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Do ràk Paƒstwa oddajemy drugà ju˝ edycj´ raportu rocznego
'Odpowiedzialny biznes w Polsce'. Naszym zdaniem by∏ to
prze∏omowy rok dla rozwoju idei odpowiedzialnego biznesu 
w Polsce. 

Kiedy rok temu prezentowaliÊmy nasz pierwszy raport za rok
2002, zastanawialiÊmy si´ jak zostanie on przyj´ty i czy b´dzie dla
Paƒstwa cennà informacjà o stanie odpowiedzialnego biznesu 
w Polsce. Efekt przeszed∏ nasze najÊmielsze oczekiwania. Liczne
grono goÊci na promocji raportu i aktywny udzia∏ mediów
utwierdzi∏ nas w przekonaniu, ˝e tego typu opracowania sà
potrzebne. W Polsce, wbrew temu, co si´ wokó∏ s∏yszy, jest
potrzeba tak˝e dobrych wiadomoÊci. A tych w minionym 2003
roku by∏o bardzo du˝o. Wybrane przez nas 100 przyk∏adów to
najciekawszy fragment pe∏nego obrazu dzia∏aƒ i inicjatyw 
w odpowiedzialnym biznesie w roku ubieg∏ym. 

Co si´ zmieni∏o przez ten rok? Zauwa˝amy przede wszystkim, ˝e
grono firm aktywnych spo∏ecznie jest coraz wi´ksze. Coraz wi´cej
te˝ firm ch´tnie mówi o swoim zaanga˝owaniu nie bojàc si´
'wychodzenia przed szereg'. 

Pojawi∏y si´ pierwsze badania, z których jasno wynika, ˝e firmy 
w Polsce sà ju˝ bardzo Êwiadome wyzwaƒ i oczekiwaƒ 
w stosunku do ich zaanga˝owania i odpowiedzialnoÊç spo∏ecznà
przestajà traktowaç tylko i wy∏àcznie jako element PR. Z drugiej
jednak strony, z badaƒ konsumentów wynika, i˝ deklaracje
mened˝erów sà traktowane z rezerwà i klienci coraz cz´Êciej
uwa˝nie przyglàdajà si´ firmom, poszukujàc tego prawdziwego
oblicza. A jakie ono jest?

Coraz powszechniejsze staje si´ strategiczne podejÊcie do tematu
i spodziewamy si´, ˝e ten rozpoczynajàcy si´ rok przyniesie
jeszcze wi´cej d∏ugofalowych, strategicznych programów 
i innowacyjnych projektów. Wyraênie widaç tendencj´ do

budowania d∏ugofalowych relacji z partnerami i podejmowania
inicjatyw, które przyczyniajà si´ do rozwiàzywania problemów
wa˝nych dla spo∏eczeƒstwa, a nie sà tylko strategià budowania
wizerunku firmy.

Nasze przystàpienie do Unii Europejskiej na pewno przyspieszy
rozwój idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Jest to bowiem
jedna z dróg wskazanych do osiàgni´cia europejskich celów
za∏o˝onych w Strategii Lizboƒskiej i widaç, ˝e Komisja Europejska
bardzo powa˝nie traktuje rol´ sektora biznesu. Rosnàce
zaanga˝owanie paƒstw unijnych w budowanie strategii 
i rozwijanie dialogu z interesariuszami na poziomie narodowym
to wyraêne sygna∏y, ˝e odpowiedzialnoÊç spo∏eczna biznesu staje
si´ tematem publicznym. Przyszed∏ te˝ na to czas w Polsce.

Dos∏ownie kilka dni temu nasza propozycja powo∏ania Polskiej
Rady OdpowiedzialnoÊci Spo∏ecznej Biznesu spotka∏a si´ 
z du˝ym zainteresowaniem i poparciem Wicepremiera Jerzego
Hausnera i ju˝ w kwietniu br. rozpocznà si´ jej prace. B´dzie to
wa˝ny krok w rozwoju idei w Polsce, który wymaga jednak
mocnego zaanga˝owania si´ w dialog mi´dzy sektorami oraz
ch´ci wspó∏pracy i szukania wspólnych rozwiàzaƒ. Mamy
nadziej´, ˝e si´ uda. 

Ju˝ dziÊ czekamy na tegoroczne projekty i inicjatywy, które
opiszemy w raporcie za rok 2004. Liczymy na to, ˝e b´dzie ich
wi´cej, b´dà ciekawsze, bardziej innowacyjne, o europejskim
charakterze. Niech stanà si´ cegie∏kà w budowaniu lepszych
warunków dla spo∏eczeƒstw Unii Europejskiej. Nareszcie tak˝e
naszej!

Ma∏gorzata Greszta

S¸OWO WST¢PNE
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Jeszcze cztery lata temu, gdy powstawa∏o Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, zdecydowana wi´kszoÊç liderów
biznesu w Polsce by∏a przekonana, ˝e zarzàdzanie firmà nie ma
wiele wspólnego z zasadami etyki. Wszystko, co nie jest wyraênie
zabronione przez prawo, jest dozwolone - argumentowali. 
A prawo, jakie jest, ka˝dy wie. Nigdy nie nadà˝a∏o za rozwojem
gospodarki, a w Polsce szczególnie. Liczy si´ przede wszystkim
rentownoÊç, zaÊ o sposobach osiàgania tej rentownoÊci lepiej nie
dyskutowaç, przynajmniej publicznie. Nie nale˝a∏o te˝ o tym
dyskutowaç na ni˝szych poziomach w firmie, bo setki tysi´cy
sprzedawców mia∏y tylko jeden cel: sprzedaç jak najwi´cej,
niezale˝nie w jaki sposób - bo tylko wyniki decydowa∏y o ich
wynagrodzeniu, a rynek w∏aÊnie bezlitoÊnie zaczyna∏ ‘wycinaç’ te
firmy, które by∏y ma∏o skuteczne. 

Ale ten Êwiat bezwzgl´dnego kapitalizmu stawa∏ si´ coraz
trudniej akceptowalny dla pracowników i lokalnych spo∏ecznoÊci,
organizacji pozarzàdowych i przedstawicieli nauki, dziennikarzy
i zwyk∏ych klientów. Coraz g∏oÊniej zacz´to mówiç o korupcji 
i bezceremonialnym wyrzucaniu pracowników na bruk, 
o oszustwach wobec klientów i partnerów biznesowych, 
o przest´pstwach gospodarczych i ‘ustawianiu’ przetargów
publicznych, o ‘prywatnych folwarkach prezesów’ i niejasnych
powiàzaniach biznesu z politykà. Media ze zdwojonà si∏à zacz´∏y
ujawniaç skandale, te wielkie i te ca∏kiem lokalne. W ciàgu tych
czterech lat znowu przekonano Polaków, ˝e biznes to oszustwo, 
a kapitalizm to przede wszystkim wyzysk.

I wtedy, cztery lata temu, i teraz, bardzo trudno jest mówiç 
w Polsce o przestrzeganiu zasad odpowiedzialnoÊci w biznesie.
Wtedy nie wierzy∏ w to sam biznes, teraz nie wierzy
spo∏eczeƒstwo. Ale to dobry punkt wyjÊcia. 

Liderzy biznesu ju˝ wiedzà, ˝e nie mo˝na dzia∏aç efektywnie,
gdy brakuje zaufania ze strony klientów i partnerów, gdy
pracownicy nie rozumiejà, czego w∏aÊciwie si´ od nich oczekuje.
Aby zbudowaç to zaufanie, trzeba zwróciç si´ w stron´ wartoÊci
i zasad, przejrzystych procedur i dobrej komunikacji. O to
w∏aÊnie chodzi w zarzàdzaniu zgodnym z regu∏ami spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci. Bowiem spo∏eczna odpowiedzialnoÊç
biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) to przede
wszystkim uwa˝ne budowanie relacji z interesariuszami, czyli
tymi wszystkimi grupami, od których zale˝y powodzenie 
w biznesie. I trzeba to robiç codziennie, bez przerwy, bo
reputacj´ i zaufanie klientów czy pracowników, nie mówiàc 
o innych wa˝nych grupach, buduje si´ mozolnie, krok po kroku, 
a straciç mo˝na bardzo szybko. Tym si´ w zasadzie ró˝ni
dzia∏alnoÊç w biznesie od polityki. Politycy muszà przyciàgaç 
i uwodziç swoich ‘klientów’ w∏aÊciwie tylko raz na cztery lata.
Biznes sobie na to nie mo˝e pozwoliç. To w∏aÊnie dlatego, gdy
zacz´∏o si´ ‘waliç’ zaufanie spo∏eczne, liderzy biznesu ruszyli 
z kontrofensywà.  

Rok 2003, który przedstawiamy w Raporcie, by∏ pod tym
wzgl´dem prze∏omowy. Wprawdzie ju˝ od jakiegoÊ czasu
dochodzi∏y wieÊci, ˝e w wielu firmach modyfikuje si´ dokumenty
strategiczne, i w zapisie misji firmy niepostrze˝enie pojawia∏y si´
s∏owa ‘... i dzia∏ajàc w zgodzie z najwy˝szymi standardami etyki’,
ale to cz´sto by∏y tylko s∏owa. W roku 2003 przede wszystkim
pojawi∏y si´ w Polsce badania, które pokaza∏y biznes in totum.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wspólnie z Akademià
Rozwoju Filantropii w Polsce, przeprowadzi∏o badanie wÊród firm
z listy 500 najwi´kszych polskich przedsi´biorstw, dotyczàce
postrzegania odpowiedzialnoÊci biznesu. Fundacja Komunikacji
Spo∏ecznej wykona∏a analizy od drugiej strony i przedstawi∏a
badanie na temat postaw polskich konsumentów wobec
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu. Firma Deloitte Polska
przedstawi∏a wyniki badania dotyczàcego nadu˝yç
gospodarczych na podstawie ankiet wÊród wy˝szej kadry
kierowniczej 1000 najwi´kszych firm. Instytut Badaƒ nad
Gospodarkà Rynkowà zaprezentowa∏ wyniki swojego badania na
temat biznesu spo∏ecznie odpowiedzialnego w Polsce. Warto
jeszcze wspomnieç o dwóch badaniach, których wyniki zostanà
dopiero przedstawione w najbli˝szych tygodniach: Instytut Spraw
Publicznych wykona∏ bardzo obszerne badanie na temat
wizerunku dzisiejszego biznesu w oczach Polaków, a Centrum
Etyki Biznesu przeprowadzi∏o badanie diagnostyczne etycznoÊci
firm na ogólnopolskiej próbie 800 firm.

Najbardziej uderzajàcym wynikiem jest zdecydowany wzrost
wra˝liwoÊci etycznej wÊród mened˝erów w Polsce. A˝ 99%
mened˝erów uwa˝a, ˝e wa˝ne lub nawet bardzo wa˝ne jest, aby
ich firma kierowa∏a si´ zasadami etycznymi w swoim dzia∏aniu.
Du˝a cz´Êç z nich jest przekonana, ˝e etyczne dzia∏anie sprzyja
sukcesowi w biznesie, poprzez podnoszenie kultury
organizacyjnej wewnàtrz firmy i reputacji na zewnàtrz. Takie
deklaracje zaczynajà si´ ju˝ przek∏adaç na codziennà praktyk´,
poniewa˝ w kilku badaniach zosta∏o potwierdzone, ˝e
przynajmniej 30% firm w Polsce ma ju˝ spisane kodeksy etyczne
lub wdro˝one programy etyczne, bàdê realizuje strategiczne
programy z zakresu odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej.
Mened˝erowie coraz lepiej rozumiejà te˝, ˝e spo∏eczna
odpowiedzialnoÊç biznesu to ca∏oÊciowy styl zarzàdzania, a nie
tylko prowadzenie dzia∏alnoÊci charytatywnej. Coraz wy˝ej 
w hierarchii zadaƒ stojàcych przed firmà sytuujà wi´c takie
zagadnienia, jak przejrzystoÊç informacji finansowej, dzia∏ania na
rzecz ochrony Êrodowiska czy przestrzeganie norm etycznych we
wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Wniosek jest
oczywisty: biznes zaczà∏ dojrzewaç, choç mo˝na te˝ powiedzieç,
˝e zosta∏ zmuszony do bardziej efektywnego, odpowiedzialnego
dzia∏ania w coraz bardziej niesprzyjajàcym, niestabilnym Êwiecie,
w którym dziennikarze potrafià jednym tekstem zrujnowaç
komuÊ reputacj´, klienci zaczynajà dochodziç swoich praw,
pracownicy wyst´pujà do sàdów przeciwko swoim pracodawcom.
A do tego wszystkiego nieuchronnie nadciàga integracja

WPROWADZENIE

CSR WCHODZI NA SALONY
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europejska i koniecznoÊç dostosowywania si´ do standardów
cywilizowanego Êwiata. Nie mówiàc ju˝ o tym, ˝e konkurencja
robi si´ coraz silniejsza i bez dobrego wizerunku, opartego 
w dodatku na rzeczywistych praktykach, b´dzie coraz trudniej.
No i jeszcze trzeba wiedzieç, co mo˝na, a co nie, bo nawet 
w kodeksie pracy pojawi∏y si´ groênie brzmiàce s∏owa jak
mobbing i molestowanie seksualne. To ju˝ rzeczywiÊcie lepiej 
byç etycznym i spo∏ecznie odpowiedzialnym.

Z drugiej strony, czyli ze strony spo∏ecznej, wyglàda to jednak
inaczej. Jeszcze w roku 1998, w badaniach ‘Etyka w polskiej
gospodarce’, prowadzonych przez prof. Ann´ Lewickà-Strza∏eckà,
93% respondentów odpowiada∏o, ˝e g∏ównym zadaniem
przedsi´biorstwa jest przynoszenie zysku. W roku 2003,
przynoszenie zysku spad∏o na 8. miejsce w rankingu wa˝noÊci
zadaƒ przedsi´biorstwa. Zdaniem Polaków, przedsi´biorstwo
istnieje przede wszystkim po to, aby tworzyç miejsca pracy. Ju˝
widz´ tych przedsi´biorców, którzy na pytanie o motywy
zak∏adania firmy, odpowiadajà: ‘chc´ za∏o˝yç firm´ po to, aby
spe∏niç swój obywatelski obowiàzek i stworzyç nowe miejsca
pracy’. Oczekiwania spo∏eczne sà jeszcze wi´ksze, bowiem
pracodawca ma uczciwie traktowaç pracowników, troszczyç si´ 
o ich bezpieczeƒstwo, nie wchodziç w korupcyjne powiàzania 
i w dodatku informowaç swoich klientów o wszystkich
zagro˝eniach, jakie niosà produkty jego firmy. GdzieÊ mi´dzy tymi
wszystkimi wa˝nymi zadaniami jest te˝: dostarczanie wyrobów
dobrej jakoÊci po w∏aÊciwych cenach. Tylko, czy jeszcze na to
starczy czasu? W dodatku prawie 60% Polaków i tak uwa˝a, ˝e 
w firmach prywatnych w ogóle nie dba si´ o dobro pracowników,
a ponad 60% chcia∏oby ograniczyç zarobki ‘biznesmenom’. 
A je˝eli ci ‘biznesmeni’ przekonujà Polaków o swojej spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci, to i tak 16% im zupe∏nie nie ufa, a 34% raczej
nie ufa - czyli co drugi Polak nie wierzy w to, co mu komunikuje
biznes na temat swoich zasad i wartoÊci. A to oznacza, ˝e
spo∏eczeƒstwo zaczyna uwa˝nie patrzeç biznesowi na r´ce.

Z badaƒ wynika zatem, ˝e wiele osób w biznesie dozna∏o ostatnio
nawrócenia na t´ europejskà ‘religi´’ spo∏ecznej odpowiedzial-
noÊci biznesu, choç przeci´tny Polak nie za bardzo jest w stanie 
w to nawrócenie uwierzyç. Ale z punktu widzenia roli ‘kap∏ana’ tej
nowej religii, jakà zdarza mi si´ wype∏niaç, najwi´kszà wag´
przywiàzuj´ do jednego wyniku, który pojawi∏ si´ w raporcie
Fundacji Komunikacji Spo∏ecznej. 30% Polaków jest w stanie
uwierzyç w etyczne deklaracje sk∏adane przez biznes, je˝eli te
deklaracje b´dà zweryfikowane przez niezale˝nà instytucj´.
Chcia∏bym, ˝eby w∏aÊnie Forum Odpowiedzialnego Biznesu by∏o
jednà z takich niezale˝nych instytucji. Ale nie mnie to oceniaç, czy
tak w∏aÊnie jest. Z tym wi´kszà niepewnoÊcià przedstawiamy
zatem 100 dobrych przyk∏adów odpowiedzialnoÊci w biznesie, 
a by∏o ich przecie˝ w ubieg∏ym rokuznacznie wi´cej. Czy to, co
prezentujà firmy wymienione w tym Raporcie, zas∏uguje na
zaufanie? I czy to wystarczy, ˝eby móc oceniç, ˝e te w∏aÊnie firmy

sà zarzàdzane w sposób odpowiedzialny? Obawiam si´, ˝e 
w dzia∏alnoÊci niektórych z wymienionych firm da∏oby si´
znaleêç równie˝ nierozwiàzane, bolesne problemy, albo takie,
których rozwiàzywanie z etykà i odpowiedzialnoÊcià spo∏ecznà
niewiele mia∏o wspólnego. Rozumiem to dobrze, ˝e czasem nie
wszystko udaje si´ tak, jakby si´ chcia∏o - nie tylko w ˝yciu
ka˝dego z nas, ale równie˝ w ˝yciu organizacji. W dodatku wierz´
w to, ˝e w firmie - tak samo jak w ˝yciu indywidualnym - uczymy
si´ na w∏asnych b∏´dach. Dlatego, czytajàc o tych dobrych
przyk∏adach, pami´tajmy, ˝e to dopiero poczàtek drogi. Nawet dla
tych, którzy tà drogà usi∏ujà podà˝aç od lat.

Czy to dobrze, ˝e na dziesiàtkach konferencji, które odby∏y si´ 
w ubieg∏ym roku dyskutowano o zasadach spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci biznesu, ˝e dziennikarze i liderzy opinii coraz
wi´cej piszà o obywatelskim biznesie, ˝e konsumenci powoli
zaczynajà odró˝niaç puste deklaracje od rzeczywistego
zaanga˝owania? Czy to dobrze, ˝e powstajà programy etyczne,
raporty spo∏eczne, wdra˝ane sà nowe standardy i prowadzone
innowacyjne projekty wspó∏pracy z organizacjami
pozarzàdowymi? Ubieg∏y rok up∏ynà∏ w Polsce pod znakiem
wielkich afer. Wiadomo, ˝e Rywin, Wieczerzak, czy J´druch 
w biznesie nie majà ju˝ czego szukaç, i to niezale˝nie od wyroku
sàdowego. Nikt ju˝ nie b´dzie chcia∏ produkowaç filmu w firmie
Rywina, czy zatrudniç Wieczerzaka jako mened˝era. Mo˝na
zaryzykowaç twierdzenie, ˝e ich zas∏ugi dla odpowiedzialnego
biznesu sà ogromne, bo w jakiejÊ mierze to dzi´ki nim nastàpi∏o
otrzeêwienie. Obudzi∏y si´ ró˝ne bran˝e: energetyka, IT, koncerny
farmaceutyczne, nawet tytoniowe. Nikt ju˝ nie chce ryzykowaç
swojej reputacji, bo bez tego nie da si´ robiç dobrego biznesu -
dobrego, czyli takiego, który ma d∏ugà przysz∏oÊç przed sobà.
Warto przypomnieç, ˝e moda na etyk´ w biznesie w USA dozna∏a
gwa∏townego przyÊpieszenia dopiero po aferze z Enronem.

Czy to zatem dobrze, ˝e CSR wchodzi ju˝ na polskie salony?
Pewnie tak, byleby nie zosta∏o tylko w tych salonach. Bo to mi∏o
pogaw´dziç o dobrych obyczajach w mi∏ym towarzystwie,
odbieraç nagrody na wielkich galach, uczestniczyç 
w charytatywnych bankietach i oglàdaç logo swojej firmy na
milionach egzemplarzy ulotek z jakàÊ dobrà wiadomoÊcià. Ale
trzeba pami´taç, ˝e ci, którzy na salonach nie bywajà, sà coraz
bardziej krytyczni i majà coraz wi´ksze oczekiwania. To sà nasi
pracownicy i klienci, dostawcy i partnerzy - nie tylko w Polsce, ale
te˝ w Unii Europejskiej. Bo w koƒcu wychodzimy z naszego
zaÊcianka. To od nich zale˝y, czy nadal b´dziemy mogli bywaç 
w tych salonach.

Boles∏aw Rok
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Raport ‘Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2003 roku. 
100 dobrych przyk∏adów’ zosta∏ przygotowany przez Forum
Odpowiedzialnego Biznesu na podstawie informacji podawanych
przez firmy i organizacje pozarzàdowe. Niektóre z tych informacji
by∏y dost´pne publicznie, inne zosta∏y nades∏ane przez
przedstawicieli firm i organizacji na specjalnà proÊb´ autorów
Raportu. Nie wszystkie informacje zosta∏y wykorzystane, lecz
jedynie te, które najlepiej - naszym zdaniem -  przedstawiajà
zaanga˝owanie firm w realizacj´ zasad odpowiedzialnego
biznesu oraz inicjatywy ró˝nych organizacji istotne z punktu
widzenia kszta∏towania warunków dzia∏ania biznesu 
w spo∏eczeƒstwie polskim. Jest bardzo prawdopodobne, ˝e do
wielu ciekawych informacji nie uda∏o si´ dotrzeç, dlatego 
- z koniecznoÊci - ten Raport jest tylko czàstkowym oglàdem
Êwiata odpowiedzialnego biznesu w Polsce. W dodatku, 
w Raporcie zawarto same dobre przyk∏ady, Êwiadomie rezygnujàc
z opisywania afer, skandali i korupcyjnych propozycji, gdy˝ nie 
to by∏o celem.

W pierwszej cz´Êci Raportu przedstawiono chronologiczny
przeglàd ciekawych wydarzeƒ, inicjatyw i programów podj´tych
w Polsce w 2003 roku. Ka˝da z tych krótkich notek mog∏aby byç
rozwini´ta, dlatego zach´camy do samodzielnego poszukiwania
dalszych informacji o przedstawianych wydarzeniach. W tej
cz´Êci znajdujà si´ informacje o istotnych konferencjach,
raportach badawczych, wyró˝nieniach, akcjach podj´tych przez
firmy, organizacje pozarzàdowe i administracj´ paƒstwowà. Do
minimum zosta∏y ograniczone informacje dotyczàce dzia∏aƒ
wy∏àcznie o charakterze dobroczynnym podejmowanych przez
firmy. Niewiele uwagi poÊwi´cono te˝ akcjom czysto
komercyjnym, zwiàzanym ze sponsorowaniem wydarzeƒ
kulturalnych czy sportowych. Stanowià one doÊç oczywisty
element spo∏ecznego zaanga˝owania firmy i sà najch´tniej
prezentowane przez same firmy. W drugiej cz´Êci zawarto
przyk∏ady kilkunastu programów d∏ugofalowych,
podejmowanych przez firmy zazwyczaj wspólnie z partnerami
spo∏ecznymi, a tak˝e dobrowolnych inicjatyw na rzecz
pracowników. Programy te sà ÊciÊle powiàzane z celami
strategicznymi danej firmy w szeroko rozumianym obszarze
odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej.  Dodatkowo w Raporcie
zaprezentowano wybrane fragmenty wypowiedzi dziennikarzy
i specjalistów, drukowane w ubieg∏ym roku w prasie. 

◗ Jan Pawe∏ II apeluje do ludzi biznesu aby ‘czynili ze swoich 
przedsi´biorstw prawdziwe wspólnoty ludzkie’.

◗ Nokia Poland rozpoczyna pierwszy w Polsce program utylizacji 
zu˝ytych produktów komórkowych. 

◗ ‘Otwarte Forum PricewaterhouseCoopers. Budowanie zaufania 
w gospodarce rynkowej.’

◗ McKinsey & Company namawia polskie rynki finansowe do 
wdra˝ania rozwiàzaƒ z zakresu CSR.

◗ Konferencja ‘Postenronowska trauma, czyli pytanie o to˝samoÊç 
etyki biznesu’ Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu -
EBEN Polska.

◗ Sesja ‘Twoje pieniàdze kszta∏tujà Êwiat’ w ramach Kampanii 
Odpowiedzialnego Konsumenta Polskiej Zielonej Sieci. 

◗ Burzliwa dyskusja o rzetelnoÊci i etyce w biznesie jako 
zasadniczych podstawach bran˝y IT podczas 3. Kongresu 
Informatyki w Poznaniu. 

◗ OÊwiadczenia spó∏ek publicznych w sprawie stosowania 
zasad dobrej praktyki w zakresie ∏adu korporacyjnego 
(corporate governance).

◗ Pierwszy w Polsce raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci, 
spe∏niajàcy mi´dzynarodowe standardy raportowania CSR, 
przygotowany przez PKN Orlen.

◗ Dziesiàta rocznica dzia∏alnoÊci w Polsce Mi´dzynarodowego 
Forum Liderów Biznesu Ksi´cia Walii (IBLF), organizatora takich 
programów jak ‘Autokreacja’, ‘Antykorupcja’, ‘Cieƒ Mened˝era’. 

◗ Audyt certyfikacyjny systemu spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci 
wed∏ug mi´dzynarodowego standardu SA8000 w Elektrowni 
¸aziska S.A. i  w Thomson ˚yrardów.

◗ Nowy program firmy Spedpol ‘Na czas. Na miejsce. 
Na wyspy Robinsona.’

◗ Badanie Fundacji Komunikacji Spo∏ecznej ‘Komunikowanie 
na rzecz CSR’, dotyczàce postaw konsumentów oraz liderów 
opinii wobec idei spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu.

◗ Inauguracja programu ‘Pracownia Umiej´tnoÊci’ 
organizowanego przez Akademi´ Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Polskà Telefoni´ Cyfrowà.

◗ Akcja ‘Czysty Punkt’ Stowarzyszenia Marketingu 
BezpoÊredniego i Federacji Konsumentów.

◗ Doroczna konferencja Forum Odpowiedzialnego Biznesu:
‘Odpowiedzialny Biznes - nowa strategia rozwoju’.

O RAPORCIE 
W SKRÓCIE 

WYBRANE
WYDARZENIA
2003 ROKU
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STYCZE¡
◗ Po wielu przygotowaniach rozpocz´∏a si´ g∏ówna cz´Êç projektu
'Forum dla P∏ocka', zainicjowanego przez PKN Orlen wspólnie
z Organizacjà Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i w∏a-
dzami P∏ocka. Jest to pierwszy w Polsce projekt partnerskiej
wspó∏pracy sektorów publicznego oraz prywatnego realizowany
w tak du˝ej skali i najwi´kszy jak dotàd w regionie Europy Ârod-
kowej i Wschodniej. W fazie wst´pnej dokonano przeglàdu stra-
tegii rozwoju P∏ocka, a tak˝e przeprowadzono, przy wspó∏udziale
m. in. ekspertów z Fundacji Partnerstwo dla Ârodowiska z Krako-
wa, zaj´cia dla uczestników. W pracach uczestniczà przedstawi-
ciele lokalnych instytucji kultury, koÊcio∏a, organizacji sporto-
wych, charytatywnych, ekologicznych, policji, instytucji akade-
mickich oraz licznie reprezentowanych firm i w∏adz lokalnych.
Dzi´ki temu 'Forum dla P∏ocka' jest dla uczestniczàcych firm 
swoistym 'laboratorium' odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej i kszta∏to-
wania partnerskich relacji ze Êrodowiskiem spo∏ecznym. To tak˝e
nowatorski projekt dla w∏adz miasta, który prowadziç ma do
uspo∏ecznienia procesu zarzàdzania miastem. „
Spo∏eczny wizerunek polskiego przedsi´biorstwa nie jest
najlepszy. Sà wprawdzie firmy, które mo˝na uznaç za wcie-
lenie dobrych zwyczajów, ale w wi´kszoÊci ÊwiadomoÊç
mened˝erska dotyczàca tzw. spraw mi´kkich: ludzkich
i spo∏ecznych, jest bardzo ograniczona. (...) Podstawà pozy-
tywnego spo∏ecznie wizerunku firmy czy Êrodowiska jest
wiarygodnoÊç stanowiska przyjmowanego w dyskursie pu-
blicznym. Mo˝na odrzucaç produkty nawet jeÊli ich istnie-
nia nie eliminuje prawo. Mo˝na si´ k∏óciç o sens zwolnieƒ
grupowych w miejscowoÊci o 30-procentowym bezrobociu.
Mo˝na si´ uÊmiechaç pod wàsem, gdy mówimy o podatku
liniowym w ca∏ej gospodarce. Ale jeÊli racje wyra˝a si´
przejrzyÊcie, nie oszukuje i dostrzega wspólny interes, to
ju˝ dla ˝ycia publicznego bardzo dobrze. 
Micha∏ Boni, Wizerunek, Rzeczpospolita, 9.12.2003„
◗ W siedzibie Banku Âwiatowego w Warszawie odby∏a si´ mi´-
dzynarodowa konferencja 'Ekologiczna reforma podatkowa (ERP)
– mo˝liwoÊç zastosowania w Polsce' zorganizowana przez Instytut
na rzecz Ekorozwoju we wspó∏pracy z Instytutem Badaƒ nad Go-
spodarkà Rynkowà oraz Instytutem Ekologicznej Reformy Podat-
kowej. Uczestnicy przez dwa dni analizowali najlepsze doÊwiad-
czenia z zakresu ERP w krajach OECD, przedstawiane przez czo∏o-
wych ekspertów ze Êwiata, a tak˝e plany Komisji Europejskiej
w tym zakresie i dylematy zwiàzane z wykorzystaniem podob-
nych rozwiàzaƒ w Polsce. 

◗ Polski Klub Biznesu po raz pierwszy wÊród og∏aszanych corocz-
nie nagród dla liderów biznesu przyzna∏ Honorowà Nagrod´
'Spo∏eczne Oblicze Biznesu'. Za wieloletnie, konsekwentne
wspieranie kultury, sportu i potrzebujàcych pomocy Nagrod´
'Spo∏eczne Oblicze Biznesu' otrzyma∏o Towarzystwo Ubezpie-
czeƒ i Reasekuracji WARTA S.A. 

◗ Od poczàtku roku 2003 firma Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena
Eris jest mecenasem jedynej na Êwiecie kobiecej orkiestry symfo-
nicznej Ladies First Symphony Orchestra. W jej sk∏ad wchodzà Polki
– g∏ównie absolwentki Akademii Muzycznej w ¸odzi – a tak˝e ko-
biety-muzycy z Danii, Szwecji i Norwegii. Pomimo krótkiego okresu
dzia∏alnoÊci orkiestra prezentowa∏a si´ ju˝ m. in. w Wiedniu, War-
szawie, Moskwie, St. Petersburgu, Helsinkach, Sztokholmie, Oslo,
Berlinie, Lipsku, Stuttgarcie, Frankfurcie, Monachium, Hamburgu,
Zurichu, Mediolanie, Amsterdamie, wyst´pujàc w najbardziej pre-
sti˝owych salach koncertowych. W ponad 60-osobowej Ladies First
Symphony Orchestra grajà kobiety, które oprócz znakomitego po-
ziomu artystycznego niezwykle atrakcyjnie prezentujà si´ na sce-
nie. Na poczàtku stycznia, na zaproszenie tureckiej agencji arty-
stycznej, orkiestra uda∏a si´ na dwa koncerty do Stambu∏u. Niestety
turecki organizator po koncertach zniknà∏ bez Êladu. Orkiestra, któ-
ra mia∏a udaç si´ na dwutygodniowe tournee do Niemiec zosta∏a
bez Êrodków finansowych. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris
natychmiast zakupi∏o bilety lotnicze i 9 stycznia 2003 Ladies First
Symphony Orchestra wylecia∏a ze Stambu∏u do Frankfurtu. 

LUTY 
◗ Nokia Poland rozpocz´∏a pierwszy w Polsce program utylizacji zu-
˝ytych produktów komórkowych. Wszystkie niepotrzebne, zu˝yte
produkty komórkowe marki Nokia mo˝na sk∏adaç w specjalnych
pojemnikach, które znajdujà si´ w ka˝dym z Punktów Serwisowych
Club Nokia. Telefony, baterie i inne akcesoria b´dà poddawane pro-
cesowi utylizacji w sposób bezpieczny i przyjazny dla ludzi oraz
Êrodowiska naturalnego. Program 'Nokia dla Êrodowiska' to odpo-
wiedê na coraz cz´Êciej pojawiajàce si´ pytania dotyczàce sposobu
utylizacji 'elektronicznych Êmieci'. Wzrost ÊwiadomoÊci ekologicz-
nej powoduje, ˝e wiele osób rozumie negatywne skutki bezmyÊl-
nego wyrzucania niepotrzebnych akcesoriów komórkowych. 

◗ Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej wraz ze
Âwiatowà Komisjà ds. Spo∏ecznego Wymiaru Globalizacji zorgani-
zowa∏o w Warszawie konferencj´ pt. 'Spo∏eczny wymiar globali-
zacji – szanse, wyzwania i zagro˝enia dla Polski'. Udzia∏ wzi´li
licznie reprezentowani przedstawiciele rzàdu, Êrodowisk akade-
mickich oraz liderzy biznesu. 'Mieszkaƒcy globalnej wioski – czy,
jak chcà inni, globalnego telemiasta – nie mogà twierdziç, ˝e nie
wiedzà o cierpieniu, ubóstwie i g∏odzie w odleg∏ych rejonach
Êwiata. Im bli˝ej siebie ˝yjemy, im mniejsza wydaje si´ nasza pla-
neta, tym wyraziÊciej rysuje si´ przed nami obowiàzek budowa-
nia Êwiata bez podzia∏ów' – mówi∏a w imieniu Prezydenta RP 
Minister Barbara Labuda. 

◗ Firma 3M Poland w∏àczy∏a si´ do akcji 'UÊmiech dziecka', której
celem jest zapewnienie fachowej pomocy stomatologicznej dzie-
ciom z placówek wychowawczych oraz u∏atwienie im kontaktu
z lekarzem stomatologiem. Akcja zainicjowana przez Marsza∏ka
Sejmu Marka Borowskiego obejmuje obecnie ok. 500 dzieci. 

KALENDARIUM
WYDARZE¡ 



3M Poland przekaza∏o na rzecz programu materia∏y stomatolo-
giczne o wartoÊci rynkowej 90 tys. z∏. Ale dla firmy najwa˝niejsze
sà regularne dzia∏ania w najbli˝szym otoczeniu, dlatego nie po-
przesta∏a na pomocy materialnej, lecz równie˝ zaprosi∏a wielu le-
karzy stomatologów, którzy podj´li si´ darmowego leczenia dzie-
ci. Akcje wspomóg∏ równie˝ jeden z partnerów 3M Poland, firma
Kol-Dental z Warszawy. Zdrowy uÊmiech dzieci by∏ najcenniejszà
nagrodà za podj´ty wysi∏ek. „
GdzieÊ pomi´dzy Seattle a Cancun, Genuà i Waszyngtonem,
Dubajem i Doha, w zaciszu gabinetów i wÊród wieców
i transparentów demonstracji tworzy si´ nowy porzàdek
gospodarczy i spo∏eczny. W∏aÊnie ten nowy porzàdek
wzbogacony o opinie organizacji pozarzàdowych za kilka-
naÊcie lat nieuchronnie zmieni korporacje transnarodowe
oraz organizacje mi´dzynarodowe. (...) Zarówno jedne, jak
i drugie nie sà z gruntu z∏e. Inwestycje firm to przecie˝ kon-
kretne pieniàdze, tworzenie miejsc pracy, które w krajach
najbiedniejszych – gdyby nie zainteresowanie w∏aÊnie kor-
poracji – prawdopodobnie w ogóle by nie powsta∏y. Wysi∏ki
Âwiatowej Organizacji Handlu, Mi´dzynarodowego Fundu-
szu Walutowego czy Banku Âwiatowego równie˝ trudno
uznaç za pod∏e z za∏o˝enia. (...) Demonstracje, pikiety, pety-
cje i wyk∏ady majà wymierny wp∏yw na korporacje transna-
rodowe i organizacje pozarzàdowe. WÊród najnowszych
trendów zarzàdzania w ciàgu ostatnich pi´ciu lat popular-
noÊç zdobywa Spo∏eczna OdpowiedzialnoÊç Biznesu (Cor-
porate Social Responsibility). To takie podejÊcie do kiero-
wania firmà, które za cel stawia nie tylko maksymalizacj´
zysku, ale równie˝ dba∏oÊç o Êrodowisko, spo∏ecznoÊç lo-
kalnà, pracowników – tak˝e tych w oddalonych od centrali
fabrykach w krajach Trzeciego Âwiata. 
(...) Ruch konsumencki, który naciska∏ na firmy, jest znany
w krajach bogatych od dawna. (...) To prawda. Ale ruch konsu-
mencki nigdy nie walczy∏ pod has∏ami sprawiedliwoÊci
i uto˝samiania si´ z niewolniczà pracà w krajach Trzeciego
Âwiata, nigdy nie broni∏ praw rdzennych plemion Nigerii, na
których terenach sà pola naftowe. Stawiane przez organiza-
cje pozarzàdowe zapory, które regulujà nurt procesów globa-
lizacji, sà coraz wy˝sze, majà coraz wi´kszy wp∏yw na firmy.
(...) Jednak kszta∏towanie dzia∏aƒ korporacji transnarodo-
wych – a tym samym procesu globalizacji – to nie tylko akcje
'przeciw'. To równie˝ promocja produktów wytwarzanych
z zachowaniem norm etycznych, Êrodowiskowych i praw
cz∏owieka. Taka 'etyczna' koszulka z Tajwanu, kilogram kawy
z Brazylii czy drewniana zabawka z Nigerii sà zwykle sporo
dro˝sze od swych sklepowych odpowiedników, bo ich cena
jest ustalana tak, by producent móg∏ prze˝yç za pieniàdze,
które dostanie z jej sprzeda˝y. Takie towary sà ch´tnie kupo-
wane przez ludzi m∏odych – przynajmniej tych, dla których
cena nie jest jedynym wyznacznikiem. A˝ jeden procent ka-
wy sprzedawanej na Êwiecie ma ju˝ etykiet´: 'wyprodukowa-
na etycznie, zapewnia godziwy zysk farmerom'. Ma∏o? Ale ta
jedna setna to ju˝ oko∏o 500 mln dol. rocznie! 
Maciej Kuêmicz, Globalizacja z ludzkà twarzà, 
Gazeta Wyborcza, 12.09.2003„

MARZEC
◗ Mened˝erowie najlepszych firm dzia∏ajàcych w Polsce uczestni-
czyli w 'burzy mózgów', jaka odby∏a si´ w ramach 'Otwartego Fo-
rum PricewaterhouseCoopers. Budowanie zaufania w gospodarce
rynkowej'. Dyskusja nawiàzujàca do 'nowego obrazu Êwiata po
Enronie' rozpocz´∏a si´ od inspirujàcego wystàpienia prof. Jacka
Woêniakowskiego na temat samego poj´cia zaufania. Istotnym
wàtkiem pojawiajàcym si´ w wielu wystàpieniach by∏o przekona-
nie, ˝e nie mo˝na zbudowaç zaufania do gospodarki rynkowej, je-
˝eli u podstaw nie zapewni si´ zwi´kszonej przejrzystoÊci dzia∏a-
nia firm, odpowiedzialnoÊci i uczciwoÊci. Szczególne znaczenie
majà te czynniki w Polsce, gdzie nowoczesna gospodarka rynko-
wa jest stosunkowo m∏oda i nieodporna na wstrzàsy. 

◗ Pod has∏em 'Âwi´to komunikowania dla wspólnego dobra' zor-
ganizowano pierwszà edycj´ Festiwalu Komunikacji Spo∏ecznej.
Fundacja Komunikacji Spo∏ecznej zaprosi∏a przedstawicieli biz-
nesu, organizacji spo∏ecznych, mediów oraz specjalistów public
relations do udzia∏u w licznych panelach dyskusyjnych, m. in. na
temat spo∏ecznego zaanga˝owania biznesu i 'brzydkich' tematów
spo∏ecznych. G∏ównym sponsorem by∏a TP S.A. 

◗ Spedpol otrzyma∏ wyró˝nienie za pomoc potrzebujàcym udzie-
lanà w ramach wspó∏pracy z Warmiƒsko-Mazurskim Bankiem
˚ywnoÊci. Spedpol od dwóch lat bezp∏atnie przewozi ˝ywnoÊç
od producentów do magazynu Banku w Olsztynie. Zgodne z ideà
Banków ˚ywnoÊci, towary trafiajà do organizacji charytatywnych,
oÊrodków dla dzieci, instytucji pomocy spo∏ecznej i organizacji
wspierajàcych rodziny, które ucierpia∏y z powodu kl´sk ˝ywio∏o-
wych. Nominacj´ uzasadniono 'nieocenionà pomocà w organiza-
cji transportu oraz wsparciem dzia∏aƒ banku, zrozumieniem
i ch´cià pomocy w ka˝dej sytuacji'. 

◗ Rozpoczà∏ si´ wspólny projekt Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej
i Regionalnej Inicjatywy Biznesu 'Opis sytuacji: Spo∏eczna odpowie-
dzialnoÊç przedsi´biorstw w Polsce po∏udniowej'. Projekt ma byç
pierwszym krokiem w kierunku ustanowienia spójnych ram spo-
∏ecznej odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstw w Polsce po∏udniowej. 

◗ BP Polska po raz czwarty wzi´∏o udzia∏ w VI ju˝ edycji Kampanii
Pola Nadziei – jednej z najwi´kszych akcji charytatywnych Ma∏o-
polski, organizowanej przez Towarzystwo Przyjació∏ Chorych 'Ho-
spicjum Êw. ¸azarza'. W ramach tej edycji po raz pierwszy 
Pola Nadziei odbywa∏y si´ tak˝e w szeÊciu innych miastach Polski,
oprócz Krakowa: w Gdyni, Cz´stochowie, Nowym Sàczu, Tychach,
Pszczynie i Rudzie Âlàskiej. Ogó∏em w trakcie kampanii w roku
2003, dzi´ki solidarnemu wysi∏kowi i szczodroÊci ofiarodawców
zebrano 420 471,24 z∏. W zamian za ka˝dy datek darczyƒca otrzy-
mywa∏ jedwabnego ˝onkila, który jest symbolem wsparcia dla Pól
Nadziei. 

◗ Polpharma S.A. sfinansowa∏a Ogólnopolski Program Prewencji
Choroby Wieƒcowej Polscreen, opracowany przez Komisj´ Profi-
laktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ramach tego
programu oko∏o miliona mieszkaƒców Polski b´dzie poddanych
badaniom poziomu cholesterolu i ciÊnienia t´tniczego krwi. Ce-
lem jest ocena cz´stoÊci wyst´powania czynnika ryzyka choroby 
wieƒcowej. Badania b´dà trwa∏y przez 12 miesi´cy.
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CSR jest jednym z najbardziej noÊnych zjawisk we wspó∏-
czesnym biznesie. Byç mo˝e to kwestia mody, podsycanej
nieufnoÊcià wobec przedsi´biorstw. Nie jest jednak wyklu-
czone, ˝e mamy do czynienia z g∏´bszym trendem, który
spowoduje przedefiniowanie sposobu dzia∏ania wielkich
firm. Wielu mened˝erów ma wàtpliwoÊci, czy aby CSR nie
jest efemerydà, która na chwil´ tylko zagoÊci∏a na publicz-
nych forach – w czasach, dodajmy, rzàdzonych politycznà
poprawnoÊcià. Twierdzà oni, ˝e w praktyce zarzàdzania za-
wsze podejmowali decyzje ze ÊwiadomoÊcià ich potencjal-
nych konsekwencji spo∏ecznych. (...) Byç mo˝e zaintereso-
wanie CSR jest reakcjà na spadajàce zaufanie do wielkich
firm? Mo˝e zarzàdy traktujà to jako swoiste zabezpieczenie
przed oskar˝eniami o wyalienowanie ze spo∏eczeƒstwa?
Obron´ przed uzasadnionà krytykà? Faktem jest, ˝e naj-
wi´ksze Êrodki na CSR przeznaczajà firmy, których produk-
ty (bàdê sposób dzia∏ania) ∏àczà si´ z ryzykiem wywo∏ania
negatywnych skutków ubocznych – m.in. koncerny tytonio-
we czy paliwowe. Stosunek polskich firm do CSR z wolna
ewoluuje. WejÊcie mi´dzynarodowych korporacji wraz
z ich standardami w zakresie spo∏ecznego zaanga˝owania
sprawi∏o, ˝e firmy polskie sta∏y si´ nieporównanie bardziej
aktywne. 
Karolina ¸udziƒska, Micha∏ Zdziarski, CSR: Rynkowe zasady, 
socjalne cele, Businessman Magazine, nr 9/2003 „
KWIECIE¡
◗ Podczas specjalnej audiencji papieskiej w Watykanie Jan Pawe∏
II zaapelowa∏ do ludzi biznesu aby 'czynili ze swoich przedsi´-
biorstw prawdziwe wspólnoty ludzkie'. Papie˝ uwa˝a, i˝ 'dà˝enie
do zysku jest dà˝eniem uprawnionym', ale 'nie powinno byç
g∏ównym, ani tym bardziej wy∏àcznym motywem dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy'. Nauka spo∏eczna KoÊcio∏a wymaga od przedsi´-
biorców uznawania ich odpowiedzialnoÊci wobec spo∏eczeƒstwa,
wynikajàcej z faktu, ˝e na kapitale cià˝y okreÊlona 'hipoteka spo-
∏eczna'. Jan Pawe∏ II podkreÊli∏, ˝e zadaniem ludzi biznesu powin-
no byç 'uczynienie z ich przedsi´biorstw prawdziwych wspólnot
ludzkich, wspólnot osób, które, dà˝àc do zaspokojenia swych in-
teresów ekonomicznych zgodnie z kryteriami sprawiedliwoÊci
i solidarnoÊci oraz odpowiedzialnej i konstruktywnej pracy, pozo-
stajà ponadto w s∏u˝bie spo∏eczeƒstwa'. 

◗ W ramach seminarium 'Do Unii po zmiany – zielona przysz∏oÊç
rozszerzonej Unii Europejskiej', zorganizowanego w Warszawie
przez Fundacj´ im. Heinricha Bölla, odby∏ si´ panel dyskusyjny na
temat strategii zrównowa˝onego rozwoju w Unii Europejskiej.
Przedstawiciele Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Polskiej Zielonej
Sieci, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Parlamentu 
Europejskiego mówili o modelu rozwoju gospodarki, który jest
niezb´dny, je˝eli Europa chce powstrzymaç groêb´ Êwiatowej 
katastrofy ekologicznej. 

◗ Og∏oszono wyniki VI edycji Konkursu o tytu∏: Dobroczyƒca Roku
2002 organizowanego przez Akademi´ Rozwoju Filantropii 
w Polsce. Tytu∏ otrzyma∏a firma Ernst & Young zg∏oszona

w kategorii 'Pomoc Spo∏eczna i Ochrona Zdrowia' przez organiza-
cj´ Wspólna Droga. Kapitu∏a Konkursu przyzna∏a Ernst & Young
ten tytu∏ za nieodp∏atne Êwiadczenie us∏ug ksi´gowych i sfinan-
sowanie programu 'Bezpieczny Dom'. Wyró˝nienie w kategorii
'Wolontariat Pracowniczy' otrzyma∏a firma Carlsberg Okocim S.A.
za zaanga˝owanie personelu, na zasadach wolontariatu, w przy-
gotowanie i realizacj´ programu sk∏adki pracowniczej. W 2002
roku 382 pracowników Carlsberg Okocim S.A. przekazywa∏o
dobrowolne, comiesi´czne sk∏adki na rzecz Wspólnej Drogi.
Firma podwoi∏a zebranà kwot´, dzi´ki czemu Êrodki w wysokoÊci
50.000 z∏otych zosta∏y przekazane 8 instytucjom, niosàcym po-
moc niepe∏nosprawnym, chorym i najubo˝szym. W tegorocznej
edycji Konkursu wzi´∏o udzia∏ ponad 450 firm. 

◗ Polska Akcja Humanitarna i Danone Polska zorganizowa∏y kon-
ferencj´ 'Problem niedo˝ywienia dzieci w Polsce – fakty i wyzwa-
nia', której g∏ównym celem by∏o wypracowanie wspólnego planu
dzia∏ania. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji
pozarzàdowych zajmujàcych si´ do˝ywianiem, pracownicy
OÊrodków Pomocy Spo∏ecznej i pracownicy szkó∏, w których pro-
wadzone jest do˝ywianie uczniów. W otwarciu konferencji
uczestniczyli Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej prof.
Jerzy Hausner, Prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janina
Ochojska i dyrektor ds. Public Relations i Komunikacji Korpora-
cyjnej Danone Polska Magdalena Potocka-Rak. 

◗ Sejm RP uchwali∏ ustaw´ o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i wolontariacie. Dokument reguluje zasady prowadzenia dzia∏al-
noÊci po˝ytku publicznego przez organizacje pozarzàdowe, tryb,
zasady i formy zlecania realizacji zadaƒ publicznych przez admi-
nistracj´ publicznà organizacjom pozarzàdowym, uzyskiwanie
przez organizacje statusu organizacji po˝ytku publicznego oraz
nadzór nad dzia∏alnoÊcià organizacji po˝ytku publicznego, a tak-
˝e warunki wykonywania Êwiadczeƒ przez wolontariuszy. Ustawa
nak∏ada obowiàzek wspó∏pracy administracji publicznej z organi-
zacjami pozarzàdowymi w sferze zadaƒ publicznych, okreÊlo-
nych w ustawie i wprowadza mo˝liwoÊç przekazywania 1% po-
datku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji
po˝ytku publicznego. „
Europa chce szybkiego wzrostu, ale przy zachowaniu osià-
gni´ç polityki spo∏ecznej i ochrony Êrodowiska naturalnego.
W zwiàzku z tym przedsi´biorstwa z krajów Unii sà pod 
coraz wi´kszà presjà, aby rozszerzyç swoje nastawienie
z ukierunkowanego tylko i wy∏àcznie na zysk na polityk´
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci (CSR). Analiza Centre for 
European Reform zatytu∏owana 'Korporacyjna spo∏eczna
odpowiedzialnoÊç w Unii Europejskiej' wskazuje, ˝e w pro-
mocji CSR aktywnà i wa˝nà rol´ powinny odegraç instytucje
unijne. Odpowiednie regulacje powinny przy tym stanowiç
dodatek, a nie substytut normalnych regulacji obejmujà-
cych te obszary dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw. 
Szymon Augustyniak, UE ma promowaç spo∏ecznà 
odpowiedzialnoÊç, CXO. Magazyn Kadry Zarzàdzajàcej, nr 7/2003„

„
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◗ W ostatnià niedziel´ kwietnia stuosobowa grupa wolontariuszy
z Pionu Kontaktów z Klientami TP S.A. pomaga∏a w przeprowa-
dzeniu akcji charytatywnej na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka.
Akcj´ pod nazwà 'Odnawiamy Nadziej´' zainicjowa∏y Fundacja
Jolanty KwaÊniewskiej 'Porozumienie bez barier' i Fundacja TVN
'Nie jesteÊ sam' Bo˝eny Walter. Zebrane podczas jej trwania datki
finansowe i rzeczowe pozwolà na wyremontowanie budynku
CZD, a dzi´ki temu stworzenie ma∏ym pacjentom szpitala lep-
szych warunków leczenia. Przedsi´wzi´cie zosta∏o dodatkowo
wsparte finansowo przez TP S.A. kwotà 1 miliona z∏otych. 

◗ Pod patronatem Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów odby∏a si´ konferencja 'Narz´dzia ochrony konsumen-
tów: konkurencja, informacja, reprezentacja'. Uczestniczyli przed-
stawiciele Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów
Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych oraz go-
Êcie zagraniczni. 

◗ Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu – EBEN Polska zorganizo-
wa∏o w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza dla 
swoich cz∏onków z ca∏ej Polski, wyk∏adowców etyki biznesu, 
dwudniowà konferencj´ 'Postenronowska trauma, czyli pytanie
o to˝samoÊç etyki biznesu'. Mówiàc o wydarzeniach, których
symbolem sta∏o si´ bankructwo firmy Enron i kilku jej podobnych,
zgodzono si´, i˝ pewien potencja∏ z∏a istnieje zawsze i ˝adne 
'egzorcyzmy' etyczne nie zlikwidujà go ca∏kowicie. 

MAJ
◗ W ramach organizowanych od dziesi´ciu lat przez Gdaƒskà
Akademi´ Bankowà we wspó∏pracy z Instytutem Badaƒ nad Go-
spodarkà Rynkowà zamkni´tych seminariów dla cz∏onków za-
rzàdów oraz rad nadzorczych banków i instytucji ubezpiecze-
niowych po raz pierwszy poruszono zagadnienia zwiàzane z za-
rzàdzaniem spo∏ecznà odpowiedzialnoÊcià biznesu. Ponad stu
uczestników seminarium pod tytu∏em 'Zarzàdzanie wartoÊcià in-
stytucji finansowej na integrujàcym si´ rynku finansowym – ro-
la rady nadzorczej i zarzàdu' wys∏ucha∏o wystàpienia Dyrektora
Biura McKinsey & Company w Warszawie Thomasa Rüdela, któ-
ry przedstawi∏ powiàzania pomi´dzy Value Based Management
i Corporate Social Responsibility, wskazujàc na strategiczny wy-
miar inwestycji spo∏ecznych i po˝àdany rozwój oferty banko-
wej. 

◗ Na Zamku Królewskim w Warszawie Polska Konfederacja Praco-
dawców Prywatnych zorganizowa∏a spotkanie 'Unia Europejska
a kultura: czy naprawd´ chodzi tylko o pieniàdze? ', poÊwi´cone
m. in. doÊwiadczeniom innych krajów europejskich w zarzàdza-
niu projektami na rzecz rozwoju kultury. Jednym z g∏ównych part-
nerów konferencji by∏a firma DaimlerChrysler Automotive Polska,
a przedstawicielka tej firmy (Ewa ¸abno-Fal´cka, dyrektor dzia∏u
PR) uczestniczy∏a w panelu dyskusyjnym. DaimlerChrysler Auto-
motive Polska aktywnie wspiera organizacje pozarzàdowe, które
informujà spo∏eczeƒstwo polskie o korzyÊciach i szansach zwià-
zanych ze zbli˝ajàcym si´ wejÊciem Polski do Unii Europejskiej
(np.: Fundacja Schumana, Inicjatywa ‘Tak w referendum’).

◗ Podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego og∏o-
szono 'Narodowy Program Wsparcia Osób z Cukrzycà'. Program

ten jest wspólnà inicjatywà Polskiego Towarzystwa Diabetologicz-
nego, Konsultanta Krajowego ds. Diabetologii, Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków oraz Fundacji Novo Nordisk. Celem programu
jest poprawa jakoÊci ˝ycia oraz wyników leczenia osób z cukrzycà
w Polsce poprzez systematyczne poszerzanie wiedzy lekarzy
i piel´gniarek w dziedzinie psychologii chorób przewlek∏ych. Za-
krojone na szerokà skal´ mi´dzynarodowe badanie DAWN (Dia-
betes Attitudes, Wishes and Needs – Postawy, ˝yczenia i potrzeby
zwiàzane z cukrzycà) wykaza∏o bowiem, ˝e mo˝na uzyskaç lep-
sze efekty leczenia cukrzycy, gdy po∏àczy si´ opiek´ medycznà
z odpowiednim wsparciem psychospo∏ecznym. „
Wchodzimy w system handlu, który jest w skali globalnej
niesprawiedliwy, i b´dziemy z tej niesprawiedliwoÊci ko-
rzystaç. To dla nas sytuacja nowa – nie odczuwamy, jak wie-
le krajów Zachodu, kompleksu winy wobec dawnych kolo-
nii, bo nigdy ich nie mieliÊmy. Fakt, ˝e my tak˝e wkrótce b´-
dziemy odpowiedzialni – choçby poÊrednio – za system
handlu pog∏´biajàcy n´dz´ Trzeciego Âwiata, z trudem toru-
je sobie drog´ w polskiej ÊwiadomoÊci. 
Adam Leszczyƒski, My, wyzyskiwacze Trzeciego Âwiata, 
Gazeta Wyborcza, 12.12.2003 „
◗ W ramach Kampanii Odpowiedzialnego Konsumenta Polska
Zielona Sieç i Ko∏o Naukowe Studentów Wydzia∏u Zarzàdzania
Uniwersytetu ¸ódzkiego zorganizowa∏y dwa seminaria. GoÊciem
pierwszego 'Twoje pieniàdze kszta∏tujà Êwiat' by∏ m. in. Dariusz
Szwed z Biura Wspierania Lobbingu Ekologicznego, który mówi∏
o lobbingu konsumenckim w Unii Europejskiej. Przedstawiono
te˝ wyniki studenckiego badania 'Zrównowa˝ony rozwój
w ÊwiadomoÊci obywatelskiej'. W ramach drugiego seminarium
'Etyczna firma – co to znaczy? ' kodeks etyczny obowiàzujàcy
w Spedpolu przedstawi∏ Stefan Bulaszewski, Szef Polityki Perso-
nalnej tej firmy. Dr Janusz Reichel z Politechniki ¸ódzkiej wyg∏o-
si∏ wyk∏ad 'Kodeksy etyczne a polityka ekologiczna firm', a sto-
sowanie zasad etyki biznesu w praktyce, na przyk∏adzie amery-
kaƒskiej firmy Tom's of Maine, przedstawi∏ Maciej Orlikowski
z Wydzia∏u Biologii i Ochrony Ârodowiska Uniwersytetu
¸ódzkiego. Uczestnicy zwracali uwag´, ˝e zawartoÊç koszyka
w supermarkecie nie kojarzy si´ jeszcze Polakom z wyborem
moralnym. A tymczasem zostawiane przez nas w kasie pienià-
dze mogà decydowaç o losie ludzi i przyrody. Mogà wspieraç 
lokalny rynek, rodzinne gospodarstwa rolne, dzia∏alnoÊç chary-
tatywnà, ale mogà te˝ byç wykorzystane na rabunkowà dzia∏al-
noÊç niszczàcà Êrodowisko, na nielegalny handel bronià, na
okrutne traktowanie zwierzàt czy ∏amanie praw cz∏owieka. 
Kupujàc p´k bananów mo˝emy wspieraç dyktatur´ mordujàcà
przeciwników politycznych, a si´gajàc po tabliczk´ czekolady
lub popularny napój ch∏odzàcy przyczyniaç si´ do wykorzysty-
wania niewolniczej pracy albo wycinania tropikalnych lasów. 

◗ Project Umbrella dzia∏ajàcy pod egidà UNDP w Polsce zorgani-
zowa∏ w Warszawie V Sesj´ Mi´dzynarodowej Szko∏y JakoÊci 'Do-
bre zarzàdzanie warunkiem trwa∏ego sukcesu firmy w UE'. Jeden
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z wàtków omawianych w trakcie konferencji dotyczy∏ spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci biznesu w kontekÊcie normy SA8000. W dys-
kusji wr´cz apelowano: 'Rób to co mówisz – Mów o tym co robisz',
bo 'Robiàc dobrze – czynimy dobro'. Te aspekty rozwinà∏ Domini-
que Be z Komisji Europejskiej, a przyk∏ady praktyki krajowej –
m.in. program 'Global Compact', zainicjowany przez sekretarza
generalnego ONZ, Kofi Annana – prezentowali przedstawiciele
PKN Orlen, Deutsche Bank Polska i DaimlerChrysler Automotive
Polska. 

◗ Sejm RP przyjà∏ 'Polityk´ Ekologicznà Paƒstwa na lata 2003-2006
z uwzgl´dnieniem perspektywy na lata 2007-2010'. W uchwale
stwierdzono, ˝e 'osiàgni´cie celów polityki ekologicznej nie b´-
dzie mo˝liwe bez aktywnego w∏àczenia si´ w proces ich realizacji
przez przedsi´biorstwa, b´dàce, obok ogó∏u obywateli, g∏ównymi
u˝ytkownikami Êrodowiska'. Dlatego te˝ 'Paƒstwo powinno udzie-
laç przedsi´biorstwom wszelkiej mo˝liwej pomocy w spe∏nianiu
zaostrzonych ekologicznych wymagaƒ obligatoryjnych, zaÊ z dru-
giej – tworzyç sprzyjajàce warunki dla podejmowania przez nie
dzia∏aƒ na rzecz Êrodowiska równie˝ o charakterze dobrowol-
nym'. Uchwa∏a podkreÊla szczególnà rol´ konsumentów w ochro-
nie Êrodowiska. „
MoralnoÊç w biznesie staje si´ modna. Co wi´cej, tak˝e
w Polsce zaczyna byç op∏acalna. Ten proces b´dzie nara-
staç. Bardzo licz´ na mi´dzynarodowe impulsy, które wy-
muszà ograniczenie w Polsce praktyk korupcyjnych, b´dà
premiowaç przejrzystoÊç procedur i jednoznacznoÊç zasad
dzia∏ania. Mam nadziej´, ˝e Bruksela i Waszyngton po∏àczà
w tych kwestiach si∏y. Dla Unii Europejskiej nasz zab∏ocony
ba∏agan jest zupe∏nie nie do przyj´cia. Amerykanie cierpià
z powodu ∏apówkarskiego buszu, na jaki nadziewajà si´
w Polsce. (...) Marz´ o tym, ˝eby w Polsce sta∏o si´ to jak naj-
szybciej. MoralnoÊci, uczciwoÊci nie powinno si´ przeliczaç
na pieniàdze. W biznesie jednak liczy si´ wszystko. Kiedy
pieniàdze wesprà etyk´, b´dzie jej w naszym ˝yciu po pro-
stu wi´cej. W Ameryce pop∏yn´∏a wielka rzeka odnowy mo-
ralnej w ˝yciu publicznym. W Polsce na razie wàt∏y strumyk.
Ale ju˝ jest. Zaczyna si´ czyszczenie naszego zat´ch∏ego 
bajora. ' 
Tadeusz Jacewicz, Etyka i biznes, Dziennik Polski, 11.07. 2003 „
◗ Rozstrzygni´to konkurs 'Firma IV Generacji'. Organizatorami
konkursu byli PKN Orlen, UNDP oraz Point Group, wydawca maga-
zynu 'Dlaczego'. Zwyci´zca otrzyma∏ 10 tys. z∏ i mo˝liwoÊç odby-
cia praktyki zawodowej. Uczestnicy mieli za zadanie opisaç swoje
projekty z zakresu odpowiedzialnego biznesu, które mog∏yby
wdra˝aç polskie przedsi´biorstwa by doskonaliç relacje z klienta-
mi, akcjonariuszami, dostawcami lub spo∏ecznoÊcià lokalnà.
W konkursie wzi´∏o udzia∏ ponad 260 osób, które nades∏a∏y pra-
wie pó∏ tysiàca pomys∏ów. 

◗ Podczas pikniku 'Interakcje 2003' Polskiej Telefonii Cyfrowej,
operatora sieci Era, Fundacja Wspólna Droga rozpocz´∏a realiza-

cj´ programu 'Telefon w s∏usznej sprawie', polegajàcego na dys-
trybucji zestawów ERA TAK TAK wÊród swoich organizacji part-
nerskich. Polska Telefonia Cyfrowa przekaza∏a na rzecz Wspólnej
Drogi 70 zestawów ERA TAK TAK i 420 kuponów uzupe∏niajàcych
o ∏àcznej wartoÊci 83.510 z∏. Pozosta∏e kupony b´dà przekazywa-
ne organizacjom partnerskim co dwa miesiàce od paêdziernika
2003 roku do czerwca 2004 roku. W ten sposób Polska Telefonia
Cyfrowa przygotowuje si´ do udzia∏u w programie sk∏adki pra-
cowniczej Wspólnej Drogi. Pracownicy firmy b´dà wspieraç oso-
by najbardziej potrzebujàce, a firma do∏o˝y si´ do ich daru
Êwiadczeniem nieodp∏atnych us∏ug telekomunikacyjnych dla or-
ganizacji partnerskich Wspólnej Drogi. 

CZERWIEC
◗ Wystàpienie Zbigniewa Skotnicznego, Prezesa Solidex S.A., na
temat zagro˝eƒ i szans rozwoju bran˝y IT w Polsce, podczas 
3. Kongresu Informatyki w Poznaniu, zainicjowa∏o burzliwà dysku-
sj´ tego Êrodowiska o rzetelnoÊci i etyce w biznesie jako zasadni-
czych podstawach bran˝y IT. Zdaniem Prezesa Skotnicznego, 
'w poÊcigu za kontraktami i w walce konkurencyjnej zapomniano
o dobrych obyczajach i elementarnej etyce biznesowej'. Mówiàc
o 'ustawianiu przetargów' i innych wàtpliwych, choç powszech-
nych praktykach. Skotniczny wyrazi∏ nadziej´, ˝e 'obrady Kongre-
su b´dà pierwszym, ale skutecznym krokiem do radykalnych
zmian w zakresie przywrócenia zatraconych zasad elementarnej
etyki biznesu i zachowywania zasad uczciwej konkurencji'.
W dyskusji, która wywiàza∏a si´ na Kongresie i póêniej w prasie
bran˝owej podkreÊlano potrzeb´ samooczyszczenia si´ Êrodowi-
ska: 'Dobrze, ˝e Zbigniew Skotniczny powiedzia∏ na g∏os to, co
wszyscy wiedzà. Ludzie, którzy pracujà w tej bran˝y, bardzo 
cz´sto nie przestrzegajà ˝adnych zasad w prowadzeniu biznesu.'
Doktor Skotniczny wyraênie definiuje przestrzeƒ etycznà jako
swoistà otulin´ wytworzonà przez samà spo∏ecznoÊç: musimy sa-
mi si´ zmieniç na lepsze, w czego nast´pstwie na lepsze zmieni
si´ rzeczywistoÊç. (...) czy jednak solidarna uczciwoÊç liderów
rynku wystarczy, ˝eby wszystko si´ zmieni∏o dooko∏a? ' 'W swoim
wystàpieniu na dobrà spraw´ przekaza∏ to, o czym wszyscy wie-
dzà, ale nikt nie chcia∏ mówiç na forum publicznym. Skotniczny
mówi∏ zarówno o rzeczach podstawowych, jak etyka biznesu, jak
i powa˝niejszych, np. o zwyk∏ej nieuczciwoÊci w kontaktach mi´-
dzy firmami, czy klientami. (...) Postawi∏ diagnoz´, ale nie zdradzi∏
jak wyleczyç pacjenta. 'Dyskusja trwa, a o jej temperaturze mogà
Êwiadczyç choçby tytu∏y niektórych reakcji: 'Po pierwsze, uczci-
woÊç', 'Wirus korupcji', 'Z∏amaç tabu', 'Czy da si´ byç bogatym
i uczciwym', 'Dzia∏ajmy aby by∏o lepiej'. „
DziÊ w biznesie nie wypada nie byç darczyƒcà. W Polsce do
dobroczynnoÊci przyznaje si´ co piàte przedsi´biorstwo.
Co sk∏ania w∏aÊcicieli firm do tego typu dzia∏alnoÊci? Od-
ruch serca? Byç mo˝e. (...) Okazuje si´, ˝e dobroczynnoÊcià
mo˝na poprawiç nie tylko wizerunek firmy, ale tak˝e zwi´k-
szyç jej obroty. Takie podejÊcie do tematu wpisane jest
w zarzàdzanie wielu korporacji i liczàcych si´ firm. Wielu,
ale nie wszystkich. 
(pot), Koniec Êwiata altruistów?, S∏owo Ludu, 8.12.2003„
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◗ 'Gorzka kawa, kwaÊne banany' – to tytu∏ przeglàdu filmów doku-
mentalnych o (nie)sprawiedliwym handlu, który odby∏ si´ w Lu-
blinie. Prezentowane filmy dotyczy∏y ma∏o znanego w Polsce obli-
cza produkcji i importu z krajów Po∏udnia popularnych produk-
tów. Pokazywa∏y rzeczywistoÊç, której nie widaç w reklamach:
prac´ niewolniczà, prac´ dzieci, represyjne re˝imy. GoÊciem 
specjalnym przeglàdu by∏ Wojciech Zi´ba ze Stowarzyszenia
Sprawiedliwego Handlu 'Trzeci Âwiat i My'. 

◗ Prezes firmy Spedpol Janusz Górski odebra∏ drugi Diament do
Z∏otej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu podczas Letniej Wielkiej
Gali zorganizowanej przez Business Center Club. Diament jest wy-
razem uznania za ciàg∏y rozwój, niezachwianà pozycj´ lidera na
rynku i doskona∏e wyniki finansowe Spedpolu. Nagrody te przy-
znawane sà najlepszym firmom i ich szefom, którzy w swojej
dzia∏alnoÊci kierujà si´ nie tylko zyskiem, ale i etykà prowadzenia
biznesu. 'Czujemy, ˝e w globalnym Êrodowisku nie sposób prze-
trwaç bez zbudowania dobrych wi´zi z otoczeniem, zarówno we-
wn´trznym, jak te˝ zewn´trznym' – mówi∏ Janusz Górski. 

◗ W ramach IV Edycji Konferencji Zarzàdzanie Strategiczne, orga-
nizowanej przez Instytut Zarzàdzania, odby∏ si´ panel dyskusyjny
'Odpowiedzialny biznes – europejska moda czy polska koniecz-
noÊç? '. Udzia∏ wzi´li: Tomasz Gry˝ewski (PKN Orlen), Artur Tar-
nowski (TP S.A.), Stefan KuÊmierczyk (Elektrownia Opole S.A.), An-
drzej Jonas (The Warsaw Voice) i Boles∏aw Rok (FOB). Prezentacje
najlepszych przyk∏adów wdro˝onych ju˝ programów zarzàdzania
odpowiedzialnoÊcià spo∏ecznà wywo∏a∏y wiele pytaƒ ze strony
uczestniczàcych w konferencji mened˝erów z ca∏ej Polski. 

◗ W uznaniu szczególnych zas∏ug na rzecz promowania sztuki
wspó∏czesnej DaimlerChrysler Automotive Polska otrzyma∏ presti-
˝owà nagrod´ 'Sponsor Roku 2003', której oficjalne wr´czenie od-
by∏o si´ w Centrum Sztuki Wspó∏czesnej, w dniu og∏oszenia wyni-
ków referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej w Polsce. 
DaimlerChrysler Automotive Polska jest aktywnym sponsorem kul-
tury w Polsce. W 2003 roku Mercedes-Benz (jedna z marek koncer-
nu DaimlerChrysler Automotive Polska) sponsorowa∏ wystaw´ Le-
ona Tarasewicza w Centrum Sztuki Wspó∏czesnej w Warszawie 
(feerie kolorów wyp∏ywajàce z betoniarek), 7. Wielkanocny Koncert
Ludwiga van Beethovena w Krakowie oraz dwuj´zyczne wydanie
(w przek∏adzie Antoniego Libery) wierszy poety okresu romanty-
zmu Friedricha Hölderlina. Mercedes-Benz wspó∏pracuje równie˝
od lat z Mistrzowskà Szko∏à Andrzeja Wajdy. WÊród innych projek-
tów wspieranych przez DaimlerChrysler Automotive Polska mo˝na
wymieniç przyk∏adowo: Polskie Nagrody Filmowe Or∏y 2003, Filhar-
moni´ im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, wystaw´ Marcina
Maciejowskiego w Galerii Zach´ta, wystaw´ 'Sposób na ˝ycie'
w Centrum Sztuki Wspó∏czesnej ¸aênia w Gdaƒsku, Mi´dzynarodo-
we Centrum Kultury w Krakowie – 'Master of Light – Mistrzowie
Âwiat∏a. Impresjonizm kalifornijski', 'Dreyer Rygor' – wystaw´ Paula
Uwe Drayera w Galerii Studio w Warszawie, wystaw´ 'Jerzy Nowo-
sielski' w Galerii Zach´ta w Warszawie, wystaw´ 'Miros∏aw Filonik
Daylight System' w Instytucie Historii Sztuki UW w Warszawie, oraz
tras´ koncertowà Eryka Kulma i Smart Jazzpol festiwal 2003.

◗ The Conference Board przedstawi∏ na spotkaniu w Hotelu Bristol
w Warszawie wyniki mi´dzynarodowego raportu 'Corporate

Citizenship in The New Century. Accountability, Transparency and
Global Stakeholder Engagement'. W dyskusji na temat reputacji
przedsi´biorstw w Polsce oraz standardów pomiaru efektów spo-
∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu udzia∏ wzià∏ David J. Vidal,
Dyrektor ds. Badaƒ The Conference Board, wspó∏autor raportu
oraz zaproszeni cz∏onkowie zarzàdów oraz dyrektorzy najwi´k-
szych firm w kraju. Moderatorem jednej z dyskusji by∏ przedsta-
wiciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

◗ Nagrodzono laureatów trzeciej edycji Programu Edukacyjnego
Motoroli 'Diversity', skierowanego do uczniów szkó∏ Êrednich. Ogó-
∏em otrzymano ponad 150 zg∏oszeƒ. Program Diversity w tym roku
po raz pierwszy objà∏ ca∏à Polsk´. Istotnym kryterium w konkursie
by∏ udzia∏ w zespole zarówno dziewczàt jak i ch∏opców. Uczniowie
mieli za zadanie stworzenie strony internetowej o dowolnej tema-
tyce zwiàzanej z zagadnieniem ró˝norodnoÊci. Projekt ma na celu
przekonanie dziewczàt, ˝e zawód in˝yniera oprogramowania jest
ciekawy, ˝e le˝y w zasi´gu r´ki i ˝e studiujàc kierunki informatycz-
ne stwarzajà sobie szans´ na wspania∏à karier´ zawodowà. 

◗ Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia S.A. pod-
j´∏o decyzj´ o powo∏aniu, we wspó∏pracy z Uniwersytetem Gdaƒ-
skim, Fundacji 'Integralia', dzia∏ajàcej na rzecz osób niepe∏no-
sprawnych. Ju˝ niebawem na prac´ w Hestii b´dà mieli szans´
niepe∏nosprawni absolwenci UG. STU Ergo Hestia S.A. chce za-
trudniç niepe∏nosprawnych absolwentów uczelni – na poczàtek
w centrum kontaktów z klientami, m. in. do obs∏ugi firmowej info-
linii. Poprzez organizacj´ specjalistycznych szkoleƒ Fundacja ma
tak˝e pomagaç niepe∏nosprawnym w podnoszeniu ich kwalifika-
cji, tak by ∏atwiej mogli oni znajdowaç prac´ równie˝ w innych fir-
mach na Pomorzu. G∏ównym celem Fundacji 'Integralia' b´dzie
tworzenie miejsc pracy dla osób niepe∏nosprawnych ruchowo. 

◗ Minà∏ termin sk∏adania oÊwiadczeƒ w sprawie stosowania zasad
dobrej praktyki w zakresie ∏adu korporacyjnego (corporate gover-
nance) przez spó∏ki publiczne. Z 205 notowanych spó∏ek oÊwiad-
czenia nie z∏o˝y∏o 18. W ca∏oÊci 'Zasady Dobrej Praktyki' zosta∏y
przyj´te tylko przez dwie spó∏ki – ComputerLand S.A. 
i Bank Zachodni WBK, cztery kolejne zadeklarowa∏y ich stosowa-
nie w zmienionym kszta∏cie, a 13 spó∏ek poinformowa∏o, ˝e nie
zamierza ich stosowaç w ogóle. Wi´kszoÊç spó∏ek przyj´∏a tylko
wybrane przez siebie zasady z zaproponowanego kodeksu.
W oÊwiadczeniach spó∏ek znalaz∏o si´ du˝o uwag, dotyczàcych
m. in. niskiej jakoÊci samych zasad, potencjalnych zagro˝eƒ dla
emitenta, braku potrzeby potwierdzania stosowania zasad etyki
biznesu, a tak˝e np. braku czasu na zajmowanie si´ dodatkowymi
sprawami. Zasady ∏adu korporacyjnego to pozaustawowe regu∏y,
które wyznaczajà po˝àdany sposób korzystania z uprawnieƒ kor-
poracyjnych, odpowiadajàcy uznawanym wartoÊciom. Zosta∏y
przygotowane przez Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie: 
Polski Instytut Dyrektorów) i zaakceptowane przez Rad´ Gie∏dy. 

LIPIEC
◗ W ramach Rady Ochrony Konkurencji i Konsumentów prace
rozpoczà∏ Zespó∏ ds. Handlu Elektronicznego i Telekomunikacji
oraz Zespó∏ ds. Sprzeda˝y Konsumenckiej. Rada Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów jako forum dialogu i wspó∏pracy Êrodowisk
przedsi´biorców, organizacji pozarzàdowych i autorytetów na-
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ukowych rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç cztery miesiàce wczeÊniej.
Podstawowym celem prac obu zespo∏ów jest opracowanie kodek-
sów dobrych praktyk handlowych oraz zasad post´powania
w zakresie sprzeda˝y w obrocie konsumenckim, które pos∏u˝à do
wymiany wiedzy i doÊwiadczeƒ w ramach europejskiej inicjatywy
Corporate Social Responsibility. Ponadto zadaniem obu zespo∏ów
b´dzie rozwiàzywanie pojawiajàcych si´ kwestii zwiàzanych
z praktykà obrotu oraz opiniowanie aktów prawnych w ramach
konsultacji spo∏ecznych. W dialog dotyczàcy stosowania zasad
odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej w Polsce zaanga˝owa∏a si´ Polska
Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), wspó∏pracujàc w tym
wzgl´dzie z Naczelnà Radà Zrzeszeƒ Handlu i Us∏ug. Jak stwier-
dzi∏ Francois Colombie, Prezes POHiD: 'mówi si´ wiele o corporate
governance, o kodeksach post´powania, kodeksach etyki itp.
Chcemy w tym procesie aktywnie uczestniczyç, liczàc na wsparcie
tego dzia∏ania ze strony innych organizacji oraz w∏adzy publicz-
nej. Liczymy bardzo, ˝e powo∏ana do ˝ycia Rada Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, której cz∏onkiem jest Sekretarz Generalny
POHiD, stanie si´ wielce pomocnym forum dla krystalizowania
idei samoregulacji.' POHiD jest zwiàzkiem pracodawców zrzesza-
jàcym du˝e firmy detaliczne i dystrybucyjne w Polsce. „
Kodeksy etyczne, statuty, spisy zasad – w∏aÊciwie wszystkie
Êrodowiska, bran˝e i firmy chcia∏yby je posiadaç. Cz´Êç
z nich ju˝ je ma. Na piÊmie, zatwierdzone przez zarzàdy, za-
akceptowane przez cz∏onków lub pracowników. Po co? 
Kodeksy sà modne, a powo∏ywanie si´ na nie – dobrze 
widziane. 

Nikt nie kwestionuje ich wagi ani potrzeby istnienia. Wszy-
scy natomiast ubolewajà, ˝e tak cz´sto przyj´te w kodek-
sach zasady nie sà przestrzegane. Etyka w biznesie i w poli-
tyce pozostawia, jak wiadomo, wiele do ˝yczenia, choç co-
raz wi´cej na ten temat konferencji, seminariów, publikacji.
Wiedza teoretyczna na temat etyki wzrasta, co wcale nie
znaczy, ˝e idà za tym po˝àdane zmiany zachowaƒ i postaw. 
Gra˝yna Raszkowska, Niedostrzegane drogowskazy, 
Rzeczpospolita, 29.01.03 „
◗ W drugiej po∏owie obchodów Europejskiego Roku Osób Niepe∏-
nosprawnych w Polsce, na ekranach wybranych kin pojawi∏ si´ 
'Pirat'. Reklamówka 'Pirat' to zupe∏nie nowy sposób pokazywania
osób niepe∏nosprawnych w polskiej reklamie spo∏ecznej. Dotych-
czas osoby takie wyst´powa∏y g∏ównie w roli nieszcz´Êliwych, sa-
motnych ludzi, potrzebujàcych pomocy. Tym razem twórcy za-
miast przypominaç o problemach, z jakimi bez przerwy si´ one
borykajà, zwrócili uwag´ na inne aspekty ich ˝ycia – prze˝ywanie
podobnych jak u innych emocji oraz niew∏aÊciwe zachowanie.
Reklamówka 'Pirat' przedstawia par´ ma∏˝onków Êcigajàcych sa-
mochodem kierowc´, który swojà niebezpiecznà i nieprzepisowà
jazdà o ma∏o nie doprowadzi∏ do wypadku. Gdy odnajdujà samo-
chód drogowego pirata, m´˝czyzna postanawia powiedzieç mu
kilka mocnych s∏ów. B´dàc przy jego samochodzie zauwa˝a jed-
nak, ˝e kierowcà jest osoba poruszajàca si´ na wózku inwalidz-

kim. Rezygnuje z wczeÊniejszego postanowienia, macha r´kà i od-
chodzi. Na ekranie pojawia si´ napis 'Dlaczego traktujesz nas ina-
czej?' Koncepcj´ ca∏ej kampanii przygotowa∏a agencja reklamowa
Leo Burnett Warszawa. Za planowanie kampanii odpowiada∏
dom mediowy Starlink, a PR koordynowa∏a agencja Rowland
Communications. Kampani´ wspar∏y: Telewizja Polska S.A., Polskie
Radio S.A., Radio Zet oraz radiostacje regionalne i prasa (m. in. 
Super Express, Business Week, Forum, Polityka, Przeglàd, Wprost).
Kampania zosta∏a zrealizowana m. in. dzi´ki wsparciu firm FIAT
Auto Poland oraz Grupy PZU. 

SIERPIE¡
◗ Ukaza∏ si´ raport spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci firmy 
PKN Orlen 'Partnerstwo i odpowiedzialnoÊç'. Jest to nie tylko
pierwszy raport tego typu w PKN Orlen, ale te˝ pierwszy w Polsce,
spe∏niajàcy mi´dzynarodowe standardy raportowania CSR. W ra-
porcie przedstawiane sà zasady wspó∏pracy z poszczególnymi
grupami interesariuszy (akcjonariusze, klienci, pracownicy, part-
nerzy biznesowi i spo∏eczni, Êrodowisko przyrodnicze) i najwa˝-
niejsze dokonania koncernu w tym zakresie w poprzednim roku.
Jest to w zasadzie 'raport zerowy' – jak podajà przedstawiciele
firmy – ale nie brak tu konkretnych wskaêników z zakresu zarzà-
dzania spo∏ecznà odpowiedzialnoÊcià. Warto odnotowaç, ˝e – jak
wynika z raportu – ogólne obcià˝enia koncernu z tytu∏u podat-
ków i op∏at to ponad 8% dochodów bud˝etu paƒstwa, a coraz
istotniejszà grupà w∏aÊcicieli tej firmy stajà si´ przyszli emeryci,
których sk∏adki sà inwestowane przez OFE w akcje tej spó∏ki. To
jeden z powodów, dlaczego Orlen podejmuje to trudne na pol-
skim rynku wyzwanie, zwiàzane z transparentnoÊcià w zakresie
odpowiedzialnoÊci biznesu i inicjowaniem dialogu spo∏ecznego.
Chocia˝, jak stwierdza Prezes PKN Orlen w raporcie: 'ZrobiliÊmy
ju˝ wiele w tym kierunku, a niektóre z naszych dokonaƒ przedsta-
wiamy w tym Raporcie. Przed nami jednak jeszcze d∏uga droga
w tworzeniu nowej jakoÊci w gospodarce polskiej i europejskiej'. 

◗ Stowarzyszenie Marketingu BezpoÊredniego we wspó∏pracy
z Federacjà Konsumentów zainicjowa∏o akcj´ 'Czysty Punkt'. To
kolejna, po 'LiÊcie Robinsona' inicjatywa Stowarzyszenia, majàca
przyczyniç si´ do respektowania praw konsumentów. Naklejka
'Czysty Punkt', umieszczona na skrzynce pocztowej lub drzwiach
odbiorcy ma byç sygna∏em dla firm i instytucji, by nie dostarczaç
pod ten adres nie zamawianych materia∏ów promocyjno-
reklamowych. Jak si´ szacuje, w ciàgu roku przeci´tny obywatel
otrzymuje ok. 40 takich przesy∏ek. W krajach Europy Zachodniej
i w USA jest to kilkakrotnie wi´cej. Zdaniem specjalistów z SMB
akcja 'Czysty Punkt' powinna tak˝e przynieÊç korzyÊci finansowe
firmom, nie mówiàc ju˝ o ekologicznym aspekcie oszcz´dnoÊci
papieru. Z badaƒ wynika równie˝, ˝e niechciane przesy∏ki nieko-
rzystnie wp∏ywajà na wizerunek firmy. Przy okazji tej akcji niektó-
re organizacje zacz´∏y te˝ nawo∏ywaç do przeprowadzenia wiel-
kiej czystki anty-reklamowej w przestrzeni publicznej. 

WRZESIE¡
◗ Stowarzyszenie Szko∏a Liderów przy wspó∏pracy firmy 
PricewaterhouseCoopers po raz jedenasty zorganizowa∏o Szko∏´
Letnià dla m∏odych dzia∏aczy publicznych z organizacji spo∏ecz-
nych i politycznych. Uczestnicy poznawali zasady pracy zespo∏o-
wej, podstawy promocji, komunikacji spo∏ecznej oraz zarzàdza-
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nia projektem. Na zakoƒczenie przygotowali w∏asne projekty
kampanii spo∏ecznych lub politycznych. W tegorocznej Szkole
Letniej bra∏y udzia∏ osoby dzia∏ajàce spo∏ecznie lub politycznie
na wsiach i w ma∏ych miastach, w szczególnoÊci na terenach tzw.
'wschodniej Êciany' Polski. Szko∏a Liderów powsta∏a latem 1994
roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oxfordzkiego Zbignie-
wa Pe∏czyƒskiego i dzia∏a obecnie we wspó∏pracy z firmami zrze-
szonymi w Komitecie Sterujàcym Global Compact. 

◗ W Pa∏acu Prezydenckim w Warszawie odby∏a si´ uroczystoÊç
przekazania czterdziestu przedstawicielom szkó∏ pracowni kom-
puterowych ufundowanych na poczàtek nowego roku szkolnego
w ramach 'Internet w Szko∏ach – Projekt Prezydenta RP'. Program
prowadzony jest przez Kancelari´ Prezydenta RP przy wspó∏-
udziale Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki, dzi´ki wspar-
ciu firm, m. in. Alcatel, Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej, 
Hewlett-Packard Polska, ING Bank Âlàski, Microsoft, Samsung 
Electronics, Siemens, TP S.A., United Technologies Corporation. 

◗ 3M Poland ufundowa∏o budow´ wielofunkcyjnego boiska spor-
towego przy Zespole Szkó∏ nr 14 we Wroc∏awiu. Mieszczà si´ na
nim dwa boiska do koszykówki, trzy boiska do siatkówki oraz
jedno boisko do pi∏ki no˝nej. Na obrze˝ach boiska przygotowa-
no 102 miejsca siedzàce dla publicznoÊci. Budowa boiska, wyko-
nanego z nawierzchni typu tartan, zaj´∏a nieca∏e dwa miesiàce.
By∏o to mo˝liwe dzi´ki zaanga˝owaniu pracowników 3M Wroc∏aw.
Boisko jest dost´pne dla wszystkich mieszkaƒców miasta.
3M Poland, zgodnie ze swojà politykà spo∏ecznej odpowiedzial-
noÊci, aktywnie wspiera spo∏ecznoÊç szczególnie w tych regio-
nach, w których prowadzi swojà dzia∏alnoÊç. Od 2001 roku we
Wroc∏awiu odbywa si´ produkcja materia∏ów opatrunkowych
3M Poland. 

◗ Rozpoczà∏ si´ program stypendiów zagranicznych Fundacji
Wspierania Polskiej Nauki i Medycyny powo∏anej przez Novartis.
Stypendium obejmuje dziewi´ciomiesi´czne prowadzenie badaƒ
naukowych w Instytucie Badaƒ Biomedycznych firmy Novartis,
w Êcis∏ej wspó∏pracy z naukowcami Instytutu. Celem statutowym
Fundacji jest niesienie pomocy polskiej myÊli naukowej oraz pa-
cjentom. 

◗ W Willi Decjusza w Krakowie, w ramach konferencji 'tolerancja.pl',
uczestnicy z Polski i wielu innych krajów zaprezentowali swoje
projekty dotyczàce upowszechniania tolerancji i przeciwdzia∏ania
rasizmowi oraz ksenofobii. W programie znalaz∏y si´ równie˝
warsztaty poÊwi´cone mechanizmom powstawania uprzedzeƒ,
stereotypom w mediach, roli organizacji pozarzàdowych w budo-
waniu spo∏eczeƒstwa obywatelskiego oraz relacjom pomi´dzy
sztukà, religià i tolerancjà. Jednym ze sponsorów konferencji by∏a
firma DaimlerChrysler Automotive Polska. 

◗ Jego Królewska WysokoÊç Ksià˝´ Yorku, Specjalny Reprezentant
Rzàdu ds. Inwestycji Zagranicznych i Handlu wyg∏osi∏ wyk∏ad dla
uczestników konferencji '¸ad korporacyjny w Polsce – dziÊ i jutro',
w którym mówi∏ o korzyÊciach dla polskiej gospodarki, wynikajà-
cych z przyj´cia zasad ∏adu korporacyjnego. Konferencja zorgani-
zowana przez Brytyjsko-Polskà Izb´ Handlowà i Pricewaterhouse-
Coopers by∏a przeglàdem dokonaƒ w zakresie wprowadzania

dobrych praktyk ∏adu korporacyjnego w Polsce na tle doÊwiadczeƒ
brytyjskich. W rankingu Deminor, niezale˝nej instytucji wspo-
magajàcej udzia∏owców instytucjonalnych, prywatnych i korpo-
racyjnych w zarzàdzaniu udzia∏ami mniejszoÊciowymi, Wielka
Brytania zaj´∏a niekwestionowane pierwsze miejsce w kategorii
przestrzegania zasad ∏adu korporacyjnego. Wa˝nym elementem
konferencji by∏a dyskusja nad modelem, który mo˝e najlepiej
przyjàç si´ w Polsce, zapewniajàc tym samym zrównowa˝one
relacje pomi´dzy spó∏kami, g∏ównymi udzia∏owcami i w∏aÊcicie-
lami mniejszych pakietów akcji. Ustalono, ˝e nale˝y propagowaç
praktyki sprzyjajàce sukcesowi gospodarczemu Polski w Europie
i w Êwiecie, poniewa˝ chciwoÊç, niekompetencja, sk∏onnoÊç do
nadmiernego ryzyka i brak dostatecznie silnej kontroli nie znajà
granic paƒstwowych, sà wi´c obecne tak˝e w Polsce. 

◗ Spedpol ju˝ po raz czwarty wzià∏ udzia∏ w corocznej akcji
'Sprzàtanie Âwiata – Polska', której krajowym koordynatorem jest
Fundacja Nasza Ziemia. Spedpol bezp∏atnie rozwozi materia∏y
edukacyjne i promocyjne dotyczàce akcji 'Sprzàtanie Âwiata' i do-
starcza je do lokalnych koordynatorów, samorzàdów i organizacji
ekologicznych na terenie ca∏ej Polski. Jednym z celów firmy jest
odpowiedzialne uczestnictwo w ˝yciu spo∏ecznym i pozostawa-
nie w harmonii ze spo∏ecznoÊciami lokalnymi. Co roku udzia∏
w akcji 'Sprzàtanie Âwiata – Polska' deklaruje oko∏o 1 mln osób,
które przyczyniajà si´ do likwidacji dzikich wysypisk. Akcja ta
uruchamia setki lokalnych dzia∏aƒ i programów z zakresu eduka-
cji ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów, a tak˝e przedsi´-
wzi´cia edukacyjno-informacyjne w szko∏ach, samorzàdach oraz
innych organizacjach. Ogólnopolska akcja 'Sprzàtanie Âwiata'
przyczynia si´ do podniesienia ÊwiadomoÊci ekologicznej spo∏e-
czeƒstwa. 

◗ Mi´dzynarodowe Forum Liderów Biznesu Ksi´cia Walii (IBLF)
obchodzi∏o dziesiàtà rocznic´ dzia∏alnoÊci w Polsce. IBLF prowa-
dzi obecnie takie projekty jak: 'Autokreacja', 'Antykorupcja', 'Cieƒ
Mened˝era', 'Social Impact Project', adresowane do wielu grup
spo∏ecznych w ró˝nych rejonach kraju. Misjà organizacji jest pro-
mowanie i wspieranie dzia∏aƒ biznesu odpowiedzialnego spo-
∏ecznie, a tak˝e wspieranie zrównowa˝onego rozwoju spo∏eczno-
-ekonomicznego Êrodowisk lokalnych. Przy okazji tej rocznicy od-
by∏o si´ spotkanie w Teatrze Wielkim, podczas którego nagrod´
Business Partnership otrzyma∏y m.in. 3M Poland, ABB, BP Polska,
za pomoc we wdra˝aniu innowacyjnych projektów w Polsce.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ tak˝e inni stali partnerzy IBLF m. in.
Grant Thornton, Commercial Union oraz wielu goÊci ze Êwiata po-
lityki, mediów i biznesu. O celowoÊci realizowania projektów
edukacyjnych 'Autokreacja' i 'Cieƒ Mened˝era' mówi∏a Dorota
Adamska, Prezes Stowarzyszenia Autokreacja i Dyrektor PR w fir-
mie BP Polska. 

◗ NBS Public Relations og∏osi∏a wyniki badania WarsawScan 2003,
dotyczàcego jakoÊci relacji inwestorskich polskich spó∏ek gie∏do-
wych ze szczególnym uwzgl´dnieniem spó∏ek z indeksu WIG20. 
Badanie WarsawScan zosta∏o przeprowadzone w oparciu o meto-
dologi´ EuroScan, WallStreetScan i CitiScan, stosowanà przez lon-
dyƒskà agencj´ relacji inwestorskich Citigate Dewe Rogerson, któ-
ra jest tak˝e wspó∏udzia∏owcem NBS w Polsce. Za najlepsze rela-
cje inwestorskie wÊród polskich spó∏ek gie∏dowych zosta∏a
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wyró˝niona Agora S.A. Szczególnie doceniono rzetelnoÊç infor-
macji dostarczanej inwestorom przez spó∏k´ oraz dost´pnoÊç za-
rzàdu. SpoÊród szefów firm gie∏dowych najwi´kszym uznaniem
analitycy oraz zarzàdzajàcy aktywami obdarzyli Prezes Agory
Wand´ Rapaczynski, przyznajàc jej tytu∏ Najbardziej Cenionego
Mened˝era Roku Spó∏ki Publicznej za kwalifikacje, kreowanie 
wizji rozwoju firmy i poziom etyczny. Wysoko zosta∏a oceniona
równie˝ zawartoÊç strony korporacyjnej Agory poÊwi´cona 
relacjom inwestorskim. 

◗ Tytu∏ Lidera Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi w IV edycji Kon-
kursu zosta∏ przyznany firmie ComputerLand S.A. we wszystkich
obszarach zarzàdzania kapita∏em ludzkim. W Êcis∏ym gronie 14
laureatów konkursu znalaz∏a si´ równie˝ EGIS Polska – jako jedy-
na firma farmaceutyczna. Post´powanie konkursowe mia∏o cha-
rakter dwuetapowy. Pierwszy etap to ankieta samooceny, wype∏-
niana przez firmy, drugi – badanie przez niezale˝nego audytora,
który weryfikuje samoocen´ i pog∏´bia analiz´ zarzàdzania zaso-
bami ludzkimi w firmie. Laureaci zostali wy∏onieni spoÊród 31
firm, które zakwalifikowa∏y si´ do II etapu konkursu. Pomys∏o-
dawcà i organizatorem konkursu jest Instytut Pracy i Spraw Socjal-
nych. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy i najlepszych
doÊwiadczeƒ w zakresie zarzàdzania zasobami ludzkimi poprzez
wyró˝nianie firm przyjaznych pracownikom. 

PAèDZIERNIK
◗ W Elektrowni ¸aziska S.A. przeprowadzono audyt certyfikacyjny
systemu spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci wed∏ug mi´dzynarodo-
wego standardu SA8000. Fundamentem d∏ugofalowej strategii fir-
my jest prowadzenie dzia∏alnoÊci zgodnie z zasadami zrównowa-
˝onego rozwoju, uwzgl´dniajàce zarówno wymiar ekonomiczny,
ekologiczny jak i spo∏eczny. Elektrownia ¸aziska S.A. dà˝y do tego,
aby zasady etycznego prowadzenia biznesu zosta∏y szeroko upo-
wszechnione wÊród firm, dlatego b´dzie tak˝e zach´caç innych
do podejmowania ró˝nych mo˝liwych dzia∏aƒ w tym kierunku.
W zwiàzku z tym, w przyj´tej polityce spo∏ecznej odpowiedzial-
noÊci Elektrownia ¸aziska S.A. zobowiàza∏a si´ do stosowania
przy ocenie i wyborze najwa˝niejszych dostawców i kontrahen-
tów kryterium ich zdolnoÊci do spe∏nienia wymagaƒ spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci. Wdra˝anie polityki spo∏ecznej odpowiedzial-
noÊci wobec dostawców i partnerów roz∏o˝ono na kilka etapów.
W miar´ doskonalenia systemu spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci Elek-
trownia ¸aziska S.A. b´dzie zbieraç deklaracje odnoÊnie przestrze-
gania zasad spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci, informacje na temat
stopnia zgodnoÊci z SA8000 (w tym poprzez audyty u swoich do-
stawców) i terminu osiàgni´cia zgodnoÊci, systematycznie analizo-
waç post´py oraz przygotowywaç i uzgadniaç ze swoimi partnera-
mi konkretne rozwiàzania d∏ugofalowe. Jak podaje firma: 'Mamy na-
dziej´, ˝e w wyniku tych dzia∏aƒ stopniowo upowszechnimy warto-
Êci zrównowa˝onego rozwoju wÊród wszystkich naszych partnerów
i dostawców'. 

◗ Pierwsza edycja programu Junior Bike zorganizowanego przez
Grup´ Michelin odby∏a si´ w Olsztynie. Zawody rowerowe dla
dzieci w wieku 4-11 lat mia∏y na celu uÊwiadomienie dzieciom
i rodzicom wagi bezpiecznych zachowaƒ na drodze, a zw∏aszcza
stosowania ochronnego kasku rowerowego do jazdy na rowerze.
Ka˝de dziecko otrzyma∏o w prezencie od Grupy Michelin kask ro-

werowy. W pierwszej polskiej edycji 'Junior Bike' wzi´∏o udzia∏
3 000 dzieci z Olsztyna. 

◗ Doroczna konferencja Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
'Odpowiedzialny biznes. Nowa strategia rozwoju' dotyczàca za-
stosowania idei spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu w strate-
gicznym zarzàdzaniu przedsi´biorstwami w Polsce i Europie
Ârodkowo-Wschodniej odby∏a si´ w Warszawie. Wzi´∏o w niej
udzia∏ blisko 300 delegatów z 20 krajów. Konferencja odby∏a si´
w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz Odpowiedzialnego
Biznesu 2005 – stàd obecnoÊç przedstawicieli Komisji Europej-
skiej i specjalne przes∏anie Pani Komisarz Anny Diamantopoulou.
Odpowiedzialny biznes to wyzwanie nie tylko dla mened˝erów
ka˝dego szczebla, ale tak˝e dla organizacji pozarzàdowych, insty-
tucji paƒstwowych, mediów oraz konsumentów. Konferencja po-
kaza∏a istniejàce trendy we wspó∏czesnej gospodarce oraz najlep-
sze przyk∏ady firm z Polski i innych krajów Europy Ârodkowo –
Wschodniej. Do wspó∏pracy w ramach konferencji Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu zaprosi∏o m. in.: Bank Âwiatowy, 
International Business Leaders Forum, UNDP, Croatian Business
Council for Sustainable Development, Akademi´ Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Centrum Etyki Biznesu, Fundacj´ Komunikacji
Spo∏ecznej i Polskie Stowarzyszenie Zarzàdzania Kadrami. „
OdpowiedzialnoÊç polskiego biznesu to nie tylko zdanie
sobie sprawy z wa˝nej roli spo∏ecznej. To równie˝ dzia∏anie
w swoim w∏asnym, dobrze poj´tym d∏ugookresowym inte-
resie. Finansowanie rozwoju kapita∏u ludzkiego (w tym
równie˝ tak – pozornie – nie majàce nic wspólnego z bizne-
sem dzia∏ania jak wspó∏finansowanie przedsi´wzi´ç kultu-
ralnych lub badaƒ o charakterze podstawowym), podejmo-
wanie dzia∏aƒ przyjaznych Êrodowisku naturalnemu, roz-
wój wra˝liwoÊci spo∏ecznej, wsparcie dla rozwoju spo∏e-
czeƒstwa obywatelskiego – to wszystko prace na rzecz
stworzenia najg∏´bszych fundamentów konkurencyjnoÊci
gospodarczej kraju. A tylko w kraju naprawd´ konkurencyj-
nym powstajà i rozwijajà si´ naprawd´ konkurencyjne
przedsi´biorstwa. 
Witold Or∏owski, Czy odpowiedzialny biznes jest potrzebny, 
Gazeta Wyborcza, 18.02.2003„
◗ Firma farmaceutyczna US Pharmacia przekaza∏a na rzecz 
Polskiego Czerwonego Krzy˝a 72,5 tysiàca opakowaƒ syropu 
Gripex o wartoÊci rynkowej przekraczajàcej 1 milion z∏otych. Lek
trafi do najbardziej potrzebujàcych osób w ca∏ym kraju poprzez
licznà sieç placówek PCK i pozwoli leczyç i zapobiegaç rozprze-
strzenianiu si´ infekcji w szko∏ach, oÊrodkach wychowawczych,
placówkach dla samotnych matek, schroniskach dla bezdomnych
i w wielu innych miejscach. Polski Czerwony Krzy˝ od poczàtków
swojego istnienia w 1919 r. pomaga najbardziej potrzebujàcym,
∏agodzàc nast´pstwa ludzkich tragedii. PCK to przede wszystkim
tworzàcy go ludzie: blisko 500 tys. sympatyków, cz∏onków, wolon-
tariuszy – dzia∏ajàcych pod has∏em: 'Pomagamy potrzebujàcym,
bàdê z nami'. 



◗ Rada Ministrów zaakceptowa∏a dokument pt. 'Strategia polskiej
wspó∏pracy na rzecz rozwoju', nawiàzujàcy do Deklaracji Milenij-
nej podpisanej przez szefów paƒstw i rzàdów w 2000 roku. Pod-
stawowym celem polskiej wspó∏pracy rozwojowej jest sprzyjanie
osiàgni´ciu zrównowa˝onego rozwoju, w tym redukcja ubóstwa
w krajach korzystajàcych z polskiej pomocy. Do g∏ównych zadaƒ
polskiej wspó∏pracy rozwojowej nale˝y: wspieranie trwa∏ego
wzrostu gospodarczego, przestrzeganie praw cz∏owieka, demo-
kracji, rzàdów prawa, promocja globalnego bezpieczeƒstwa i sta-
bilnoÊci, ochrona Êrodowiska i przekazywanie doÊwiadczeƒ z za-
kresu polskiej transformacji ustrojowej. „
Biznesmen ma rozwijaç swojà firm´, dbaç o to, by przynosi∏a
zysk. Je˝eli warunki sà takie, ˝e mo˝e to robiç tylko poprzez
dzia∏ania nieetyczne, to nie mo˝na od niego ˝àdaç, ˝eby
dzia∏a∏ na w∏asnà szkod´. Nie wierz´, ˝eby w coraz bardziej
skorumpowanym otoczeniu mo˝na by∏o prowadziç firm´
w sposób etyczny. To by∏ powód mojego odejÊcia
z Optimusa. ˚eby to prze∏amaç, musi byç w to zaanga˝owa-
ne ca∏e spo∏eczeƒstwo. Najwi´kszà rol´ do odegrania majà
politycy. 
Roman Kluska, Czy polski biznes jest etyczny?, 
Businessman Magazine, nr 10/2003„
◗ PKN Orlen zaprosi∏ przedstawicieli p∏ockiej oÊwiaty i ekspertów
edukacji szkolnej do dyskusji na temat mo˝liwoÊci najlepszego
wsparcia rozwoju utalentowanej m∏odzie˝y. W trakcie spotkania
Krzysztof Wielecki, dyrektor Stowarzyszenia Fundacji Kultury
i Edukacji, które prowadzi trzy spo∏eczne warszawskie szko∏y,
przedstawi∏ ide´ stworzenia eksperymentalnej szko∏y w P∏ocku
przy uczelni kszta∏càcej nauczycieli. W rezultacie uczestnicy dys-
kusji zaproponowali, aby w P∏ocku powsta∏o liceum akademickie
przy Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej i centrum wspiera-
nia dzieci szczególnie uzdolnionych. Miasto b´dzie poszukiwaç
talentów ju˝ w podstawówkach. 

◗ 11. edycja Programu 'Autokreacja' Mi´dzynarodowego Forum 
Liderów Biznesu Ksi´cia Walii (IBLF) odby∏a si´ w Lubniewicach
(niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego). By∏a skierowana do d∏ugo-
trwale bezrobotnych kobiet po 35 roku ˝ycia. Partnerem projektu
by∏a Fundacja Edukacyjna Bachalskiego, a w realizacji pomog∏y
Nestlé Polska S.A., PricewaterhouseCoopers, 3M Poland. Zaj´cia
z uczestniczkami prowadzili mened˝erowie z BP Polska 
i Commercial Union. 'Autokreacja' to jeden z nielicznych progra-
mów walki z bezrobociem realizowanych przez organizacj´ poza-
rzàdowà, który nieprzerwanie funkcjonuje od 1995 roku. Skiero-
wany jest do osób, które przez d∏ugi czas pozostajà bez pracy (co
najmniej przez 1 rok). Do tej pory w programie wzi´∏o udzia∏ po-
nad 430 uczestników z ró˝nych regionów Polski. O jego skutecz-
noÊci Êwiadczy fakt, ˝e przeci´tnie oko∏o 60% spoÊród nich, w cià-
gu 6 miesi´cy od zakoƒczenia kursu znajduje zatrudnienie. 
'Autokreacja' uznawana jest za szkolenie coraz bardziej atrakcyj-
ne, o zorganizowanie którego starajà si´ organizacje pozarzàdo-
we oraz w∏adze lokalne z wielu regionów Polski. 

◗ Podczas V dorocznego spotkania Klubów 'Czysty Biznes' og∏o-
szono wyniki konkursu o nagrody programu Fundacji Partnerstwo
dla Ârodowiska 'Czysty Biznes 2003'. Program 'Czysty Biznes' po-
maga ma∏ym i Êrednim firmom wprowadzaç rozwiàzania proeko-
logiczne. BP Polska przekaza∏o na ten program 2,3 mln. dolarów.
Powsta∏o ju˝ 13 klubów zrzeszajàcych 223 firmy z 80 ró˝nych
miejscowoÊci w kraju. Kluby te anga˝ujà si´ w realizacj´ d∏ugofa-
lowych projektów na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej. 

◗ Instytut Monitorowania Mediów nawiàza∏ wspó∏prac´ z Polskà 
Akcjà Humanitarnà, aby pomóc w stworzeniu kompleksowej kam-
panii informacyjnej dotyczàcej jednego z obszarów dzia∏alnoÊci
PAH, poprzez program 'PRaktykuj za granicà'. W ramach wspó∏pracy
z PAH og∏oszono konkurs Instytutu Monitorowania Mediów, skiero-
wany do studentów kszta∏càcych si´ w dziedzinie public relations
i komunikacji. Celem projektu jest opracowanie strategii wyró˝niajà-
cej si´ ze wzgl´du na szczególnà oryginalnoÊç i mo˝liwoÊç realiza-
cji, która pos∏u˝y wypromowaniu jednego z dwóch programów pro-
wadzonych przez Polskà Akcj´ Humanitarnà. Autorzy prac wyró˝-
nionych przez specjalnie powo∏ane jury odb´dà praktyki w wybra-
nych agencjach PR z sieci EurocomPR oraz Herald Communications. 

LISTOPAD
◗ Fundacja Komunikacji Spo∏ecznej og∏osi∏a wyniki badania 
'Komunikowanie na rzecz CSR', dotyczàcego postaw konsumen-
tów oraz liderów opinii wobec idei spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci
biznesu. Autorzy przygotowanego raportu wskazujà, ˝e Polacy
oceniajà przedsi´biorstwa g∏ównie na podstawie jakoÊci ich pro-
duktów lub us∏ug oraz sposobu, w jaki traktujà swoich pracowni-
ków i dostawców. Relatywnie cz´sto jako kryterium oceny badani
wymieniali tak˝e jakoÊç obs∏ugi klienta. Etyczne i odpowiedzialne
post´powanie, zaanga˝owanie, dzia∏alnoÊç spo∏eczna i charyta-
tywna czy sposoby post´powania firmy w odniesieniu do Êrodo-
wiska naturalnego sà uznawane za zagadnienia o drugorz´dnym
znaczeniu. Firmy sà wi´c w Polsce postrzegane przede wszystkim
poprzez pryzmat podstawowych, codziennych ról – roli klienta,
który chce kupiç dobry produkt i byç dobrze obs∏u˝ony, czy roli
pracownika, który chce by go odpowiednio traktowano i uczciwie
wynagradzano. Za najwa˝niejsze zadanie przedsi´biorstwa uzna-
no zapewnianie zatrudnienia, a za najmniej wa˝ne: wspieranie
sztuki i wydarzeƒ kulturalnych. Du˝e zaufanie do rzetelnoÊci in-
formacji podawanych przez firmy na temat zaanga˝owania spo-
∏ecznego i zasad etycznych deklaruje tylko 14% badanych. To za-
ufanie wzros∏oby ponad dwukrotnie, gdyby tego typu informacje
by∏y sprawdzone przez niezale˝ne instytucje. „
W Polsce ca∏y czas uczymy si´, co to takiego jest to CSR, czy-
li Corporate Social Responsibility. O ile ludzkie sprawy ob-
chodzà niektórych z cz∏onków zarzàdów ró˝nych firm, to
majà oni problem w przekonaniu swoich w∏aÊcicieli, bo ci
nie widzà po∏àczenia pomi´dzy nak∏adami finansowymi na
akcje spo∏eczne, a ich rezultatami dla firmy. W Ameryce
przeprowadzono badania, które pokazujà, ˝e zaanga˝owa-
nie spo∏eczne firmy przek∏ada si´ wprost na wartoÊç akcji
na gie∏dzie albo na wzrost obrotów. 
Grzegorz Szczepaƒski, Pieniàdze nie Êmierdzà, Brief, nr 6/2003
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◗ W trzeciej edycji Programu 'Dzia∏aj Lokalnie', organizowanego
przez Akademi´ Rozwoju Filantropii w Polsce przy wspó∏pracy
Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci, spoÊród zg∏oszonych
przez organizacje pozarzàdowe z ca∏ej Polski 560 aplikacji, Komi-
sja Grantowa wybra∏a 187 projektów z zakresu oÊwiaty i edukacji,
spraw spo∏ecznych i kultury. Jak stwierdzajà organizatorzy, w Pol-
sce istnieje wiele miejsc, w których – dzi´ki pomys∏owoÊci osób,
organizacji, samorzàdu, lokalnych przedsi´biorców, instytucji –
realizowane sà wartoÊciowe przedsi´wzi´cia wyzwalajàce spo-
∏ecznà energi´ i zaspokajajàce miejscowe potrzeby. Jednak nie
wszyscy dostrzegajà si∏´ drzemiàcà w spo∏ecznoÊci lokalnej, nie
anga˝ujà mieszkaƒców w realizacj´ swych inicjatyw, zapominajà,
˝e to spo∏ecznoÊç powinna byç inicjatorem i motorem dzia∏aƒ,
a nie ich biernym odbiorcà. Dlatego celem Programu 'Dzia∏aj Lo-
kalnie' jest pomoc w budowaniu aktywnych spo∏ecznoÊci lokal-
nych, w których mieszkaƒcy wspólnie definiujà w∏asne problemy
i starajà si´ im przeciwdzia∏aç bàdê ∏agodziç ich skutki. Nagrodzo-
ne projekty pobudzajà aktywnoÊç i integrujà we wspólnych dzia-
∏aniach mieszkaƒców oraz instytucje ˝ycia lokalnego, a przede
wszystkim w∏adze samorzàdowe, przedsi´biorców, organizacje
spo∏eczne; przyczyniajà si´ do tworzenia mechanizmów wspó∏fi-
nansowania inicjatyw spo∏ecznych przez lokalne instytucje,
przedsi´biorców i mieszkaƒców; wykorzystujà zasoby lokalne
(naturalne, spo∏eczne, ludzkie, fizyczne, finansowe) w realizacji
przedsi´wzi´ç na rzecz spo∏ecznoÊci; prowadzà do konkretnej,
trwa∏ej zmiany w Êrodowisku lokalnym. 

◗ Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, przy wspó∏pracy Telos Partners
oraz People Partnering, rozpocz´∏a program 'Podró˝ do przy-
wództwa' skierowany do przysz∏ych liderów biznesu. Program ma
charakter edukacyjny i dotyczy przede wszystkim podniesienia
poziomu zrozumienia wartoÊci przywództwa i solidnych praktyk
zarzàdczych w prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej i zarzà-
dzaniu przedsi´biorstwem. Organizatorzy zwracajà uwag´ na po-
trzeb´ dzia∏ania na rzecz pozytywnych przemian w polskim Êro-
dowisku biznesu. 

◗ Wr´czone zosta∏y statuetki 'Z∏otych Spinaczy' w konkursie og∏o-
szonym przez Zwiàzek Firm Public Relations. W kategorii 'kampa-
nia spo∏eczna' wygra∏ projekt 'Alkohol – nieletnim dost´p wzbro-
niony! ' zrealizowany przez Zwiàzek Pracodawców Przemys∏u Pi-
wowarskiego – Browary Polskie we wspó∏pracy z Paƒstwowà
Agencjà Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Kampania
trwa∏a przez ca∏e wakacje i mia∏a na celu zmniejszenie rozmiarów
zjawiska sprzeda˝y alkoholu nieletnim oraz zmian´ postaw
sprzedawców i Êwiadków sprzeda˝y. Wyró˝nienia w tej samej ka-
tegorii otrzymali: Rowland Communications i Stowarzyszenie
Przyjació∏ Integracji za projekt 'P∏ytka wyobraênia to kalectwo'
zrealizowany ze Stowarzyszeniem Przyjació∏ Integracji, Feedback
Hill&Knowlton za projekt 'Polskie danie dla Europy' zrealizowany
dla Fundacji 'Unia i Polska' oraz Apsys Polska i Headlines 
Brand & Corporate Communication za projekt 'Nie kupuj od prze-
mytników!' zrealizowany dla World Wildlife Fund (WWF), organi-
zacji dzia∏ajàcej na rzecz ochrony przyrody. 

◗ Po raz trzeci przyznano stypendia m∏odym naukowcom w zaini-
cjowanym przez redakcj´ Polityki programie 'Zostaƒcie z nami'.
W pierwszym konkursie przyznano 16 stypendiów, w drugim 22,

a w trzecim ju˝ 25. Prawie 500 z∏o˝onych aplikacji ocenia∏o jury
z∏o˝one z wybitnych przedstawicieli nauki, a w koƒcowej fazie –
równie˝ fundatorów, dzi´ki którym zainwestowano w rozwój ta-
lentów ju˝ ponad 600 tys. z∏. WÊród fundatorów nale˝y wymieniç
m. in. Fundacj´ Bankowà im. Leopolda Kronenberga, 
PROKOM Software S.A., Fundacj´ J&S Pro Bono Poloniae, 
PKO Bank Polski, Grupa PZU, Polpharma S.A., Provident Polska, 
Commercial Union, PKN Orlen S.A., Fundacja WARTA, DHL Express. „
W Êwiecie wyznawcy idei odpowiedzialnego biznesu (ang.
Corporate Social Responsibility, w popularnym skrócie CSR)
stowarzyszajà si´, organizujà mi´dzynarodowe spotkania,
wydajà czasopisma i ksià˝ki, wchodzà ze swoimi programa-
mi do wy˝szych uczelni. Tworzà coraz szerszy, choç ciàgle
elitarny kràg, do którego po prostu wypada aspirowaç. Od-
powiedzialny biznes wy∏ania si´ z ich deklaracji jako do-
browolnie przyj´ty imperatyw prowadzenia firmy w zgo-
dzie z zasadami etyki i respektem dla Êrodowiska natural-
nego oraz dzielenia si´ zyskami ku po˝ytkowi spo∏eczne-
mu. (...) W ÊwiadomoÊci Polaków sprawa jest mocno zap´-
tlona. Mo˝na powiedzieç: moja firma p∏aci podatki, a paƒ-
stwo powinno rozumnie dysponowaç tymi pieni´dzmi na
edukacj´, ochron´ Êrodowiska i zdrowia obywateli. To nie
jest mój problem! (...) Z∏oÊliwi pytajà, czy odpowiedzialny
biznes nie jest zwrotem do ty∏u w stron´ jakiejÊ korporacyj-
nej postaci socjalizmu? 
Ewa Nowakowska, Dawanie ma branie, Polityka, nr 42/2003„
◗ Og∏oszono wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut
Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà we wspó∏pracy z Partners for 
Financial Stability Program na temat zakresu informacji dotyczà-
cych nadzoru korporacyjnego i spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci,
podawanych na stronach internetowych przez najwi´ksze spó∏ki
publiczne, sektor bankowy, sektor funduszy inwestycyjnych i fun-
duszy emerytalnych. Podobne badanie przeprowadzono ju˝
wczeÊniej w innych paƒstwach naszego regionu: Czechy, Estonia,
W´gry, Litwa, ¸otwa, S∏owacja i S∏owenia. Okaza∏o si´, ˝e wpraw-
dzie ju˝ 96% spó∏ek obecnych na Warszawskiej Gie∏dzie Papie-
rów WartoÊciowych ma swojà witryn´ internetowà, ale tylko 63%
witryn ma dzia∏ relacji inwestorskich. ZaÊ tylko w 32% przypad-
ków informacje z zakresu relacji inwestorskich dost´pne sà w j´-
zyku angielskim. W polskim sektorze bankowym 80% badanych
banków ujawnia na swoich stronach szczegó∏y w zakresie struktu-
ry organów nadzorujàcych, ale tylko 40% banków podaje do pu-
blicznej wiadomoÊci informacje dotyczàce praw akcjonariuszy.
Z kolei w sektorze funduszy inwestycyjnych i emerytalnych bada-
ne przedsi´biorstwa komunikujà niemal wy∏àcznie to, co jest wy-
magane przez prawo i trudno znaleêç na ich stronach jakiekol-
wiek informacje o stosowanych zasadach corporate governance,
czy zasadach polityki inwestycyjnej, zgodnych z zasadami spo-
∏ecznej odpowiedzialnoÊci. Przedstawione badania komentowali
m. in. Prezes Pekao S.A. Jan Krzysztof Bielecki, Prezes PTE Allianz
Polska S.A. Pawe∏ Wojciechowski, Prezes BPH PBK S.A. Józef Wan-
cer i Maciej Dzier˝anowski z Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà
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Rynkowà. Na zakoƒczenie prezentacji, Geoffrey Mazullo, Dyrektor
PFS Program, zwróci∏ uwag´, ˝e badano spó∏ki w krajach, które
niebawem majà wejÊç do Unii Europejskiej i b´dà musia∏y dosto-
sowaç si´ do unijnych wymogów ujawniania informacji, ponie-
wa˝ napotkajà na bardziej Êwiadomych – pod wzgl´dem zasad
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci – inwestorów i konsumentów. 

◗ W gmachu Teatru im. Juliusza S∏owackiego w Krakowie odby∏a
si´ uroczystoÊç, podczas której 23 organizacje pozarzàdowe we-
sz∏y do grona laureatów konkursu na Najlepszà Inicjatyw´ 
Obywatelskà Pro Publico Bono. Konkurs zosta∏ zainicjowany
w 1999 roku przez premiera Jerzego Buzka. W ciàgu pi´ciu lat
dzia∏ania zg∏osi∏o si´ ju˝ blisko tysiàc organizacji pozarzàdowych
z ca∏ej Polski. W 2003 roku Kapitu∏a Konkursu postanowi∏a wyró˝-
niç tytu∏em honorowym 'Instytucja Pro Publico Bono' trzy organi-
zacje: Polskà Akademi´ Umiej´tnoÊci – tworzàcà podstawy nieza-
le˝nej myÊli, nauki i edukacji; Fundacj´ Partnerstwo dla Ârodowi-
ska – wspierajàcà programy s∏u˝àce ochronie Êrodowiska natural-
nego; oraz Fundacj´ 'Instytut Tertio Millennio' – prowadzàcà dzia-
∏alnoÊç edukacyjnà s∏u˝àcà upowszechnianiu myÊli i nauczania
spo∏ecznego Jana Paw∏a II. Nagrod´ g∏ównà dla organizacji o za-
si´gu ogólnopolskim dosta∏a Federacja Polskich Klubów Kobiet po
Mastektomii 'Amazonki', a nagrod´ g∏ównà dla organizacji o za-
si´gu regionalnym – Dom Spotkaƒ im. Angelusa Silesiusa z Wro-
c∏awia. 

◗ Instytut Spraw Publicznych zorganizowa∏ konferencj´ 'Szklany
sufit – bariery i ograniczenia karier kobiet'. Podczas konferencji
zosta∏y m. in. zaprezentowane wyniki badaƒ dotyczàce szans
i ograniczeƒ oraz Êcie˝ek karier zawodowych kobiet i m´˝czyzn
w Êwiecie polityki, biznesu oraz informacje na temat udzia∏u ko-
biet w samorzàdach lokalnych. Dyskutowano na temat instrumen-
tów prawnych zwiàzanych z zagadnieniem równych szans kobiet
i m´˝czyzn oraz sposobów przeciwdzia∏ania barierom awansu
kobiet. 

◗ 'Akademia Szko∏y z Klasà' to nowy program wielkiej akcji spo-
∏ecznej 'Szko∏a z klasà', prowadzonej przez 'Gazet´ Wyborczà',
Fundacj´ Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl,
pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwa-
Êniewskiego, a finansowanej przez Agor´ S.A. W ramach 'Akade-
mii Szko∏y z Klasà' organizatorzy chcà 'wesprzeç szko∏y z klasà,
tak by jeszcze lepiej, ciekawiej, màdrzej, twórczo i nowoczeÊnie
uczy∏y nasze dzieci. By wi´cej by∏o zaj´ç rozszerzajàcych wiedz´,
wi´cej inspiracji intelektualnych, a nawet mody i snobizmu na
uczenie si´. ' Osiem firm otrzyma∏o tarcz´ i tytu∏ 'Przyjaciela szko-
∏y z klasà': Microsoft, Danone Polska, PKO Bank Polski, Acco Polska,
Nestl¯ Polska S.A., ˚AK Wydawnictwo Edukacyjne, Fundacja Orlen
'Dar Serca' i kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges. Wszystkie
zadeklarowa∏y po 25 tysi´cy z∏otych i znalaz∏y si´ na z∏otej liÊcie
Przyjació∏ Akademii. 

◗ W ABB w Polsce przygotowano wytyczne bezpiecznego u˝ytko-
wania samochodów s∏u˝bowych, które sà uzupe∏nieniem obowià-
zujàcych przepisów o ruchu drogowym. Analiza dost´pnych ba-
daƒ potwierdza, ˝e grupà najwi´kszego ryzyka w ca∏ej populacji
kierowców sà w∏aÊnie kierowcy samochodów s∏u˝bowych. Firma
zwraca si´ do swoich pracowników, którzy u˝ywajà samochody

w celach s∏u˝bowych, aby przyk∏adali wi´kszà wag´ do zachowa-
nia si´ na drogach, do odpowiedzialnego planowania podró˝y, do
kontroli stanu technicznego pojazdów. W dokumencie przygoto-
wanym dla pracowników, ABB informuje o wynikach ró˝nych ba-
daƒ naukowych na temat predyspozycji do bezpiecznego kiero-
wania samochodem, zale˝noÊci pomi´dzy patologicznymi zacho-
waniami kierowców w kontekÊcie spo∏ecznym a liczbà wypadków
powodowanych przez nich, czynnikach zwi´kszajàcych zagro˝e-
nie wypadkiem. Dokument zawiera wiele wskazaƒ szczegó∏o-
wych, dotyczàcych m. in. zasad planowania podró˝y i stosowania
przerw, korzystania z telefonów komórkowych (z zestawem g∏o-
Ênomówiàcym), zachowania wobec innych kierowców (obraêliwe
gesty, pouczenia, 'mruganie' Êwiat∏ami), zasad korzystania z radia
w samochodzie, itp. Inicjatywa ta, podj´ta w grudniu 2003 roku
przez firm´, jest zwiàzana z realizacjà zobowiàzaƒ zawartych
w Polityce Spo∏ecznej ABB, które dotyczà m. in. 'zapewnienia bez-
piecznych i zdrowych warunków wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych oraz podejmowania dzia∏aƒ zapobiegajàcych wy-
padkom i zranieniom w pracy'. Obowiàzuje pracowników 
ABB w Polsce od poczàtku 2004 roku. 

◗ Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (www. filantropia. org. pl)
uruchomi∏a serwis internetowy Vademecum Dobroczyƒcy, skiero-
wany do firm, które podejmujà programy z zakresu zaanga˝owa-
nia spo∏ecznego. Serwis jest narz´dziem u∏atwiajàcym firmom sta-
wianie pierwszych kroków na polu aktywnoÊci spo∏ecznej i po-
wsta∏ w ramach partnerskiej wspó∏pracy z Fundacjà Bankowà im.
Leopolda Kronenberga, która od kilku lat wspiera finansowo i me-
rytorycznie dzia∏ania Akademii zorientowane na promowanie no-
woczesnej filantropii korporacyjnej. W serwisie znajdujà si´ nie
tylko przydatne informacje na temat podatków, gotowe formula-
rze umów darowizny, cesji, ale tak˝e bogaty s∏ownik filantropii
biznesu (niemal 100 podstawowych terminów), przyk∏ady sku-
tecznej wspó∏pracy firm z organizacjami spo∏ecznymi w Polsce
i przeglàd publikacji na temat filantropii i spo∏ecznej odpowie-
dzialnoÊci biznesu. Czytelnicy mogà te˝ znaleêç bardzo praktycz-
ne informacje, np. Dlaczego warto byç firmà zaanga˝owanà spo-
∏ecznie?, Jak znaleêç partnera spo∏ecznego?, Tworzenie strategii
dzia∏aƒ prospo∏ecznych firmy. Eksperci Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce proponujà te˝ swojà pomoc w postaci us∏ug
konsultingowych m. in. z zakresu projektowania programów spo-
∏ecznych w firmach. Oferta Akademii skierowana jest g∏ównie do
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, które zamierzajà zaanga˝o-
waç si´ w dzia∏ania prospo∏eczne. Zgodnie ze swojà misjà, 
Akademia promuje nowoczesnà filantropi´ przedsi´biorstw, a jako
organizacja nie nastawiona na zysk, dochody z dzia∏alnoÊci dorad-
czej i konsultacyjnej przeznacza na konto funduszu stypendialnego
'Agrafka' dla uzdolnionej m∏odzie˝y z ma∏ych miejscowoÊci. 

◗ W IV edycji Konkursu 'Kobieta Przedsi´biorcza' Kapitu∏a nagro-
dzi∏a szeÊç kobiet spoÊród blisko 200 zg∏oszonych kandydatek.
Potrafi∏y one – dzi´ki ogromnej determinacji i wytrwa∏oÊci – za∏o-
˝yç firmy, rozwijaç je, prowadziç dzia∏alnoÊç spo∏ecznà oraz
umiej´tnie godziç karier´ z ˝yciem rodzinnym i osobistym. W tym
roku Unia Europejska uzna∏a ten program, prowadzony od 2000
roku przez AVON Poland, za jeden z najlepszych w krajach 
Europy Ârodkowej i Wschodniej w zakresie promowania 
przedsi´biorczoÊci kobiet. 



[EKOLOGIA]
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GRUDZIE¡
◗ W Wy˝szej Szkole Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania im. 
L. Koêmiƒskiego w Warszawie odby∏a si´ ju˝ po raz czwarty do-
roczna konferencja poÊwi´cona etyce biznesu, zorganizowana
przez Centrum Etyki Biznesu, tym razem pod has∏em: 'UczciwoÊç
w Êwiecie finansów'. Wystàpienia zaproszonych panelistów doty-
czy∏y przede wszystkim zasad post´powania instytucji finanso-
wych wobec klientów. Etyczne dzia∏anie w codziennej praktyce to
koniecznoÊç udzielania przejrzystych i jasnych informacji oraz 
unikania sytuacji, w której wykorzystuje si´ fakt posiadania wi´k-
szej wiedzy ni˝ klient. W wyk∏adzie wprowadzajàcym prof. Woj-
ciech Gasparski, Dyrektor Centrum Etyki Biznesu, zwraca∏ uwag´
na dylematy etyczne osób zaanga˝owanych w operacje na ryn-
kach finansowych, zwiàzane np. z podporzàdkowaniem w∏asne-
go interesu pracownika interesowi klienta, czy potencjalnym kon-
fliktem mi´dzy dba∏oÊcià o zysk firmy a troskà o zysk klienta. 
Z kolei Prezes Deutsche Bank Polska dr Krzysztof Kalicki przesta-
wia∏ zasady etyczne banku na poziomie operacyjnym, dotyczà-
ce g∏ównie wprowadzanych procedur, kodeksu post´powania
i innych instrumentów, które nie dopuszczajà do powstawania
sytuacji wàtpliwych etycznie. Kontrowersyjne okaza∏y si´ takie
pytania, jak: Czy banki powinny przyczyniaç si´ do realizacji
priorytetów spo∏ecznych w kraju swojego funkcjonowania? Czy
klienci powierzajàc swoje pieniàdze bankom powinni w jakimÊ
stopniu wywieraç wp∏yw na kierunki polityki kredytowej tych
banków? Czy banki powinny kredytowaç przedsi´wzi´cia go-
spodarcze, które sà niezgodne ze strategià zrównowa˝onego
rozwoju Polski? 

◗ Og∏oszono wyniki czwartej edycji konkursu 'Tylko ryba nie bie-
rze', prowadzonego przez Program 'Przeciw Korupcji' Fundacji 
im. Stefana Batorego we wspó∏pracy z Helsiƒskà Fundacjà Praw
Cz∏owieka, dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyj-
nych na najlepszy materia∏ poÊwi´cony korupcji w Polsce i me-
chanizmom jej przeciwdzia∏ania. Na konkurs nades∏ano 138 prac
przygotowanych przez 55 dziennikarzy, przyznano 6 nagród. „
Nat∏ok informacji o aferach korupcyjnych, nadu˝yciach
i niejasnych powiàzaniach Êwiata gospodarki i polityki,
sprawia, ˝e z trudem dociera do opinii publicznej przeko-
nanie o uczciwym, odpowiedzialnym spo∏ecznie, etycznym
biznesie. A nie jest to wcale zjawisko rzadkie. (...) Jedna
trzecia dzia∏ajàcych w Polsce przedsi´biorstw podejmuje
ró˝nego rodzaju inicjatywy dotyczàce odpowiedzialnoÊci
spo∏ecznej. 
Andrzej Gestern, Nie tylko korupcja, Rzeczpospolita, 26.02.2003 „
◗ Amerykaƒski magazyn 'Fortune' wyró˝ni∏ dziesi´ç najlepszych
firm w Europie, dla których warto pracowaç. Agora S.A. jest na tej 
liÊcie jedynà firmà spoza Europy Zachodniej. Do listy europejskiej
dziennikarze 'Fortune' wytypowali najpierw 65 firm. W ka˝dej
przeprowadzili badania i wywiady z pracownikami, po czym wy-
brali pierwszà dziesiàtk´. Pozosta∏e firmy wytypowane za wysokà
kultur´ pracy to m. in. Novartis, Siemens, IKEA, Danone Polska.

◗The Shell Centenary Scholarship Foundation ufundowa∏o kolej-
ne ca∏oroczne stypendium dla absolwenta uczelni wy˝szej.
W tym roku po raz pierwszy stypendium otrzyma∏a Polka – Pani
Aneta Jurska. Sà one przyznawane absolwentom wy˝szych uczel-
ni, którzy zdobytà wiedz´ pragnà wykorzystaç na rzecz rozwoju
swojego kraju. Ka˝dego roku ponad 60 studentów z ca∏ego Êwiata
otrzymuje ca∏oroczne stypendia ufundowane przez firm´ Shell. „
W krajach wysoko rozwini´tych dawno ju˝ zrozumiano, ˝e
firmy muszà funkcjonowaç w kontekÊcie wartoÊci spo∏ecz-
nych, jeÊli ich rozwój ma s∏u˝yç nie tylko zyskowi. Szukanie
nowych modeli zarzàdzania sz∏o w parze z porzuceniem
tradycyjnego myÊlenia, ˝e biznesem biznesu jest biznes. (...)
Zrównowa˝ony Rozwój (ZR) oznacza zachowanie przez fir-
m´ równowagi mi´dzy trzema aspektami jej funkcjonowa-
nia: rozwojem ekonomicznym, rozwojem pracowników
i otoczenia spo∏ecznego, a jakoÊcià Êrodowiska. 
Krzysztof Polak, OdpowiedzialnoÊç w biznesie po
prostu si´ op∏aca, Gazeta Prawna, 6.06.2003 „
◗ Wr´czono nagrody 7 edycji Konkursu Ministra Ârodowiska 'Lider
Polskiej Ekologii'. Statuetk´ i honorowy tytu∏ Lidera Polskiej 
Ekologii 2003 otrzymali realizatorzy 10 najlepszych przedsi´wzi´ç
s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska. Zadaniem Konkursu jest upo-
wszechnianie metod osiàgania sukcesów gospodarczych dzi´ki
dzia∏aniom na rzecz ochrony Êrodowiska. W tym roku do konkursu
przystàpi∏o 129 przedsi´wzi´ç – 82 gminy i 47 przedsi´biorstw. Do
wizytacji, które stanowi∏y koƒcowy etap oceny, Rada Programowa
wybra∏a 29 przedsi´wzi´ç. W kategorii 'przedsi´biorstwo' tytu∏ 
Lidera Polskiej Ekologii otrzyma∏y: Spó∏ka Energetyczna 
'Jastrz´bie' S.A. oraz Zak∏ad Us∏ugowy 'Park LeÊny' z Gliwic. 

◗ Presti˝owà nagrod´ im. Andrzeja Bàczkowskiego za wk∏ad
w dialog spo∏eczny w Polsce otrzyma∏a Prezydent Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Prywatnych dr Henryka Bochniarz. Ka-
pitu∏a zwróci∏a uwag´, ˝e w sytuacji szczególnych napi´ç spo∏ecz-
nych, ale te˝ i olbrzymich wyzwaƒ, przed jakimi stoi nasz kraj, po-
stawa dialogu spo∏ecznego w sposób nowoczesny i otwarty s∏u˝y
dobru wspólnemu – d∏ugofalowej poprawie sytuacji na rynku
pracy, poprawie warunków wzrostu gospodarczego i jakoÊci ˝ycia
w Polsce. Henryka Bochniarz ∏àczy w dialogu postaw´ b´dàcà wy-
razem poglàdów istotnej si∏y spo∏ecznej z dzia∏aniem na rzecz do-
bra wspólnego. Laureatka przekaza∏a towarzyszàcy nagrodzie
czek na 25 tys. z∏ szkole z mazurskiego Bukwa∏du z przeznacze-
niem na fundacj´ wyrównujàcà szanse m∏odzie˝y wiejskiej. 

◗ Radiowa Trójka wraz z Towarzystwem 'Nasz Dom' zorganizowa-
∏a ju˝ po raz jedenasty akcj´ zbierania funduszy na rodzinne do-
my dziecka pod has∏em 'Pocztówka do Âw. Miko∏aja'. Patronami
i wspó∏organizatorami akcji w tym roku byli Poczta Polska oraz
Shell Polska. 

◗ Odby∏a si´ prezentacja wyników pierwszego badania dotyczà-
cego nadu˝yç gospodarczych w polskich firmach, przeprowadzo-
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nego przez firm´ Deloitte Polska. Sonda˝ przeprowadzono wÊród
wy˝szej kadry kierowniczej tysiàca najwi´kszych polskich przed-
si´biorstw. Prawie 60% respondentów zetkn´∏o si´ w ciàgu ostat-
nich trzech lat z przypadkiem nadu˝ycia gospodarczego w swojej
firmie. W wi´kszym stopniu dotyczy to firm, które zatrudniajà po-
nad 1000 pracowników. Za najpowa˝niejsze i najgroêniejsze dla
gospodarki przest´pstwa ankietowani uznali ∏apownictwo i ko-
rupcj´ (82%), przest´pczoÊç zorganizowanà (61,5%), sprzeniewie-
rzenie majàtku firmy (43%) i fa∏szowanie dokumentów finanso-
wych (26,5%). Na pytanie dotyczàce przeciwdzia∏ania powstawa-
niu nadu˝yç w firmie ponad 90% badanych stwierdzi∏o, ˝e meto-

dà kontroli nadu˝yç w ich firmie jest procedura akceptacji zaku-
pów. Prawie 33% badanych stwierdzi∏o, ˝e posiada ju˝ formalny
kodeks etyki obowiàzujàcy pracowników firmy, a 25% zamierza
wprowadziç w ciàgu najbli˝szych dwóch lat taki kodeks. Z kolei
24% firm posiada ju˝ system umo˝liwiajàcy pracownikom anoni-
mowe przekazywanie informacji o zaistnia∏ych nadu˝yciach go-
spodarczych (whistleblowing). W raporcie 'Nadu˝ycia gospodar-
cze w polskich firmach – wyniki badania sonda˝owego 2003'
zwraca si´ te˝ uwag´ na to, ˝e szczególne obawy respondentów
budzi niezdolnoÊç polskiego wymiaru sprawiedliwoÊci do sku-
tecznego rozwiàzania problemu nadu˝yç gospodarczych. 

◗ Program ‘Dobry Obywatel’ Grupy Michelin w Polsce
◗ Nowa publikacja UNDP ‘HIV/AIDS, prawa cz∏owieka 

w miejscu pracy’ 
◗ ‘Kubusiowe plasterki’: 3M Poland z Polskim Czerwonym Krzy˝em
◗ Polityka klimatyczna Polski do roku 2020 przyj´ta przez 

Rad´ Ministrów 
◗ ‘Podró˝ do Ziemi Obiecanej’ FinLife 
◗ ‘Bàdê partnerem - daj szans´’ Stowarzyszenia Rozwoju 

Lokalnego i Filantropii
◗ Servisco - Fundacja ‘Promyk S∏oƒca Dzieciom’
◗ ‘Szko∏a Radosnego Rozwoju’ Torfarm
◗ Green Apple Awards 2003 Gold Winner dla Elektrowni 

Turów S.A.  
◗ BP Polska wspiera leczenie osób niepe∏nosprawnych 

za pomocà dogoterapii
◗ KGHM Polska Miedê S.A. firmà przyjaznà ludziom i Êrodowisku
◗ Wielka Kampania ˚ycia AVON Kontra Rak Piersi
◗ II Ekolaury przyznane przez Polskà Izb´ Ekologii
◗ ‘GMO - poznajmy swoje poglàdy’ - konferencja Instytutu 

na Rzecz Ekorozwoju
◗ PTK Centertel sponsorem II edycji ‘Zareaguj 

przeciwko przemocy!’ 
◗ Szkolny program zbiórki zu˝ytych baterii Organizacji 

Odzysku REBA
◗ I Kongres i ‘Bia∏a Ksi´ga’ Polskiego Forum Strategii Lizboƒskiej
◗ Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji WARTA S.A.

Liderem Pracy Organicznej
◗ IBM Polska ‘KidSmart’
◗ ‘Bia∏a Ksi´ga’ Konfederacji Pracodawców Polskich 

i Grant Thornton
◗ Bezp∏atne szkolenia dla bezrobotnych i zagro˝onych utratà 

pracy IMC Konsulting
◗ Schering AG na Dzieƒ Wagarowicza: ‘Antykoncepcja zaplanuj 

swoje ˝ycie’

◗ Program Wspierajàcy ‘M∏odzie˝ i Wiedza’ firmy Siemens 
i Politechniki Warszawskiej

◗ Nowa edycja ‘P∏ytka wyobraênia to kalectwo’ Stowarzyszenia
Przyjació∏ Integracji i Philip Morris Polska

◗ Akcja ‘Drzewko za butelk´’ firm realizujàcych Program 
‘OdpowiedzialnoÊç i Troska’

◗ Po raz trzeci ‘Obiad za SMS’ z inicjatywy PCK i firmy Polkomtel 
(Plus GSM)

◗ Kampania Fundacji ABC XXI ‘Ca∏a Polska czyta dzieciom’
◗ World Wildlife Fund (WWF) Klub ‘Biznes dla Przyrody’ 
◗ VI edycja Programu: ‘Przedsi´biorstwo Fair Play’
◗ ‘Telekomunikacja Polska Dzieciom’
◗ Deutsche Bank Polska dla Fundacji Warszawskie Hospicjum 

dla Dzieci
◗ Polska Telefonia Cyfrowa ‘Telefon w s∏usznej sprawie’
◗ PCK / Novartis ‘Oddech ˝ycia’
◗ Federacja Polskich Banków ˚ywnoÊci ‘Âwiàteczna 

Zbiórka ˚ywnoÊci’
◗ Novo Nordisk - Sieç kafejek internetowych: NovoWebCafe
◗ Renault ‘Kierowca na szóstk´’
◗ PZH - ‘Bezpieczny produkt’
◗ Kampania ‘Sprzàtanie u êród∏a’ 
◗ Poczta Polska ‘Wyprawka szkolna’
◗ EKO-Inicjatywa i International Paper Kwidzyn S.A. - 

‘Czerpaç mo˝na nie tylko zyski - czyli ekologiczna produkcja 
papieru czerpanego’

◗ INVEST-BANK ‘Kieruj si´ sercem’
◗ ‘Kanon Ksià˝ek dla Dzieci i M∏odzie˝y’ 
◗ ING Bank Âlàski dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach 
◗ ICI Polska - ‘Otwarte Drzwi’
◗ TESCO dla CARITAS 
◗ Bayer ‘Pod Mocnym Anio∏em’

INNE INICJATYWY
GODNE ZAINTERESOWANIA
W 2003 ROKU
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SA8000 W ˚YRARDOWIE

Thomson ˚yrardów jest szóstà firmà w kraju, która uzyska∏a
certyfikat zgodnoÊci systemu zarzàdzania odpowiedzialnoÊcià
spo∏ecznà z normà SA8000. SA8000 to uniwersalna norma prze-
znaczona do stosowania w systemie niezale˝nej weryfikacji,
okreÊlajàca wymogi w zakresie odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej, ja-
kie dana firma powinna spe∏niaç. Certyfikat zgodnoÊci strategii
odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej w danej firmie z wymaganiami
normy SA8000 Êwiadczy o tym, ˝e procesy zwiàzane z istotnymi
elementami polityki spo∏ecznej realizowane sà w sposób kontro-
lowany oraz, ˝e realizowane sà zadania zmierzajàce do osiàgni´-
cia okreÊlonych celów spo∏ecznych w procesie ciàg∏ej poprawy
wyników. Inicjatorzy wdro˝enia normy SA8000 w firmie Thomson
˚yrardów zaznaczajà, ˝e 'wdro˝enie normy spo∏ecznej odpowie-
dzialnoÊci by∏o autonomicznà decyzjà kierownictwa firmy. G∏ów-
nym celem by∏o sklejenie wszystkich wczeÊniej wdro˝onych stan-
dardów i zape∏nienie luk mi´dzy nimi.' 

W przypadku Thomson ˚yrardów wdro˝enie SA8000 to fina∏
dzia∏alnoÊci standaryzacyjnej, prowadzonej od 1997 roku, gdy
powsta∏ zak∏ad. Na poczàtku by∏ certyfikat podstawowy, czyli ISO
9002. W miar´ rozwoju firmy zacz´to si´ zastanawiaç nad kwe-
stiami Êrodowiskowymi i wdro˝ono ISO 14001, kiedy ta norma
jeszcze nie by∏a popularna, gdy nie by∏o przepisów regulujàcych
kwestie opakowaniowe i emisyjne. W efekcie, obecnie tylko 2%
odpadów trafia na wysypisko. Z tego te˝ okresu datuje si´ zacie-
Ênienie wspó∏pracy z dostawcami. W negocjacjach z dostawcami
opracowano m. in. model zwrotnego opakowania. Równie˝ ca∏y
z∏om elektroniczny jest odbierany przez licencjonowanà firm´ ze-
wn´trznà. Nast´pnie zacz´to pracowaç nad wdro˝eniem normy
z zakresu BHP i budowà systemu, który wspomaga∏by szybkà
identyfikacj´ zagro˝eƒ i wprowadza∏ szeroko rozumianà prewen-
cj´. Tak powsta∏ system integrujàcy zarzàdzanie BHP i Êrodowi-
skiem. Pod koniec 2002 r. postanowiono zbudowaç system, który
obejmie wszystkie procesy wspomagajàce produkcj´ – a wi´c nie
zwiàzane bezpoÊrednio z produktem, z jego jakoÊcià. Nowy sys-
tem zbudowano w oparciu o nowe wydanie normy ISO 9001
z 2000 r. i polega∏ on na zintegrowaniu wszystkich trzech syste-
mów: Êrodowiska, BHP i jakoÊci Êwiadczonych us∏ug. Kolejnym
krokiem by∏o dodanie do tego normy SA8000. 

Norma w niektórych przypadkach jest bardziej restrykcyjna
ni˝ regulacje w polskim prawie pracy. Polska nie ratyfikowa∏a bo-
wiem wszystkich konwencji Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy,
do których m. in. odwo∏uje si´ SA8000. Tak wi´c, aby zmieÊciç si´
w normie, trzeba by∏o przyjàç dodatkowe, nie obligatoryjne zobo-
wiàzania. Thomson ˚yrardów zmodyfikowa∏ regulamin pracy, aby
certyfikacja by∏a mo˝liwa. Wed∏ug przedstawicieli Thomson
˚yrardów 'spo∏eczna odpowiedzialnoÊç ma byç naturalnà konse-
kwencjà przemyÊleƒ o miejscu firmy w otoczeniu, ma wynikaç

z jej samoÊwiadomoÊci.' Certyfikaty SA8000 posiada ju˝ 320 firm
na Êwiecie, w 38 krajach, zatrudniajàcych ∏àcznie prawie 200 000
pracowników. W Polsce pierwszà firmà, która uzyska∏a certyfikat
SA8000 jest Elektrownia Opole S.A. Póêniej takie certyfikaty uzy-
ska∏y, m. in. AVON Poland, Nord, Wall BDA, MPS International 
Koszalin, Elektrownia ¸aziska S.A. Jednostkà certyfikujàcà jest
BVQI Polska. 

NA WYSPY ROBINSONA 

Program pod has∏em: 'Na czas. Na miejsce. Na wyspy Robin-
sona. ' Spedpol podjà∏ we wrzeÊniu 2003 roku we wspó∏pracy
z Fundacjà 'Robinson Crusoe'. Oprócz wk∏adu pracowników
Spedpolu na zasadach wolontariatu, w ramach prowadzenia tzw.
Klubów Robinsona edukujàcych wchodzàce w doros∏e ˝ycie
dzieci z domów dziecka Spedpol zobowiàza∏ si´ tak˝e do finan-
sowego wsparcia tej inicjatywy. G∏ównym celem programu jest
praktyczna edukacja dzieci m. in. poprzez: nauk´ umiej´tnoÊci
komputerowych, nauk´ zawodu przydatnego w danym regionie,
nauk´ pozyskiwania Êrodków na potrzeby spo∏ecznoÊci lokalnej,
nauk´ odpowiedzialnoÊci poprzez regularnà wspó∏prac´ z Fun-
dacjà. Celem Fundacji 'Robinson Crusoe' jest tworzenie nowego
modelu solidarnoÊci spo∏ecznej przez anga˝owanie i uwra˝liwia-
nie tych, którym si´ powiod∏o (m∏odzie˝ z dobrych szkó∏, przed-
stawiciele klasy Êredniej) w pomoc placówkom opiekuƒczo –
wychowawczym. 

Do udzia∏u w programie zg∏osi∏o si´ kilkanaÊcie osób z ró˝-
nych Rejonów Spedpolu. Ostatecznie konsultantami Klubów
Robinsona zosta∏o pi´ç osób. Dzi´ki zaanga˝owaniu pracowni-
ków Spedpolu powsta∏y dwa zupe∏nie nowe kluby – w Krakowie
i w Warszawie, a jeden z ju˝ istniejàcych otrzyma∏ wsparcie. Klub
Robinsona powstaje, jeÊli w danym domu dziecka jest minimum
szeÊcioro ch´tnych w wieku od 14 do 18 lat. Do Klubu mo˝e wstà-
piç ka˝dy zainteresowany, jednak jest to pewne zobowiàzanie
(uczestnictwo w spotkaniach Klubu, projektach, podejmowanie
wyzwaƒ, samodzielnych zadaƒ). Podstawà pracy Klubu sà regu-
larne spotkania i realizacja wspólnych projektów. Spotkania
w klubach odbywajà si´ co tydzieƒ przez ok. 3 – 4 godziny. 

Istotà kontraktu - umowy mi´dzy Fundacjà i Robinsonem jest
wzajemnoÊç dzia∏ania. Robinson mo˝e oczekiwaç od Fundacji
pomocy, je˝eli sam wyka˝e si´ aktywnoÊcià wobec innych (spo-
∏ecznoÊci lokalnej, potrzebujàcych, s∏abszych). Zasada jest prosta:
'chcesz pomocy – sam pomó˝ innym albo zrób coÊ samodzielnie,
a wtedy my b´dziemy ci´ wspieraç z ca∏ych si∏'. Przedmiotem
umowy mo˝e byç ka˝da potrzeba Robinsona, która ma zwiàzek
z jego rozwojem i samodzielnoÊcià. W ramach kontraktu
Robinson wykonuje coÊ na rzecz domu dziecka (np. remont ro-
werów, odmalowanie biblioteki, pomoc w nauce wybranej oso-
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bie), ale preferowane jest dzia∏anie poza placówkà, np. w oÊrod-
kach pomocy spo∏ecznej, schroniskach dla zwierzàt. Za modelo-
wy mo˝na uznaç nast´pujàcy kontrakt: dziewczyna chodzi do
szko∏y fryzjerskiej, bardzo potrzebuje profesjonalnego sprz´tu do
strzy˝enia, wówczas Fundacja zakupi maszynk´ i no˝yczki,
a Robinsonka przez pó∏ roku b´dzie strzyg∏a panie w domu
samotnej matki. 

Jednà z zasad dzia∏ania Klubu jest sta∏a obecnoÊç wolontariu-
sza – konsultanta, który towarzyszy klubowiczom. Aby pomóc Ro-
binsonom w usamodzielnianiu, trzeba zaanga˝owaç si´ na d∏u-
˝ej. DoÊwiadcza si´ wówczas zarówno zwyci´stw, jak i pora˝ek.
W du˝ych miastach jest wiele atrakcji odciàgajàcych klubowiczów
od cierpliwej realizacji kontraktu. Dlatego niektórzy si´ wycofujà.
Ci, którzy zostajà, sà coraz silniejsi i zmieniajà swoim dzia∏aniem
najbli˝sze otoczenie. Podstawowym narz´dziem pracy w Klubie
sà programy doskonalàce lub wspomagajàce zdobywanie nowych
umiej´tnoÊci (Rekonesans, Praktika, Virtua). Program pomaga
dzieciom w prze∏amaniu barier i przezwyci´˝aniu trudnoÊci
w niby prostych, a dla nich tak trudnych czynnoÊciach, wymagajà-
cych samodzielnoÊci i inicjatywy w codziennym ˝yciu. 

W ramach budowania spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci Spedpol
coraz wi´cej uwagi przywiàzuje do wsparcia lokalnych spo∏ecz-
noÊci nie tylko poprzez pomoc finansowà, ale tak˝e poprzez za-
anga˝owanie pracowników w wolontariat spo∏eczny. Dzi´ki wo-
lontariatowi firma, poprzez swoich pracowników, ma szans´ bar-
dziej aktywnego uczestniczenia w ˝yciu lokalnych spo∏ecznoÊci.
Do monitorowania dzia∏aƒ podejmowanych w obszarze wsparcia
spo∏ecznoÊci lokalnych przez wszystkie oddzia∏y firmy Spedpol
na terenie Polski wykorzystywany jest intranet oraz gazeta firmo-
wa. Na stronach intranetu prowadzony jest rejestr aktywnoÊci od-
dzia∏ów firmy w spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci. Ka˝dy pracownik
ma wi´c dost´p do informacji o tego typu dzia∏aniach, wiedz´, ˝e
one majà miejsce i sà popierane przez kadr´ zarzàdzajàcà. Ka˝dy
mo˝e zapoznaç si´ z dzia∏aniami podejmowanymi przez kolegów
w innych rejonach kraju i zainspirowaç si´. Konsultanci sà te˝ zo-
bowiàzani do zdawania sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci prowadzo-
nych przez nich Klubów. 

SHELL POLSKA PARTNEREM PROGRAMU GAMBIT

Shell Polska by∏ jednym z pionierów dzia∏aƒ podejmowanych
na rzecz poprawy stanu bezpieczeƒstwa na drogach i wzrostu
ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w tym obszarze. Ju˝ w 1994 roku Shell
Polska przeprowadzi∏ akcj´ rozdawania dzieciom kilkudziesi´ciu
tysi´cy odblaskowych misiów. Kwestie bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego sà nadal istotnym elementem programu spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci Shell Polska. Obecnie firma dà˝y do zainicjo-
wania spo∏ecznej dyskusji, w której powinni wziàç udzia∏ przed-
stawiciele w∏adz, Êrodowiska dzia∏ajàce w zakresie bezpieczeƒ-
stwa ruchu drogowego oraz media. Dyskusja mia∏aby stanowiç
wsparcie dla wszystkich dzia∏aƒ, które mogà przyczyniç si´ do
poprawy stanu bezpieczeƒstwa na polskich drogach.

Bezpieczeƒstwo na drogach jest w Polsce powa˝nym proble-
mem spo∏ecznym. Ka˝dego roku w wypadkach drogowych ˝ycie
traci oko∏o 6 tysi´cy Polaków. BezpoÊrednie koszty wszystkich wy-
padków drogowych to 12 miliardów z∏, czyli 2,7% PKB. To problem
nie tylko spo∏eczny, lecz równie˝ ekonomiczny. Ju˝ od 10 lat Shell

Polska jest partnerem programu GAMBIT, którego misjà jest wdra-
˝anie d∏ugofalowych dzia∏aƒ w tym zakresie. Firma jest bowiem
przekonana, ˝e jedynie systemowe podejÊcie do kwestii bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego, bazujàce na fundamentach nauko-
wych, realizowane wed∏ug d∏ugofalowego, profesjonalnego pro-
gramu, mo˝e przynieÊç pozytywne efekty. 

W 2003 roku Shell Polska uczestniczy∏ w wydaniu ksià˝ki 'Nie-
bezpieczeƒstwo ruchu drogowego – mity i rzeczywistoÊç'. Jej au-
torem jest profesor Ryszard Krystek, jeden z twórców programu
GAMBIT oraz jeden z najwi´kszych autorytetów w dziedzinie
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w Polsce. Publikacja trafi∏a do
ràk polityków, przedstawicieli mediów oraz wszystkich tych, któ-
rzy mogà przyczyniç si´ do poprawy bezpieczeƒstwa na polskich
drogach. Dystrybucja ksià˝ki by∏a pierwszym etapem spo∏ecznej
dyskusji zainicjowanej przez Shell Polska. 

W 1992 roku grupa ekspertów Banku Âwiatowego przygoto-
wa∏a raport 'Bezpieczeƒstwo ruchu drogowego w Polsce' uznawa-
ny dzisiaj za kamieƒ milowy w historii rozwoju dzia∏aƒ prewen-
cyjnych. W roku 1993 rzàd powo∏a∏ do ˝ycia Krajowà Rad´
Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego. Rok póêniej odby∏o si´ jej
pierwsze posiedzenie, na którym przedstawione zosta∏y za∏o˝e-
nia programu GAMBIT. Program GAMBIT 2000 zosta∏ zaakceptowa-
ny przez Rad´ Ministrów jako program bezpieczeƒstwa ruchu dla
Polski na lata 2001 – 2010. W ciàgu kilku lat funkcjonowania pro-
gramu, wspieranego miedzy innymi przez Shell Polska, liczba
ofiar Êmiertelnych w Polsce zacz´∏a spadaç. 

D∏ugofalowym celem krajowego programu GAMBIT 2000 jest
zmniejszenie liczby Êmiertelnych ofiar wypadków o 40% w roku
2010 w stosunku do obecnego poziomu. W osiàgni´ciu tego celu
wsparcie udzielane przez partnerów ma bardzo du˝e znaczenie.
Program wskazuje na cztery g∏ówne problemy bezpieczeƒstwa
ruchu drogowego, którymi nale˝y si´ zajàç w pierwszej kolejno-
Êci: nadmierna pr´dkoÊç, alkohol, m∏odzi kierowcy oraz niechro-
nieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyÊci. 

Autorzy programu wyznaczyli sobie równie˝ zadania o cha-
rakterze systemowym, takie jak udoskonalenie struktury zarzà-
dzania bezpieczeƒstwem ruchu drogowego poprzez usprawnie-
nie aktów prawnych oraz tworzenie struktur regionalnych i lokal-
nych, gwarantujàcych skuteczne wdra˝anie zadaƒ zawartych
w programie GAMBIT 2000. Rozbudowanie systemu informacji
odgrywa kluczowà rol´ w sta∏ym informowaniu decydentów
o stanie bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w Polsce, a tak˝e przy-
czynia si´ do wzrostu efektywnoÊci Êrodków poprawy bezpie-
czeƒstwa ruchu drogowego. Dzi´ki audytowi wprowadzona zo-
stanie systematyczna kontrola procesu planowania, projektowa-
nia i budowy infrastruktury drogowej. Na koniec, kszta∏cenie ka-
dry stanowi warunek konieczny do realizacji innych zadaƒ. 

PROGRAM EKOLOGICZNY 
W HEWLETT-PACKARD POLSKA

Program Ekologiczny Hewlett-Packard Polska to dzia∏anie na
rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego w Polsce poprzez kszta∏to-
wanie postaw proekologicznych w codziennym ˝yciu. W sk∏ad te-
go programu wchodzà: Konkurs Ekologiczny, Program Odbioru
i Recyklingu Wk∏adów HP do Drukarek Laserowych oraz Konkurs
HP dla Dziennikarzy na najlepszy materia∏ z dziedziny ochrony



Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT Odpowiedzialny Biznes w Polsce w 2003 r.

w w w . o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s . p l 29

Êrodowiska w Polsce. Taka struktura daje szans´ na uczestnictwo
wielu grup odbiorców, a przez to na pe∏nà i rzeczywistà realizacj´
zamierzeƒ Programu Ekologicznego. Konkurs Ekologiczny HP
'W harmonii z przyrodà' skierowany jest do organizacji pozarzà-
dowych, kó∏ naukowych wy˝szych uczelni oraz uczestników in-
dywidualnych, rekomendowanych przez organizacje spo∏eczne.
Celem konkursu jest wy∏onienie najciekawszych inicjatyw i pomy-
s∏ów s∏u˝àcych zmniejszeniu zanieczyszczenia Êrodowiska, w tym
projektów dotyczàcych zagospodarowania i recyklingu odpadów,
czystoÊci wody, powietrza i gleby oraz zwiàzanych z ochronà
przyrody w Polsce. Nagradzajàc najlepsze projekty 
Hewlett-Packard Polska umo˝liwia ich wdro˝enie. WysokoÊç
ufundowanych przez Hewlett-Packard Polska nagród to 30 000 z∏
(I nagroda), 15 000 z∏ (II nagroda) i 10 000 z∏ (III nagroda). Progra-
my i projekty wdra˝ane przez organizacje pozarzàdowe – laure-
atów Konkursu Ekologicznego HP, realizowane sà cz´sto przy
udziale lokalnych spo∏ecznoÊci. Opierajà si´ one równie˝ na
wspó∏pracy sektora pozarzàdowego z samorzàdami terytorialny-
mi. Wspólne dzia∏ania w∏adz lokalnych, organizacji pozarzàdo-
wych i mieszkaƒców sprzyjajà realizacji idei spo∏eczeƒstwa oby-
watelskiego. W tym roku dodatkowo zorganizowano te˝ podobny
konkurs dla szkó∏ podstawowych, gimnazjów i szkó∏ ponadgim-
nazjalnych. Zwyci´skie projekty nagradzane sà zestawami kom-
puterów i drukarek laserowych. 

Z kolei Program Odbioru i Recyklingu Wk∏adów do Drukarek
jest ju˝ prowadzony przez HP od pi´ciu lat. Firma zapewnia bez-
p∏atny odbiór oryginalnych tonerów do drukarek laserowych na
terenie ca∏ej Polski i ich przetworzenie. Dzi´ki programowi, z ze-
branych tonerów do odzysku trafia a˝ 95% materia∏ów. Pozosta∏e
5% utylizowane jest w sposób bezpieczny dla Êrodowiska natural-
nego. Polscy u˝ytkownicy drukarek laserowych HP mogà dodatko-
wo wziàç te˝ udzia∏ w rankingu 'Honorowy Oddawca Tonerów'.
Trzecia inicjatywa Hewlett-Packard Polska to Konkurs dla Dzienni-
karzy na najlepszy materia∏ publicystyczny poÊwi´cony zagadnie-
niom ochrony Êrodowiska w Polsce, organizowany we wspó∏pracy
z Klubem Publicystów Ochrony Ârodowiska EKOS dzia∏ajàcym
przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich

DAIMLERCHRYSLER: 'ZAPNIJ DZIECKO!'

Akcja 'Zapnij dziecko! ' zosta∏a zainicjowana przez Mercedes-
-Benz w 2001 roku i prowadzona jest do dziÊ. Ma na celu wyelimi-
nowanie nagannych praktyk przewo˝enia w samochodach oso-
bowych dzieci bez odpowiednich zabezpieczeƒ, tzn. specjalnych
fotelików i podstawek przypinanych pasami oraz kszta∏towanie
ÊwiadomoÊci wÊród kierowców, ˝e dziecko nie zabezpieczone
podczas jazdy nara˝one jest podczas zderzenia czy przy ostrym
hamowaniu na obra˝enia, a nawet utrat´ ˝ycia. 

Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych przez Instytut Transportu
Samochodowego (ITS) ponad 50% dzieci przewo˝onych jest w sa-
mochodach osobowych bez ˝adnych zabezpieczeƒ, a i te przewo-
˝one w fotelikach ochronnych zabezpieczone sà nieodpowiednio.
197 ofiar Êmiertelnych i 5 934 rannych wÊród dzieci w grupie wie-
kowej 0-12 lat (tylko w roku 2002) sà wystarczajàco tragicznym
dowodem na potrzeb´ zmiany podstaw doros∏ych kierowców. 

Akcja zainicjowana we wspó∏pracy z Global Road Safety Part-
nership (z siedzibà w Genewie) spotka∏a si´ z du˝ym zaintereso-

waniem. Pomoc Rady Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego oraz
organizacji takich jak PIMOT (Przemys∏owy Instytut Motoryzacji)
dostarczy∏a wiarygodnych ekspertyz dotyczàcych bezpieczeƒ-
stwa dzieci przewo˝onych w samochodzie oraz zapewni∏a wyso-
kà jakoÊç materia∏ów akcji. Zainteresowani rodzice – kierowcy
wszystkich marek (nie tylko marki Mercedes-Benz) mogli zasi´-
gnàç porady w wybranych punktach dealerskich Mercedes-Benz
w Polsce, jak wybraç odpowiedni fotelik dla dziecka oraz prawi-
d∏owo go zamontowaç. 

W latach 2002 – 2003 akcja 'Zapnij dziecko! ' by∏a kontynu-
owana pod patronatem Ministerstwa Zdrowia RP. W ramach
wspó∏pracy z 412 oddzia∏ami po∏o˝niczymi w ca∏ej Polsce 70 000
egzemplarzy materia∏ów informacyjnych (plakaty, ulotki, foldery
informacyjne i naklejki na szyb´ samochodu) zosta∏o dostarczo-
nych bezpoÊrednio do klinik po∏o˝niczych w ca∏ej Polsce. Akcji to-
warzyszy∏a kampania kinowa: w 21 kinach w Polsce przez cztery
tygodnie emitowany by∏ 30-sekundowy spot reklamowy promujà-
cy u˝ywanie fotelików dla dzieci przewo˝onych w samochodach
(szacowana publicznoÊç to 1 mln osób). Kampani´ spo∏ecznà
wspar∏y równie˝ znane i lubiane osobowoÊci ˝ycia publicznego.
Na ∏amach magazynu VIVA! odby∏ si´ konkurs na temat bezpiecz-
nego przewo˝enia dzieci samochodem (wÊród nagród:
Mercedes-Benz klasy A). Akcja prezentowana by∏a równie˝
w pismach dla rodziców: 'Mamo to ja', 'Twoje Dziecko'. 

Akcja 'Zapnij dziecko! ', uznana zosta∏a za wzorcowy przyk∏ad
kampanii spo∏ecznej i jest obecnie kontynuowana przez koncern
DaimlerChrysler AG na W´grzech, w Rumunii, Indiach oraz RPA.
Statystyki dotyczàce bezpieczeƒstwa dzieci oraz doÊwiadczenie
zdobyte przez Mercedes-Benz podczas trwania akcji pokaza∏y, ˝e
nadal istnieje du˝e zapotrzebowanie na dok∏adne informacje
i praktyczne porady dla m∏odych rodziców w zakresie bezpiecz-
nego przewo˝enia dzieci samochodem. W 2004 roku
Mercedes-Benz planuje kontynuacj´ akcji 'Zapnij dziecko! ' oraz
ewaluacj´ dotychczasowych dzia∏aƒ podj´tych w zakresie uÊwia-
damiania kierowcom (rodzicom i opiekunom) niebezpieczeƒstw,
na które nara˝ajà swoje dzieci przewo˝àc je bez odpowiednich
zabezpieczeƒ. W tym celu, wspólnie z Instytutem Transportu
Samochodowego, przeprowadzane sà badania sprawdzajàce, jaki
procent polskich kierowców zabezpiecza odpowiednio swoje
dzieci podczas jazdy samochodem. Wyniki badaƒ b´dà znane
pod koniec pierwszego kwarta∏u 2004 roku i w zale˝noÊci od nich
Mercedes-Benz przygotuje trzecià cz´Êç kampanii. 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM 'TRAMPOLINA' 
PROVIDENT POLSKA 

Program 'Trampolina', którego pomys∏odawcà, organizatorem
i sponsorem jest Provident Polska, zosta∏ zainaugurowany w maju
2003 roku. Program jest wyrazem zaanga˝owania firmy w rozwià-
zywanie istotnych problemów spo∏ecznych i pomoc spo∏eczno-
Êciom lokalnym, w których firma prowadzi swojà podstawowà
dzia∏alnoÊç biznesowà. W badaniu ankietowym przeprowadzo-
nym przez agencj´ ARC a˝ 97% dyrektorów szkó∏ podstawowych
i gimnazjów stwierdzi∏o, ˝e zakupiliby nowy sprz´t sportowy, jeÊli
tylko dysponowaliby wystarczajàcymi Êrodkami. 94% dyrektorów
zadeklarowa∏o, ˝e potrzebna jest im pomoc w zakresie edukacji
fizycznej. Program 'Trampolina' jest zatem odpowiedzià na trudnà
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sytuacj´ polskich szkó∏ i ich niedoinwestowanie w tak wa˝nej
dziedzinie, jakà jest kultura fizyczna. Podstawowym celem jest
bezpoÊrednie wsparcie polskich szkó∏ poprzez przekazywanie im
sprz´tu sportowego odpowiadajàcego ich indywidualnym
potrzebom. W d∏u˝szej perspektywie program ma wp∏ynàç na
wzrost zainteresowania sportem i kulturà fizycznà wÊród dzieci
i m∏odzie˝y szkolnej oraz przyczyniç si´ do poprawy ich spraw-
noÊci fizycznej i zdrowia. Wa˝nym celem programu jest te˝ nawià-
zanie kontaktu i dialogu ze spo∏ecznoÊciami lokalnymi oraz
zwi´kszenie spo∏ecznej ÊwiadomoÊci wÊród pracowników
i przedstawicieli Provident Polska. 

W proces wyboru szkó∏ korzystajàcych z 'Trampoliny' zaanga-
˝owani sà pracownicy i przedstawiciele firmy, którzy jako pierwsi
zg∏aszajà kandydatury ze swojego regionu. Wybór szkó∏ jest z ko-
lei konsultowany z lokalnymi w∏adzami edukacyjnymi. Wybrana
szko∏a przygotowuje list´ sprz´tu sportowego na podstawie rze-
czywistych potrzeb i informuje o tym firm´ Provident Polska.
Przekazanie sprz´tu odbywa si´ w trakcie specjalnie organizowa-
nego Dnia Sportu, którego goÊçmi sà – oprócz przedstawicieli fir-
my i lokalnych w∏adz – znani sportowcy. 

Dotychczas programem zosta∏y obj´te szko∏y z oÊmiu regio-
nów w Polsce. Ocenia si´, ˝e z programu skorzysta∏o prawie 6 500
dzieci i m∏odzie˝y szkolnej. Program ma charakter ogólnopolski –
w nast´pnych latach Provident Polska b´dzie dociera∏ do szkó∏
z kolejnych regionów kraju. W roku 2004 dzia∏ania w ramach
'Trampoliny' b´dà jeszcze bardziej intensywne i do programu zo-
stanie w∏àczonych wi´cej szkó∏ ni˝ w roku 2003. W miar´ rozwoju
programu planowane jest wdro˝enie systemu monitorowania jego
efektywnoÊci. Obdarowane szko∏y b´dà pytane o ocen´ przydat-
noÊci otrzymanego sprz´tu sportowego, sprawdzana b´dzie tak-
˝e zmiana liczby godzin pozalekcyjnych zaj´ç sportowych przez
nie organizowanych. WartoÊç przekazanego sprz´tu i nagród
w ramach Programu 'Trampolina', wraz z kosztami organizacji Dni
Sportu w szko∏ach, w roku 2003 wynios∏a 400 000 z∏. Dodatkowo
na programy charytatywne w 2003 r. Provident Polska przeznaczy∏
200 000 z∏. 

Program 'Trampolina' jest otwarty dla innych firm prowadzà-
cych biznes w sposób spo∏ecznie odpowiedzialny. Do programu
mo˝na przy∏àczyç si´ na sta∏e jako partner, lub chwilowo – wspó∏-
finansujàc darowizn´ dla okreÊlonej szko∏y. Ten ostatni wariant
przewidziany jest przede wszystkim dla ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw dzia∏ajàcych na skal´ lokalnà. Provident Polska jest
otwarty na kreatywne propozycje, dotyczàce zarówno pomocy fi-
nansowej, rzeczowej, jak i wspó∏udzia∏u w organizacji programu.
Dzi´ki programowi 'Trampolina' Provident Polska jest postrzegany
przez lokalnych liderów opinii, media, obecnych i potencjalnych
klientów, a tak˝e pracowników i przedstawicieli spó∏ki jako firma
odpowiedzialna spo∏ecznie, zaanga˝owana w rozwiàzywanie
wa˝nych problemów spo∏ecznych. 

ZASADY ETYCZNE W PTK CENTERTEL I TP S.A.

W PTK Centertel wprowadzono w 2003 r. Kodeks Etyczny
Pracowników, który objà∏ równie˝ wczeÊniejsze regulacje obowià-
zujàce w tej firmie od wielu lat. Kodeks Etyczny Pracowników 
PTK Centertel zawiera m. in. zasady zachowania si´ pracowników,
zachowania wobec klientów, wspólników, kontrahentów i konku-

rencji, relacje mi´dzy pracownikami, poufnoÊç przekazu informa-
cji, wiarygodnoÊç dokumentacji i oÊwiadczeƒ Spó∏ki, zgodnoÊç
z prawem i umowami, sprawy wspó∏pracy z partiami politycznymi
i kontakty z w∏adzami Paƒstwa. 

W Preambule Kodeksu stwierdza si´: 'PTK Centertel jest
organizacjà skupiajàcà profesjonalny zespó∏ ludzi wspólnie dà˝à-
cych do sukcesu Firmy, z którà wià˝à w∏asny sukces osobisty.
Poprzez lata dzia∏alnoÊci i intensywne komunikowanie za∏o˝eƒ
oraz sukcesów, PTK Centertel sta∏a si´ Firmà dobrze rozpoznawal-
nà, kojarzonà nie tylko ze stabilnà pozycjà finansowà, ale równie˝
z wysokà jakoÊcià oferowanych us∏ug oraz konsekwentnie budu-
jàcà pozytywny wizerunek na rynku telefonii komórkowej. Jako
Firma wiodàca na rynku telefonii komórkowej, a zarazem prze-
strzegajàca zasad etycznych, PTK Centertel bierze na siebie od-
powiedzialnoÊç za oferowane przez siebie produkty i us∏ugi.
Dzia∏ajàc jawnie udost´pnia odpowiednià iloÊç informacji, za-
pewniajàc jednoczeÊnie zachowanie tajemnicy handlowej. Taki
sposób dzia∏ania gwarantuje jej zaufanie i lojalnoÊç Klientów oraz
szacunek ze strony innych podmiotów gospodarczych. Etyczne
oblicze Firmy tworzà przede wszystkim jej Pracownicy, którzy swà
postawà wobec innych Pracowników, Wspó∏pracowników, Klien-
tów, Kontrahentów, Udzia∏owców i pozosta∏ych partnerów stosujà
zasady wspó∏pracy zgodne z prawem i normami moralnymi.' 

Firma oczekuje od pracowników dok∏adnego zapoznania si´
z Kodeksem Etycznym oraz stosowania si´ do okreÊlonych w nim
zasad. PTK Centertel dà˝y do zdobycia pozycji lidera poprzez
prowadzenie dzia∏alnoÊci wed∏ug zasad opartych na najwy˝-
szych standardach etycznych we wszystkich aspektach dzia∏alno-
Êci. Cel ten zosta∏ sformu∏owany w oparciu o przekonanie, ˝e suk-
ces firmy zale˝y od trwa∏ego zaufania i poszanowania jej pracow-
ników, wspó∏pracowników, klientów, kontrahentów, kolegów
z bran˝y oraz ca∏ej spo∏ecznoÊci. Polityka firmy wymaga, by
wszyscy pracownicy, a w szczególnoÊci cz∏onkowie kadry kierow-
niczej, dok∏adali wszelkich staraƒ w dà˝eniu do stosowania zasad
etyki w codziennym dzia∏aniu. 

Postanowienia Kodeksu Etycznego sà wià˝àce dla wszystkich
pracowników PTK Centertel i wymagajà potwierdzenia podpisem
przyj´cia ich do wiadomoÊci, stosowania i przestrzegania. Ka˝dy
pracownik w paêdzierniku ka˝dego roku kalendarzowego jest
zobowiàzany podpisaç i dostarczyç do Dzia∏u Administracji
Personalnej oÊwiadczenie roczne. Ka˝dy nowo zatrudniony pra-
cownik zobowiàzany jest podpisaç oÊwiadczenie roczne przy
podpisywaniu umowy o prac´.  

Zasady etyczne wprowadzono równie˝ w TP S.A. Firma dekla-
ruje, ˝e w swojej dzia∏alnoÊci kieruje si´ uczciwoÊcià i przejrzy-
stoÊcià. Swoje standardy post´powania wzoruje na najlepszych,
sprawdzonych rozwiàzaniach stosowanych w nowoczesnym biz-
nesie. Dà˝y do budowania z otoczeniem trwa∏ych relacji  opar-
tych na zaufaniu. Zasady korzystania z us∏ug tworzy tak, aby by∏y
jak najbardziej przyjazne klientom. O wprowadzanych nowo-
Êciach informuje z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z za-
sadami obowiàzujàcymi na polskim rynku telekomunikacyjnym.
Reklamujàc us∏ugi stosuje zasady uczciwej reklamy. 

Oprócz relacji z klientami, inwestorami i partnerami handlo-
wymi, podejmuje istotne zobowiàzania wobec swoich pracowni-
ków, m. in. dotyczàce opieki medycznej, czy rozwoju zawodo-
wego. W polityce zatrudnienia kieruje si´ zasadami zdrowej
konkurencji. Jak podaje TP S.A., kobiety stanowià w firmie
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ok. 49% ogó∏u zatrudnionych, natomiast na stanowiskach dyrek-
torskich 27% ogó∏u zatrudnionych. Realizowany w TP S.A. proces
restrukturyzacji zatrudnienia to najbardziej sprawnie przepro-
wadzony taki proces w Polsce i jednoczeÊnie najwi´kszy w kra-
ju. Przyj´to w nim m. in. korzystne zasady wyp∏at odszkodowaƒ
z pakietu socjalnego. 

DANONE POLSKA: 'PODZIEL SI¢ POSI¸KIEM'

'Podziel si´ posi∏kiem' to program marketingu zaanga˝owanego
spo∏ecznie b´dàcy cz´Êcià strategii spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci
firmy Danone Polska polegajàcej na walce z niedo˝ywieniem dzieci
w Polsce. Akcja 'Podziel si´ posi∏kiem', zorganizowana we wspó∏-
pracy z Polskà Akcjà Humanitarnà, ma na celu gromadzenie fundu-
szy, które nast´pnie zostajà przekazane na rzecz akcji 'Pajacyk' zaj-
mujàcej si´ do˝ywianiem dzieci w szko∏ach. Pierwszym etapem
programu odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej Danone Polska, w kwiet-
niu 2003, by∏o zorganizowanie konferencji pod nazwà 'Problemy
niedo˝ywienia dzieci w Polsce – fakty i wyzwania', we wspó∏pracy
z Polskà Akcjà Humanitarnà. Nast´pnie przeprowadzono akcj´
skierowanà do szerokiego grona konsumentów. Oni to wybierajàc
produkty Danone Polska oznaczone logo 'Podziel si´ posi∏kiem!'
pomagali gromadziç fundusze, które nast´pnie zosta∏y przekazane
na konto programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej. 

Badania prowadzone przez Danone Polska oraz konsultacje
z organizacjami zajmujàcymi si´ niesieniem pomocy humanitar-
nej w Polsce wskaza∏y, ˝e problem niedo˝ywienia dzieci jest te-
matem wymagajàcym natychmiastowej pomocy. Wed∏ug najnow-
szych danych, ok. 30% polskich dzieci w wieku szkolnym jest nie-
do˝ywionych. Jednak wed∏ug nieoficjalnych danych pochodzà-
cych od licznych organizacji zajmujàcych si´ kwestià niedo˝ywie-
nia dzieci, problem ten mo˝e dotyczyç znacznie wi´kszej grupy. 

Program 'Podziel si´ posi∏kiem' by∏ wspierany dzia∏aniami
promocyjnymi w mediach i sklepach. Informacja na temat akcji
i logo umieszczone by∏y na opakowaniach produktu i materia∏ach
promocyjnych w sklepach, dodatkowo ukazywa∏y si´ reklamy te-
lewizyjne. Nast´pnym krokiem w kierunku aktywizacji spo∏ecznej
na rzecz pomocy w walce z niedo˝ywieniem dzieci by∏o zorgani-
zowanie 19 paêdziernika 2003 roku dnia 'Podziel si´ posi∏kiem!'
na antenie TVP2. GoÊçmi programu byli przedstawiciele organiza-
torów akcji oraz Êrodowiska naukowego. Celem by∏o zebranie do-
datkowej kwoty na do˝ywianie dzieci poprzez wp∏aty na konto
Polskiej Akcji Humanitarnej. 

Najwa˝niejszym rezultatem akcji by∏o ufundowanie ponad 
300 000 posi∏ków w roku szkolnym 2003/2004. W trakcie spotkaƒ
grup roboczych, które zosta∏y powo∏ane po konferencji zorgani-
zowanej przez Danone Polska, zaproponowano przeprowadzenie
badania we wszystkich polskich szko∏ach podstawowych oraz
gimnazjalnych, a tak˝e stworzenie bazy danych o organizacjach
zajmujàcych si´ bezpoÊrednio do˝ywianiem dzieci i finansujà-
cych tego typu dzia∏alnoÊç. Baza ma powstaç wiosnà 2004 r. Pod-
kreÊlano tak˝e wag´ zaanga˝owania spo∏ecznoÊci lokalnej w roz-
wiàzywanie problemu niedo˝ywienia na swoim terenie. Do˝ywia-
nie jest bowiem tylko jednym z elementów przeciwdzia∏ania
biedzie dzieci i m∏odzie˝y. Samo nakarmienie uczniów nie zmieni
ich sytuacji ˝yciowej. Jest to jedynie pomoc doraêna. Prawdziwym
wsparciem jest stworzenie im szansy wszechstronnego rozwoju

i zdobycia wykszta∏cenia na miar´ ich mo˝liwoÊci i potrzeb
oraz pokazanie innego ˝ycia, tak, by same chcia∏y coÊ zmieniç
i walczyç o swojà przysz∏oÊç. Firma Danone Polska b´dzie dalej
wspó∏tworzyç ten program. 

PRACOWNIA UMIEJ¢TNOÂCI

8 wrzeÊnia 2003 roku w siedzibie Polskiej Telefonii Cyfrowej,
operatora sieci Era odby∏a si´ inauguracja programu 'Pracownia
Umiej´tnoÊci' zainicjowanego przez Akademi´ Rozwoju
Filantropii w Polsce. Pracownie Umiej´tnoÊci uczà m∏odych ludzi
jak napisaç dobry projekt, gdzie szukaç partnerów do swoich
dzia∏aƒ, jak pracowaç w zespole i dlaczego warto byç aktywnym.
Dzi´ki Pracowniom m∏odzie˝ mo˝e np. zorganizowaç kurs dzien-
nikarstwa, taƒca, sztuki aktorskiej, informatyki lub sfinansowaç
zakup sprz´tu potrzebnego do rozwijania zainteresowaƒ. Pracow-
nie Umiej´tnoÊci b´dà dzia∏a∏y od wrzeÊnia 2003 do czerwca
2004 w 10 miejscach w Polsce. Oprócz prowadzenia spotkaƒ
i szkoleƒ dla m∏odzie˝y b´dà og∏asza∏y konkursy, w których ok.
200 grup m∏odzie˝owych otrzyma pieniàdze na swoje projekty.
M∏odzie˝ z ma∏ych miejscowoÊci b´dzie mog∏a poprowadziç sa-
modzielnie projekty z zakresu kultury czy edukacji. 

Pracownia Umiej´tnoÊci to nieformalne porozumienie m∏o-
dzie˝y i doros∏ych mieszkajàcych na tym samym obszarze. Funk-
cjonowaniem Pracowni Umiej´tnoÊci zajmuje si´ organizacja spo-
∏eczna, która pracuje z grupami m∏odzie˝owymi – zach´ca m∏o-
dzie˝ do wspólnego dzia∏ania, pomaga w opracowaniu planów
i kosztorysów dzia∏aƒ oraz przyznaje pieniàdze na realizacj´ wy-
myÊlonych przez m∏odzie˝ przedsi´wzi´ç. Organizacja ta pomaga
m∏odzie˝y, ale nie wyr´cza jej. W ten sposób m∏odzie˝ uczy si´
planowania, odpowiedzialnoÊci, pracy w grupie, operatywnoÊci
oraz innych umiej´tnoÊci potrzebnych na wspó∏czesnym rynku
pracy, a których zwykle nie mo˝na nauczyç si´ w szkole. G∏ównà
zasadà, w myÊl której dzia∏a Pracownia Umiej´tnoÊci jest dialog
m∏odzi – doroÊli. DoroÊli s∏uchajà tego, co ma do powiedzenia
m∏odzie˝, nie krytykujà jej pomys∏ów, ale tworzà m∏odzie˝y prze-
strzeƒ do realizacji jej marzeƒ. Ka˝da z 10 Pracowni Umiej´tnoÊci
mobilizuje Êrodowisko lokalne do w∏àczenia si´ we wspó∏finan-
sowanie programu. Ka˝da z organizacji zobowiàzana jest do po-
zyskania 15 000 z∏ po to, by móc otrzymaç z Polskiej Telefonii
Cyfrowej dodatkowe 19 000 z∏. Zadaniem organizacji jest zach´ce-
nie m∏odzie˝y do wymyÊlania i opracowywania projektów oraz
utrzymywanie kontaktu z grupami m∏odzie˝owymi i pomoc im.
Pracownie Umiej´tnoÊci organizujà szereg spotkaƒ z grupami
m∏odzie˝owymi, uczà m∏odzie˝ jak przygotowywaç wnioski o do-
tacje, jak planowaç dzia∏ania i kosztorys projektów oraz jak praco-
waç w zespole. Ka˝da z Pracowni og∏asza konkursy wÊród m∏o-
dzie˝y, opracowuje wzory wniosków, kryteria oceny, powo∏uje ko-
misje rozstrzygajàce konkursy, opracowuje umowy dotacji z gru-
pami m∏odzie˝owymi oraz pomaga m∏odzie˝y w realizacji zapla-
nowanych projektów i w przygotowaniu sprawozdaƒ z przepro-
wadzonych dzia∏aƒ. 

Do udzia∏u w programie Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce zaprosi∏a organizacje pozarzàdowe, które dzia∏ajà lokal-
nie i majà doÊwiadczenie i mo˝liwoÊci prawne do przekazywania
pieni´dzy grupom m∏odzie˝owym. Organizacje zainteresowane tà
ofertà zobowiàzane by∏y do z∏o˝enia wniosku, w którym mia∏y uza-
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sadniç dlaczego w ich spo∏ecznoÊci potrzebny jest program i zapla-
nowaç jego realizacj´. Wyboru dokona∏a specjalna Komisja, sk∏a-
dajàca si´ z przedstawicieli m. in. Powszechnej Akademii
M∏odzie˝y, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskiej
Telefonii Cyfrowej, miesi´cznika 'Dlaczego'. W rezultacie budowà
Pracowni Umiej´tnoÊci zajmà si´: Koalicja dla M∏odych przy
Bia∏obrzeskim Towarzystwie Kulturalnym, Fundacja Fundusz
Lokalny Ziemi Bi∏gorajskiej, Go∏dapski Fundusz Lokalny, Lokalna
Fundacja Filantropijna Projekt z Kwidzyna, Stowarzyszenie
Centrum M∏odzie˝y Arka z Radomia, Fundacja Sokólski Fundusz
Lokalny, Fundusz Lokalny Masywu Ânie˝nika, Nidzicki Fundusz
Lokalny, Koalicja M∏odzi Razem przy Stowarzyszeniu Ekologiczno –
Kulturalnym Ziarno z Grzybowa k/P∏ocka, Szczecineckie Centrum
Inicjatyw Spo∏ecznych. 

JOHNSON & JOHNSON POLAND 
NA WSPÓLNEJ DRODZE

Johnson & Johnson Poland uczestniczy w programie Wspólnej
Drogi ju˝ od 1995 roku poprzez uczestnictwo w programie sk∏adki
pracowniczej na rzecz Wspólnej Drogi, prac´ wolontariuszy
w Komisji Dystrybucyjnej i Zarzàdzie Wspólnej Drogi oraz uczest-
nictwo w niesieniu bezpoÊredniej pomocy. G∏ównym celem firmy
w ramach tej wspó∏pracy jest propagowanie wÊród pracowników
zasad spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci wobec spo∏eczeƒstwa,
uwra˝liwienie ich na niezaspokojone potrzeby spo∏eczne oraz
promocja spo∏ecznie odpowiedzialnych postaw pracowników –
poprzez ich osobiste i aktywne zaanga˝owanie. Wspólna Droga
jest partnerstwem przedsi´biorstw i organizacji obywatelskich,
które w poczuciu spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci jednoczà si´ ra-
zem ze swoimi pracownikami w celu niesienia bezinteresownej
pomocy osobom najbardziej potrzebujàcym. 

Ch´tni spoÊród pracowników (co jest ca∏kowicie dobrowolne)
wype∏niajà deklaracj´ z wnioskiem o comiesi´czne potràcanie
deklarowanej kwoty na wyznaczone przez siebie programy po-
mocy. Sk∏adka potràcana jest przez Dzia∏ Wynagrodzeƒ oraz prze-
sy∏ana na konto Wspólnej Drogi – wraz z dop∏atà podwajajàcà od
firmy. Nowi pracownicy w Johnson & Johnson Poland sà informo-
wani o mo˝liwoÊci uczestniczenia w sk∏adce ju˝ w czasie kursu
wprowadzajàcego. 

Pracownicy Johnson & Johnson Poland pracujà równie˝
w Komisji Dystrybucyjnej, której rolà jest przydzielanie zebranych
Êrodków na konkretne programy pomocy. Wnioski przesy∏ane sà
przez fundacje i stowarzyszenia, które sà sprawdzane pod wzgl´-
dem wiarygodnoÊci, dotychczasowego zagospodarowania Êrod-
ków oraz wykorzystania darów Wspólnej Drogi, przydzielonych
w latach poprzednich. Badany jest równie˝ ka˝dy projekt – pod
wzgl´dem przydatnoÊci spo∏ecznej, kosztów oraz zgodnoÊci z za-
∏o˝eniami Wspólnej Drogi. Pracownicy firmy uczestniczà tak˝e
w corocznych zbiórkach darów rzeczowych przeznaczonych dla
potrzebujàcych grup. Wspólna Droga zasila szeÊç programów po-
mocowych prowadzonych przez organizacje obywatelskie: poko-
nywanie niepe∏nosprawnoÊci, towarzyszenie w chorobie, kromka
chleba, pomoc w kryzysie, godna staroÊç, samotne macierzyƒstwo. 

Nie liczàc darów rzeczowych – ∏àczny wk∏ad gotówkowy
pracowników i firmy Johnson & Johnson Poland do Wspólnej
Drogi osiàgnà∏ w roku 2003 ∏àcznà sum´ 150 tys. z∏. W roku 1997

20% pracowników czynnie uczestniczy∏o w programie sk∏adki
pracowniczej, obecnie uczestnictwo przekroczy∏o 60% ca∏ej ka-
dry. Namacalnym efektem Wspólnej Drogi jest wysokoÊç bud˝e-
tu, przeznaczanego na pomoc humanitarnà. WysokoÊç tego bu-
d˝etu wzros∏a z ok. 30 000 z∏ w roku 1996 do kwoty 1 062 189 z∏
w roku 2003. Niebagatelnym efektem jest tak˝e budowanie wi´-
zi partnerskich pomi´dzy pracownikami ró˝nych przedsi´-
biorstw Wspólnej Drogi spotykajàcych si´ na gruncie bezintere-
sownej wspó∏pracy na rzecz ca∏ej spo∏ecznoÊci. Czynniki za-
pewniajàce sukces projektu to zainteresowanie i zaanga˝owa-
nie kierownictwa firmy. Towarzyszà temu ró˝ne dzia∏ania majà-
ce na celu komunikowanie idei pracownikom – zarówno zach´-
cajàc do uczestnictwa – jak i informujàc o wykorzystaniu ofiaro-
wanych przez nich darów pieni´˝nych. Dzi´ki temu pracownicy
mogà byç przekonani, ˝e wp∏acane przez nich pieniàdze sà do-
cenione i efektywnie spo˝ytkowane, a jednoczeÊnie – poprzez
uczestnictwo w Komisji Dystrybucyjnej – pracownicy mogà mieç
kontrol´ i wp∏yw na przeznaczanie zebranych kwot. „
Realizacja idei CSR jest szczególnie trudna w krajach od-
twarzajàcych rynek po dziesi´cioleciach centralnego stero-
wania. Min´∏o dopiero 14 lat od czasu, gdy kategoria zy-
skownoÊci zosta∏a w tych krajach przywrócona do ∏ask. (...)
Mened˝erowie, dopiero co przechrzczeni na wyznanie ryn-
kowe, teraz dowiadujà si´, ˝e zysk to nie wszystko, ˝e trze-
ba mieç 'spo∏eczne ucho': rozumieç potrzeby otoczenia,
wspieraç kultur´, znaleêç pieniàdze na bardziej szczytne
cele. I zaczyna si´ problem ze zrozumieniem – po co?
Zw∏aszcza ˝e w kontekÊcie CSR mówi si´ o socjalizmie kor-
poracyjnym. Trudno wyobraziç sobie bardziej niepokojàce
okreÊlenie dla m∏odych wilków polskiego kapitalizmu. (...)
Corporate Social Responsibility to nie jest tylko chwilowa
moda. Procesy globalizacji oraz decentralizacji ca∏kowicie
przedefiniowa∏y rol´ biznesu. ˚yjemy w Êwiecie, w którym
przez pojedyncze firmy przechodzà pieniàdze zdecydowa-
nie wi´ksze ani˝eli przez bud˝ety wi´kszoÊci paƒstw –
o bud˝etach lokalnych administracji nie wspominajàc. (...)
Idea spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu ju˝ teraz wy-
grywa batali´ o polskiego konsumenta. 
Jan Krzysztof Bielecki, Biznesmeni i obywatele, Newsweek, nr 51-52/2003„
POMALUJ ˚YCIE NA NOVO

Ju˝ od siedmiu lat firma Novo Nordisk organizuje
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki 'Pomaluj ˝ycie na
novo'. Jest to jedna z wielu aktywnoÊci firmy majàcych na celu
propagowanie prawid∏owego funkcjonowania z cukrzycà i eduka-
cj´ spo∏eczeƒstwa na temat tej choroby. Dzi´ki Konkursowi za-
równo chorzy jak i osoby zdrowe majà szans´ zrozumieç, ˝e cu-
krzyca nie przekreÊla mo˝liwoÊci pe∏nego i twórczego ˝ycia,
a tak˝e osiàgania sukcesów. W promocji i organizacji Konkursu
Novo Nordisk wspó∏pracuje z Polskim Towarzystwem OÊwiaty
Zdrowotnej i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków. Patronat nad
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Konkursem pe∏ni Minister Zdrowia oraz Ambasada Królestwa
Danii w Polsce. Cz∏onkowie Jury to znani artyÊci: Hanna Baku∏a,
Joanna Sarapata, Andrzej Pàgowski oraz od poczàtku zwiàzany
z Konkursem prof. Jerzy Woy-Wojciechowski. G∏ówne nagrody
i wyró˝nienia przyznawane sà za prace plastyczne i literackie.
Propozycje konkursowe nap∏ywajà na podstawie zg∏oszeƒ, które
mo˝na znaleêç w 'Gazecie o Cukrzycy' – kwartalniku wydawanym
przez Novo Nordisk, na stronie internetowej firmy oraz w regio-
nalnych ko∏ach PSD i oddzia∏ach PTOZ. 

Inicjatywa Novo Nordisk od poczàtku spotyka si´ z ogromnym
zainteresowaniem w Êrodowisku diabetyków. Ka˝dego roku do
Konkursu nap∏ywa ponad 500 prac. Dotychczas wzi´∏o w nim
udzia∏ blisko 3 000 osób. Zadaniem uczestników jest przedstawie-
nie w formie artystycznej prze˝yç, pora˝ek i osiàgni´ç w walce
z cukrzycà oraz promowanie odpowiednich postaw. Uczestnika-
mi Konkursu mogà zostaç osoby z cukrzycà lub ci, których cz∏on-
kowie najbli˝szej rodziny chorujà na cukrzyc´. Na tegorocznà
edycj´ konkursu nades∏ano 466 prac plastycznych i 100 prac lite-
rackich. W obu kategoriach jury, z∏o˝one z artystów oraz specjali-
stów w dziedzinie diabetologii, przyzna∏o nagrody w trzech gru-
pach: dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli. 

Konkurs 'Pomaluj ˝ycie na novo' pozwala osobom z cukrzycà
wyra˝aç swoje emocje i doÊwiadczenia w formie artystycznej.
Dzi´ki temu wielu diabetyków, którzy na co dzieƒ niech´tnie mó-
wià o swojej chorobie, potrafi si´ emocjonalnie otworzyç. Konkurs
jest równie˝ znakomità formà opowiadania osobom zdrowym
o zmaganiach z chorobà i poszerzania ich wiedzy o cukrzycy. Ta
inicjatywa aktywizuje tak˝e cz∏onków rodzin diabetyków. Wspól-
ne malowanie prac konkursowych, pisanie wierszy lub pami´tni-

ków zbli˝a pacjenta i jego rodzin´, pozwala na lepsze poznanie
wzajemnych potrzeb. O popularnoÊci Konkursu Êwiadczy równie˝
fakt, ˝e od trzech lat anga˝ujà si´ w niego charytatywnie znane
osoby, które na specjalnych happeningach 'Gwiazdy dla dzieci
z cukrzycà', malujà obrazy wspólnie z uczestnikami Konkursu. 

Novo Nordisk od poczàtku dzia∏alnoÊci w Polsce prowadzi
programy edukacyjne. Od dziewi´ciu lat wydawany jest bezp∏at-
ny kwartalnik diabetologiczny 'Gazeta o Cukrzycy'. Dla osób nie-
widomych i s∏abo widzàcych, poczàwszy od 31. numeru, ka˝da
kolejna edycja 'Gazety o Cukrzycy' udost´pniana jest bezp∏atnie
równie˝ w wersji audio. Novo Nordisk stworzy∏o równie˝ sieç
bezp∏atnych kafejek internetowych NovoWebCafe. Lekarzom
i pacjentom, którzy pragnà w szybki i przyst´pny sposób zapo-
znaç si´ z podstawowymi informacjami o cukrzycy pomaga
'Edukacja diabetologiczna w 5 minut'. Innà wyjàtkowà inicjatywà
firmy wychodzàca naprzeciw potrzebom informacyjnym pacjen-
tów jest Centrum Informacji. Novo Nordisk organizuje równie˝
regularne szkolenia oraz konferencje dla lekarzy i piel´gniarek,
które sà okazjà do poszerzania wiedzy i wymiany doÊwiadczeƒ
zwiàzanych z cukrzycà. 

ODPOWIEDZIALNI PRACOWNICY W UNILEVER

Firma Unilever opracowa∏a nowe zasady odpowiedzialnoÊci
spo∏ecznej. Przedstawiciele firmy uwa˝ajà, ˝e dotychczasowy mo-
del zbyt mocno kajarzy si´ z biurokracjà i centralnym planowa-
niem, co nie oddaje rzeczywistego zaanga˝owania firmy i jej pra-
cowników w akcje spo∏eczne. Unilever nie rezygnuje ze wspiera-

[ODPOW
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nia wa˝nych kampanii, ale jednoczeÊnie zdaje sobie spraw´, ˝e
akcje te majà przede wszystkim charakter komercyjny, czyli ich
podstawowym celem jest budowa po˝àdanego wizerunku firmy,
a przy okazji niosà pomoc tym, którym jest ona potrzebna. WÊród
nich warto wspomnieç o renowacji Zamku Królewskiego w War-
szawie, ¸azienek Królewskich, wsparciu  Akcji Pajacyk, akcji edu-
kacyjnej dla przedszkolaków na temat higieny, czy partnerstwie
w akcji 'Odnawiamy Nadziej´', która ma na celu zbieranie fundu-
szy na remont Centrum Zdrowia Dziecka. Aby zmieniç tradycyjne
wyobra˝enie o odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej biznesu, Unilever
stara si´ wspieraç zaanga˝owanie swoich pracowników w pomoc
spo∏ecznà, wyposa˝ajàc ich jedynie w odpowiednie instrumenty.
Akcje pracowników nie sà centralnie planowane, lecz tworzà si´
z pomys∏ów samych pracowników. 

Wed∏ug za∏o˝eƒ nowego podejÊcia, to w∏aÊnie pracownicy
majà byç pomys∏odawcami i realizatorami zg∏oszonych pomys-
∏ów. Pomoc firmy ogranicza si´ do umo˝liwienia realizacji pro-
jektów w godzinach pracy i ewentualnej pomocy finansowej,
gdy jest ona niezb´dna. Jeden z takich autorskich pomys∏ów za-
proponowa∏ Marcin S∏awski, pracownik Unilever. Postanowi∏ on
zorganizowaç czterodniowà wycieczk´ do Krakowa dla dzieci ze
Szko∏y Podstawowej w Wàgrodnie, jednej z najbiedniejszych
gmin na Âlàsku. Pieniàdze zosta∏y pozyskane ze sprzeda˝y kar-
tek Êwiàtecznych, które zosta∏y wykonane przez same dzieci,
a nast´pnie wydrukowane jako kartki Êwiàteczne Unilevera.
Dzi´ki dodatkowej pomocy innych firm i przyjació∏ koszty wy-
cieczki uda∏o si´ znacznie obni˝yç. W ten sposób, zaanga˝owa-
nie jednego tylko pracownika sprawi∏o, ˝e kilkudziesi´ciu dzie-
ciom uda∏o si´ prze˝yç niezapomnianà przygod´. 

FUNDUSZ DLA P¸OCKA

W ramach partnerskiego programu 'Forum dla P∏ocka', rozpo-
cz´tego przez PKN Orlen, Urzàd Miasta P∏ock i UNDP uruchomio-
no 'Fundusz dla P∏ocka'. Fundusz ten ma za zadanie wzmacnianie
sektora pozarzàdowego poprzez udzielanie organizacjom poza-
rzàdowym dotacji przeznaczonych na realizacj´ wybranych za-
daƒ wpisanych do strategii zrównowa˝onego rozwoju miasta. Po-
czàtkowy bud˝et 'Funduszu dla P∏ocka' to 1,3 mln z∏, na który z∏o-
˝y∏y si´ Êrodki PKN Orlen (500 tys.), Miasta P∏ock (600 tys.)
i Levi Strauss (200 tys.). D∏ugofalowym celem tego projektu jest
tak˝e podnoszenie zdolnoÊci organizacyjnych sektora pozarzà-
dowego. S∏u˝yç ma temu poddanie si´ organizacji rygorom pisa-
nia wniosków grantowych, transparentnym zasadom ich oceny
i monitoringu realizacji. Darczyƒcy powierzyli decyzje o rozdziale
dotacji Komitetowi Sterujàcemu, w sk∏ad którego wesz∏y osoby
zaufania publicznego – laureaci dorocznych plebiscytów P∏occza-
nina Roku (3 osoby) i laureat konkursu na Lekarza 30-lecia. Od
poczàtku proces budowy Forum, a nast´pnie Funduszu, opisywa-
ny jest na stronie internetowej www.fundusz.ump.pl

Partnerami Forum i Funduszu sà dziÊ nie tylko jego inicjatorzy
czyli PKN Orlen, UM P∏ock i UNDP. Do grona tego do∏àczy∏y orga-
nizacje pozarzàdowe, które jako grantobiorcy poznajà zasady
i regu∏y tworzenia partnerstwa lokalnego i zasad partnerskiej
wspó∏pracy. Na skutek zaanga˝owania PKN Orlen w ten projekt
firma zacz´∏a byç postrzegana nie tylko jak koncern produkujàcy
petrochemikalia i wspierajàcy wybrane przez siebie lokalne
inicjatywy, ale jako aktywny uczestnik ˝ycia lokalnego. Liderzy
lokalni zamiast 'zabiegaç o wzgl´dy' pracowników odpowiedzial-
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nych w PKN Orlen za polityk´ darowizn skoncentrowali si´ na pi-
saniu wniosków o dotacj´. Wnioski, które wp∏ywajà do Funduszu
sà lepiej napisane ni˝ te sk∏adane wczeÊniej do PKN Orlen, a pro-
ces wydawania pieni´dzy i realizacji projektów jest monitorowa-
ny. Ârodki wydane przez firm´ zosta∏y pomno˝one przez udzia∏y
innych partnerów, co spowodowa∏o, ˝e ma ona udzia∏ w ka˝dym
z blisko 34 projektów realizowanych przez organizacje, które
otrzyma∏y dotacje (ma∏e – do 40 tys. z∏ i du˝e – do 80 tys. z∏). 

Funkcj´ monitorowania realizacji Funduszu Grantowego spe∏-
nia Forum dla P∏ocka, które b´dzie tak˝e s∏u˝yç doradztwem we
wdra˝aniu projektu, dostarczaç wiedzy o lokalnych problemach
rozwojowych oraz rozpowszechniaç informacje o dzia∏aniach
Funduszu, a tym samym w∏àczaç wi´cej jednostek i organizacji
w jego dzia∏ania. Rolà UNDP jest poÊrednictwo w partnerskiej
wspó∏pracy oraz pomoc w zbudowaniu przejrzystych i stabilnych
mechanizmów dzia∏ania Funduszu. Partnerzy oczekujà, ˝e na po-
czàtku 2005 r. administracyjne obowiàzki UNDP przejmie specjal-
nie w tym celu za∏o˝ona organizacja. Wskaênikiem popularnoÊci
i innowacyjnoÊci projektu jest zamierzenie jego replikacji w 2004
roku w czterech innych miastach wielkoÊci P∏ocka: Krosno, W∏o-
c∏awek, Ostrów Wlkp i Wa∏brzych. Projekt by∏ ju˝ przedstawiany
i dyskutowany na sesjach w Nowym Jorku, Salzburgu, Warszawie,
Krynicy i Brukseli. 

PKN Orlen jako najwi´ksza firma P∏ocka i jedna z najwi´k-
szych w kraju traktowany jest przez partnerów jako êród∏o Êrod-
ków na przeró˝ne projekty, od infrastrukturowych po doraênà do-
broczynnoÊç. Aby zaanga˝owanie w takà aktywnoÊç by∏o zgodne
z potrzebami spo∏ecznoÊci lokalnej i wpisywa∏o si´ w strategi´
PKN Orlen i Miasta, przeprowadzono konsultacje spo∏eczne, prze-
budowano istniejàcà strategi´ i nawiàzano partnerskie stosunki
z miastem. Wypracowana strategia zrównowa˝onego rozwoju
P∏ocka, zatwierdzona przez Rad´ Miasta, ma s∏u˝yç zarówno
mieszkaƒcom jak i biznesowi, u∏atwiaç spo∏ecznà aktywnoÊç,
a tak˝e sprzyjaç budowie spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. 'Fun-
dusz dla P∏ocka' b´dzie kontynuowany w roku 2004, a jego bu-
d˝et zostanie znacznie powi´kszony. „
Wielu z nas coraz bardziej boi si´ i prywatyzacji, i zagra-
nicznych inwestycji, a biznesmenów, zarówno rodzimych,
jak i obcych coraz cz´Êciej mamy za cynicznych hochszta-
plerów. Nie umiemy jeszcze gospodarowaç swoim czasem,
umiej´tnoÊciami i zawodowà przysz∏oÊcià. Sukces ciàgle
jeszcze budzi w Polsce wstyd, za˝enowanie lub zazdroÊç,
a antyrynkowy populizm jest w czternastym roku wolnej
Rzeczpospolitej jednym najskuteczniejszych sposób zbija-
nia kapita∏u politycznego. Przyczyny tej sytuacji sà zapew-
ne z∏o˝one i sporo ju˝ o nich powiedziano. Rzadko jednak
zwraca si´ uwag´, ˝e s∏aboÊç polskiego kapitalizmu ma tak-
˝e wymiar spo∏eczno-kulturowy. Wolny rynek nie zaowoco-
wa∏ bowiem w Polsce kupieckim etosem, który – zarówno
warszawskich biznesmenów, jak i bezrobotnych spod Pi∏y –
sk∏ania∏by do optymizmu, aktywnoÊci i wytrwa∏ej, uczciwej
pracy. Na poziomie codziennej obyczajowoÊci, spo∏ecznych
mitów i potocznego j´zyka nie wypracowaliÊmy w sobie
przekonaƒ promujàcych w nas samych gospodarczà zarad-
noÊç, inicjatyw´ i uczciwoÊç. 

(...) Dobrym i wa˝nym ze wzgl´du na swà spo∏ecznà no-
ÊnoÊç tego przyk∏adem jest polskie kino. Od poczàtku lat
90. polski kupiec, przedsi´biorca i mened˝er pokazywany
jest na ogó∏ albo w konwencji przeÊmiewczo-komediowej
albo sensacyjno-kryminalnej. W przypadku pierwszym jest
idiotà, nuworyszem albo prostakiem, którego doskonale
wyÊmiewajà Janusz Rewiƒski i Cezary Pazura. W przypadku
drugim okazuje si´ cynicznym i skorumpowanym by∏ym
ubekiem, by∏ym cinkciarzem lub by∏ym alfonsem, z którym
walczyç musi szlachetny Bogus∏aw Linda lub Marek
Kondrat. Czasem polski kapitalizm pokazywany jest w kon-
wencji obyczajowego dramatu. Okazuje si´ wtedy wy∏àcz-
nie ˝àdzà pieniàdza, która zabija w nas wszelki altruizm.
Negatywny wydêwi´k dope∏nia serial afer wykrywanych
niemal co tydzieƒ przez media. 

Trudno oczywiÊcie dowodziç, ˝e takie krytyczne spojrzenie
nie ma podstaw, a w polskim biznesie brak chamstwa, ko-
rupcji czy 'uw∏aszczonej nomenklatury'. Rzecz jednak
w tym, ˝e oglàd taki jest p∏ytki i jednostronny. Pomija fakt, ˝e
kapitalizm – tak˝e polski – to przede wszystkim ci´˝ka pra-
ca i troska o swój kawa∏ek Êwiata setek tysi´cy zwyczajnych
ludzi, którzy wstajà o godz. 4.00 rano i zasypiajà o 23.00.
Nade wszystko zaÊ ogromne wyrzeczenia, samotnoÊç i ry-
zyko. Problem polega wi´c na tym, ˝e kiedy m∏ody polski
kapitalizm przyglàda si´ sobie w takim krzywym zwiercia-
dle, to wàtpiç zaczyna w swój etos, który na dobrà spraw´
nie zdà˝y∏ si´ jeszcze narodziç; w sens elementarnej uczci-
woÊci, cierpliwoÊci i zaufania, bez których wolny rynek ni-
gdy i nigdzie nie mo˝ne si´ rozwinàç. M∏odzi ludzie, wycho-
wani na obrazach i stereotypach polskiej kultury popular-
nej, ze Êmiechem przyjmujà dziÊ wezwanie, by pójÊç d∏ugà
i wyboistà drogà 'od pucybuta do milionera'. Wezwanie,
które jeszcze dziesi´ç lat temu rozpala∏o wyobraênie ich
rówieÊników. 
S∏awomir Sowiƒski, Smutek polskiego kapitalizmu, 
Rzeczpospolita, 16.08.2003„
GRASZ O STA˚

PricewaterhouseCoopers oraz Gazeta Wyborcza organizujà od
1996 roku program 'Grasz o sta˝', najwi´kszy w Polsce konkurs,
w którym studenci i absolwenci mogà wygraç praktyki w firmach,
organizacjach pozarzàdowych i jednostkach administracji publicz-
nej. Pracodawcy otrzymujà mo˝liwoÊç pozyskania najlepszych na
rynku kandydatów na praktyki i do pracy oraz promocj´ w me-
diach. Udzia∏ w programie 'Grasz o sta˝' zach´ca pracodawców do
tworzenia nowych miejsc praktyk i pracy dla m∏odych ludzi.
Studenci i absolwenci majà mo˝liwoÊç zdobycia niezb´dnego do-
Êwiadczenia zawodowego. W ubieg∏orocznej edycji konkursu 40%
laureatów dzi´ki udzia∏owi w 'Grasz o sta˝' otrzyma∏o sta∏à prac´,
a dalsze 30% – nawiàza∏o z firmami inne formy wspó∏pracy. Organi-
zatorzy i firmy fundujàce praktyki budujà swój wizerunek – zarów-
no wÊród studentów, jak i w Êrodowisku biznesu – wykazujàc, i˝ sà
firmami kierujàcymi si´ zasadami spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci. 
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Wszystkie praktyki ufundowane w konkursie sà p∏atne – ma to
na celu zapewnienie równych szans odbycia praktyk studentom
z ca∏ej Polski, niezale˝nie od miejsca zamieszkania. Dodatkowo
wszyscy laureaci 'Grasz o sta˝' sà obj´ci programem 'Alumni Grasz
o sta˝', który ma na celu stworzenie szansy zbudowania wartoÊcio-
wej sieci kontaktów, wymiany doÊwiadczeƒ i dzielenia si´ wiedzà
dla dotychczasowych i przysz∏ych zwyci´zców konkursu. 

O praktyki ubiegaç si´ mogà studenci III, IV lub V roku oraz
absolwenci do 35 roku ˝ycia. W oÊmiu dotychczasowych edy-
cjach wzi´∏o udzia∏ 12 tysi´cy uczestników, 650 z nich wygra∏o
praktyki ufundowane przez 160 pracodawców. Liczba pracodaw-
ców i uczestników z roku na rok wzrasta – w 2002 roku 40 firm
ufundowa∏o 67 praktyk, a udzia∏ w konkursie wzi´∏o 850 osób;
w 2003 – by∏o ju˝ 60 pracodawców, 135 praktyk i 1600 uczestni-
ków. W ubieg∏ym roku po raz pierwszy w historii konkursu odby∏y
si´ sta˝e w organizacjach pozarzàdowych i jednostkach admini-
stracji publicznej. W∏àczajàc do projektu instytucje I i III sektora
organizatorzy stworzyli p∏aszczyzn´ spotkania wszystkich sekto-
rów gospodarki w celu umo˝liwienia studentom i absolwentom
z ca∏ej Polski zaistnienia na rynku pracy. 

Projekt ma przebieg roczny. Od jesieni do konkursu mogà
zg∏aszaç si´ firmy zainteresowane ufundowaniem praktyk. Nabór
studentów ka˝dego roku rozpoczyna si´ wiosnà, rozstrzygni´cie
i wybór zwyci´zców ma miejsce w czerwcu, praktyki rozpoczyna-
jà si´ latem. W pierwszym etapie ka˝dy z uczestników konkursu
wysy∏a zg∏oszenie sk∏adajàce si´ z ˝yciorysu, wype∏nionej ankiety
oraz rozwiàzaƒ 2 zadaƒ konkursowych (do wyboru z ponad 20
dziedzin, m. in. z zagadnieƒ odpowiedzialnego biznesu), czyli
opracowanych dwóch zagadnieƒ problemowych. 
W oparciu o zg∏oszenia specjaliÊci oraz koordynatorzy 
z PricewaterhouseCoopers weryfikujà kandydatów. Drugi etap to
rozmowy w firmach oferujàcych praktyki. Zostajà do niego zakwa-
lifikowane osoby, które najlepiej rozwiàza∏y zadania i które w naj-
wi´kszym stopniu spe∏niajà wymagania okreÊlone przez praco-
dawców. Osoby, które zostajà zakwalifikowane na praktyk´ –
zwyci´zcy konkursu – oprócz mo˝liwoÊci odbycia p∏atnego sta˝u,
wygrywajà tak˝e 2-dniowe szkolenie z planowania Êcie˝ki
kariery i rozwoju osobis-tego prowadzone przez
PricewaterhouseCoopers. Grupa ok. 500 uczestników II etapu kon-
kursu otrzymuje zaproszenia na szkolenie dotyczàce radzenia so-
bie na rynku pracy. 

W konkursie co roku bierze udzia∏ kilkadziesiàt renomowa-
nych polskich i mi´dzynarodowych firm oraz organizacje poza-
rzàdowe. Dodatkowo Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej sponsoruje praktyki w ró˝nych urz´dach administracji
publicznej (w bie˝àcej IX edycji konkursu b´dzie to 20 praktyk).
W obecnej edycji konkursu po raz pierwszy odb´dà si´ te˝ prak-
tyki z zakresu odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej w biznesie. Patronat
nad tymi praktykami obj´∏o Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

AA1000 W BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA

W roku 2003 British American Tobacco Polska jako pierwsza fir-
ma w naszym kraju rozpocz´∏a audyt etyczny wed∏ug zasad
AA1000 (AcountAbility1000). Niezale˝na kontrola przebiegu ca∏ego
procesu prowadzona jest przez firm´ audytorskà Bureau Veritas.
AA1000 to kompleksowe narz´dzie stosowane przez wiele firm na

Êwiecie, które profesjonalnie podchodzà do spo∏ecznej odpowie-
dzialnoÊci biznesu jako strategii zarzàdzania. To narz´dzie, które
u∏atwia okreÊlenie celów strategicznych dotyczàcych odpowie-
dzialnoÊci biznesu, mierzenie post´pów w osiàganiu tych celów,
przeprowadzanie audytu organizacji, opracowanie sposobu
przedstawiania wyników i ich wykorzystywania w procesie doko-
nywania bilansu strategicznego. Dla ka˝dego z tych zadaƒ istotnym
elementem jest zaanga˝owanie w budowanie relacji z poszczegól-
nymi grupami interesariuszy i w konsekwencji budowanie zaufa-
nia do organizacji i prezentowanego przez nià wizerunku. 

W ramach procesu AA1000 British American Tobacco Polska
przeprowadzi∏a dwie tury dialogu z interesariuszami (stakeholder
dialogue), czyli swoistych sesji dyskusyjnych. Po pierwszej turze
sesji, przeprowadzonej latem 2003 r., zg∏oszono ponad sto ró˝-
nych kwestii dotyczàcych spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci
British American Tobacco Polska. Sprawy te zosta∏y przez firm´
pogrupowane w dziewi´ç bloków tematycznych, od kwestii zwià-
zanych z ryzykiem palenia, przez kwestie zwiàzane z odpowie-
dzialnym marketingiem, do spraw pracowniczych i wspó∏pracy
z polskimi plantatorami tytoniu. W listopadzie i grudniu przepro-
wadzono drugà tur´ dyskusji. W szeÊciu sesjach, trzech w War-
szawie i trzech w Augustowie, gdzie znajduje si´ fabryka BAT,
wzi´li udzia∏ przedstawiciele urz´dów, instytucji, organizacji
i grup spo∏ecznych, które firma postrzega jako swoich spo∏ecz-
nych partnerów – interesariuszy. Firma przedstawi∏a swoje stano-
wisko w sprawach poruszanych w trakcie tego dialogu, szczegól-
nie w dziewi´ciu obszarach kluczowych, które wy∏oni∏y si´ po
pierwszej turze i publicznie podj´∏a prawie 70 zobowiàzaƒ wyni-
kajàcych z oczekiwaƒ i postulatów partnerów spo∏ecznych.
Ponadto, tam gdzie to by∏o mo˝liwe zaproponowano równie˝ tzw.
mierniki spe∏nienia zobowiàzaƒ, czyli konkretne sposoby weryfi-
kacji, czy i do jakiego stopnia firma British American Tobacco
Polska wykona to, do czego si´ zobowiàza∏a. 

W marcu 2004 roku firma opublikuje pierwszy Raport
OdpowiedzialnoÊci Spo∏ecznej, opisujàcy przebieg tego procesu
w Polsce i prezentujàcy z jednej strony wszystkie kwestie poru-
szane przez partnerów spo∏ecznych, a z drugiej – zobowiàzania.
Raport ten b´dzie powszechnie dost´pny. Firma deklaruje, ˝e raz
zapoczàtkowany proces b´dzie powtarzany co roku. Dlatego te˝
w kolejnych latach rzetelne wype∏nianie ju˝ przyj´tych zobowià-
zaƒ b´dzie równie wa˝ne jak prowadzenie samego dialogu z in-
teresariuszami. Jak podajà przedstawiciele firmy: 'Choç sam po-
mys∏ i sposób prowadzenia dialogu spo∏ecznego wed∏ug zasad
AA1000 nadal sà czymÊ nowym nie tylko dla nas, ale i dla wi´k-
szoÊci goÊci, to ju˝ teraz spotykamy si´ ze s∏owami uznania ze
strony wielu z nich. Otwarcie mówiono nam, ˝e wart docenienia
jest sam fakt podj´cia przez firm´ tytoniowà publicznej dyskusji
bez tematów tabu, a zakres i forma podj´tych przez nas zobowià-
zaƒ majàcych na celu dostosowywanie sposobu prowadzenia
dzia∏alnoÊci British American Tobacco Polska do spo∏ecznych
oczekiwaƒ budzà uznanie. Cieszy nas tak˝e frekwencja odnoto-
wana na spotkaniach dyskusyjnych – co najmniej niez∏a, jak na
pierwszy rok wdra˝ania tak nowatorskiego procesu przez firm´
tytoniowà, czyli firm´ z bran˝y postrzeganej przez wiele osób ja-
ko kontrowersyjna. W trakcie tegorocznego dialogu nawiàzaliÊmy
i utrzymujemy kontakt, bezpoÊredni lub korespondencyjny, z po-
nad 200 osobami reprezentujàcymi 95 ró˝nych instytucji, organi-
zacji lub Êrodowisk.' 
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RADA ETYKI W ABB

Grupa ABB w Polsce ju˝ od kilku lat realizuje program etyczny,
posiada swój kodeks etyki i szczegó∏owo sformu∏owanà polityk´
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci. Prowadzone sà te˝ szkolenia z te-
go zakresu oraz audyty wewn´trzne. Dokonany jednak w roku
2003 systematyczny przeglàd tych zagadnieƒ, szczególnie
w aspekcie codziennej praktyki, wykaza∏, ˝e ciàgle pozostaje jesz-
cze du˝o do zrobienia. Docierajàce sygna∏y o ró˝nych zachowa-
niach pracowników i mened˝erów firmy zaskakiwa∏y swoim bra-
kiem zrozumienia dla zasad etyki i stosowania si´ do pisanych
i obowiàzujàcych regu∏. Jak stwierdzi∏ ostatnio Jürgen Dormann,
Prezes ABB, 'Wiedzàc, ˝e biznes funkcjonuje najlepiej kiedy jest
oparty na wzajemnym zaufaniu, musimy iÊç dalej – wzmocniç na-
sza kultur´ wewn´trznà. A to wymaga dyscypliny, szacunku dla
wartoÊci, ÊwiadomoÊci roli naszej firmy w spo∏eczeƒstwie. Wyma-
ga to umiej´tnoÊci opierania si´ kuszàcym dzia∏aniom na skróty. '

W rezultacie zaproponowano wprowadzenie konkretnych
dzia∏aƒ naprawczych w obszarze zasad etyki biznesu, które majà
przyczyniç si´ do wzmocnienia kultury organizacyjnej firmy.
W ten sposób ABB chce przeciwstawiç si´ popularnemu ciàgle
w niektórych kr´gach stereotypowi, zgodnie z którym mówi si´,
˝e post´powanie zgodne z zasadami etyki jest przeszkodà przy
prowadzeniu skutecznego biznesu. 1 grudnia 2003r. powo∏ano
Rad´ Etyki Grupy ABB w Polsce, która odpowiadaç b´dzie za
wdro˝enie programu naprawczego. Rada Etyki ma pe∏niç m.in.
funkcj´ m´˝a zaufania, umo˝liwiajàcego poszczególnym pracow-
nikom zg∏aszanie swoich uwag zwiàzanych z ró˝nymi zagadnie-
niami dotyczàcymi etyki. 

Wiosnà 2004 roku zostanie przeprowadzony audyt we-
wn´trzny, nawiàzujàcy do wczeÊniej prowadzonych badaƒ ankie-
towych na temat Polityki Spo∏ecznej ABB. Audyt b´dzie mia∏ for-
m´ ankiet wype∏nianych anonimowo w celu zdiagnozowania
obszarów w których pracownicy zauwa˝ajà zjawiska ich zdaniem
sprzeczne z etycznym prowadzeniem biznesu i wymaganiami fir-
my w tym zakresie. Rada Etyki przygotuje równie˝ szczegó∏owe
zasady post´powania w poszczególnych obszarach. Zasady te zo-
stanà przedstawione ka˝demu pracownikowi, który nast´pnie
podpisze deklaracj´ ich przestrzegania. Dotyczyç to b´dzie rów-
nie˝ ka˝dego nowego pracownika ABB w Polsce. Temu procesowi
towarzyszyç b´dzie szeroko zakrojona akcja edukacyjna i szkole-
niowa, z wykorzystaniem m. in. intranetu i gazety zak∏adowej. 

Rada Etyki b´dzie systematycznie oceniaç stopieƒ przestrze-
gania zasad etycznych ABB w relacjach wewn´trznych i ze-
wn´trznych. Wbudowanie Rady Etyki w struktur´ organizacyjnà
Grupy ABB w Polsce – m. in. poprzez obowiàzkowe informowanie
Rady o wszelkich planowanych inicjatywach wobec klientów, ro-
dzaju i formie prezentów, a tak˝e obowiàzkowe uczestnictwo
przedstawiciela Rady w spotkaniach strategicznych odbywajà-
cych si´ w ca∏ej Grupie ABB w Polsce – pozwoli zintegrowaç zasa-
dy etycznego post´powania z codziennymi zadaniami bizneso-
wymi. 
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I. MISJA, CELE, 
OBSZARY DZIA¸ANIA„

W Polsce najbardziej widocznym propagatorem CSR jest
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego misjà jest
zwi´kszanie konkurencyjnoÊci firm przy jednoczesnym s∏u-
˝eniu celom spo∏ecznym i dba∏oÊci o Êrodowisko naturalne.
Forum poprzez portal internetowy, cykle spotkaƒ i warszta-
tów stara si´ upowszechniaç wiedz´ o europejskich stan-
dardach w zakresie spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci przed-
si´biorstw.
Jacek Sójka, Strategiczny wymiar etyki, Nowe ˚ycie Gospodarcze, 26.01.2003„

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja, która od czte-
rech lat tworzy spo∏ecznoÊç firm zaanga˝owanych, a tak˝e wspie-
ra je w odpowiedzialnym zarzàdzaniu dla dobra wszystkich inte-
resariuszy w Polsce i na Êwiecie. 

Swojà strategi´ Forum realizuje w czterech g∏ównych obszarach: 

W 2002 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu do∏àczy∏o do
sieci europejskich organizacji propagujàcych koncepcj´ odpowie-
dzialnego biznesu, stajàc si´ partnerem CSR Europe. Nada∏o to
mi´dzynarodowy wymiar dzia∏alnoÊci Forum, a dziÊ przek∏ada si´
na europejski charakter realizowanych programów, u∏atwia do-
st´p do najnowszych unijnych êróde∏, umo˝liwia korzystanie
z dorobku pozosta∏ych organizacji, których wiedza i doÊwiadcze-
nia sà cennym zasobem. 

Obecnie Forum wspó∏pracuje z 12 Partnerami Strategicznymi,
w oparciu o doÊwiadczenie i dorobek których promowana jest
idea odpowiedzialnego biznesu. Sà to: 3M Poland, ABB, BP Polska,

DaimlerChrysler Automotive Polska, Danone Polska,
Johnson & Johnson Poland, Novo Nordisk, PKN Orlen,
PricewaterhouseCoopers, Provident Polska, Shell Polska i Spedpol.
Wspó∏pracuje równie˝ z Instytutem Monitorowania Mediów,
Harvard Business Review, NBS Public Relations oraz z innymi 
firmami, organizacjami, oÊrodkami naukowymi, instytucjami
publicznymi, mi´dzynarodowymi i ambasadami. 

II. DZIA¸ALNOÂå FORUM 
ODPOWIEDZIALNEGO 
BIZNESU W 2003 ROKU

2003 rok mo˝na okreÊliç jako prze∏omowy nie tylko dla koncep-
cji CSR w Polsce, ale i dla samego Forum Odpowiedzialnego
Biznesu. W tym roku: 
◗ po raz pierwszy Europejska Kampania na rzecz 

Odpowiedzialnego Biznesu przekroczy∏a granice Unii 
Europejskiej i trafi∏a do Polski, a Forum by∏o gospodarzem 
pierwszej w Europie Ârodkowo-Wschodniej mi´dzynarodowej 
konferencji poÊwi´conej odpowiedzialnemu biznesowi; 

◗ powsta∏ pierwszy w Polsce raport stanowiàcy podsumowanie 
inicjatyw i dzia∏aƒ podejmowanych przez firmy i organizacje, 
które w 2002 roku zaanga˝owane by∏y w promowanie 
i realizacj´ idei odpowiedzialnego biznesu; 

◗ Forum zrealizowa∏o szereg programów, z których cz´Êç na sta∏e 
wpisze si´ w dzia∏ania organizacji na nast´pne lata. 

A. Inicjatywy na rzecz promocji 
odpowiedzialnego biznesu

1. Konferencja w ramach Europejskiej Kampanii na 
rzecz Odpowiedzialnego Biznesu 2005

Konferencja 'Odpowiedzialny biznes – nowa strategia rozwoju'
realizowana by∏a pod patronatem Barbary Labudy, Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta RP, we wspó∏pracy z Bankiem Âwiatowym
i CSR Europe. Nastawiona na wymian´ doÊwiadczeƒ, zgromadzi∏a
wielu ekspertów i praktyków odpowiedzialnego biznesu z krajów
Unii Europejskiej, krajów kandydackich a tak˝e instytucji polskich
i zagranicznych. Podczas dwóch dni goÊciliÊmy blisko 300 uczestni-
ków, 70 panelistów i moderatorów, ponad 80 goÊci zagranicznych
z 20 krajów. Oprócz sesji plenarnych, podczas których dyskutowa-
no o kierunkach rozwoju zaanga˝owania biznesu w regionie oraz
wyzwaniach, jakie stojà przed paƒstwami kandydackimi, przepro-
wadzono 7 warsztatów poÊwi´conych konkretnym obszarom CSR.
Zaprezentowano przyk∏ady zarówno firm polskich jak i pochodzà-
cych z regionu Europy Ârodkowo-Wschodniej, które w codziennej
praktyce starajà si´ wdra˝aç zasady odpowiedzialnego biznesu.
Konferencja odby∏a si´ 6 i 7 paêdziernika w Hotelu Novotel Airport. 

O FORUM
ODPOWIEDZIALNEGO
BIZNESU

PODNOSZENIE
ÂWIADOMOÂCI
Forum promuje koncepcj´
odpowiedzialnego biznesu 
jako sposobu myÊlenia 
i standardu dzia∏ania na poziomie 
strategicznym i operacyjnym.

FORUM
ODPOWIEDZIALNEGO

BIZNESU
TWORZENIE
NARZ¢DZI
Odpowiadajàc na zapotrzebowanie
firm Forum tworzy narz´dzia
u∏atwiajàce wdra˝anie
zasad odpowiedzialnego
biznesu.

EDUKACJA
Forum gromadzi wiedz´

i przyk∏ady najlepszych praktyk
na rynku oraz prowadzi programy

edukacyjne.

POKAZYWANIE
NOWYCH TRENDÓW

Forum prezentuje nowe  trendy 
na rynku odpowiedzialnego 

biznesu w Polsce i na Êwiecie
poprzez monitoring, 
analizy i publikacje.
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2. Klub Odpowiedzialnego Biznesu 

Kluby Odpowiedzialnego Biznesu to projekt o d∏ugiej tradycji,
cieszàcy si´ du˝à popularnoÊcià. Prowadzony od 2001 zgromadzi∏
w sumie ponad 300 osób – przedstawicieli biznesu, mediów, Êro-
dowisk akademickich i instytucji, którzy podczas kolejnych spo-
tkaƒ dyskutowa∏y na temat ró˝nych zagadnieƒ odpowiedzialnego
biznesu. Na ka˝dym spotkaniu przedstawiciele firmy, która jedno-
czeÊnie by∏a gospodarzem spotkania, prezentowali swoje do-
Êwiadczenia w obszarze spo∏ecznych aspektów dzia∏alnoÊci, za-
praszajàc innych uczestników do dyskusji. W tym roku by∏y to: 
◗ BP Polska – 'Wspó∏praca biznesu z organizacjami 

pozarzàdowymi – czy to si´ op∏aca? '
◗ DaimlerChrysler Automotive Polska – 'Kampania spo∏eczna 

jako element zaanga˝owania spo∏ecznego firmy'
◗ Provident Polska – 'Odpowiedzialny pracodawca. Nowe 

standardy w relacjach pracownik – firma'

3. Portal odpowiedzialnego biznesu 
www. odpowiedzialnybiznes. pl

W 2003 Forum udost´pni∏o portal, który stwarza nowe mo˝li-
woÊci dla wszystkich szukajàcych informacji na temat CSR. U˝yt-
kownicy zyskali mo˝liwoÊç wyboru perspektywy korzystania
z portalu – mogà zdecydowaç si´ na wchodzenie do serwisu
zgodnie ze swojà rolà zawodowà – i w ten sposób uzyskiwaç naj-
Êwie˝sze informacje zwiàzane ze swojà funkcjà (np. Mened˝er
marketingu), mogà zdecydowaç si´ na przeÊledzenie ostatnich
wiadomoÊci wed∏ug dziedzin CSR (np. ochrona Êrodowiska), mo-
gà te˝ zarejestrowaç si´ w bazie danych u˝ytkowników, zyskujàc
dost´p do dodatkowych materia∏ów. Dzia∏ nowoÊci pozwala im
zapoznawaç si´ ze wszystkimi nowymi artyku∏ami zamieszczony-
mi w portalu. Wprowadzony zosta∏ równie˝ mechanizm forum
dyskusyjnego, a dzi´ki newsletterowi u˝ytkownicy mogà Êledziç
na bie˝àco najnowsze i najciekawsze informacje. Prowadzone sà
sonda˝e, które pozwalajà poznaç opinie czytelników zaintereso-
wanych tematykà odpowiedzialnego biznesu. 

4. RESPO – magazyn odpowiedzialnego biznesu

W 2003 roku ukaza∏y si´ trzy wydania magazynu o odpowie-
dzialnym biznesie. Od wrzeÊnia zyska∏ nowà szat´ graficznà i funk-
cjonuje obecnie pod nowà nazwà 'Respo'. Jest to pierwszy w Polsce
kwartalnik poÊwi´cony w ca∏oÊci problematyce spo∏ecznej odpo-
wiedzialnoÊci biznesu i zrównowa˝onemu rozwojowi firm. 

B. Programy edukacyjne

1. Akademia Odpowiedzialnego Mened˝era – 
pilota˝owy program Akademii 
Odpowiedzialnego Biznesu

W 2003 roku Forum uruchomi∏o nowy program dla firm, który
w formie warsztatów dostarcza∏ kompleksowej wiedzy na temat
konkretnych obszarów CSR. W ramach programu odby∏y si´ dwa
warsztaty poÊwi´cone nast´pujàcym tematom: 
◗ Budowanie strategii firmy w oparciu o odpowiedzialny biznes
◗ Jak budowaç wizerunek firmy odpowiedzialnej spo∏ecznie? 

Uczestnikami warsztatów byli mened˝erowie firm – Partnerów
Strategicznych Forum i ich najbli˝si wspó∏pracownicy, którzy na
co dzieƒ wdra˝ajà polityk´ CSR w firmach. Akademia okaza∏a si´
interesujàcym dla odbiorców programem szkoleniowym. 

2. Program dla studentów

W 2003 roku Forum kontynuowa∏o program rozpocz´ty w 2002
roku. G∏ównym jego elementem by∏ konkurs na najlepszy esej
o odpowiedzialnym biznesie. 

Og∏oszenie wyników konkursu odby∏o si´ w czerwcu 2003 roku
podczas gali wr´czenia nagród. Kapitu∏a konkursowa pod prze-
wodnictwem prof. W. Gasparskiego wy∏oni∏a 7 laureatów, którzy
odbyli praktyki w nast´pujàcych firmach: PricewaterhouseCoopers,
Provident Polska, Novo Nordisk, Johnson & Johnson Poland,
Spedpol, 3M Poland, BP Polska. JednoczeÊnie odby∏o si´ warsztaty
pt. 'Odpowiedzialny pracodawca, jak go znaleêç? ' przeprowadzo-
ne w Toruniu, Wroc∏awiu i Warszawie. 

W grudniu Forum obj´∏o patronat nad konferencjà organizowa-
nà przez Ko∏o Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej
'Przedsi´biorczoÊç spo∏eczna na styku trzech sektorów'. Ma∏go-
rzata Greszta otworzy∏a konferencj´, wyra˝ajàc uznanie dla
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, która w ca∏oÊci poÊwi´ci∏a
konferencj´ temu tematowi. Na konferencji goÊci∏ równie˝
Minister Jerzy Hausner, który jest kierownikiem Katedry
Gospodarki i Administracji Publicznej tej uczelni. 

3. Program dla administracji

W 2003 roku Forum wraz z Fundacjà Rozwoju Demokracji
Lokalnej zainicjowa∏o program dla administracji lokalnej. Uczest-
nikami byli przede wszystkim urz´dnicy i przedstawiciele urz´-
dów wojewódzkich i marsza∏kowskich, którzy mogà swoimi decy-
zjami wp∏ywaç na wi´ksze zainteresowanie koncepcjà odpowie-
dzialnoÊci wÊród firm i przyczyniaç si´ do tworzenia warunków
∏atwiejszego wdra˝ania zasad odpowiedzialnego biznesu. 

Odby∏y si´ dwa dwudniowe spotkania wyk∏adowo-warsztatowe,
które zapozna∏y uczestników z tematykà odpowiedzialnego bizne-
su, z propozycjami rozwiàzaƒ i wdro˝eƒ, pozwalajàce jednoczeÊnie
na opanowanie praktycznych umiej´tnoÊci nawiàzywania wspó∏-
pracy z organizacjami pozarzàdowymi w celu wzmocnienia pro-
ekologicznych rozwiàzaƒ adresowanych do biznesu, jak równie˝
inicjowania proekologicznych i prospo∏ecznych programów dla
w∏asnego regionu. 

Warsztaty te odby∏y si´ w Ustroniu i Ryni w lutym 2003 roku. 

C. Raporty i badania

1. Raport 'Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2002 r.'

Na poczàtku ubieg∏ego roku Forum wyda∏o pierwszy w Polsce
raport o odpowiedzialnym biznesie za rok 2002. By∏ on pierw-
szym tego typu kompleksowym obrazem odpowiedzialnych
praktyk w biznesie. G∏ównà ideà raportu by∏o podsumowanie
inicjatyw i dzia∏aƒ podejmowanych przez firmy i organizacje,
które  zaanga˝owane by∏y w promowanie i realizacj´ idei
odpowiedzialnego biznesu. Sta∏ si´ on cyklicznà publikacjà.
Raport o stanie CSR w Polsce b´dzie wydawany co roku. 
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2. Badanie 'Mened˝erowie 500 i odpowiedzialny 
biznes. Wiedza – postawy – praktyka'

Forum og∏osi∏o najnowsze wyniki badania przeprowadzonego
wÊród 500 najwi´kszych firm w Polsce (na podstawie listy
Rzeczpospolitej). Udziela on odpowiedzi na pytania, jak firmy
w Polsce postrzegajà swojà rol´ w kontekÊcie odpowiedzialnoÊci
spo∏ecznej, na ile jest to dla polskich mened˝erów strategia roz-
woju, a na ile koncepcja PR obliczona na krótkotrwa∏y efekt, i ja-
kie sà najwa˝niejsze przyczyny zaanga˝owania w realizacj´ pro-
gramów odpowiedzialnego biznesu. 

3. Program i Konkurs Lider Zarzàdzania CXO

Wspólnie z przedstawicielami redakcji CXO i audytorami
Towarzystwa Doradczego Ryszard Stocki, Forum uczestniczy∏o
w opracowaniu kwestionariusza i prowadzeniu audytu wÊród
firm, które realizujà programy zarzàdzania wed∏ug zasad odpo-
wiedzialnego biznesu. Nagrody i wyró˝nienia dla najlepszych
firm zosta∏y wr´czone w styczniu 2004 roku. 

D. Forum na arenie mi´dzynarodowej: 

◗ Udzia∏ w konferencji na temat odpowiedzialnego biznesu, skàd 
przywieziony zosta∏ symbol Kampanii Europejskiej, w ramach 
której odby∏a si´ paêdziernikowa konferencja 'Odpowiedzialny 
Biznes - nowa strategia rozwoju' (maj 2003, Lizbona).

◗ Udzia∏ w spotkaniu Europejskiego Forum Interesariuszy 
'Improving knowledge about CSR and facilitating the exchange 
of experience and good practice' (czerwiec 2003, Bruksela).

◗ Udzia∏ w spotkaniu liderów organizacji zajmujàcych si´ CSR 
z ca∏ego Êwiata (wrzesieƒ 2003, Genewa).

◗ Udzia∏ w Szczycie Unii Europejskiej na temat CSR 'The Role of 
Public Policies in Promoting CSR' (listopad 2003, Wenecja). 

◗ Udzia∏ w konferencji 'Equipping Europe for CSR and sustainable 
development' (grudzieƒ 2003, Bruksela).

◗ Udzia∏ w spotkaniu organizacji partnerskich CSR Europe 
(grudzieƒ 2003, Bruksela).

◗ Udzia∏ w pracy grupy roboczej Komisji Europejskiej 
'Responsible Entrepreneurship for SMEs', której efektem by∏o 
stworzenie europejskiej bazy dobrych przyk∏adów wÊród 
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Bruksela). 

III. PLANOWANE DZIA¸ANIA 
NA 2004 ROK

Forum w 2004 roku b´dzie prowadzi∏o dzia∏ania w czterech ob-
szarach: podnoszenie ÊwiadomoÊci, edukacja, pokazywanie no-
wych trendów, tworzenie narz´dzi. 

A. Podnoszenie ÊwiadomoÊci

1. Kampania Narodowa na rzecz 
Odpowiedzialnego Biznesu

Forum planuje rozpoczàç Kampani´ na rzecz Odpowiedzialne-
go Biznesu, która na wzór Europejskiego Forum Interesariuszy b´-

dzie w∏àczaç w debat´ kluczowych przedstawicieli biznesu, orga-
nizacji pozarzàdowych i administracji paƒstwowej. 

2. Klub Odpowiedzialnego Biznesu

W roku 2004 zaplanowanych jest 6 spotkaƒ Klubu.

3. Publikacje

◗ Cykl wydawniczy 'ABC odpowiedzialnego biznesu' – 
publikacja ksià˝kowa i dwa opracowania tematyczne

◗ Przewodnik najlepszych przyk∏adów zaanga˝owania 
firm w Polsce.

4. Portal odpowiedzialnego biznesu

Rozbudowanie treÊci o nowe sekcje i projekty.

B. Edukacja

1. Akademia Odpowiedzialnego Biznesu

Cykl 4 warsztatów nastawiony na praktyczne rozwiàzania stoso-
wane w odpowiedzialnym biznesie. Pierwszy warsztat planowa-
ny jest na marzec 2004. 

2. Program dla studentów 

W 2004 roku Forum planuje utworzyç studenckà LIG¢ CSR –
sieç kó∏ naukowych i grup studenckich, które zainteresowane te-
matem odpowiedzialnego biznesu chcà anga˝owaç si´ w dzia∏a-
nia w tym obszarze na rodzimych uczelniach, promujàc tym sa-
mym koncepcjà odpowiedzialnego uprawiania biznesu. 

Ponadto, Forum poprowadzi cykl szkoleƒ dla laureatów progra-
mu 'Grasz o sta˝' pod has∏em: 'Odpowiedzialny pracownik w od-
powiedzialnej firmie'.

3. Studia podyplomowe 

W maju 2004 r. zostanà zainaugurowane pierwsze w Polsce stu-
dia podyplomowe z obszaru odpowiedzialnego biznesu. Program
studiów zosta∏ przygotowany we wspó∏pracy z Akademià Rozwo-
ju Filantropii w Polsce i Fundacjà Komunikacji Spo∏ecznej. Zaj´cia
b´dà si´ odbywaç w Wy˝szej Szkole Europejskiej
im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. 

4. Szkolenie

W maju odb´dzie si´ warsztat 'Teoria i praktyka odpowie-
dzialnego biznesu' dla pracowników Partnerów Strategicznych
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma ono na celu uporzàdko-
wanie wiedzy jak i zainspirowanie do dalszych dzia∏aƒ z zakre-
su CSR. 

C. Pokazywanie nowych trendów

1. Newsletter Odpowiedzialnego Biznesu
Miesi´cznik zbierajàcy najnowsze informacje o trendach,
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wydarzeniach i inicjatywach w odpowiedzialnym biznesie
w Polsce i na Êwiecie. 

2. Raport 'Odpowiedzialny biznes w Polsce'

W 2004 roku Forum przygotuje raport podsumowujàcy inicjaty-
wy i dzia∏ania podejmowane przez firmy i organizacje, które
w 2003 roku zaanga˝owane by∏y w promowanie i realizacj´ idei
CSR. 

D. Tworzenie narz´dzi

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony firm Forum uru-
chamia programy tematyczne, które u∏atwià firmom wprowadza-
nie w praktyce zasad odpowiedzialnego biznesu poprzez dostar-
czanie konkretnych narz´dzi zarzàdzania. 

W tym roku powstanà grupy robocze pracujàce nad dwoma
tematami: 
◗ Odpowiedzialne zarzàdzanie kapita∏em ludzkim.
◗ Raporty spo∏eczne firm.

2003
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◗ 3M Poland 
◗ ABB
◗ Acco Polska
◗ Agora S.A.
◗ Alcatel 
◗ AVON Poland 
◗ Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej (BG˚)
◗ Bank Zachodni WBK
◗ Bayer 
◗ BP Polska 
◗ British American Tobacco Polska
◗ Carlsberg Okocim S.A. 
◗ ComputerLand S.A.
◗ DaimlerChrysler Automotive Polska
◗ Danone Polska
◗ Deloitte Polska
◗ Deutsche Bank Polska
◗ DHL Express  
◗ EGIS Polska 
◗ Elektrownia ¸aziska S.A.
◗ Elektrownia Opole S.A.
◗ Elektrownia Turów S.A.
◗ Ernst & Young 
◗ FIAT Auto Poland 
◗ FinLife 
◗ Grant Thornton 
◗ Grupa Michelin
◗ Grupa PZU 
◗ Hewlett-Packard Polska 
◗ IBM Polska 
◗ ICI Polska 
◗ IKEA
◗ IMC Konsulting
◗ ING Bank Âlàski
◗ Instytut Monitorowania Mediów 
◗ International Paper Kwidzyn S.A.
◗ INVEST-BANK
◗ Johnson & Johnson Poland 
◗ KGHM Polska Miedê S.A.
◗ Kol-Dental
◗ Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris 
◗ Leo Burnett Warszawa  
◗ Microsoft

◗ MPS International Koszalin
◗ NBS Public Relations
◗ Nestlé Polska S.A.
◗ Nokia Poland 
◗ Novartis
◗ Novo Nordisk 
◗ People Partnering
◗ Philip Morris Polska 
◗ PKN Orlen
◗ PKO Bank Polski 
◗ Poczta Polska
◗ Point Group
◗ Polkomtel (Plus GSM)
◗ Polpharma S.A.
◗ Polska Telefonia Cyfrowa 
◗ PricewaterhouseCoopers
◗ PROKOM Software S.A. 
◗ Provident Polska
◗ PTK Centertel 
◗ STU Ergo Hestia S.A.
◗ Renault
◗ Samsung Electronics
◗ Schering AG
◗ Servisco
◗ Shell Polska
◗ Siemens 
◗ Spedpol 
◗ Spó∏ka Energetyczna ‘Jastrz´bie’ S.A.
◗ TP S.A.
◗ Telos Partners
◗ TESCO
◗ Thomson ˚yrardów
◗ Torfarm
◗ Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji WARTA S.A. 
◗ Unilever 
◗ United Technologies Corporation
◗ US Pharmacia
◗ Wall BDA 
◗ Weil, Gotshal & Manges
◗ Zak∏ad Us∏ugowy ‘Park LeÊny’ 
◗ ˚AK Wydawnictwo Edukacyjne

INDEKS FIRM
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◗ Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
◗ Brytyjsko-Polska Izba Handlowa w Polsce
◗ Business Center Club
◗ Centrum Etyki Biznesu
◗ EKO-Inicjatywa
◗ Federacja Konsumentów
◗ Federacja Polskich Banków ˚ywnoÊci 
◗ Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii ‘Amazonki’
◗ Fundacja ABC XXI
◗ Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
◗ Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
◗ Fundacja Edukacyjna Bachalskiego
◗ Fundacja im. Heinricha Boella
◗ Fundacja im. Stefana Batorego
◗ Fundacja ‘Instytut Tertio Millennio’
◗ Fundacja ‘Integralia’
◗ Fundacja J&S Pro Bono Poloniae 
◗ Fundacja Jolanty KwaÊniewskiej ‘Porozumienie bez barier’
◗ Fundacja Komunikacji Spo∏ecznej
◗ Fundacja Nasza Ziemia
◗ Fundacja Novo Nordisk
◗ Fundacja Orlen ‘Dar Serca’ 
◗ Fundacja Partnerstwo dla Ârodowiska
◗ Fundacja TVN ‘Nie jesteÊ sam’
◗ Fundacja Wspierania Polskiej Nauki i Medycyny
◗ Fundacja Wspólna Droga
◗ Fundacja WARTA 
◗ Helsiƒska Fundacja Praw Cz∏owieka
◗ Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà
◗ Instytut Ekologicznej Reformy Podatkowej
◗ Instytut na rzecz Ekorozwoju
◗ Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
◗ Instytut Spraw Publicznych
◗ Instytut Zarzàdzania
◗ Mi´dzynarodowe Forum Liderów Biznesu Ksi´cia Walii (IBLF)
◗ Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

◗ Organizacja Odzysku REBA
◗ Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
◗ Paƒstwowy Zak∏ad Higieny
◗ Partners for Financial Stability Program
◗ Politechnika Warszawska
◗ Polska Akademia Umiej´tnoÊci
◗ Polska Akcja Humanitarna 
◗ Polska Fundacja Upowszechniania Nauki
◗ Polska Izba Ekologii
◗ Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
◗ Polska Organizacja Konkurencji i Dystrybucji
◗ Polska Zielona Sieç
◗ Polski Czerwony Krzy˝
◗ Polski Instytut Dyrektorów
◗ Polski Klub Biznesu
◗ Polskie Forum Strategii Lizboƒskiej
◗ Polskie Stowarzyszenia Diabetyków
◗ Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska
◗ Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
◗ Polsko-Amerykaƒska Fundacja WolnoÊci
◗ Regionalna Inicjatywa Biznesu
◗ Stowarzyszenie Marketingu BezpoÊredniego
◗ Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji
◗ Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii
◗ Stowarzyszenie Szko∏a Liderów
◗ Âwiatowa Komisja do Spraw Spo∏ecznego Wymiaru Globalizacji
◗ The Conference Board
◗ The Shell Centenary Scholarship Foundation
◗ Towarzystwo Nasz Dom
◗ Towarzystwo Przyjació∏ Chorych Hospicjum Âw. ¸azarza 
◗ Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
◗ Warmiƒsko-Mazurski Bank ˚ywnoÊci
◗ World Wildlife Fund (WWF)
◗ Zwiàzek Firm Public Relations
◗ Zwiàzek Pracodawców Przemys∏u Piwowarskiego – 

Browary Polskie

INDEKS INSTYTUCJI
I ORGANIZACJI
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WWW.ODPOWIEDZIALNYBIZNES.PL

Dziesiàtki wa˝nych informacji. 
Od r´ki. On-line.

O FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
➜ organizacja za∏o˝ona w 2000 roku w celu upowszechniania koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce
➜ jesteÊmy jednà z pierwszych instytucji w Europie Ârodkowo – Wschodniej zajmujàcych si´ tym 

tematem w kompleksowy sposób   
➜ nale˝ymy do grona europejskich organizacji prowadzonych pod egidà CSR Europe 

P A R T N E R Z Y  F O R U M :


