
Bruksela, 2011.
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KaSa StefczyKa na rzecz SpołeczeńStwa

Na gruncie przemian ustrojowych, które dokonały się 
po bohaterskim zrywie „Solidarności”, ale także na 
skutek działań wielu zrzeszeń, organizacji, a przede 
wszystkim ogromnego poświęcenia i zaangażowania 
Polaków opierających się władzy ludowej, w Polsce 

odrodziły się spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. 

W 1993 roku powstała SKOK im. Franciszka Stefczyka – spół-
dzielnia finansowa, która za swojego patrona obrała wielkiego 
patriotę i społecznika działającego na przełomie XIX i XX wieku, 
dr. Franciszka Stefczyka. W 2010 roku SKOK Stefczyka zmieniła 
nazwę i nawiązując do ideałów sprzed 100 lat przywróciła 
Polsce markę Kasa Stefczyka. 

Kasa Stefczyka nawiązuje do ideałów spółdzielczości finansowej 
zarówno nazwą, jak i realizowaną misją społeczną. Celem jej 
działalności jest zapewnienie dostępu do produktów finanso-
wych szerokiemu gronu odbiorców – także tym, którzy bez 
możliwości korzystania z usług SKOK-ów byliby uznani przez 
instytucje komercyjne za mało atrakcyjnych klientów, a tym 
samym wykluczeni finansowo. Ideą działania Kasy Stefczyka, 
podobnie jak wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-
-kredytowych, jest także pełnienie misji w oparciu o wzmacnia-
nie relacji między przedstawicielami środowisk lokalnych, troskę 
o środowisko, mecenat nad kulturą i sztuką oraz kultywowanie 
polskich wartości i tradycji. 

Realizując postawioną przed sobą misję, Kasa Stefczyka aktyw-
nie włącza się we wsparcie społeczności lokalnych. Pomaga 
finansowo ponad 20 domom dziecka w całym kraju, angażuje 
się w lokalne projekty, m.in. „Wakacje dla Powodzian”, których 
celem było zorganizowanie dla dzieci poszkodowanych  
w wyniku powodzi kolonii letnich. W 2011 roku Kasa Stefczyka 
udzieliła wsparcia szpitalom w województwie lubelskim w 
ramach akcji „Słonik Nadziei” prowadzonej przez TVP Lublin. 

Kasa Stefczyka czynnie włącza się też w akcje pomocy  
w dożywianiu dzieci w szkołach oraz pomaga uczniom szkoły  
w Czernichowie – kolebce polskiej spółdzielczości. Obok dużych 
projektów, Kasa dostrzega także potrzeby jednostek. Wspólnie  
z największym dziennikiem w Polsce – „Faktem”, włączyła się m.in. 
w pomoc rodzinom chorych dzieci, Kamila oraz Ani z Gdańska. 

Działające przy Kasie Stefczyka Stowarzyszenie Krzewienia 
Edukacji Finansowej organizuje konkurs dla gimnazjalistów  
z całej Polski pod nazwą „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomi-
stów”, zaś w odpowiedzi na problemy rodzin o niskich docho-
dach, zagrożonych wykluczeniem społecznym i finansowym, 
podmioty grupy SKOK realizują projekt „Pomóż oszczędzać 

Kasa Stefczyka na rzecz społeczeństwa
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rodzinie”. Akcja edukacyjna ma na celu zwiększenie wiedzy 
rodzin z zakresu finansów osobistych oraz dostępnych na rynku 
finansowym produktów, w celu uniknięcia przez nie nadmierne-
go zadłużenia.

Kasa Stefczyka nie zapomina również o ochronie skarbów 
polskiego dziedzictwa narodowego. Dla katedry oliwskiej  
w Gdańsku ufundowała między innymi utrzymane w barokowym 
stylu tabernakulum oraz wsparła remont kaplicy Mariackiej. 

Najnowszym projektem, w którym rolę mecenasa pełni Kasa 
Stefczyka, jest wsparcie filmu „Układ zamknięty” w reżyserii 
Ryszarda Bugajskiego. Film, nagrodzony jeszcze przed premierą 
Wektorem Nadziei 2012 przez Pracodawców RP, oparty jest na 
prawdziwej historii przedsiębiorców zmagających się ze sko-
rumpowanym aparatem państwowym. Wciąż aktualny –  
w obliczu wielu pokazowych aresztowań, komentowanych  
w ostatnich latach przez media – temat i świetny scenariusz 
sprawiły, że twórcom udało się zgromadzić na planie doborowe 
nazwiska, w tym takie gwiazdy jak Janusz Gajos i Kazimierz 
Kaczor. Piosenkę promującą film wykonuje zespół Kult.

Troszcząc się o otoczenie, Kasa Stefczyka nie zapomina o tych, 
którzy pracują na jej sukces. Od lat prowadzi program dofinan-
sowania kształcenia pracowników, w ramach którego partycy-
puje w kosztach studiów wyższych, podyplomowych i dokto-
ranckich, organizuje wiele spotkań konferencyjno- 
-szkoleniowych oraz wspiera macierzyństwo i rodzicielstwo 
pracowników w ramach programu SKOK w Macierzyństwo. 

Kasa Stefczyka wdraża i usprawnia narzędzia pozwalające na 
skuteczne eliminowanie negatywnych zjawisk zawodowych, jak 
choćby procedury antymobbingowe i dąży do doskonalenia 
systemów motywacyjnych, pozwalających na premiowanie 
zaangażowania w pracę. 

Kasa Stefczyka wspólnie ze Stefczyk Finanse i TZ SKOK konse-
kwentnie dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników sprzeda-
żowych i doskonalenie kultury organizacyjnej:

• 1014 pracowników wzięło udział w szkoleniach podnoszą-
cych kwalifikacje

• 496 nowo zatrudnionych osób odbyło kurs przygotowujący 
do obsługi klientów. 

Potwierdzeniem skutecznie realizowanej polityki wsparcia 
pracowników są między innymi, przyznane Kasie Stefczyka 
przez niezależne instytucje, tytuły „Solidny Pracodawca”, „Lider 
Społecznej Odpowiedzialności” i „Mama w pracy”.
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pracodawca przyjazny pracowniKom

Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o. w tym roku 
otrzymał prestiżowy tytuł „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom” w ogólnopolskim konkursie organizo-
wanym przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem 

Prezydenta RP. Jest też laureatem takich nagród, jak „Solidna 
firma” (2011, 2012), a także „Gazela Biznesu” (2010-2012).

W swoich działaniach ZEC Tczew kieruje się zasadami społecznie 
odpowiedzialnego biznesu we wszystkich obszarach. Niezwykła 
jest dbałość o stabilność zatrudnienia – 100 proc. załogi ma 
umowy o pracę na czas nieokreślony, a zakładowe programy 
emerytalne, dofinansowanie opieki zdrowotnej, zwiększony 
wymiar urlopu dla wszystkich pracowników czy też wyprawki dla 
nowo narodzonych dzieci pracowników – to działania ponadnor-
matywne, które służą integracji pracowników, związania ich  
z firmą, a w konsekwencji – lepszej wydajności pracy. Odbywa się 
to w stałym kontakcie z zakładową organizacją związkową NSZZ 
„Solidarność”. 

Podobnie jest w zakresie bezpieczeństwa pracy – wprowadzenie 
zapisów do Zakładowego Układu Zbiorowego pracy o wewnętrz-
nej polityce  antymobbingowej, społeczny inspektor pracy, 
systematyczne szkolenia i badania stanowisk pracy – to główne 
elementy polityki zakładowej, której celem jest zwiększenie 
bezpieczeństwa pracowników i komfortu zatrudnienia. ZEC Tczew 
stara się także stale podnosić kwalifikacje pracowników poprzez 
dofinansowanie studiów, szkolenia merytoryczne wg potrzeb 
stanowiskowych, szkolenia coachingowe dla kadry i liderów 
związkowych czy szkolenia w ramach funkcjonowania Europejskiej 
Rady Zakładowej. Koszty wszystkich szkoleń pokrywane są przez 
spółkę lub – jak w przypadku Europejskiej Rady Zakładowej –  
przez koncern.

Z szerokiej gamy konsultacji z pracownikami warto podkreślić 
funkcjonowanie Europejskiej Rady Zakładowej, Rady Pracowników 
oraz wynegocjowanego ze związkami zawodowymi Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Cyklicznie odbywają się również spotka-
nia konsultacyjne pracownicy – przełożeni na każdym szczeblu.

ZEC Tczew wspiera finansowo dom dziecka i świetlicę środowisko-
wą, a także od lat współpracuje ze Schroniskiem dla Zwierząt 
„Animals” w Tczewie. Spółka inwestuje w instalacje przyjazne dla 
środowiska – dzięki temu w ciągu ostatniej dekady nie zanotowała 
kar czy dodatkowych opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń.  Firma 
przyjęła tzw. Katalog Wartości (Odpowiedzialność, Partnerstwo, 
Uczciwość, Profesjonalizm, Organizacja ucząca się). Monitoruje ich 
przestrzeganie m.in. poprzez systematyczne badania opinii 
pracowniczej przeprowadzane przez zewnętrzną instytucję czy 
wdrożenie odpowiednich standardów.

Pracodawca przyjazny pracownikom
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Założona w 1979 firma STENCEL Zbigniewa Stencla 
kultywuje 100-letnie tradycje rodzinne w rzemiośle 
stolarskim. Zajmuje się przede wszystkim produkcją 
mebli gdańskich na wzór XVII- i XVIII-wiecznych, 

wykonywanych z drewna dębowego z bogatą, ręcznie zdobio-
ną snycerką. Firma STENCEL produkuje i wysyła swoje meble 
m.in. do: Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Belgii, Norwegii, Islandii, 
USA i Kanady, Australii, Ekwadoru i Egiptu oraz innych krajów 
wszystkich kontynentów. Meble z firmy STENCEL zdobią 
wnętrza Watykanu, wielu ambasad, sądów, pałaców, prezbite-
rium bazyliki w Licheniu i katedry św. Jana Chrzciciela w 
Warszawie, biura ministerstw i wielu innych miejsc. 

Firma zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia na imprezach targo-
wych oraz medale i dyplomy, m.in. dyplom od Dei Gratia – Fundacji 
Rozwoju Sztuki Sakralnej Dzieci i Młodzieży, za udział w Ponadregio-
nalnej Wystawie Rzemiosła Artystycznego, organizowanej przez 
Izbę Rzemieślniczą i Muzeum Historii Miasta Gdańska. Otrzymała 
Złotą Odznakę Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle, jest 
laureatem konkursu nagrody pomorskiej 2002 „Gryf Wejherowski” 
w kategorii małych firm. Uzyskała certyfikaty: z Państwowej 
Inspekcji Pracy za dostosowanie warunków pracy w zakładzie do 
wymagań przepisów prawa pracy; IQNet z międzynarodowej sieci 
certyfikacji; certyfikat systemu jakości PN-EN ISO 9001:2001.

Firma stosuje politykę odpowiedzialnego biznesu, także w relacjach 
z pracownikami, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę, mogą 
korzystać ze szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje oraz 
programów socjalnych. Firma w trosce o pracowników prowadzi 
także działania polegające na zwiększaniu bezpieczeństwa pracy.

Aspekty odpowiedzialności w biznesie można także zauważyć 
w relacjach z dostawcami, wobec których na bieżąco regulowa-
ne są płatności oraz względem których nie są stosowane żadne  
z praktyk dyskryminujących w polityce cenowej.

Firma dba o środowisko naturalne. Z odpadów poprodukcyjnych, 
które są mielone w specjalnych rębakach, uzyskuje się opał 
spalany w kotłach przystosowanych do spalania biomasy. Cała 
kotłownia jest bardzo ekologiczna i nie zatruwa środowiska.

Podkreślić należy także działalność charytatywną firmy, w tym:

• Wyposażenie prezbiterium i plebanii, wpisanych do rejestru 
zabytków Kapituły Kolegiackiej w Wejherowie.

• Przekazanie pod koniec 2011 roku do Szpitala Specjalistycz-
nego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie wyposażenia 
gabinetu Izby Przyjęć.

• Przekazanie w grudniu 2011 roku zestawu mebli gdańskich 
do Dworku Drzewiarza w Gościcinie.

Tradycja, jakość, odpowiedzialność
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27

z poKolenia na poKolenie

Już czwarte pokolenie pomorskiego piekarskiego rodu 
Pellowskich zajmuje się wypiekaniem chleba. W 1947 
roku z Wejherowa do zrujnowanego Gdańska przybyli 
piekarze Stanisław Pellowski i jego syn Józef. Dziś firmę 

Piekarnia – Cukiernia „Pellowski” w Gdańsku prowadzi razem  
z rodziną Grzegorz Pellowski, który 23 lata temu przejął ją po 
ojcu Józefie.

W rodzinnym zakładzie Grzegorza Pellowskiego pracuje jego 
żona Katarzyna, córka Karolina i jej brat bliźniak Mateusz oraz 
synowie Łukasz z żoną Justyną i Jakub z żoną Karoliną. Każdy 
ma swoje obowiązki. Dziś w piekarni, sklepach, kawiarniach  
i kateringu firma zatrudnia ponad 200 pracowników. Asorty-
ment wyrobów piekarniczych, cukierniczych i gastronomicznych 
obejmuje 750 pozycji.

Wszyscy pracownicy Piekarni „Pellowski” objęci są powszechny-
mi ubezpieczeniami społecznymi i zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę. Sporą rzeszę stanowią osoby niepełnosprawne, 
które specjalną troską otacza pani Katarzyna. 

Domeną Pani Kasi są też zajęcia i spotkania z maluszkami  
w wieku przedszkolnym. W każdy Dzień Dziecka milusińscy 
zwiedzają zakład, oglądają piece i pracę piekarzy. Przy współ-
pracy z przedszkolami organizowane są zajęcia „pieczenia 
chleba”, w których dzieci samodzielnie przygotowują bułeczki 
do wypieku. 

Szczególną troską darzą Państwo Pellowscy gdańskie Hospi-
cjum, które jest systematycznie wspierane w ramach 1 proc. 
podatku.

Grzegorz Pellowski wyrósł z tradycji rzemieślniczej i dzisiaj 
aktywnie działa w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej. Z inicjatywy 
Zarządu Izby, w tym Grzegorza Pellowskiego, udało się stworzyć 
Pomorskie Szkoły Rzemiosł, które  rozpoczęły  swoją działalność 
z rokiem szkolnym 2008/2009. Utworzony zespół szkół publicz-
nych przy ulicy Sobieskiego 90 w Gdańsku prowadzony jest 
przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsię-
biorstw.

Również grupa zakupowa Polskie Piekarnie i Cukiernie sp. z o.o. 
to inicjatywa z udziałem Grzegorza Pellowskiego. Dzięki działa-
niom grupy, istniejącej od stycznia 2009 r., stowarzyszeni w niej 
piekarze i cukiernicy mają możliwość negocjowania cen surow-
ców u dostawców w oparciu o wspólny potencjał produkcyjny. 
PPiC współpracują aktywnie z ośrodkami naukowymi i organami 
samorządowymi, promują wyroby piekarnicze i cukiernicze 
propagując jednocześnie zdrowe nawyki żywieniowe.

Z pokolenia na pokolenie
Wszyscy pracownicy 
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O tym, czy CSR to moda, czy konieczność, a także czy stać 
nas na działania społecznie odpowiedzialne, rozmawiają: 
Grażyna Zielińska  (Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza), 
Marek Choromański (Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw), Krzysztof Dośla i Bogdan 
Olszewski (Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”) 
oraz eksperci – dr Krystyna Kmiecik-Baran i Joanna Szymonek. 
Debatę moderuje Jacek Rybicki.

JACEK RYBICKI (ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”): – Czym jest społeczna odpowiedzial-
ność biznesu? Według Międzynarodowej Normy ISO 26000 jest 
to odpowiedzialność organizacji gospodarczej za wpływ jej 
decyzji i działań na otoczenie, na społeczeństwo, na środowisko 
naturalne, na pracowników, na klientów, także na konkurencję. 
Elementem tak rozumianej odpowiedzialności jest przejrzystość 
i etyka zachowań instytucji gospodarczej. Z kolei wg Komisji 
Europejskiej to zobowiązanie biznesu do etycznego zachowania 
i przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego poprzez popra-
wę jakości życia pracowników, ale także lokalnych społeczności 

Społeczna odpowiedzialność biznesu –  
czyli strategia zarządzania firmą
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w sposób etyczny. 
Krystyna Kmiecik-Baran
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i społeczeństwa jako całości. Są też przeciwnicy tej idei. Jednym 
z największych był noblista, Milton Friedman, który twierdził, że 
zadaniem firmy jest zarabianie pieniędzy i maksymalizacja 
zysku, a nie zajmowanie się społeczną odpowiedzialnością. 
Wobec tego spróbujmy może zacząć od odpowiedzi na pytanie, 
czy dzisiaj społeczna odpowiedzialność biznesu to jest moda, 
czy też konieczność, której realizacja zapewni rozwój?

Dr KRYSTYNA KMIECIK-BARAN (ekspert): – Myślę, że jest to 
konieczność. Świadczą o tym statystyki – 6 proc. populacji 
ludzkości dysponuje ponad 60 proc. dóbr, a więc musi w jakiejś 
mierze ponosić odpowiedzialność za innych, za społeczeństwo, 
za pracowników, za otoczenie, w którym dany biznes funkcjo-
nuje, ale także odpowiedzialność za środowisko. Po szeregu 
wypadków o dramatycznych skutkach ekologicznych, odpowie-
dzialność biznesu za środowisko jest oczywista. Niestety, firmy 
bardzo często używają społecznej odpowiedzialności do 
wybielania swojego wizerunku nie zawsze w sposób etyczny.

JOANNA SZYMONEK (EKSPERT): – Komisja Europejska stwier-
dza, że przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za swoje działania, 
mimo że oczywiście mają różny wpływ na otoczenie. Natomiast 
warunkiem koniecznym i niezbędnym do wywiązywania się z tej 
odpowiedzialności jest przestrzeganie prawa. Niestety, częste są 
przypadki, że w pewnych obszarach firma łamie prawo, czyli 
nie może być postrzegana jako odpowiedzialna społecznie, 
podczas gdy w innych obszarach podejmuje intensywne 
działania, żeby wybielić swój wizerunek. Myślę, że ta definicja 

Jagna Łobodzińska,  
Jacek Rybicki

Pracownik zbyt często 
jest wyłącznie kosztem, 
który należy za wszelką 
cenę ograniczyć. 
Bogdan Olszewski 
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też pozwala włączyć małe i średnie przedsiębiorstwa w działal-
ność społecznie odpowiedzialną, ponieważ każda firma może 
podejmować działania społecznie odpowiedzialne. 

GRAŻYNA ZIELIŃSKA (DYREKTOR GENERALNA REGIONALNEJ  
IZBY GOSPODARCZEJ POMORZA): – Wydaje mi się, że z jednej 
strony jest to kwestia uregulowań prawnych, ale także świado-
mość naszej odpowiedzialności i wpływu naszych decyzji  
biznesowych na otoczenie. Szczególnie jest to widoczne  
w małych środowiskach. Przedsiębiorca, który często kieruje 
jedyną dużą firmą w okolicy, nadaje pewien kierunek i jest 
oceniany poprzez swoje działania albo pozytywnie, albo 
negatywnie. Przecież takie firmy funkcjonują od lat w konkret-
nym środowisku, gdzie właściciele mieszkają i są niemal na co 
dzień weryfikowani. To po prostu fakt. I druga rzecz – edukacja.  
Z tego powodu  projekt, który realizujecie,  jest niezwykle 
cenny. Brakuje dotarcia do przedsiębiorcy z wiedzą, z czym 
wiążą się jego decyzje. Oczywiście, prawo to czynnik dyscypli-
nujący, ale drugim tym czynnikiem  jest właśnie edukacja, 
świadomość postawy, którą przedsiębiorcy powinni reprezento-
wać wobec  swoich pracowników, wobec otoczenia, wobec 
samorządu, wobec partnerów biznesowych. 

MAREK CHOROMAŃSKI (POMORSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW): –Trochę przewrotnie 
odpowiem, że jest to i konieczność, jeśli chodzi o rozwój 
ekonomiczno-społeczny naszego kraju, naszej gospodarki, 
naszych społeczności, a z drugiej strony chciałbym, żeby 

Nie można być 
społecznie 

odpowiedzialnym 
wobec otoczenia, jeżeli 

ma się bałagan  
w środku, niezależnie 

od tego, czy jest to 
firma duża, czy mała. 
Jeżeli nie przestrzega 

się podstawowych 
norm, obowiązujących 

przepisów prawa, to 
opinia o takiej firmie  

i tak będzie bardzo 
negatywna.  
Krzysztof Dośla
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zapanowała moda na odpowiedzialność w biznesie. Jestem 
przeciwny regulacjom prawnym, które sankcjonują pewne 
postępowania w drodze nakazów  i zakazów. Dojście do 
odpowiedzialności widzę w odpowiedzialności osobowej 
właściciela, zarządu przedsiębiorstwa i ich przekonaniu, że  
w opłaca się być odpowiedzialnym. 

BOGDAN OLSZEWSKI (ZARZĄD REGIONU GDAŃSKIEGO  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”): – Nawiązując do wypowiedzi przed-
stawiciela pracodawców – chciałbym, żeby chociaż 70-80  proc. 
z nich myślało w podobny sposób. Niestety, z badań, które są 
prowadzone – np.  w Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Pracy i Życia w Dublinie, wynika, że jest zgoła 
inaczej. Zwłaszcza w nowych krajach Unii, gdzie tylko w 15  
z nich na 27 są podejmowane działania na rzecz społecznej 
odpowiedzialności firm. Unia Europejska swoim komunikatem 
nie zobowiązuje wprawdzie do takiego działania, ale chce 
pokazać, że jest to istotny problem, ważny i dla społeczeństwa, 
i dla przedsiębiorstw. 

KRZYSZTOF DOŚLA (PRZEWODNICZĄCY ZR GDAŃSKIEGO 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”): – Dzisiaj mamy do czynienia z taką 
sytuacją, że część przedsiębiorców realizuje społeczną odpowie-
dzialność biznesu i nie definiuje tego jako CSR. Niestety, życie 
pokazuje, że są podmioty gospodarcze, które deklarują zaanga-
żowanie w społecznie odpowiedzialny biznes, realizują duże 
projekty, np. charytatywne, po czym doprowadzają choćby do 
katastrofy ekologicznej. A jako że to są najczęściej duże przed-
siębiorstwa, stać je na to, żeby przez wiele lat toczyć procesy  
i nie zapłacić ani pół dolara odszkodowania, ani  nie ponosić 
jakichkolwiek kosztów naprawy tego, co zniszczyły. Jesteśmy na 
początku drogi; dobrze byłoby, żeby dzięki projektom różnego 
rodzaju z tych 15 krajów społecznie odpowiedzialny biznes 
zagościł we wszystkich. To by oznaczało, że nam wszystkim 
żyłoby się lepiej. 

J. RYBICKI: Można więc  powiedzieć, że powinniśmy zadbać  
o to, aby była moda na tę konieczność. Aby społecznie odpo-
wiedzialny biznes stał się powszechną praktyką.

Nieuczciwa konkurencja 
zakłóca funkcjonowanie 
firm, również  
w zakresie społecznej 
odpowiedzialności.  
Jak może konkurować 
firma, która płaci 
regularnie swoje 
rachunki, zatrudnia 
pracowników na 
umowę o pracę,  
z kimś, kto połowę 
załogi ma zatrudnioną 
„na czarno”, w szarej 
strefie, unika podatków 
czy opóźnia płatności 
wobec kontrahentów.  
Marek Choromański
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B. OLSZEWSKI: – Ale nie moda. Dlatego że moda przemija, a to 
powinno być coś, z czym się wszyscy zgodzimy, że tak powinno 
być. I dla pracodawców, i dla pracowników będzie to normalna 
postawa; tak powinniśmy funkcjonować dla wspólnych korzyści.

M. CHOROMAŃSKI: – Dla mnie odpowiedzialność w biznesie to 
jest dzielenie się swoim bogactwem. Nasza gospodarka rozwija 
się obecnie jak XIX-wieczna gospodarka kapitalistyczna. Ale 
widzimy już wśród naszych przedsiębiorców, wśród naszych 
firm z Pomorza, rosnącą świadomość, że tym wypracowanym 
zyskiem należy się dzielić. A to dzielenie to są właśnie odpo-
wiednie warunki pracy i zatrudnienia, umowy o pracę, troska  
o otoczenie zewnętrzne firmy, ochrona środowiska. Tylko musi 
to wynikać ze świadomości przedsiębiorcy, który wie, że nie żyje 
w odosobnieniu, że gromadzenie majątku nie jest jedynym 
celem.

J. RYBICKI: –Społeczna odpowiedzialność biznesu – charytatyw-
ny wybielacz wizerunku czy strategia zarządzania firmą?  
W świadomości społecznej jest tak, i wykorzystuje to część firm, 
szczególnie duże korporacje, że akcje charytatywne „sprzedaje 
się” jako społeczną odpowiedzialność. Jako fakt, że firma jest 
odpowiedzialna za społeczeństwo. Tymczasem w literaturze 
mówi się bardziej, że społeczna odpowiedzialność to sposób 
zarządzania firmą, a nie tylko dzielenie się zyskiem. 

Dr K. KMIECIK-BARAN: – Jesteśmy na początku zmiany świado-
mości. Wszystkie teorie socjologiczne podkreślają egoizm 
biznesu. Ale temu egoizmowi musi towarzyszyć społeczna 
odpowiedzialność. Czy możemy powiedzieć, że jakieś elementy 
społecznej odpowiedzialności biznesu są powszechnie 
wprowadzane w życie? Badania pokazują, że nie do końca. Są 
wprawdzie kodeksy etyczne, ale często tylko na papierze, dla 
pokazania, że są. Zmiana świadomości jest potrzebna, ale 
pamiętajmy, że jest to proces długotrwały, pokoleniowy, wynika-
jący z ogółu procesów społecznych – edukacji, tradycji, akcepto-
wanego zwyczaju, poniekąd także z sytuacji materialnej.  

J.RYBICKI: Przedsiębiorcy – szczególnie w małych firmach 
–  mówią: nas nie stać na społeczną odpowiedzialność w takim 
rozumieniu. Bo to kosztuje. 

J. SZYMONEK: – W świadomości społecznej jeszcze funkcjonuje 
filantropijne podejście do społecznej odpowiedzialności. 
Musimy powiedzieć po imieniu – filantropia to jest filantropia. 
Filantropia jest tylko małym elementem, który nie może być 
jedynym determinantem oceny, czy firma jest społecznie 
odpowiedzialna, czy nie. We wszystkich badaniach, z którymi 
się spotkałam, postrzeganie społecznej odpowiedzialności 
poprzez filantropię było bardzo powszechne.  To się zmienia 
bardzo powoli, ale jednak się zmienia. Zarzuca się małym 
przedsiębiorstwom, że się nie angażują, przedsiębiorstwa 
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mówią że przecież nie mają na to nakładów, ale one funkcjono-
wały odpowiedzialnie społecznie, zanim pojawił się ten termin. 
W małych społecznościach one pełniły takie funkcje. I komisja 
już wychodzi w tym kierunku, bo powstały pewne wytyczne dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.

G. ZIELIŃSKA: – Sądzę, że często mikro i małe firmy kojarzą 
społeczną odpowiedzialność z akcyjnością. Uważają, że są firmą 
odpowiedzialną, jeżeli prowadzą jakąś akcję. Często jest tak, że 
osoba, która prowadzi firmę, jest osobą odpowiedzialną 
społecznie, ale nie identyfikuje tego wprost – wywiązuje się  
z umów, płaci w terminach, chroni środowisko, w którym 
funkcjonuje, płaci podwykonawcom, płaci pracownikom na 
czas. Ale nie identyfikuje tego w kategoriach CSR, bo wiąże to  
z koniecznością podjęcia „jakiejś” akcji. Na rzecz dzieci, na rzecz 
osób niepełnosprawnych, na rzecz domów pomocy społecznej. 
A troszeczkę w cieniu pozostają postawy, które są kluczowe – 
czyli po prostu – jak ja ten biznes prowadzę. Znam fantastycz-
nych przedsiębiorców, którzy poprzez samych siebie, poprzez 
sposób prowadzenia biznesu, są odpowiedzialni społecznie. 

B.OLSZEWSKI: – Społeczna odpowiedzialność  biznesu to jest 
także kwestia szkoleń, to jest także kwestia dobrego samopo-
czucia pracownika, to jest także jego zdrowie. Dbałość  
o zdrowie pracownika powoduje, że będzie pracował, a nie 
szedł na zwolnienie lekarskie. Jeśli weźmie się te wszystkie 
elementy pod uwagę, to wcale nie jest tak, że będzie się mniej 
konkurencyjnym, tylko będzie się bardziej konkurencyjnym. Bo 
firma musi być  konkurencyjna, żeby jej produkt był sprzedany. 
A sprzedany będzie wtedy, kiedy będzie wykonany dobrze, 
szybko i zadowoli  osoby, które tam pracują i które jednocze-
śnie będą utożsamiały się z firmą. To jest problem głębszy, to 
jest problem globalnego rynku, na którym pracownik zbyt 
często jest wyłącznie kosztem, który należy za wszelką cenę 
ograniczyć. 

J.RYBICKI: – A więc społeczna odpowiedzialność biznesu nam 
się opłaca. Czy zdaniem pracodawców rzeczywiście się opłaca, 
czy to jest raczej koszt?

M. CHOROMAŃSKI: – Jeśli mówimy o społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, to mówimy także o kształtowaniu otoczenia. 
Otoczenie to jest nasz rynek,  a rynek to również nasze zyski. 
Czyli odpowiadając na pytanie – jak najbardziej to się nam opła-
ca. Firmy małe i średnie to nie duże korporacje, do których 
dostęp jest ograniczony. To są firmy namacalne, gdzie namacal-
ny jest właściciel, gdzie właściciela zna środowisko, gdzie 
również pracownicy go znają osobiście. Informacja, że ktoś nie  
reguluje należności  – rozchodzi się błyskawicznie.  W małym 
środowisku taki właściciel „jest spalony”. Wiadomo, że z tą 
osobą nie robi się interesów. Takiej reakcji nie ma absolutnie  
w przypadku dużych anonimowych korporacji. Dlatego takie 

Ogromny wpływ na to, 
jak będzie 
funkcjonowała 
konkurencyjna 
gospodarka ma jednak 
Państwo.  
Joanna Szymonek
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akcje wybielające nie mają miejsca wśród firm małych i śred-
nich. Takie firmy muszą być rzeczywiście odpowiedzialne. 

K. DOŚLA: – Jesteśmy na początku drogi. Uważam, że dla wielu 
dużych podmiotów gospodarczych są to akcje wybielające. Bo 
tak dzisiaj się opłaca. Normalne, społecznie odpowiedzialne 
funkcjonowanie, o którym mówił pan Marek Choromański, tym 
dużym korporacjom nie przynosi – wg nich – wymiernych 
korzyści. Jeśli chodzi o małe firmy, zgadzam się z tezą, że  
w większości nie mogą inaczej funkcjonować w swoim otocze-
niu, bo otoczenie je odrzuci. Stracą opinię w miejscu, w którym 
muszą działać, bo  się nie przeniosą; to nie są  korporacje, które 
przerzucą produkcję setki kilometrów od miejsca, w którym się 
spaliły. Trzecia rzecz, może najistotniejsza –  nie można być 
społecznie odpowiedzialnym wobec otoczenia, jeżeli ma się 
bałagan w środku, niezależnie od tego, czy jest to firma duża, 
czy mała. Jeżeli nie przestrzega się podstawowych norm, 
obowiązujących przepisów prawa, to opinia o takiej firmie i tak 
będzie bardzo negatywna. Jak wiemy, w Polsce nie jest z tym 
najlepiej. Raporty Państwowej Inspekcji Pracy pokazują rosnącą 
wypadkowość w pracy, niewypłacanie należnego wynagrodze-
nia, nieprzestrzeganie różnego rodzaju innych praw pracowni-
czych i związkowych,  ucieczkę w umowy śmieciowe, czasem, 
żeby przetrwać, ale dużo częściej – żeby maksymalizować zysk. 
A więc rzeczywiście przed nami długa droga do europejskiej 
wizji społecznej odpowiedzialnego biznesu.

B. OLSZEWSKI: – Warto dodać, że społecznie odpowiedzialny 
biznes płaci podatki. Ostatnie informacje o tym, że 10 olbrzy-
mich firm światowych nie płaci podatku w ogóle albo  płaci od 

Marek Choromański, 
Krystyna Kmiecik-Baran

W naszym kraju również 
istnieje możliwość 

stosowania preferencji 
przy zamówieniach 

publicznych dla firm 
społecznie 

odpowiedzialnych, ale 
tego się nie robi. 

Joanna Szymonek
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jednego do trzech procent,  mimo że na przykład funkcjonują  
w Stanach Zjednoczonych, gdzie podatek wynosi 35  proc., 
najlepiej ilustruje wybiórczo stosowane zasady CSR. Dlatego też 
między innymi Unia Europejska w swoim komunikacie podkre-
śla, że będzie starała się badać te firmy, które mają powyżej 
1000 osób zatrudnionych, żeby zobaczyć, w jaki sposób 
realizowany jest obowiązek podatkowy. 

M. CHOROMAŃSKI: – Pamiętajmy –  małe i średnie firmy to 
dziś większość naszej gospodarki i naszego PKB. To jest najistot-
niejsze dla nas. Chciałbym wrócić do idei dobrowolności 
społecznej  odpowiedzialności w biznesie. Mamy gospodarkę 
wolnorynkową, która tak naprawdę bazuje na różnorodności. 
Ten, który jest mądrzejszy, zarabia więcej, ten, który jest bar-
dziej przedsiębiorczy – generuje większe zyski. Przedsiębiorcy 
mali, znani w środowisku, przestali się wyróżniać zyskami. 
Dobrze byłoby, żeby zaczęli się różnić właśnie tą odpowiedzial-
nością. Trzeba pokazać te pozytywne przykłady – że prowadzą 
działalność płacąc uczciwe stawki pracownikom, płacąc kontra-
hentom, potrafią prowadzić uczciwie biznes i potrafią z tego 
żyć i jeszcze zapewniać godną pracę pracownikom. To chyba 
jest najistotniejsze.

J.RYBICKI: – No właśnie. Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę 
nad pytaniem, dlaczego społeczna odpowiedzialność biznesu 
się opłaca. Bogdan Olszewski powiedział, że opłaca się inwesto-
wanie w pracowników, ich szkolenia, także w ich wynagrodze-
nia, ponieważ ci pracownicy będą bardziej związani z firmą, 
będą pracowali wydajniej i wobec tego przyniosą potencjalnie 
większy zysk. Pan Marek Choromański stwierdził, że opłaca się 
solidnie i terminowo płacić faktury podwykonawcom, ponieważ 
to tworzy opinię szczególnie o małej firmie w środowisku.  
W USA społeczna odpowiedzialność biznesu jest popularyzowa-
na właśnie pod kątem docelowego zwiększenia konkurencyjno-
ści firm, a więc jest bardziej inwestycją niż bezzwrotnym 
kosztem czy kampanią marketingową. 

J. SZYMONEK: – Nie jestem przedsiębiorcą, więc nie będę się 
wypowiadać w imieniu przedsiębiorców. Ale to, czego się 
dowiedziałam od przedsiębiorców, to fakt, że dla firm kluczowe 
są strategie długookresowe. Byłam często na spotkaniach firm 
funkcjonujących w sektorach przeżywających kryzys. Te z nich, 
które realizowały długoterminowe strategie oparte także na 
społecznej odpowiedzialności, funkcjonują najlepiej. Możemy 
tutaj również przytoczyć także kwestie konsumpcji, a więc 
zachowań klientów wobec firm. Mamy przykłady, kiedy zły 
wizerunek firmy spowodował spadek konsumpcji danych 
produktów, a w konsekwencji – zysków.

M. CHOROMAŃSKI: – Powszechne jest to, że nieuczciwa 
konkurencja zakłóca funkcjonowanie firm, również w zakresie 
społecznej odpowiedzialności. Jak może konkurować firma, któ-

Jeżeli z jednej strony 
zawiera się klauzule 
dotyczące społecznie 
odpowiedzialnego 
biznesu w przetargach 
publicznych,  
a z drugiej strony 
jedynym tak naprawdę 
rozstrzygającym 
kryterium  jest najniższa 
cena, to to jest 
sprzeczność sama  
w sobie.  
Krzysztof Dośla
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ra płaci regularnie swoje rachunki, zatrudnia pracowników na 
umowę o pracę, z kimś, kto połowę załogi ma zatrudnioną „na 
czarno”, w szarej strefie, unika podatków czy opóźnia płatności 
wobec kontrahentów. Właśnie te nierówności powodują 
zakłócenia konkurencyjności. Taka nieuczciwa walka cenowa 
powoduje, że takie zachowania mają miejsce, a one utrudniają 
konkurencję na rynku tym uczciwym, odpowiedzialnym.

K. DOŚLA: – W tym kontekście, w przypadku Polski, zwycięża 
teza Friedmana. Na pocieszenie pozostaje fakt, że Friedman nie 
był jedynym noblistą z dziedziny ekonomii i że historia Nagrody 
Nobla pokazuje, że różni ekonomiści  o całkowicie sprzecznych 
poglądach i głoszący sprzeczne teorie, w różnych cyklach 
otrzymywali tę nagrodę. Nie ulega też wątpliwości, że  
w sytuacji koniunktury gospodarczej zdecydowanie łatwiej 
podejmuje się decyzje o realizacji zasad CSR. Pokazały to okresy 
wzrostu w Polsce – wówczas firmy, które do tej pory prowadziły 
inną politykę,  raptem chciały zatrudniać na umowy o pracę na 
czas nieokreślony,  gwarantowały opiekę socjalną. A więc 
koniunktura gospodarcza również w sposób istotny wpływa na 
tę sferę funkcjonowania. Pewnie są jednak przedsiębiorcy, 
którzy takie działania prowadzą zawsze, bo nie wyobrażają 
sobie innego. To oni, pomimo mniejszych zysków, nadal będą 
inwestowali w działania społecznie odpowiedzialne, być może 
w mniejszej skali i wysokości. Chciałoby się, aby takich przedsię-
biorców było jak najwięcej. Miejmy nadzieję, że także dzięki 
projektom rzeczywiście będzie ich przybywało.

J. RYBICKI: – Społeczna odpowiedzialność biznesu w czasie 
kryzysu to niemal odrębny temat – dla jednych bowiem CSR jest 
receptą na kryzys, podczas gdy dla innych – kosztem, który  
w czasie kryzysu trzeba wyeliminować. Ale to może za chwilę. 
Zatrzymajmy się jeszcze przez moment nad jedną rzeczą. We 
wszystkich definicjach, przynajmniej do tej pory formułowa-
nych, społeczna odpowiedzialność biznesu jest działaniem 
dobrowolnym. Czy trzeba rozróżnić reguły, kryteria prawne, 
wskazujące, jak firma ma się zachować wobec środowiska 
naturalnego czy wobec pracowników, od tego, co określa się 
mianem społecznej odpowiedzialności biznesu? I tu również 
przedsiębiorcy zdają się stawiać pytanie, które poniekąd 
postawił też pan Marek Choromański: no dobrze, ja będę 
społecznie odpowiedzialny, dobrowolnie, a obok mnie konku-
rencja nie będzie, i ona ma niższe koszty. I ja w tej konkurencji 
przegram. To po co mam być społecznie odpowiedzialny? 
Międzynarodowe korporacje czy też duże giełdowe firmy są 
zachęcane do takiego działania w różny sposób. Jednym z nich 
są coraz bardziej popularne wśród inwestorów fundusze 
etycznego inwestowania, których wartość w Stanach Zjedno-
czonych w przeciągu 16 lat zwiększyła się 50-krotnie. A do 
takich funduszy mogą przystąpić tylko firmy, które spełniają 
kryteria społecznej odpowiedzialności i składają odpowiednie, 
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choć dobrowolne, raporty publiczne, a także poddają się pod 
tym kątem specjalnemu audytowi zewnętrznemu. Czyli zaczy-
nają tworzyć się mechanizmy, które zachęcają i pokazują 
dlaczego opłaca się być społecznie odpowiedzialnym. Ale czy to 
dotyczy też małych i średnich firm. Bo tutaj zdaje się obowiązy-
wać ta prosta reguła, że ktoś, kto zatrudni na czarno lub na 
płacę minimalną, a resztę będzie płacił pod stołem, będzie miał 
niższe koszty niż ten, kto zatrudni swoich pracowników na 
umowę na czas nieokreślony. Jak temu sprostać? 

W Polsce jeszcze 
funkcjonuje społeczne 
przyzwolenie na 
przekręt, na oszustwo. 
Marek Choromański

J. SZYMONEK : – Ogromny wpływ na to, jak będzie funkcjono-
wała konkurencyjna gospodarka, ma jednak państwo. Zarówno 
w kwestii zapewnienia ochrony pracownikom poprzez odpo-
wiedni system prawny i jego skuteczne egzekwowanie, jak  
i tworzenie warunków uczciwej konkurencji dla podmiotów 
gospodarczych. Niewątpliwie problemem jest pytanie o dobro-
wolność CSR. Kiedy zadaliśmy to pytanie przedstawicielowi 
Komisji Europejskiej, odpowiedział w ten sposób: Społeczną 
odpowiedzialność można przyrównać do spaceru po plaży. 
Odciska się ślad. Dobrowolnie czy obligatoryjnie? Po prostu ten 
ślad się odciska. Debata na temat dobrowolności czy obligato-
ryjności przestaje mieć w tym momencie sens. Oczywiście, 
i w naszym kraju również istnieje możliwość stosowania 
preferencji przy zamówieniach publicznych dla firm społecznie 
odpowiedzialnych, ale tego się nie robi. Czyli mamy mechani-
zmy, które promują bycie społecznie odpowiedzialnym, które 
nie są stosowane. Przykładem negatywnym jest EURO 2012  
i sektor budownictwa. 

Joanna Szymonek
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M. CHOROMAŃSKI: – Ścigać nie, zachęcać tak. Jestem jak 
najdalszy od ścigania. Mamy prawo, mamy przepisy, jak ktoś chce 
przepisy omijać, to je ominie. Istotne jest apelowanie do świado-
mości, pokazywanie dobrych przykładów. To jest jedyna droga.

K. DOŚLA: – Chciałbym wrócić do roli państwa. Zamówienia 
publiczne pokazują niestety, w jaki sposób państwo rozumie 
społecznie odpowiedzialny biznes i w jaki sposób realizuje to, 
co w Brukseli wydaje się oczywiste. Bo jeżeli z jednej strony 
zawiera się klauzule dotyczące społecznie odpowiedzialnego 
biznesu w przetargach publicznych, a z drugiej strony jedynym 
tak naprawdę rozstrzygającym kryterium  jest najniższa cena, to 
to jest sprzeczność sama w sobie. Nie można też całkowicie 
odejść od sankcji na rzecz systemu zachęt – gdzieś musi być 
granica wyznaczana przez państwo stojące na straży wspólne-
go dobra. 

J. RYBICKI: – Sankcje powinny niewątpliwie pojawiać się tam, 
gdzie naruszane jest prawo. Natomiast my mówimy o społecz-
nej odpowiedzialności biznesu jako o czymś, co jest pewną 
nadbudową ponad systemem prawnym. I wtedy musi działać 
system zachęt, który uczyni działania społecznie odpowiedzial-
ne bardziej opłacalnymi dla firm.

Dr K. KMIECIK-BARAN: – W badaniach prowadzonych m.in.  
w Polsce, na Węgrzech i w Słowacji, przedsiębiorcy  zwracali 
właśnie uwagę na brak odpowiednich przepisów ułatwiających 
wprowadzanie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu. Być 
może wynikało to z braku świadomości – ale to właśnie 
wymieniano na pierwszym miejscu.

Krzysztof Dośla

 Wszyscy powinniśmy 
starać się, żeby 

działania społecznie 
odpowiedzialne 

rzeczywiście dawały 
większą 

konkurencyjność. 
Jacek Rybicki
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B. OLSZEWSKI: – Rzeczywiście, w wielu krajach, nawet tak 
liberalnych jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, opłaca 
się być porządnym pracodawcą; taki jest klimat – jeżeli nie będę 
porządny, to po prostu otoczenie wykluczy mnie z biznesu. 
Prawo wkracza tam w ostateczności. My musimy do tego 
dorosnąć. Tym bardziej, że egzekwowanie prawa w Polsce  
w wielu przypadkach nie jest skuteczne. Oczywiście, nie jestem 
za tym, żeby tylko myśleć o karaniu, ale prawda jest też taka, że 
wykonujemy pewne czynności albo ich nie wykonujemy dlate-
go, że takie jest prawo. Nie przechodzimy przez jezdnię na 
czerwonym świetle nie tylko dlatego, że nas może potrącić 
samochód, ale dlatego, że jest takie prawo, a jego naruszenie 
może skutkować mandatem. 

J. SZYMONEK: – Podczas ostatniego forum wielostronnego jeden  
z przedsiębiorców powiedział: To nie ja jestem winien, że nie 
przestrzegam prawa, to państwo jest niewydolne, by wyegzekwo-
wać ode mnie jego przestrzeganie. 

M. CHOROMAŃSKI: – Nie chciałbym tylko utyskiwać na 
państwo. Dla przedsiębiorców, czym mniej państwa, tym 
najczęściej lepiej.  Niestety, w Polsce jeszcze funkcjonuje społeczne 
przyzwolenie na przekręt, na oszustwo. Marcin P.  i afera Amber 
Gold jest tego najlepszym, ale niejedynym przykładem. Tymczasem 
w  Skandynawii wiele umów zawiera się na przysłowiowe klepnię-
cie ręki. Nie ma kwitów, prawników, masy przepisów, po prosu 
biznesmen, który jest nieuczciwy, jest eliminowany przez społe-
czeństwo. Przepada. Tego w Polsce mimo wszystko brakuje.

J. RYBICKI: – Wszyscy powinniśmy się starać, żeby działania 
społecznie odpowiedzialne rzeczywiście dawały większą konku-
rencyjność. Możemy to robić także jako klienci, kupując usługi 
czy produkty w firmach, o których wiemy, że są społecznie 
odpowiedzialne. Dotyczy to zarówno globalnego producenta 
obuwia sportowego, jak i piekarni za rogiem na naszym osiedlu. 
Także państwo  powinno stwarzać system zachęt i promować 
firmy, które są społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorcy też 
mają tutaj swój udział, bo oczywiście to oni decydują o tym, czy 
będą chronili środowisko, czy też będą próbowali maksymalizo-
wać swój zysk, wywożąc odpady za miasto. I na koniec – czy to 
jest możliwe w czasie kryzysu? Niektórzy ekonomiści uważają, że 
nie tylko jest to konieczne, ale że wręcz kryzys został spowodo-
wany brakiem społecznej odpowiedzialności choćby wielkich 
korporacji finansowych. Czy jesteśmy więc dziś, w czasie kryzysu, 
być społecznie odpowiedzialnymi?

B.OLSZEWSKI: – Odpowiem cytując wypowiedź jednego ze 
znakomitych prezesów firmy, który powiedział tak: Kryzys 
wykorzystam na przekwalifikowanie pracowników; później będę 
dzięki temu bardziej konkurencyjny. Czas kryzysu wymaga, jak 
żaden inny, myślenia perspektywicznego. Muszę zastanawiać się 
nie tylko jak przetrwać, ale jak się rozwinąć i działać lepiej. 

Kryzys światowy został 
wywołany dlatego, że 
zabrakło 
odpowiedzialności 
gremiów kierowniczych, 
oderwanych najczęściej 
od praw właścicielskich.  
Marek Choromański
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J. SZYMONEK: – W zeszłym roku na terenach zagrożonych 
kryzysem i bezrobociem realizowano projekt – z udziałem 
Związku Rzemiosła Polskiego – który miał zdiagnozować, jakie 
kwalifikacje są potrzebne, żeby utrzymać zatrudnienie, a firmy 
mogły sobie pożyczać potrzebnych pracowników. I to jest 
akurat dowód na to, że kryzys może wywołać odpowiedzialne 
postawy, które będą też jakimś testem zachowania się  
w przyszłych sytuacjach kryzysowych.

M. CHOROMAŃSKI: – Kryzys światowy został wywołany 
dlatego, że zabrakło odpowiedzialności gremiów kierowniczych, 
oderwanych najczęściej od praw właścicielskich. Kierujący 
firmami nie ponosili odpowiedzialności. Grali nie swoim mająt-
kiem, nie swoimi pieniędzmi. W przypadku małych firm i śred-
nich –  właściciel nie ucieknie. On tu będzie mieszkał, gdzie 
mieszkał jego ojciec i będą mieszkać jego dzieci, on musi być 
odpowiedzialny. I w tym wypadku taka troska o pracownika: dziś 
go wypożyczę, nie zwalniam go, bo za chwilę  do mnie wróci 
– wydaje się oczywista. To jest właśnie sprawdzian odpowiedzial-
ności.

Dr K. KMIECIK BARAN: – To nie tylko jest problem biznesu, 
klientów, związków zawodowych, ale edukacji społeczeństwa 
do zachowań etycznych. Z badań wynika, że  80 proc. studen-
tów nie wie, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Zmiana świadomości społecznej bez edukacji, także pozaszkol-
nej, z udziałem mediów, instytucji publicznych – nie będzie 
możliwa. Dlatego właśnie w czasie kryzysu proces edukacji 
winien być potraktowany ze szczególną uwagą. 

Bogdan Olszewski, 
Grażyna Zielińska,  
Joanna Szymonek
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K. DOŚLA: – Na to nakłada się zjawisko społeczeństwa 
konsumpcyjnego. W takim społeczeństwie nie zwraca się 
większej uwagi ani na drugiego człowieka, ani na otoczenie, ani 
na system wartości. Istotny jest zysk i konsumpcja.  Zmienić to 
można systemowo – wymuszając poprzez prawo, wychowując, 
edukując, pokazując przykłady i autorytety. Być może wtedy 
także otwartość na społecznie odpowiedzialny biznes będzie 
zdecydowanie większa. Szczególnie w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, na których jest oparta nasza gospodarka. 

J. RYBICKI: – W myśl zasady, że ubogiego nie stać na tanie 
produkty, nas nie stać na odrzucenie czy na nierealizowanie  
społecznej odpowiedzialności w praktyce naszego życia gospo-
darczego. Na pewno jest to inwestycja długofalowa, ale jest to 
inwestycja w naszą przyszłość i w nasz rozwój. Pokazujmy 
dobre praktyki, firmy, które na takich praktykach opierają swój 
rozwój. Temu także służy realizowany przez nas projekt – „Ele-
mentarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu”.

W takim społeczeństwie 
nie zwraca się większej 
uwagi ani na drugiego 
człowieka, ani na 
otoczenie, ani na 
system wartości. Istotny 
jest zysk i konsumpcja.  
Zmienić to można 
systemowo – 
wymuszając poprzez 
prawo, wychowując, 
edukując, pokazując 
przykłady i autorytety. 
Krzysztof Dośla



43

narzędzie do Samooceny firm w zaKreSie Społecznej odpowiedzialności bizneSu

Udostępnione narzędzie samooceny ma pomóc Tobie  
i Twojej firmie lepiej zarządzać kwestiami społecznymi 
i środowiskowymi, a także określić stanowisko  
w kwestiach etyki. Wszystko to pomoże lepiej 
zrozumieć, w jakim miejscu znajduje się Twoja firma, 

co możesz w niej ulepszyć i na co zwracać większą uwagę. 
Uwzględnianie takich kwestii, jak ochrona środowiska, relacje 
społeczne i etyka w kontaktach z otoczeniem jest coraz bardziej 
istotne z biznesowego punktu widzenia – wiedzą to już firmy na 
całym świecie i wdrażają odpowiednie rozwiązania. 

Czas, abyś do nich dołączył i osiągał wiele istotnych korzyści, 
takich jak: 

• Obniżenie kosztów (opłat za energię, wodę czy opłat  
z tytułu zanieczyszczeń) dzięki uwzględnianiu problematyki 
ochrony środowiska i polityki społecznej w codziennych 
działaniach

• Poprawę reputacji firmy na rynku, a dzięki temu zwiększe-
nie zysków poprzez wprowadzenie zasad odpowiedzialne-
go biznesu

• Zatrzymanie w firmie wartościowych i doświadczonych 
pracowników dzięki przejrzystym warunkom zatrudnienia 
oraz partnerskiemu traktowaniu

• Prowadzenie firmy w sposób etyczny, przejrzysty i odpowie-
dzialny zapewnia lepszą odporność na kryzysy, zwiększając 
zaufanie partnerów biznesowych.

Poniższe wskazówki pomogą wykorzystać w optymalny 
sposób możliwości narzędzia: 

1. Przeczytaj uważnie każde z zagadnień, przykłady i wska-
zówki, które znajdują się w kolumnie obok. 

2. Jeśli przykłady to za mało, aby dokonać właściwej oceny, 
zapoznaj się z dodatkowymi informacjami, które znajdziesz 
na końcu tego opracowania.

3. Zastanów się, na ile dana kwestia jest istotna dla Twojej firmy. 
Postaraj się uwzględnić przy tym specyfikę Twojej branży  
i działalności. Na przykład: dla firmy produkcyjnej, kwestie 

Narzędzie do samooceny firm w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu
(z ang. Corporate Social Responsibility – CSR)
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ochrony środowiska zwykle mają większe znaczenie niż dla firmy 
usługowej. Firmy produkcyjne korzystają też z większej ilości 
surowców, te zaś mogą mieć charakter odnawialny lub nie. 

4. Oceń w skali od 1 do 5 na ile każde z zagadnień jest ważne 
z biznesowego punktu widzenia dla Twojej firmy oraz  
w jakim zakresie (od 1 do 5) Twoja firma je realizuje. Zanim 
nadasz poszczególnym kwestiom wagę i punktację, 
zastanów się, na ile rzeczywiście są one brane pod uwagę 
w Twoim środowisku pracy i czy posiadasz wszystkie 
informacje do właściwej oceny. 

5. W nadaniu właściwej punktacji dla poszczególnych zagad-
nień i zweryfikowaniu stopnia ich realizacji pomoże wypisa-
nie każdorazowo działań, które firma już prowadzi  
w ramach danego zagadnienia. Wypisane przez Ciebie 
działania są dobrymi praktykami firmy w zakresie odpowie-
dzialnego biznesu – zastanów się – może chcesz je zakomu-
nikować swoim pracownikom lub partnerom biznesowym?

Narzędzie podzielone jest na 7 obszarów (rozdziałów) w oparciu 
o normę społecznej odpowiedzialności organizacji ISO 26000. 
Norma nie podlega certyfikacji, pozwala jednak w klarowny 
sposób zapoznać się z zasadami społecznej odpowiedzialności. 

Narzędzie skonstruowane jest tak, aby nie tylko umożliwić  przepro-
wadzenie samooceny, ale także dostarczyć przejrzyste informacje na 
temat tego, czym faktycznie owa odpowiedzialność jest. 

Możesz przydzielić od 1 do 5 punktów, oceniając ważność 
zagadnienia oraz stopień jego realizacji, gdzie:

1 – kwestia nieistotna dla firmy / brak zaangażowania à 
firma nie realizuje działań w tym obszarze

2 – kwestia mało istotna dla firmy / niskie zaangażowanie 
à firma sporadycznie realizuje działania w tym obszarze

3 – kwestia średnio istotna dla firmy / średnie zaangażowa-
nie à firma prowadzi pewne powtarzalne działania w tym 
obszarze, lecz jeszcze nie są one kompleksowo planowane. 
Nie jest sprawdzane również, czy realizacja działań przynosi 
zamierzone efekty biznesowe dla firmy

4 – kwestia istotna dla firmy / znaczne zaangażowanie à 
firma często realizuje działania w tym obszarze oraz spraw-
dza czy przynoszą one zamierzone efekty biznesowe

5 – kwestia bardzo istotna dla firmy / wysokie zaangażowa-
nie à firma planuje i realizuje kompleksowe działania  
w tym obszarze, a ich rezultaty i stopień osiągnięcia zakłada-
nych celów są każdorazowo analizowane i brane pod uwagę 
przy planowaniu kolejnego przedsięwzięcia.
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A. ŁAD ORGANIZACYJNY, czyli zasady zgodnie z którymi 
prowadzona jest firma, takie jak m.in. etyczne postępowa-
nie, przejrzystość umów i podejmowanych decyzji, 
uwzględnianie potrzeb pracowników, kontrahentów czy 
społeczności lokalnej, jak również dbanie o obecność kobiet 
we władzach firmy.

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja 
(1-5)

1. W firmie ceniona 
jest uczciwość – 
każdy pracownik 
zna zasady współ-
pracy z innymi 
pracownikami oraz 
sposób postępowa-
nia w kontaktach  
z kontrahentami  
i klientami 

• W firmie ceniona jest rzetelność, uczciwość kupiecka, 
terminowość

• Pracownicy wiedzą, w jaki sposób powinni się zachować  
w sytuacji, gdy jeden z kontrahentów lub klientów proponuje 
im np. kosztowny prezent w zamian za przysługę

• Wręczanie łapówek w celu np. otrzymania intratnego dla 
firmy zlecenia nie jest akceptowane

• W firmie kładzie się duży nacisk na przestrzeganie obowiązu-
jącego prawa i nie pochwala omijania niewygodnych 
przepisów, nawet gdy mogłoby to przynieść firmie korzyści 
finansowe (lub wygenerować „oszczędności”)

• Istnieją w firmie zasady postępowania w sytuacjach nieetycz-
nych (spisane bądź nie), dzięki  którym nawet nowi pracowni-
cy wiedzą, jak powinni się zachować w sposób nienarażający 
firmy na ryzyko 

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

2. Decyzje  
w firmie podejmo-
wane są w sposób 
transparentny 

• Premie dla pracowników są przyznawane według jasnych 
zasad, które są wszystkim znane

• Wszyscy pracownicy są informowani, w jakich szkoleniach, 
kiedy i na jakich zasadach mogą wziąć udział 

• Każdy z pracowników wie, jaki jest zakres jego obowiązków  
i z jakich rezultatów będzie rozliczany przez przełożonego

• Firma informuje klientów, kontrahentów, pracowników  
o swoim podejściu do kwestii ochrony środowiska, np. 
informuje o tym, co robi z odpadami (czy je segreguje, 
ponownie wykorzystuje, oddaje do odpowiednich punktów 
skupu itp.?)

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

SUMA PUNKTÓW ZA REALIZACJĘ
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B. PRAWA CZŁOWIEKA, czyli w przypadku małych firm, działają-
cych głównie lokalnie, to przede wszystkim przeciwdziałanie 
dyskryminacji oraz uwzględnianie potrzeb grup defaworyzowa-
nych / podlegających wykluczeniu (np. niepełnosprawnych, 
kobiet, imigrantów itp.). Obszar ten dotyczy również przestrze-
gania podstawowych zasad i praw w miejscu pracy.

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja 
(1-5)

3. Wszyscy pracow-
nicy są traktowani  
w firmie w taki sam 
sposób i nie są 
dyskryminowani np. 
ze względu na płeć, 
wiek, niepełno-
sprawność itp.

• Podczas zatrudniania nowego pracownika wszystkie 
zgłaszające się osoby są oceniane na podstawie tych samych 
kryteriów merytorycznych, takich jak np.: posiadane 
kompetencje i doświadczenie, wykształcenie, znajomość 
branży itp.

• Premie lub nagrody są przyznawane wyłącznie w oparciu  
o rezultaty osiągnięte w pracy 

• Każdy pracownik bez względu na wiek, płeć czy niepełno-
sprawność może się ubiegać o awans lub podwyżkę,  
a decyzja przełożonych jest podejmowana w oparciu o kwali-
fikacje, staż, wyniki i osiągnięcia zawodowe kandydatów

• Stanowiska kierownicze / decyzyjne obejmują w firmie 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

4. Współpracując  
z dostawcami  
i partnerami 
biznesowymi, firma 
upewnia się, że nie 
łamią oni praw 
człowieka 

• Właściwa współpraca z dostawcami to ważny element 
społecznej odpowiedzialności. Zasady współpracy powinny 
dotyczyć obu stron – pracownicy dostawców powinni być 
zatrudnieni zgodnie z obowiązującym prawem i otrzymywać 
wynagrodzenie, premie oraz inne bonusy w wysokości 
wynikającej z podpisanych umów, a także w określonym  
w umowie terminie

• Producent mebli może np. wymagać od dostawców surowca 
potwierdzenia, iż osoby pracujące przy pozyskiwaniu drewna 
są zatrudnione legalnie, a także że przestrzegane są zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

SUMA PUNKTÓW ZA REALIZACJĘ
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C. PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY, czyli wymagane przez prawo 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, norm czasu pracy, 
wymiaru urlopów, ale także zapewnianie pracownikom 
możliwości rozwoju m.in. poprzez szkolenia, czy oferowanie 
dodatkowej ochrony socjalnej. 

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja 
(1-5)

5. Firma  
inwestuje w ludzi 

• Pracodawca oferuje godziwą płacę za taką samą pracę oraz 
dąży do wiązania pracowników z firmą m.in. poprzez stałe 
umowy o pracę, system kształcenia i szkolenia pracowników 
itp.

• Pracownicy mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach, 
które odbywają się w czasie pracy

• Firma dofinansowuje pracownikom szkolenia, kursy i studia 
związane z wykonywaną przez nich pracą

• Pracownicy mogą współdecydować o tematyce i rodzaju 
szkolenia, w którym mają wziąć udział

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

6. Praca jest 
zorganizowana  
w taki sposób, aby 
ułatwić pracowni-
kom godzenie życia 
prywatnego  
i zawodowego

• Firma pozwala na indywidualne dostosowanie godzin pracy 
do potrzeb pracowników tak, aby np. mogli odebrać dziecko  
z przedszkola lub załatwić inne ważne sprawy osobiste

• O ile pozwala na to charakter stanowiska, pracownicy mają 
możliwość wykonywania pracy zdalnie (z domu), np. w dni 
ustalone z pracodawcą

• Praca jest rozliczana zadaniowo, a pracownicy są rozliczani  
z rezultatów, więc nie mają obowiązku przychodzenia 
codziennie i w ściśle określonych godzinach do firmy (o ile 
charakter pracy na to pozwala).Takie podejście do organizacji 
pracy podnosi efektywność pracowników  oraz daje swobodę 
planowania życia prywatnego

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie w 
przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań z 
zakresu odpowiedzialnego biznesu: 
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ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja 
(1-5)

7. W firmie pracow-
nicy mogą zgłaszać  
w sposób gwaran-
tujący anonimo-
wość i bezpieczeń-
stwo swoje uwagi, 
sugestie, zażalenia

• Istnieje dedykowana skrzynka poczty elektronicznej lub np. 
tradycyjna skrzynka pocztowa, z której mogą korzystać 
pracownicy, w sposób anonimowy zgłaszając swoje uwagi 
oraz pomysły dot. zmian w firmie 

• Pracownicy są zachęcani do sygnalizowania zauważonych 
nadużyć, ale również pomysłów na rozwój firmy i wewnętrzne 
usprawnienia

• Pracownicy są zachęcani do współtworzenia firmy, a ich głos 
jest brany pod uwagę. Są organizowane regularne (np. raz  
w tygodniu czy raz w miesiącu) spotkania z pracownikami, 
aby każdy wiedział, jaka jest bieżąca sytuacja firmy oraz 
najbliższe zadania i plany

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

8. Właściciel / 
zarząd traktuje 
pracowników jako 
partnerów,  
z którymi konsultu-
je kwestie pracow-
nicze i dotyczące 
warunków pracy

• Został wybrany przedstawiciel pracowników, którego właści-
ciel firmy / zarząd informuje o planowanych, istotnych dla 
pracowników zmianach w firmie (np. w przypadku firm mikro 
wszyscy pracownicy mogą brać udział w dyskusji)

• W firmie została powołana rada pracowników (dotyczy firm 
powyżej 50 osób)

• W firmie istnieją związki zawodowe 
• Kwestie, które mogą mieć wpływ na warunki pracy, są 

konsultowane z przedstawicielami pracowników
• Zostało zawarte porozumienie z pracownikami (ustne lub 

spisane), określające zasady i warunki informowania pracow-
ników i konsultowania z nimi spraw dot. warunków pracy

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 
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narzędzie do Samooceny firm w zaKreSie Społecznej odpowiedzialności bizneSu

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja 
(1-5)

9, Firma dba  
o zasady bezpie-
czeństwa  
i higieny pracy 
ponad wymagane 
prawnie normy

• Firma przestrzega podstawowych zasad BHP, dba o bezpie-
czeństwo i komfort pracy pracowników, nie tylko na stanowi-
skach „fizycznych”, ale także w pracy biurowej

• Podczas pracy dla pracowników są dostępne zdrowe przeką-
ski, np. owoce i warzywa sezonowe

• Firma może oferować pracownikom dofinansowanie do 
prywatnej opieki medycznej w postaci np. kart abonamento-
wych do przychodni, szczepień na grypę, dodatkowych 
ubezpieczeń grupowych, dopłat do okularów korekcyjnych itp.

• Firma może dbać o dobre zdrowie pracowników dofinanso-
wując ich udział w zajęciach sportowych, np. zakup biletów 
wstępu na pływalnię, lodowisko, wynajęcie sali sportowej czy 
boiska piłkarskiego itp.

• Firma promuje wśród pracowników zdrowy tryb życia, 
zachęcając ich np. do przyjazdu do pracy na rowerze poprzez 
udostępnienie stojaków na pojazdy. Rowerzyści mogą 
skorzystać także z prysznica oraz szatni

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi w 
ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie w 
przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań z 
zakresu odpowiedzialnego biznesu

SUMA PUNKTÓW ZA REALIZACJĘ
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ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

D. ŚRODOWISKO, czyli zapobieganie zmianom klimatycznym 
i degradacji środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń, zużycia zasobów naturalnych, recy-
kling, a także ograniczenie transportu poprzez korzystanie  
z zasobów lokalnych. 

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja  
(1-5)

10. Firma stara się 
ograniczyć zużycie 
mediów 

• Firma korzysta z energooszczędnych urządzeń – wymienia 
żarówki na energooszczędne, kupując sprzęty dba, aby miały 
one jak najmniejsze zużycie elektryczności itd.

• Firma stara się ograniczać zużycie wody, gazu i elektryczno-
ści w biurze

• Firma dba o to, aby w codziennej pracy jak najbardziej 
oszczędzać energię – edukuje pracowników, aby wyłączali 
komputery, gasili światło lub instaluje odpowiednie oprogra-
mowanie i instalacje, które robią to automatycznie 

• Firma stara się ograniczyć zużycie wody, gazu i prądu  
w procesie produkcji – zmienia technologię na bardziej 
oszczędną, inwestuje w nowoczesne maszyny, dokonuje 
termomodernizacji budynków, kupuje od dostawców, którzy 
spełniają wysokie normy środowiskowe itd.

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

11. Firma stara się 
zmniejszyć ilość 
wykorzystywanych 
surowców nieod-
nawialnych

• Firma dąży do ograniczenia wykorzystywanych w swojej 
działalności surowców nieodnawialnych (takich jak papier, 
węgiel, ropa itd.) – tam, gdzie to możliwe, stara się je 
zastąpić odnawialnymi materiałami pochodzącymi  
z recyklingu

• Kiedy firma zamawia potrzebne jej materiały, dba o to, aby 
były one jak najmniej szkodliwe dla środowiska – np. 
zamawia papier z recyklingu, naczynia z surowców biodegra-
dowalnych, produkty w opakowaniach nadających się do 
przetworzenia itd.

• Przynajmniej część energii elektrycznej w firmie pochodzi ze 
źródeł odnawialnych, tj. farm wiatrowych, paneli solarnych, 
energii geotermalnej itp.

• W codziennej pracy wykorzystuje się wersje elektroniczne 
dokumentów zamiast drukowanych 

• Firma stara się wykorzystywać w biurze wyłącznie papier 
pochodzący z recyklingu 

• Firma segreguje śmieci, dbając o to, aby to, co odnawialne, 
trafiło do recyklingu

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 
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narzędzie do Samooceny firm w zaKreSie Społecznej odpowiedzialności bizneSu

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja  
(1-5)

12. Firma stara się 
ograniczać  emisję 
gazów cieplarnia-
nych

• Firma stara się kupować sprzęt, surowce i materiały biurowe 
od lokalnych dostawców

• Firma dąży do wyeliminowania lub ograniczenia emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery – modernizuje swoje 
budynki i sprzęt tak, aby ograniczyć wydzielanie spalin  
i emisję gazów, które mogą mieć negatywny wpływ na 
środowisko

• Firma dąży do tego, aby transport, z jakiego korzysta, był jak 
najmniej szkodliwy dla środowiska – optymalizuje trasy  
(w miarę możliwości skraca je), korzysta z nowych pojazdów 
o zredukowanym zużyciu paliwa lub wynajmuje dostawców, 
którzy tak robią

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

13. Firma edukuje 
pracowników na 
temat ochrony 
środowiska  
i zachęca do 
ekologicznych 
zachowań  
w miejscu pracy

• Firma informuje pracowników, w jaki sposób mogą dbać  
o środowisko w codziennej pracy – organizuje dla nich 
spotkania, szkolenia, przekazuje informacje za pomocą 
poczty elektronicznej itp.

• Pracownicy firmy dbają o środowisko w trakcie wykonywania 
swojej pracy – korzystają z ekologicznych materiałów 
biurowych, oszczędzają papier, elektryczność, wodę, 
segregują śmieci itp.

• W firmie są segregowane śmieci – odpowiednio oznaczone 
specjalne miejsca lub pojemniki, do których pracownicy 
mogą wyrzucać papier, szkło, plastik czy surowce organiczne

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

SUMA PUNKTÓW ZA REALIZACJĘ
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ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

E. UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE, czyli przestrzeganie 
zasad uczciwej konkurencji, etyczne zachowanie firmy  
w relacjach z innymi organizacjami, zwalczanie korupcji  
a także promowanie w łańcuchu wartości społecznej 
odpowiedzialności.

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja 
(1-5)

14. W firmie 
aktywnie 
zapobiega się 
korupcji 

• Wszyscy pracownicy wiedzą, że w firmie nie toleruje się łapów-
karstwa

• Pracownicy wiedzą, do kogo w firmie mogą zgłosić zaobserwo-
wane próby korupcji

• Firma stworzyła specjalny dokument (kodeks lub inny), który 
określa zasady współpracy z osobami  
z zewnątrz – dzięki temu pracownicy wiedzą, jak mają się 
zachować, jeśli ktoś np. zaproponuje im łapówkę

• Wszyscy pracownicy są poinformowani, jak powinni się zacho-
wać w sytuacji, jeśli mają do czynienia z naruszeniem zasad etyki 
przez współpracowników lub kontrahentów – wiedzą, iż nie 
należy przyjmować łapówek, drogich prezentów, zgadzać się na 
nieuczciwe zasady współpracy, zmowy przeciwko innym firmom 
na rynku itd.

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

SUMA PUNKTÓW ZA REALIZACJĘ
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narzędzie do Samooceny firm w zaKreSie Społecznej odpowiedzialności bizneSu

F. ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE, czyli uczciwość i transpa-
rentność w stosunku do konsumentów, ochrona danych 
osobowych i prywatności konsumentów, uczciwe praktyki 
marketingowe, uczciwe warunki zawieranych umów, 
obiektywna i rzetelna informacja, a także wysoka jakość 
obsługi i sprawne rozpatrywanie reklamacji.

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja 
(1-5)

15. Firma 
informuje 
klientów  
o oferowanych 
przez siebie 
produktach/
usługach  
w sposób 
kompletny, 
przejrzysty  
i zgodny  
z prawdą

• Firma uczciwie i zgodnie z prawem informuje klientów o swoich 
produktach / usługach – w przejrzysty sposób dostarcza informacje 
na temat sposobu ich wytworzenia i wszystkich cechach produktu

• Produkty firmy zawierają na opakowaniu informacje o tym, czy 
produkt i jego opakowanie nadają się do recyklingu, ile zużywa 
energii (klasa energetyczna urządzeń), z jakich surowców został 
wykonany etc. (informacje dot. wpływu produktu na środowisko)

• Firma dba o przejrzystość umów zawieranych z klientami – są one 
klarowne, zrozumiałe dla osób nieznających się na prawie, nie 
zawierają warunków niekorzystnych dla klienta

• Informacje dostępne publicznie na temat produktów / usług firmy 
są kompletne – nie zawierają ukrytych zapisów, rzetelnie informu-
ją klienta o parametrach produktu / usługi

• Firma reklamuje się w sposób rzetelny, zgodny z prawem  
i przestrzega zasad Kodeksu Etyki Reklamy. Kodeks Etyki Reklamy 
kładzie nacisk na zapewnienie, by reklama nie wprowadzała  
w błąd, chroni przed nieetycznym i nieuczciwym przekazem 
reklamowym

• Firma ułatwia zainteresowanym (konsumentom, klientom) dotarcie 
do informacji nt. wpływu społecznego jej usług i produktów – np. 
nt. tego, gdzie są wytwarzane i w jakich warunkach

• Inne o podobnym charakterze.

 

Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

16. Firma jest 
otwarta na 
uwagi konsu-
mentów  
i sprawnie 
rozpatruje 
reklamacje

• Firma posiada punkt(y) / serwis(y) obsługi klienta, w których każdy 
klient firmy może uzyskać pomoc

• Firma zapewnia klientom pomoc w razie awarii / uszkodzenia 
produktu

• Firma stworzyła efektywny system przyjmowania i rozpatrywania 
reklamacji 

• Firma umożliwia klientom stały kontakt, np. poprzez telefon, e-mail, 
formularz na stronie WWW, punkt obsługi klienta itp. 

• Firma bierze pod uwagę sugestie klientów dot. działania firmy – stara 
się na nie na bieżąco reagować i w miarę możliwości uwzględniać 
zgłaszane przez klientów sugestie i uwagi

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 
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ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja 
(1-5)

17. Firma 
posiada ofertę 
skierowaną do 
osób z grup 
defaworyzowa-
nych / wykluczo-
nych (niepełno-
sprawnych, 
starszych, 
imigrantów itp.)

• Firma dostosowuje niektóre swoje usługi / produkty, do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i starszych – np. sprzęt elektroniczny 
przystosowany do potrzeb osób niedowidzących (proste funkcje, 
duże, wypukłe przyciski czy odpowiednich rozmiarów wyświe-
tlacz) itp.

• Firma dostosowuje swoje usługi / produkty lub ich część do 
potrzeb osób ubogich – tworzy np. specjalną kategorię produk-
tów / usług o niskiej cenie, które są łatwiej dostępne dla tej grupy

• Sklepy, punkty usługowe lub punkty obsługi klienta są przyjazne 
dla osób starszych i niepełnosprawnych – mają odpowiednie 
wejścia, miejsce do siedzenia, wyraźne informacje dla klientów 
napisane dużą czcionką, obniżone lady / kontuary itp. 

• Osoby starsze są odpowiednio traktowane w punktach sprzedaży 
i obsługi klienta – mogą czuć się bezpieczni, wiedząc, że pracow-
nicy firmy nie sprzedadzą im produktów w wygórowanej cenie 
lub niedostosowanych do ich potrzeb

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu:

SUMA PUNKTÓW ZA REALIZACJĘ

G. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ, czyli wspieranie społeczności lokalnej, utrzymy-
wanie relacji z organizacjami pozarządowymi i władzami 
lokalnymi, udział w konsultacjach społecznych, organizacja 
praktyk i staży, dzielenie się wiedzą, realizowanie projektów 
edukacyjnych, kulturalnych, prozdrowotnych.

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja 
(1-5)

18. Firma 
wspiera lokalny 
rynek pracy

• Firma, zatrudniając pracowników, kieruje się w pierwszej kolejno-
ści do osób z jej najbliższego otoczenia

• Firma dba o rozwój kompetencji zatrudnianych pracowników – zapew-
nia im szkolenia, umożliwia udział w specjalistycznych kursach itp. 

• Firma stara się tworzyć jak najwięcej miejsc pracy dla osób 
zamieszkujących najbliższe okolice siedziby firmy, punktów usługo-
wych, zakładów produkcyjnych itp.

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 
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narzędzie do Samooceny firm w zaKreSie Społecznej odpowiedzialności bizneSu

Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja 
(1-5)

19. Firma 
konsultuje  
z lokalną 
społecznością 
decyzje 
dotyczące 
inwestycji

• Firma stara się konsultować z okolicznymi mieszkańcami działania 
firmy, które mogą mieć wpływ na jakość życia społeczności 
lokalnej, np. budowa lub rozbudowa zakładu, prowadzenie 
działalności, która zwiększy poziom hałasu lub zanieczyszczeń  
w okolicy etc. Może to być również zwiększenie skali działalności 
firmy i związany z tym bardziej intensywny transport (więcej 
samochodów, które mogą być zagrożeniem dla dzieci, powodo-
wać hałas w domach mieszkańców, lub transport ciężarowy 
niszczący lokalne drogi dojazdowe) 

• Firma bierze pod uwagę opinie przedstawicieli społeczności 
zamieszkujących najbliższe okolice siedziby firmy – przedsiębior-
ców, przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych, 
mieszkańców itp.

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu: 

20. Firma 
realizuje 
przedsięwzięcia 
lub projekty  
wspólnie ze 
społecznością 
lokalną

• Firma wspiera społeczność, wśród której działa (otoczenie firmy, 
najbliżsi sąsiedzi), np. lobbując na rzecz ulepszenia w gminie 
systemu zbiórki i segregacji śmieci, budowy kanalizacji, ogranicze-
nia hałasu w okolicy, usprawnienia stanu dróg itp.

• Firma działa społecznie, np. wspierając lokalne domy dziecka, 
świetlice środowiskowe, gminne centra kultury, współpracuje  
z Kościołem, włącza się w organizację zbiórek publicznych na cele 
dobroczynne itp.

• Firma dzieli się wiedzą, np. świadczy bezpłatne usługi dla osób  
z najbliższych okolic, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
takie jak porady prawne lub finansowe, pomoc w założeniu firmy, 
szkolenie z podstaw obsługi komputera itp.

• Firma stara się wspierać swoje najbliższe otoczenie poprzez 
dzielenie się kompetencjami – organizuje staże i praktyki dla 
uczniów i studentów, przekazuje młodym i bezrobotnym wiedzę 
na temat wybranych zawodów itp.

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi  
w ramach tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie  
w przeprowadzeniu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań  
z zakresu odpowiedzialnego biznesu:
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Zagadnienie Przykłady i wskazówki Ważność 
(1-5)

Realizacja 
(1-5)

21. Firma 
wspiera lokalną 
społeczność  
w trudnych 
sytuacjach

• Firma angażuje się społecznie, jeżeli w jej najbliższym otoczeniu 
wydarzy się nieprzewidziana sytuacja, klęska żywiołowa lub 
kataklizm, np. wspiera lokalną ludność w trakcie i po powodzi – 
pomaga w niwelowaniu skutków wydarzenia, przekazuje dary lub 
środki finansowe odpowiednim organizacjom, udostępnia sprzęt, 
który może być pomocny,  organizuje zbiórkę pieniędzy na pomoc 
poszkodowanym lub przekazuje na ten cel część swojego dochodu

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi w ramach 
tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie w przeprowadze-
niu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań z zakresu odpowiedzial-
nego biznesu: 

22. Firma jest 
aktywnym 
rzecznikiem 
swojego 
najbliższego 
otoczenia

• Firma angażuje się w życie społeczności lokalnej, udzielając się 
społecznie w samorządzie lokalnym (radzie dzielnicy / miasta, 
władze gminy) – firma przekazuje swoją wiedzę i kompetencje 
biznesowe na rzecz rozwoju swojego otoczenia

• Inne o podobnym charakterze.
Wypisz inne lub podobne działania, które Twoja firma prowadzi w ramach 
tego zagadnienia (opcjonalnie). Pomoże to Twojej firmie w przeprowadze-
niu inwentaryzacji obecnie prowadzonych działań z zakresu odpowiedzial-
nego biznesu: 

SUMA PUNKTÓW ZA REALIZACJĘ
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Interpretacja wyników w ramach każdego  
z 22 ocenianych zagadnień
Aby przyjrzeć się zbiorczo osiągniętym wynikom, nanieś  
w odpowiednich komórkach poniższej matrycy czarnym 
kolorem punkty odpowiadające wadze, która została nadana 
kolejnym zagadnieniom, a czerwonym kolorem punkty odpo-
wiadające ich realizacji.

Nr  
zagadnienia

Ważność 
1

Ważność  
2

Ważność 
3

Ważność 
4

Ważność 
5

Nr  
zagadnienia

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7. 

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.

16. 16.

17. 17.

18. 18.

19. 19.

20. 20.

21. 21.

22. 22.
Realizacja  1 Realizacja 2 Realizacja 3 Realizacja 4 Realizacja 5

Połącz teraz czarne punkty czarną linią, a czerwone punkty 
czerwoną linią. Spójrz, w przypadku których zagadnień linie 
czarna i czerwona są od siebie najbardziej odległe?  

Przejrzyj ponownie wszystkie 22 zagadnienia i zwróć szczególną 
uwagę na te, w których nadana przez Ciebie waga jest różna od 
obecnego poziomu realizacji. Kierując się przykładami i dodat-
kowymi informacjami umieszczonymi na końcu tego dokumen-
tu zastanów się, jakie działania można podjąć na poziomie 
firmy, aby te rozbieżności zniwelować.
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Interpretacja wyników – różnica między wagą a stopniem 
zaangażowania:

0-1  –  Działania i cele firmy są spójne

2 – Działania i cele firmy są lekko niespójne, warto przeanalizo-
wać te obszary, gdzie wagi i stopień zaangażowania są rozbież-
ne i zweryfikować ponownie wystawione oceny

3-4 – Działania i cele firmy są mocno niespójne, należy dogłęb-
nie przeanalizować przyczyny, zweryfikować ponownie wysta-
wione oceny, skonsultować się ze współpracownikami i omówić 
plan działania, który pomoże zmniejszyć rozbieżności

Zestawienie wyników w 7 obszarach ISO 26000

Zagadnienie Realizacja Maksimum

ŁAD ORGANIZACYJNY 10

PRAWA CZŁOWIEKA 10

PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY 25

 ŚRODOWISKO 20

UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE 5

ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE 15

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 25

SUMA 110

Jeżeli Twój wynik zawiera się w przedziale:

22-39 – Niestety, uzyskałeś bardzo słaby wynik, wskazuje on, iż 
Twoja firma jest na początku drogi, jeśli chodzi o wprowadzanie 
standardów społecznych i środowiskowych lub nie podejmuje 
jeszcze w tym kierunku żadnych starań. Sugerujemy, abyś 
zapoznał się z definicją społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw i przeanalizował dokładnie, w jakich obszarach działa-
nia Twojej firmy wymagają poprawy. Pomocne będzie również 
skonfrontowanie wyników z wynikami tego samego kwestiona-
riusza wypełnionego przez pracowników. 

Uzyskany wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie dostrzegasz 
wpływu, jaki Twoja firma wywiera na otoczenie i nie podejmujesz 
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odpowiednich działań w kierunku ochrony środowiska, polepsza-
nia warunków pracy czy wprowadzania zasad etyki. Zwróć 
szczególną uwagę na te obszary, w których uzyskałeś najniższą 
punktację – wymagają one szczególnego zaangażowania.

40-57 – Uzyskałeś słaby wynik, wskazuje on, iż Twoja firma jest 
na początku drogi, jeśli chodzi o wprowadzanie standardów 
społecznych. Dostrzegasz wagę niektórych kwestii poruszonych 
w ankiecie, prawdopodobnie jednak niewystarczająco przeana-
lizowałeś wpływ swojej firmy na otoczenie, pracowników, 
kontrahentów. Twoja firma ma już pewne podstawy społecznej 
odpowiedzialności, należy je wzmocnić. Sugerujemy, abyś 
zapoznał się ze standardem społecznej odpowiedzialności 
organizacji ISO 26000 i przeanalizował dokładnie, w jakich 
obszarach działania Twojej firmy wymagają poprawy. Pomocne 
będzie również skonfrontowanie wyników z wynikami tej samej 
ankiety wypełnionej przez pracowników. Zwróć szczególną 
uwagę na te obszary, w których uzyskałeś najniższą punktację 
– być może wymagają one większego zaangażowania. 

58-75 – Uzyskałeś dobry wynik, wskazuje on, że Twoja firma ma 
już solidne podstawy, jeśli chodzi o standardy społeczne  
i środowiskowe. Dostrzegasz wagę wielu kwestii poruszonych  
w ankiecie, prawdopodobnie jednak potrzebujesz więcej czasu 
na przeanalizowanie, które obszary wymagają większego 
zaangażowania. Sugerujemy, abyś zapoznał się ze standardem 
społecznej odpowiedzialności organizacji ISO 26000 i przeanali-
zował dokładnie, w jakich obszarach działania Twojej firmy 
wymagają poprawy. Pomocne będzie również skonfrontowanie 
wyników z wynikami tej samej ankiety wypełnionej przez 
pracowników. Porównaj, w jakich obszarach Wasze ankiety się 
różnią – tam, gdzie występują największe różnice, warto 
zastanowić się nad przyczyną.

76-93 - Uzyskałeś bardzo dobry wynik, wskazuje on, że Twoja 
firma ma solidne podstawy, jeśli chodzi o standardy społeczne  
i środowiskowe oraz że zarządzana jest świadomie i ze zrozu-
mieniem zasad etyki. Uzyskany wynik kwalifikuje Cię do czołów-
ki firm społecznie odpowiedzialnych, choć z pewnością są 
obszary, które możesz jeszcze poprawić. Wróć do ankiety  
i przeanalizuj dokładnie, czy wszystkie zaznaczone przez Ciebie 
odpowiedzi odpowiadają rzeczywistości – być może niektóre 
obszary przeceniasz (nadajesz im zbyt dużą wagę lub poświę-
casz im zbyt wiele czasu i środków), a innych nie doceniasz 
(nadajesz im zbyt małą wagę lub niewystarczająco się w nie 
angażujesz). Pomocne będzie również skonfrontowanie wyni-
ków z wynikami tej samej ankiety wypełnionej przez pracowni-
ków. Porównaj, w jakich obszarach Wasze ankiety się różnią – 
tam, gdzie występują największe różnice, warto zastanowić się 
nad przyczyną i porozmawiać z pracownikami na temat tych 
różnic.
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94-110 – Uzyskałeś wynik celujący! Gratulujemy – wskazuje on, 
że doskonale orientujesz się w zasadach społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw, a Twoja firma może być nazwana 
liderem w tej dziedzinie. Warto, abyś informował otoczenie  
o swoich dobrych praktykach – na Twoim przykładzie mogą 
uczyć się inni. Sugerujemy, abyś wypełniał ankietę cyklicznie  
i porównywał wyniki – w ten sposób będziesz mógł stale 
monitorować poziom zaangażowania w poszczególne obszary. 
Pomocne będzie również skonfrontowanie wyników z wynikami 
tej samej ankiety wypełnionej przez pracowników. Pamiętaj  
o tym, aby kontynuować proces oceny.

Dodatkowe informacje i szerszy kontekst dot. kolejnych 
zagadnień z kwestionariusza

1. W firmie ceniona jest uczciwość – każdy pracownik zna 
zasady współpracy z innymi pracownikami oraz sposób 
postępowania w kontaktach z kontrahentami i klientami 

Uczciwość jest podstawą zarządzania przedsiębiorstwem. Jasno 
określone zasady etyczne, jakimi chce kierować się firma 
(uczciwość kupiecka, przejrzystość, poszanowanie prawa, brak 
akceptacji dla korupcji), pomagają pracownikom w podejmo-
waniu decyzji i rozstrzyganiu w trudnych sprawach. Jest to 
ogromne wsparcie dla pracowników – dlatego ważne, aby 
zasady te były klarowne, podzielane i rozumiane przez nich 
oraz aby były możliwe do zastosowania w praktyce. Niektóre 
firmy decydują się na spisanie takich zasad postępowania, na 
przykład w formie specjalnego kodeksu, inne po prostu infor-
mują pracowników i edukują na bieżąco w kwestii tego, jakiego 
zachowania od nich oczekują. Uczciwy i rzetelny przedsiębiorca 
ma większe szanse przetrwania na rynku – utrzymuje dobrą 
reputację, klienci i kontrahenci cenią go za uczciwe traktowanie  
i polecają innym. Brak zasad etycznych w zarządzaniu może  
z kolei oznaczać dla firmy spadek zaufania i w długiej perspekty-
wie problemy biznesowe – nieuczciwy przedsiębiorca traci 
klientów, a jego reputacja jest bardzo słaba. Przykładem może 
być działalność sklepu spożywczego – jeśli oferuje on klientom 
towary świeże, uwzględnia  reklamacje, a sprzedawcy są uprzej-
mi i pomocni, reputacja sklepu będzie wysoka. Jeśli jednak sklep 
będzie zawyżał ceny, oferował towary nieświeże, a sprzedawcy 
będą nieuprzejmi i niechętnie będą uwzględniać reklamacje – 
klienci przestaną w nim kupować, a zła opinia rozniesie się po 
okolicy. 

Uczciwy i rzetelny 
przedsiębiorca ma 

większe szanse 
przetrwania na rynku 

– utrzymuje dobrą 
reputację, klienci  

i kontrahenci cenią 
go za uczciwe 

traktowanie  
i polecają innym. 
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2. Decyzje w firmie podejmowane są w sposób transpa-
rentny 

Przejrzysta komunikacja z pracownikami i z otoczeniem firmy jest 
bardzo istotna dla budowania zaufania – przedsiębiorca, który 
jasno informuje o zasadach, jakimi się kieruje, jest postrzegany 
jako bardziej wiarygodny. Firma powinna wynagradzać pracow-
ników premiami wedle uniwersalnych reguł, niedopuszczalne jest 
np. różnicowanie premii pod względem płci czy niejasnych 
kryteriów (np. wedle uznania szefa, kierującego się osobistymi 
sympatiami zamiast obiektywnymi kryteriami, takimi jak wyniki 
pracy danej osoby). Pracownicy powinni mieć jasność co do tego, 
czego się od nich oczekuje na danym stanowisku i wedle jakich 
zasad są oceniani i nagradzani, z jakich dodatkowych opcji mogą 
korzystać (szkolenia, warsztaty, kursy zawodowe) i jakich wyni-
ków się od nich oczekuje. Przejrzysta komunikacja dotyczy też 
relacji z otoczeniem – klientami, kontrahentami itd. Zaufanie  
w biznesie pomaga w prowadzeniu działalności, a nawet ma 
wpływ na osiągane przez firmę wyniki. 

3. Wszyscy pracownicy są traktowani w firmie w taki sam 
sposób i nie są dyskryminowani np. ze względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność itp.

Mimo istniejącego prawa, gwarantującego wszystkim równe 
prawa, w praktyce zdarza się, że wybrane grupy społeczne są 
traktowane przez pracodawców inaczej. Często np. kobiety 
otrzymują niższe wynagrodzenie za tę samą pracę, którą 
wykonują mężczyźni, z kolei np. osoby niepełnosprawne nie 
mogą w firmie awansować. Taka sytuacja przyczynia się do 
pogłębiania problemów społecznych i uniemożliwia pełny 
awans zawodowy i społeczny wszystkich obywateli. Wszyscy 
pracownicy muszą być traktowani przez pracodawcę w ten sam 
sposób – oceniani i wynagradzani wedle wyników i kompeten-
cji, a nie cech, które nie mają wpływu na to, jak wykonują oni 
swoją pracę. Ten problem dotyczy także zatrudniania imigran-
tów – powinni oni otrzymywać takie same stawki, jak pracowni-
cy z kraju i być traktowani wedle tych samych zasad. Pracodaw-
cy niechętnie też zatrudniają młode kobiety w obawie, że zajdą  
w ciążę. Taka postawa psuje rynek pracy i stawia kobiety  
w trudnej sytuacji, kiedy muszą wybierać między rodziną  
a karierą. Tymczasem, jak pokazuje wiele przykładów, firmy,  
w których zatrudniane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 
także na stanowiskach kierowniczych, są lepiej zarządzane  
i osiągają lepsze wyniki. Uczciwy pracodawca, który oferuje 
wszystkim jednakowe szanse rozwoju oraz awans / podwyżki  
w oparciu o jasne, uniwersalne kryteria, postrzegany jest 
pozytywnie przez potencjalnych pracowników, ma szansę 
przyciągnąć utalentowane osoby, a w odbiorze partnerów 
biznesowych jawi się jako firma dobrze zarządzana.

Przedsiębiorca, który 
jasno informuje  

o zasadach, jakimi się 
kieruje, jest postrzegany 

jako bardziej 
wiarygodny. 
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4. Współpracując z dostawcami i partnerami biznesowymi 
firma upewnia się, że nie łamią oni praw człowieka 

Firma uczciwa i odpowiedzialna, która traktuje równo swoich 
pracowników i zapewnia im uczciwe warunki zatrudnienia, 
może wymagać tego samego od swoich dostawców. Dotyczy to 
szczególnie sytuacji, kiery pracę wykonują dla nas pracownicy 
zewnętrznej firmy (outsourcing) – warto postarać się o to, aby 
byli oni traktowani tak samo jak nasi bezpośredni pracownicy, 
aby byli zatrudniani legalnie i otrzymywali odpowiednie na 
danym stanowisku wynagrodzenie. Jeżeli korzystamy np.  
z usług firmy ochroniarskiej warto sprawdzić, czy zatrudnia ona 
ludzi w uczciwy sposób – jest to nie tylko kwestia odpowiedzial-
ności za ludzi, którzy wykonują dla nas zleconą pracę, to 
również dbanie o reputację. Jeżeli nasi podwykonawcy źle 
traktują pracowników, z czasem zła opinia o ich usługach może 
zaważyć też na opinii o nas, a niezadowoleni pracownicy 
kontrahenta będą mniej efektywni, mniej zmotywowani  
i z czasem odejdą.

5. Firma inwestuje w ludzi

W dzisiejszych czasach pracownicy, ich potencjał i kompetencje, 
są najcenniejszymi zasobami firmy. Firma, która dba o uczciwe 
zasady zatrudniania, zapewnia pracownikom odpowiednie 
umowy i dba o ich rozwój. Dla pracowników jest to dodatkowa 
motywacja do pracy, dzięki czemu wykonują swoje zadania 
bardziej efektywnie i chętniej zostaną w firmie, co pozwala 
zmniejszyć rotację. Wiele firm nadużywa obecnie umów 
cywilnoprawnych, unikając w ten sposób ponoszenia części 
kosztów zw. z zatrudnianiem. Tymczasem, zatrudnianie pra-
cowników na umowę o pracę jest bardziej korzystne dla 
obydwu stron – pracownikom daje większe prawa i poczucie 
stabilności, a pracodawcy łatwiej jest wtedy zatrzymać utalento-
wanych ludzi w firmie. Oferowanie pracownikom dodatkowych 
szkoleń i kursów zwiększy ich kompetencje i przywiązanie do 
firmy, co z czasem przełoży się na większe zyski dla pracodawcy. 
Koszty ponoszone w zw. ze szkoleniem i zatrudnianiem pracowni-
ków należy traktować jak inwestycję – zwróci się ona w postaci 
wzrostu wydajności. 

6. Praca jest zorganizowana w taki sposób, aby ułatwić pra-
cownikom godzenie życia prywatnego i zawodowego

W dzisiejszych czasach możliwość godzenia obowiązków 
zawodowych z prywatnymi, w tym rodzinnymi, jest bardzo 
istotną kwestią dla większości pracowników. Pracodawcy mogą 
wyjść naprzeciw takim oczekiwaniom poprzez elastyczne 
podejście do sposobu wykonywania pracy. Oczywiście, nie we 
wszystkich branżach i zawodach takie podejście będzie w pełni 
możliwe. Istnieje już jednak szereg metod, z których można 

Firmy, w których 
zatrudniane są zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni, 
także na stanowiskach 
kierowniczych, są lepiej 
zarządzane i osiągają 
lepsze wyniki. 
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skorzystać: przy odpowiedniej infrastrukturze pracownicy mogą 
wykonywać pracę z domu (jeśli nie cały czas, to chociaż  
w ustalone dni), pracować w niepełnym wymiarze etatu, 
ustalać z pracodawcą indywidualne godziny pracy, rozliczać się 
z zadań a nie z czasu spędzonego w biurze itd. Dzięki temu  
pracownicy stają się bardziej lojalni, kiedy widzą, że pracodaw-
ca uwzględnia ich potrzeby. To w efekcie zmniejsza rotację  
w firmie, pozwala zatrzymać talenty, a także buduje pozytywny 
obraz pracodawcy na zewnątrz. Praca taka może być też 
bardziej efektywna – pracownicy będą bardziej zmotywowani  
i lepiej skoncentrowani.

7. W firmie pracownicy mogą zgłaszać w sposób gwaran-
tujący anonimowość i bezpieczeństwo swoje uwagi, 
sugestie, zażalenia  

Komunikacja z pracownikami jest ważnym elementem zarządza-
nia. Ważne, aby taka komunikacja była partnerska, czyli aby 
obydwie strony miały głos w dyskusji. Umożliwienie pracowni-
kom wyrażania swoich opinii na temat działań firmy może 
przynieść ogromne korzyści: mogą pojawić się pomysły, na które 
zarząd firmy „nie wpadł”, pracownicy mogą zgłaszać kwestie 
wcześniej niezauważone, dzielić się swoimi uwagami i nastroja-
mi, a także zgłaszać nadużycia. W przypadku tych ostatnich 
stworzenie kanałów komunikacji anonimowej (takich jak np. 
dedykowana skrzynka pocztowa) może przyczynić się do wykry-
cia ważnych problemów w firmie – pracownicy mogą bać się np. 
publicznie zgłosić złe traktowanie przez przełożonego (np. 
kierownika zakładu, który niegrzecznie zwraca się do ludzi, 
obraża ich lub wymusza pracę w nadgodzinach) w obawie przed 
zwolnieniem. Anonimowy system „alarmowania” o takich 
sytuacjach pozwala wykryć i rozwiązać problem szybciej. 

8. Właściciel / zarząd traktuje pracowników jako partne-
rów, z którymi konsultuje kwestie pracownicze i doty-
czące warunków pracy 

Pracownicy mają prawo organizować się w wybrany przez 
siebie sposób, aby lepiej reprezentować swoje interesy przed 
pracodawcą. Pracodawca nie może im tego zabronić ani ich do 
tego zniechęcać. Organizowanie się pracowników nie jest 
zagrożeniem dla firmy (o ile nie jest ona źle zarządzana i jeżeli 
np. zarząd nie jest w konflikcie z pracownikami) – przeciwnie, 
pomaga to usprawnić komunikację między pracownikami  
a zarządem. Takie formy organizowania się pracowników, jak 
np. związki zawodowe, kojarzą się głównie z dużymi przedsię-
biorstwami, pracownicy mogą jednak zrzeszać się także  
w mniejszych firmach. Warto, aby pracodawca, który kieruje się 
zasadami uczciwości i odpowiedzialności, podejmował dialog  

Jeżeli nasi 
podwykonawcy źle 

traktują pracowników,  
z czasem zła opinia  

o ich usługach może 
zaważyć też na opinii  

o nas, a niezadowoleni 
pracownicy kontrahenta 

będą mniej efektywni, 
mniej zmotywowani  

i z czasem odejdą.
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z przedstawicielami pracowników – spotykał się z nimi, oma-
wiał ważne dla nich decyzje i brał pod uwagę ich stanowisko, 
dążył do porozumienia i kompromisu.  

9. Firma dba o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
ponad wymagane prawnie normy  

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy jest 
jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Regularne 
szkolenia BHP, dbanie o jakość infrastruktury biurowej czy 
fabrycznej oraz edukowanie pracowników w kwestii zasad 
bezpiecznego wykonywania pracy to przykładowe działania. 
Pracodawca może jednak sięgać dalej, po rozwiązania które 
wzmocnią poziom bezpieczeństwa (w tym także poczucie 
bezpieczeństwa) pracowników, oferując im dodatkowe opcje, 
takie jak ubezpieczenie (zdrowotne, na życie, polisy i inne), 
dostęp do prywatnej opieki medycznej i szczepień itp. Praco-
dawca może też zadbać o zdrowie i samopoczucie pracowni-
ków – promować zdrowy tryb życia i odżywiania, zapewniać 
dostęp do zdrowych posiłków w czasie pracy, zachęcać pracow-
ników do różnych form rekreacji (organizować np. turnieje 
sportowe, gry zespołowe, zachęcać pracowników do udziału 
drużynowego w biegach przełajowych itd.) Koszty takich dodat-
kowych możliwości należy wówczas traktować jako inwestycję 
– w zdrowie, zaufanie i bezpieczeństwo pracowników. Ci mogą 
odpłacić się większą lojalnością, a dzięki odpowiednim zabez-
pieczeniom także lepiej wykonywać pracę. Korzyść jest zatem 
obopólna.

10. Firma stara się ograniczyć  zużycie mediów 

Obniżenie zużycia mediów w firmie to nie tylko kwestia kosz-
tów – im jest niższe, tym więcej firma oszczędza. Mniej zużytej 
energii, gazu czy wody to także mniejsze obciążenie dla 
środowiska naturalnego. Oszczędzanie mediów staje się coraz 
łatwiejsze bo np. obecnie różnego rodzaju sprzęty AGD  
i elektroniczne mają już zaprojektowaną odpowiednią, energo-
oszczędną konstrukcję. Media oszczędzać można na wiele 
sposobów: od najprostszych, typu wymiana żarówek w biurze, 
zakup mniej energochłonnych sprzętów, instalację kranów, 
które same zamykają strumień wody po upływie jakiegoś czasu 
itd. Powstało wiele przystępnych i darmowych podręczników  
i instrukcji oszczędzania energii dostępnych w Internecie. Firma 
może także edukować pracowników w tym temacie – pokazu-
jąc im, jak mogą zmienić swoje codzienne nawyki (gaszenie 
światła, wyłączanie urządzeń biurowych itd.). 

Zużycie mediów można ograniczyć także w procesach produkcji 
i dystrybucji, wiele przy tym zaoszczędzając. Firma powinna 
zastanowić się najpierw, jakie procesy wymagają użycia me-

Zatrudnianie 
pracowników na 
umowę o pracę jest 
bardziej korzystne dla 
obydwu stron – 
pracownikom daje 
większe prawa  
i poczucie stabilności,  
a pracodawcy łatwiej 
jest wtedy zatrzymać 
utalentowanych ludzi  
w firmie. 
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diów. Na przykład duże ilości wody zużywane są w rolnictwie  
i przemyśle spożywczym – można zastanowić się nad zmianą 
techniki produkcji.  

11. Firma stara się zmniejszyć  ilość wykorzystywanych 
surowców nieodnawialnych 

Każda firma, produkcyjna i usługowa, mała i duża, ma jakiś wpływ 
na stan środowiska. Nawet jeśli niczego nie produkujemy – zama-
wiamy choćby materiały biurowe, które wykonane mogą być  
z tworzyw nienadających do ponownego przetworzenia. Często 
firmy korzystają z produktów, których pochodzenia i sposobu 
wytworzenia do końca nie znają. Tak np. kupując papier warto 
upewnić się, że został wykonany z drewna z kontrolowanych 
plantacji, a nie pozyskany np. z lasów objętych ochroną. Podobnie 
jest ze sprzętem elektronicznym. Zmniejszając zużycie zasobów 
nieodnawialnych firma zmniejsza jednocześnie swój negatywny 
wpływ na środowisko. Jest wiele korzyści takiego działania: zmniej-
szenie ryzyka środowiskowego, obniżenie kosztów, lepszy wizeru-
nek przedsiębiorstwa, lepsze dostosowanie do wymogów potencjal-
nych kontrahentów (wiele dużych firm wymaga od swoich 
mniejszych dostawców, aby korzystali z materiałów ekologicznych). 

12. Firma stara się ograniczać  emisję gazów cieplarnianych 

Emisje gazów cieplarnianych, które powstają w toku użytkowa-
nia wszelkiego rodzaju sprzętów i produktów oraz w toku 
produkcji, uważa się za jeden z czynników powodujących 
niebezpieczne zmiany klimatu. Istnieją obecnie sposoby szaco-
wania, ile dana osoba lub firma takich gazów wytwarza 
(wystarczy sięgnąć po bezpłatne narzędzia mierzenia „śladu 
węglowego” dostępne w Internecie), a także praktyczne 
sposoby obniżania emisji. Przede wszystkim – im krótsza droga 
produktu do końcowego użytkownika, tym mniejsza emisja  
w procesie transportu. Korzystanie z lokalnie dostępnych 
materiałów i surowców czy stosowanie ekologicznych paliw  
i samochodów z silnikami hybrydowymi, pomoże zmniejszyć 
ślad węglowy. Informacje o nim można już znaleźć na niektó-
rych produktach zagranicznych firm – jest to m.in. informacja 
dla konsumenta, który  w dzisiejszych czasach jest coraz 
bardziej świadomy tego, jaki jest wpływ jego i biznesu na 
otoczenie. Korzyści dla firmy to: zmniejszenie negatywnego 
wpływu na środowisko, usprawnienie wielu procesów, oszczęd-
ność energii i innych zasobów, lepszy wizerunek, lepsze dosto-
sowanie do wymogów kontrahentów i regulacji prawnych (na 
poziomie krajowym i unijnym).
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13. Firma edukuje pracowników na temat ochrony środowi-
ska i zachęca do ekologicznych zachowań w miejscu 
pracy 

Jeżeli firma chce rzeczywiście zmniejszyć swój negatywny wpływ 
na środowisko, musi przekonać do ekologii także swoich pracow-
ników. Warto edukować ich, jak mogą zmieniać swoje codzienne 
zachowania i przyzwyczajenia tak, aby mniej szkodzić środowisku. 
Czasami wystarczą małe kroki – gaszenie światła przy wychodze-
niu z pomieszczenia, zakręcanie wody, wyłączanie komputera na 
noc, segregowanie śmieci. Dzięki temu starania firmy o zmniejsze-
nie wpływu na środowisko przyniosą większe i szybsze efekty,  
a pracownicy będą rozumieć, dlaczego firma podejmuje takie kroki.

14. W firmie aktywnie zapobiega się korupcji 

Korupcja, oprócz tego, że jest nielegalna i karana, niesie ze sobą 
ryzyko dla firmy: bankructwo, jeżeli firma zostanie w jakiś 
sposób „wplątana” w aferę korupcyjną, ucierpi na tym jej 
reputacja, kontakty, a w efekcie straci klientów i zyski. Jasne 
zasady postępowania w przypadkach korupcji to ważna 
wskazówka dla pracowników i sygnał dla otoczenia, że firma 
działa wedle wysokich etycznych standardów. Firma, które chce 
działać uczciwie, powinna wystrzegać się oferowania i przyjmo-
wania łapówek w różnych formach (pieniądze, drogie prezenty, 
obietnice wygranych przetargów etc.).

15. Firma informuje klientów o oferowanych przez siebie 
produktach/usługach w sposób kompletny, przejrzysty  
i zgodny z prawdą 

Konsumenci i klienci cenią przejrzystość – firmy, które chcą 
budować dobre relacje z otoczeniem, oparte na wzajemnym 
zaufaniu, nie powinny zatajać szczegółów dot. swojej działalno-
ści. Przejrzyste informowanie o wpływie produktu/usługi  
na środowisko czy społeczeństwo może być cennym atutem  
w zdobywaniu rynków i przychylności oraz lojalności konsu-
mentów. Firma działająca wedle uczciwych zasad powinna 
rzetelnie informować o cechach produktów i usług, wystrzegać 
się reklamy opartej na fałszywych twierdzeniach (Kodeks Etyki 
Reklamy zabrania tego – wszystkie twierdzenia muszą być 
poparte dowodami, np. w postaci badań), zatajania informacji 
na temat rzeczywistego znaczenia zapisów umowy etc. Klienci 
w dzisiejszych czasach są coraz lepiej wyedukowani i świadomi 
swoich praw – oszukiwanie ich lub zatajanie przed nimi infor-
macji to działanie na krótką metę, które może jedynie firmie 
zaszkodzić i zniszczyć budowane zaufanie i markę. Jeżeli np. 
nasz produkt nie ma potwierdzonego badaniami korzystnego 

Pracodawca może 
promować zdrowy tryb 
życia i odżywiania, 
zapewniać dostęp do 
zdrowych posiłków  
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wpływu na zdrowie (produkty, które „wzmacniają odporność”, 
„zapobiegają przeziębieniu”, „dostarczają cennych witamin” 
itd.) nie możemy reklamować go w sposób sugerujący, że ktoś 
kto go zastosuje stanie się zdrowszy. 

16. Firma jest otwarta na uwagi konsumentów i sprawnie 
rozpatruje reklamacje  

Komunikacja z klientami jest niezbędna, jeśli firma myśli  
o długofalowym rozwoju – od niej zależy m.in. opinia, jaką 
wystawią nam klienci, a więc także i reputacja całej firmy. 
Komunikacja taka powinna być jasna, klarowna, nastawiona na 
klienta (komunikujmy się językiem zrozumiałym dla otoczenia), 
uczciwa. Firmy rozwiązują tę kwestię na różne sposoby: wska-
zują konkretne miejsca, adresy, numery telefonów, dzięki 
którym klient może się z nimi kontaktować, tworzą punkty 
obsługi i serwisy, szkolą pracowników w punktach sprzedaży, 
aby udzielali rzetelnych porad i informacji itd. Warto, aby firma 
posiadała klarowne reguły dot. reklamacji – warto pamiętać, że 
jest to jedno z podstawowych praw konsumenta. Sposób, 
w jaki obsłużymy klienta reklamującego towar, może mieć 
wpływ na to, czy klient do nas wróci i czy poleci nas innym. 

17. Firma posiada ofertę skierowaną do osób z grup 
defaworyzowanych / wykluczonych (niepełnospraw-
nych, starszych, imigrantów itp.)

Współcześnie coraz więcej produktów i usług jest dopasowa-
nych do potrzeb różnych grup społecznych. Kierowanie oferty 
do osób w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, ubogich 
itd. to nie tylko szansa wejścia na nowy rynek, ale też sposób 
na wprowadzenie w życie zasad, jakimi kieruje się firma uważa-
na za odpowiedzialną. Produkty dopasowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w Polsce znajdziemy już np. w bankowości, 
u dostawców Internetu i oprogramowania, producentów 
żywności (np. informacje na opakowaniu napisane w alfabecie 
Braille’a) itd. Producenci i dostawcy usług tworzą również 
oferty skierowane do osób w trudnej sytuacji materialnej 
– o niskiej cenie, wysokiej jakości, łatwo dostępne. Posiadanie 
takich produktów / usług w ofercie pomaga również w budo-
waniu pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz, a dla 
pracowników, którzy utożsamiają się z wartościami firmy, może 
być powodem do dumy.

18. Firma wspiera lokalny rynek pracy 

Każda firma działa w określonym miejscu (miejsce produkcji, 
miejsce dystrybucji itd.), a poprzez swoją działalność może to 
miejsce wzbogacić (wzmacniając np. lokalny rynek poprzez 
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tworzenie miejsc pracy) albo zubożyć (np. kiedy niszczy środo-
wisko i przyczynia się do pogorszenia warunków życia  
w okolicy). Firma, która chce zachowywać się odpowiedzialnie  
i wzmacniać pozytywny wpływ społeczny, powinna zbadać, 
jakie jest jej oddziaływanie na lokalny rynek pracy. W zależności 
od branży i rodzaju działalności, rekrutowanie pracowników 
lokalnie może być dla firmy najbardziej korzystne biznesowo: 
pracownicy nie będą musieli dojeżdżać, a lokalny rynek stanie 
się silniejszy, a co za tym idzie, powstanie nowa grupa poten-
cjalnych konsumentów / klientów. Tworząc lokalnie miejsca 
pracy firma zyska poparcie ludności, wzmocni swoje relacje  
z otoczeniem i wizerunek.

19. Firma konsultuje z lokalną społecznością decyzje 
dotyczące inwestycji 

Jeżeli wpływ firmy na lokalne otoczenie (społeczności zamiesz-
kujące tereny produkcji i dystrybucji, najbliżsi sąsiedzi) jest 
znaczący, chcąc działać przejrzyście i uczciwie, powinna dążyć 
do konsultowania z nim ważnych decyzji. Jeżeli np. firma planu-
je rozbudowanie fabryki w sąsiedztwie terenów mieszkalnych, 
konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami mogą zapobiec 
potencjalnym przyszłym konfliktom, a firmie oszczędzić kosz-
tów związanych np. z koniecznością zmiany planów. Prowadze-
nie dialogu z otoczeniem gwarantuje także partnerskie relacje  

Jasne zasady 
postępowania  
w przypadkach korupcji 
to ważna wskazówka 
dla pracowników  
i sygnał dla otoczenia, 
że firma działa wedle 
wysokich etycznych 
standardów. 
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i przychylność dla firmy – niezbędne dla jej efektywnego 
działania na danym terenie.

20. Firma realizuje przedsięwzięcia lub projekty  wspólnie 
ze społecznością lokalną 

Firma, która działa na określonych terenach i rozwija na nich 
swoją działalność, staje się niejako „obywatelem” tego otocze-
nia. Poprzez wspieranie lokalnej społeczności tak, aby polepszać 
warunki życia w okolicy, firma zyskuje przychylność i poparcie 
dla swoich działań, buduje relacje oparte na zaufaniu, zyskuje 
na wizerunku i może łatwiej rozwijać swój biznes. Przedsiębior-
stwa, które aktywnie włączają się w życie społeczności, działają 
w bardziej stabilnym otoczeniu, co przekłada się na warunki 
prowadzenia biznesu, a w długiej perspektywie stabilność  
i zyski. Mieszkańcy okolic to także potencjalni pracownicy  
i odbiorcy usług / produktów firmy.

21. Firma wspiera lokalną społeczność w trudnych sytu-
acjach 

Firma, która działa na określonych terenach i rozwija na nich 
swoją działalność, staje się niejako „obywatelem” tego otocze-
nia. Firma korzysta z lokalnych surowców, przestrzeni, siły 
roboczej, współuczestniczy więc w życiu otoczenia. W trudnych 
sytuacjach może wspierać to otoczenie dzięki środkom  
i infrastrukturze, jaką posiada – pomagać w trakcie, po zakoń-
czeniu katastrof, wspierać materialnie i finansowo organizacje 
humanitarne itp.

22. Firma jest aktywnym rzecznikiem swojego najbliższego 
otoczenia 

Firma, która działa na określonych terenach i rozwija na nich 
swoją działalność, staje się współodpowiedzialna za te miejsca 
– może działać na rzecz swojego otoczenia, angażując się 
społecznie np. na poziomie gminy, powiatu, województwa. 
Ludność tych obszarów z pewnością doceni firmę, która tworzy 
miejsca pracy i dba o jakość życia w okolicy, wspólnie z miesz-
kańcami walczy o ważne dla nich sprawy i pomaga im  
w kontaktach z administracją. 

Wykonawca: 
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Narzędzia opracowały: 
Monika Michałowska, monika.michalowska@arp.gda.pl 

Natalia Ćwik, natalia@goresponsoble.pl

Firma, która działa na 
określonych terenach  

i rozwija na nich swoją 
działalność, staje się 

niejako „obywatelem” 
tego otoczenia. Poprzez 

wspieranie lokalnej 
społeczności tak, aby 

polepszać warunki życia 
w okolicy, firma zyskuje 
przychylność i poparcie 

dla swoich działań, 
buduje relacje oparte na 

zaufaniu, zyskuje na 
wizerunku i może 

łatwiej rozwijać swój 
biznes.
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Jednym z formalnych przejawów społecznej odpowiedzialności biznesu są kodek-
sy etyczne. Kodeksy najczęściej określają normy postępowania, jakie dobrowolnie 
stawia przed sobą firma, korporacja lub branża/grupa zawodowa, które będą 
przestrzegane. Najbardziej znane są kodeksy korporacji zawodowych, szczególnie 
dotyczące tzw. zawodów zaufania publicznego – dziennikarzy, lekarzy, radców 
prawnych etc. Ale coraz częściej powstają kodeksy etyczne w poszczególnych 
firmach czy korporacjach. Mają one dowodzić, że zasady społecznie odpowie-
dzialnego biznesu są przestrzegane w praktyce. Poniżej podajemy przykład kodek-
su etyki dla przedsiębiorców. 

Kodeks etyki dla przedsiębiorców
Opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej przez Fundację Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym na podstawie materiałów Institute 
of Business Ethics z Londynu

A. PREAMBUŁA
Budowanie gospodarki rynkowej w Polsce jest związane  
z koniecznością przestrzegania zasad etyki i kultury przedsię-
biorczości. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega dążenie do 
uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej wśród 
rosnącej grupy przedsiębiorców, dla których przestrzeganie 
norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań 
staje się faktem. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej 
jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, 
pracowników Skarbu Państwa i środowiska świadczą o odpo-
wiedzialnym podejściu do kierowania firmą i są jednym ze 
źródeł sukcesu. W warunkach dużej konkurencji firma nie może 
funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otocze-
nia i bez przestrzegania norm etycznych.

Krajowa Izba Gospodarcza zachęca przedsiębiorców do przyj-
mowania kodeksów etyki i informowania o tym klientów 
i kontrahentów. Wzorem dla tych zasad, przyjmowanych przez 
indywidualne podmioty, może być prezentowany Kodeks etyki 
w działalności gospodarczej.

Krajowa Izba Gospodarcza stoi na stanowisku, że we wszystkich 
działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie 
podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań 
wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy. 
Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilno-
ści przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do 
niej jest jedną z największych wartości firmy. Przyjęcie kodeksu 
powinno oznaczać uznanie wspomnianych wartości i zobowią-
zanie do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych 
norm.

Coraz częściej powstają 
kodeksy etyczne  
w poszczególnych firmach 
czy korporacjach. 
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B. STOSUNKI Z KLIENTAMI
1. Przedsiębiorstwo będzie dostarczać produkty i usługi 

wartościowe, dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpiecz-
ne w użytkowaniu.

• Będzie oferowało produkty zgodnie z narodowymi i mię-
dzynarodowymi standardami, lub, w przypadku ich 
braku, przeprowadzi stosowne testy bezpieczeństwa.

• Nie będzie świadomie podawać niepełnych informacji 
oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących 
oferowanych usług i produktów.

• Nie będzie świadomie ukrywać szkodliwego działania 
produktów.

2. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przeka-
zu firma będzie unikać podawania nieprawdziwych, 
przesadzonych lub niepełnych informacji.

3. Dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów przedsiębior-
stwo będzie zapewniać wysoki standard usług serwiso-
wych. 

4. Pracownicy przedsiębiorstwa nie powinni dawać klientom 
pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako 
korzyści materialne. 

5. Firma będzie unikać praktyk, zmierzających do zwiększenia 
sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe 
niezgodne z prawem. 

6. Firma będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informa-
cje uzyskane od klienta.

C. STOSUNKI Z AKCJONARIUSZAMI, UDZIAŁOWCAMI  
I INNYMI INWESTORAMI
1. Firma będzie dbać o interesy akcjonariuszy, udziałowców  

i pozostałych inwestorów, a także nie uczyni niczego, aby 
uprzywilejować jedną grupę inwestorów kosztem drugiej. 

2. Firma powinna dążyć do osiągnięcia atrakcyjnej stopy 
zwrotu kapitału w długim okresie.

3. Firma będzie uczciwie informować o swojej polityce, 
osiągnięciach i perspektywach rozwoju.

D. STOSUNKI Z PRACOWNIKAMI
1. Stosunki przedsiębiorcy z pracownikami będą oparte na 

szacunku dla ich godności osobistej. 

2. Firma będzie przyjmować i awansować pracowników, 
biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym 
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stanowisku. Pracownicy nie będą dyskryminowani ze 
względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, 
płeć, stan cywilny czy inwalidztwo niemające wpływu na 
rezultaty wykonywanej przez nich pracy. 

3. Firma będzie dążyć do zapewnienia stabilnych miejsc pracy 
oraz rzetelnie informować pracowników o perspektywach 
zatrudnienia. 

4. Firma jest zobowiązana zapewnić czyste, zdrowe i bez-
pieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami i przepi-
sami prawa. Pracownicy ze swej strony mają obowiązek 
dołożyć starań, aby uniknąć wypadków, zranienia siebie, 
swoich kolegów, a także osób postronnych.

5. Przedsiębiorstwo zapewni poufność danych medycznych 
przekazywanych przez pracowników. Wyniki badań okreso-
wych nie będą udostępniane innym pracownikom i osobom 
postronnym.

6. Z myślą o docenieniu wysiłków poszczególnych osób 
mających wkład w sukces firmy przedsiębiorstwo będzie 
stosować reguły przejrzystej i czytelnej polityki wynagra-
dzania. Reguły systemu wynagradzania będą tak skonstru-
owane, aby uwzględnić wkład indywidualny każdego 
pracownika.

7. Firma będzie pomagać pracownikom w podnoszeniu 
kwalifikacji i wspierać ich karierę w firmie. 

8. Firma będzie informować pracowników o celach swojej 
działalności i zadaniach na poszczególnych stanowiskach 
pracy.

9. Informacje uzyskane od pracowników podczas pracy nie 
będą używane dla jakiegokolwiek innego, konkurencyjnego 
celu niż ten, dla którego były udostępnione. 

10. Firma zobowiązuje się do ujawnienia związanych z działal-
nością przedsiębiorstwa bezpośrednich interesów osobi-
stych pracowników na kierowniczych stanowiskach, a także 
członków ich rodzin. Ujawnienie potencjalnego konfliktu 
interesów może dotyczyć prezesów, dyrektorów, ważnych 
udziałowców i zatrudniania członków rodziny.

11. Firma nie będzie tolerować molestowania seksualnego  
i innych form maltretowania psychicznego lub fizycznego 
pracowników. 

12. Firma jest zobowiązana uznać swoje szczególne obowiązki 
wobec pracowników, którzy w niedługim czasie przejdą na 
emeryturę.

13. Firma będzie wspierać więzi koleżeńskie i więzi z emeryta-
mi, pracującymi poprzednio w przedsiębiorstwie.

Firma będzie 
informować 
pracowników o celach 
swojej działalności  
i zadaniach na 
poszczególnych 
stanowiskach pracy.
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14. Przy wykupywaniu dodatkowego ubezpieczenia emerytal-
nego firma będzie się kierować wyłącznie korzyścią pracow-
ników. Przedsiębiorstwo dołoży wszelkich starań, aby 
wybrać najbardziej bezpieczną ofertę towarzystwa ubezpie-
czeniowego lub funduszu inwestycyjnego.

15. Firma wypracuje procedury rozstrzygania sporów i uczyni 
wszystko, aby rozwiązać te spory bez dopuszczenia do 
eskalacji konfliktu.

16. Firma będzie dążyć do zapewnienia jak najpełniejszej 
komunikacji z każdym pracownikiem. Przedsiębiorstwo 
będzie uznawać potrzebę informowania i konsultowania 
pracowników w zespołach, w których pracują. Tam, gdzie 
jest to możliwe, pracownicy będą także należycie reprezen-
towani w negocjacjach. Jeśli istnieje odpowiednie porozu-
mienie ze związkami zawodowymi, firma zapewni stosow-
ne rozwiązania, które ułatwią konstruktywny dialog.

17. Firma będzie rzetelnie informować pracowników o opłaca-
nych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz o charak-
terze zawieranych umów. Pracownicy zostaną powiadomie-
ni o zawarciu umowy cywilnoprawnej. Firma nie będzie 
korzystała z zawierania umów cywilnoprawnych w przy-
padkach niedozwolonych przez prawo.

18. W przypadku konieczności zwolnienia pracowników firma 
podejmie starania, aby w miarę możliwości pomóc w 
znalezieniu nowej pracy.

E. STOSUNKI Z KONTRAHENTAMI
1. Stosunki pomiędzy firmą i kontrahentami powinny być 

oparte na wzajemnym zaufaniu. 

2. Zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar będzie 
uiszczona w terminie i zgodnie z zawartą umową. 

3. Siła finansowa firmy będzie wykorzystywana z umiarem. 

4. Firma uznaje, że przyjmowanie prezentów lub innych 
świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może 
powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do 
ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. 
Następujące reguły powinny być przestrzegane:

• nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu

• nie należy dawać prezentów pieniężnych

• rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą 
być zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego 
zobowiązania u obdarowanego i mogą być odwzajem-
nione w takim samym stopniu



74

ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

• należy informować przełożonych o każdym otrzymanym 
kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej przysłu-
dze, związanych z firmą, z którą prowadzona jest 
współpraca.

5. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmą a kontra-
hentami powinny być traktowane jako poufne.

F. RELACJE Z KONKURENCJĄ
1. Firma będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami  

i nie będzie podważać ich reputacji.

2. W kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać 
sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji 
dotyczących firmy.

3. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczą-
cych konkurencji środkami nielegalnymi. Zaliczyć do nich 
można szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowni-
ków konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych infor-
macji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do 
ujawniania posiadanych przez nich informacji oraz inne 
środki wyżej niewymienione.

4. Firma nie będzie stosować restrykcyjnych praktyk handlo-
wych, niezgodnych z prawem.

G. POWIĄZANIA Z WŁADZAMI I LOKALNYMI 
SPOŁECZNOŚCIAMI
1. Firma dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecz-

nie podmiotem gospodarczym, będzie służyć społeczności 
poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności oraz 
zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych 
warunków pracy. 

2. Przedsiębiorstwo będzie brało pod uwagę interesy całego 
otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajowy, 
jak i lokalny.

3. Firma powinna wspierać w miarę możliwości społeczność 
lokalną. Ewentualne dotacje na cele charytatywne będą 
przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela.

H. ŚRODOWISKO NATURALNE
1. Przedsiębiorstwo w swojej działalności będzie kierowało się 

wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko 
naturalne. 

Firma nie będzie 
próbowała pozyskać 
informacji dotyczących 
konkurencji środkami 
nielegalnymi.
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2. Firma jest zobowiązana dbać o ochronę środowiska, a zaso-
by naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny.  
W związku z powyższym:

• starać się, aby cykl produkcyjny, gospodarka ściekowa, 
usuwanie odpadów, emisja spalin i hałasu mieściły się  
w wyznaczonych standardach

• analizować efekty każdego nowego przedsięwzięcia dla 
środowiska

• przeprowadzać regularne przeglądy oddziaływania firmy 
na środowisko

• mieć szczególny wzgląd na ochronę żyjących w naturze 
zwierząt i roślin

• informować społeczność, wśród której firma działa,  
o przeprowadzanym przez nią programie ochrony 
środowiska. 

3. Stosowanie przez firmę testów na zwierzętach jest dopusz-
czalne tylko w przypadkach koniecznych i w zgodnie  
z polskimi i międzynarodowymi standardami opieki nad 
zwierzętami.

I. ZWIĄZKI BIZNESU Z POLITYKĄ
1. Działania firmy będą charakteryzować się pełnym poszano-

waniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie 
powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe. 

2. Firma nie będzie wspierać działalności politycznej opartej 
na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji 
wobec określonych grup lub osób.

3. Polityka firmy w zakresie wspierania działalności społecznej 
i politycznej powinna być jawna.

4. Firma nie będzie traktować w sposób szczególnie uprzywi-
lejowany polityków i przedstawicieli władzy.

J. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Firma będzie przestrzegać Ustawy o zamówieniach publicznych, 
a w szczególności:

1. Nie będzie się starała wpływać na osoby podejmujące 
decyzję poprzez wręczanie im prezentów, obiecywanie 
korzyści oraz dawanie gratyfikacji finansowych. 

2. Poda w swojej ofercie takie warunki merytoryczne, które 
rzeczywiście będzie w stanie spełnić.

3. Rzetelnie przedstawi w swojej ofercie osiągnięcia i do-
świadczenia.

Firma nie będzie 
traktować w sposób 

szczególnie 
uprzywilejowany 

polityków  
i przedstawicieli władzy.
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4. Nie będzie podejmować działań dyskredytujących konku-
rentów. 

K. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM 
BIZNESEM
1. Firma zobowiąże się do przestrzegania panującego  

w innych krajach prawa i mieszkającej w nim społeczności. 

2. Firma będzie respektować tradycje i kulturę każdego kraju, 
w którym działa.

3. Firma będzie działać odpowiedzialnie w zakresie międzyna-
rodowego handlu, zgodnie z uznanymi przez Polskę 
porozumieniami.

L. WDRAŻANIE KODEKSU
1. Wdrażanie kodeksu powinno być połączone z monitorowa-

niem przestrzegania wdrażania programu etycznego.

2. Ścisłe stosowanie Kodeksu powinno być efektem edukacji 
pracowników w zakresie przyjętych zasad.

3. Firma powinna monitorować zgodność podejmowanych 
decyzji i metod działania z przyjętymi w kodeksie zasadami. 

4. Celem firmy powinno być stworzenie korzystnego klimatu 
pracy i szans dla pracowników oraz szczere wyjaśnianie 
wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważa-
nych za naganne etycznie.

Firma jest zobowiązana 
dbać o ochronę 
środowiska, a zasoby 
naturalne użytkować  
w sposób 
odpowiedzialny.
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Przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego,  
które otrzymały w 2012 roku Certyfikat  
„Przedsiębiorstwo Fair Play” 
Certyfikat potwierdza rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we 
wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach, otrzymują go 
przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe.

• ELWOZ Spółka z o.o., Szklana, www.elwoz.pl 

• „LIS” Przetwórstwo Mięsne Sp. z o.o., Sierakowice, www.lis-pm.com 

• DSV Sp. z o.o. S.K.A., Gdynia, www.dsv.com.pl 

• EKOINBUD Sp. z o.o., Gdańsk, www.ekoinbud.pl 

• ELEKTRONIKA S.A. TECHNIKA CHŁODNICZA KLIMATYZACJA, Gdynia, www.elektronika-sa.com.pl 

• EL-mark Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych, Wejherowo, www.el-mark.com 

• FINES S.A., Sopot, www.fines.pl 

• FLOWAIR, Gdynia, www.flowair.pl 

• Instytut Wdrożeń Technicznych „INTECH” Spółdzielnia, Gdańsk, www.intech.eu 

• INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN Sp. z.o.o., Kwidzyn, www.ipaper.com.pl 

• INVEST KOMFORT S.A., Gdynia, www.investkomfort.pl 

• ISO-NET Sp. z o.o., Gdynia, www.iso-net.pl 

• IZOHAN, Gdynia, www.izohan.pl 

• KBR Poland Sp. z o.o., Kwidzyn, www.bekeurope.com 

• PIKA Spółka z o.o., Gdańsk, www.pika.pl 

• Poldanor SA, Przechlewo, www.poldanor.com.pl 

• Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Sopot, www.strefa.gda.pl 

• Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej PROFARM Sp. z o.o., Lębork,  
www.profarm.com.pl 

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „TOR-PAL” Sp. z o.o., Kwidzyn, www.tor-pal.com.pl 

• Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., Chojnice,  
www.ekomel.com.pl 

• SCANIA PRODUCTION Słupsk S.A., Słupsk, www.scaniaproductionslupsk.pl 

• SEEGER DACH Sp. z o.o., Gdańsk, www.seeger.pl 

• SONPAP Kazimierz Sondej, Gdańsk, www.sonpap.pl 

• UNISOFT Sp. z o.o., Gdynia, www.unisoft.com.pl 

• Zakład Usług Komunalnych, Wejherowo, www.zukwejherowo.pl

Przedsiębiorstwo Fair Play
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Pracodawca Przyjazny Pracownikom 
w Regionie Gdańskim 

Konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” po raz pierwszy odbył się w 2008 roku z inicjatywy 
NSZZ „Solidarność”. Do konkursu mogą być zgłaszane firmy, w których działa związek zawodowy. 
Patronat nad akcją objął Prezydent RP Lech Kaczyński, a obecnie – Bronisław Komorowski.  
W Komisji Konkursowej biorą udział m.in. przedstawiciele „Solidarności”, Państwowej Inspekcji 
Pracy i Kancelarii Prezydenta. Wśród kryteriów brane są pod uwagę relacje pracodawcy z pracowni-
kami, w tym swoboda działalności związkowej, bezpieczeństwo pracy czy sposób zatrudnienia.

Laureaci nagrody „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” z woj. pomorskiego

• Gdańska Stocznia Remontowa im. Józefa Piłsudskiego – 2008

• Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni Sp. z o.o. – 2008

• Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. – 2008

• Radmor S.A. – 2009

• Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o. – 2012
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Warto zajrzeć…

www.globalcompact.org.pl – ważna polskojęzyczna strona ONZ-owskiej inicjatywy „Global Compact” 
promującej idee społecznej odpowiedzialności biznesu. Na stronie m.in. 10 fundamentalnych zasad Global 
Compact, bieżące informacje, a także – do pobrania – ciekawe publikacje, w tym „Podręcznik CSR do samooce-
ny dla przedsiębiorstw”.

www.etykabiznesu.pl – „Akademicki wortal tematyczny  jest inicjatywą pracowników Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego. Wortal ma być przewodnikiem po wiedzy dotyczącej etyki i społecznej odpowiedzial-
ności biznesu (CSR) zgromadzonych w światowych, jak również w polskich ośrodkach akademickich”. Znajdzie-
my tam też bogate omówienie licznych książek na ten temat oraz – do pobrania – artykuły naukowe i wyniki 
badań.

www.etycznykapitalizm.pl – strona promująca zasady dla biznesu „Okrągłego Stołu z Caux”; omawia też  
i promuje książkę Stephena Younga „Etyczny kapitalizm”. Anglojęzyczna strona „Okrągłego Stołu z Caux” –
www.cauxroundtable.org.

www.fairplay.pl – strona poświęcona konkursowi „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Znajdziemy tam m.in. 
Regulamin programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2013 i Deklarację przystąpienia do programu „Przedsiębior-
stwo Fair Play” 2013.

www.centrumcsr.pl – strona  Fundacji CentrumCSR.PL. Fundacja jest niezależną organizacją społeczeństwa 
obywatelskiego o charakterze non-profit. Zajmuje się upowszechnianiem wiedzy, prowokowaniem debaty 
publicznej oraz lobbingiem w zakresie CSR. Współpracowała także z NSZZ „Solidarność” w realizacji konferen-
cji i programów związanych ze społeczną odpowiedzialnością firm.

www.raportyspoleczne.pl – strona pilotowana przez CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu  
i PwC poświęcona raportom społecznym firm, w tym organizacji na najlepiej sporządzone raporty z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu.  Można też zapoznać się z raportami nagrodzonymi w poprzednich 
edycjach konkursu – najczęściej w dużych korporacjach.

www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny-pracownikom.html – strona poświęcona corocznej edycji 
konkursu organizowanego pod patronatem Prezydenta RP „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Ponadto na 
stronie  NSZZ „Solidarność”  można znaleźć wiele informacji o prawach pracowniczych, informacje o kampa-
niach społecznych organizowanych przez NSZZ „S”, a także opinie Związku na temat CSR.

www.globalreporting.org – strona anglojęzyczna (częściowo tłumaczona) największej na świecie organizacji 
Global Reporting Initiative (GRI), zachęcającej do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. GRI tworzy 
spójne ramy dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, które są stosowane na całym świecie. Jej 
celem jest „zrównoważona globalna gospodarka, gdzie organizacje zarządzają swoimi wynikami i wpływami 
ekonomicznymi,  środowiskowymi, społecznymi oraz nadzoru w sposób odpowiedzialny oraz przygotowują na 
ten temat raport”.

www.elementarzbiznesu.pl – strona programu „Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu” realizo-
wanego przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S” wspólnie z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych  
i Średnich Przedsiębiorstw. Ponadto na stronie www.solidarnosc.gda.pl można znaleźć także informacje  
i publikacje przygotowywane na ten temat w ramach innych programów.

http://e-konsument.pl/ – istniejący od 2000 roku serwis konsumencki. Informuje o prawach konsumenta, 
podaje rady, jak uniknąć oszustwa czy skutecznie reklamować towar.

http://www.ekoinfo.pl – baza wiedzy dla osób zajmujących się ochroną środowiska – baza prawna, porady, 
pytania do eksperta, artykuły.

http://odpowiedzialnybiznes.pl – strona Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji pozarządowej 
wspierającej realizację idei CSR, publikującej od lat raporty na temat CSR w Polsce, skupiającej się na dużych 
korporacjach.

warto zajrzeć
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Zarząd Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”

Region Gdański NSZZ „Solidarność” skupia blisko 40 tysięcy 
członków z ponad 400 organizacji zakładowych i międzyzakła-
dowych. Jest piątym pod względem wielkości Regionem NSZZ 
„S” w kraju. Zarząd Regionu oferuje m.in. organizacjom 
zakładowym obsługę prawną, pomoc w negocjacjach porozu-
mień i układów zbiorowych, pomoc prawną dla członków  
w zakresie prawa pracy, ale też w sprawach  indywidualnych,  
a także szeroki wachlarz szkoleń – zarówno na tematy związko-
we, jak i pracownicze. O działaniach Regionu można dowie-
dzieć się ze strony internetowej (www.solidarnosc.gda.pl) oraz 
wydawanego co miesiąc „Magazynu Solidarność”. 

ZRG aktywnie działa na rynku pracy, prowadzi Agencję Zatrud-
nienia, ma przedstawicieli w Powiatowej Radzie Zatrudnienia,  
w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia oraz w Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego.  NSZZ „S” jest jednym z trzech 
reprezentatywnych organizacji związkowych. 

RG posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania 
projektami finansowanymi z EFS oraz współpracy z partnerami 
społecznymi: organizacjami pracodawców i pracowników, 
przedsiębiorstwami, pracownikami, organizacjami rynku pracy 
oraz uczelniami wyższymi. RG w zakresie swojej statutowej 
działalności jest organizatorem różnorodnych kampanii społecz-
nych oraz spotkań i konferencji. 

RG posiada sale umożliwiające przeprowadzanie szkoleń  
i spotkań. Posiada także biura w 10 oddziałach terenowych – 
miastach powiatowych woj. pomorskiego. 

Dane kontaktowe do gdańskiej siedziby ZRG NSZZ „S” oraz 
oddziałów w terenie można znaleźć na stronie  
www.solidarnosc.gda.pl.
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Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Organizacja samorządu  gospodarczego zrzeszająca przedsię-
biorców na terenie województwa pomorskiego. Izba Rzemieśl-
nicza w Gdańsku powstała w 1945 roku i z dużym powodze-
niem funkcjonuje do chwili obecnej pod nazwą Pomorska Izba 
Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  Jest najsilniej-
szą organizacją samorządu gospodarczego w województwie 
pomorskim oraz jedną z najbardziej reprezentatywnych izb 
rzemieślniczych w Polsce.

Członkami Izby są: Cech Rzemiosł Różnych, cechy branżowe, 
spółdzielnie rzemieślnicze, Izba Młodych oraz Klub Biznesu. Przy 
Izbie działają komisje branżowe:  fryzjersko-kosmetyczna, 
motoryzacyjna, złotniczo-jubilerska. Izba, poprzez Akademię 
Rzemiosła, oferuje m.in. liczne szkolenia zawodowe oraz 
przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne (czeladnicze i mistrzow-
skie). 

PIR ukierunkowała swoje działania na promowanie małych  
i średnich przedsiębiorstw oraz ich aktywizację w zakresie 
nieustannego dążenia do zwiększania jakości świadczonych 
usług. Zadania te są realizowane między innymi poprzez 
podnoszenie kwalifikacji pracowników i pracodawców  
w różnych formach szkoleń, również finansowanych z EFS. 

Izba prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi, m.in.  
z izbami rzemieślniczymi w Hamburgu, Wurzburgu, we Frank-
furcie nad Menem, Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), Izbą Rze-
mieślniczą w Caen (Francja), Izbą Rzemieślniczą w Bresci 
(Włochy), Stowarzyszeniem Wolnej Przedsiębiorczości (Szwajca-
ria), Izbą Rzemieślniczą w Troyes (Francja). Jest liderem oraz 
partnerem w licznych projektach unijnych.

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw
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