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CEL BADANIA 

METODOLOGIA 

TECHNIKA 

BADAWCZA 

PRÓBA 

Celem badania było określenie występowania zrównoważonych innowacyjności (tj. innowacji o 

charakterze prospołecznym, proekologicznym wpisującym się w paradygmat zrównoważonego rozwoju) 

wśród największych przedsiębiorstw w Polsce. 

Etap 1: badanie jakościowe  

Etap 2: badanie ilościowe 

Etap 1: IDI (indywidualne wywiady pogłębione) 

Etap 2: wywiady telefoniczne (CATI) 

LICZBA 

ANKIETERÓW 

Etap 1: moderator jakościowy 

Etap 2: 5 teleankieterów 

•Próba celowa 

•N=5 IDI 

•N=70 wywiadów CATI. Operatem doboru próby była baza największych przedsiębiorstw według 

rankingu Rzeczpospolitej. Ranking jest opracowywany na podstawie wielkości przychodów 

przedsiębiorstw. 

 

Respondent: Managerowie z działów: CSR, Marketingu, IR /PR /Komunikacja 

REALIZACJA Etap 1: 28.05-02.07.2012   

Etap 2: 19.06-16.07.2012 

LOKALIZACJA 
Etap 1: Warszawa   

Etap 2: cała Polska 

KONTROLA 

JAKOŚCI 
Skontrolowano 10% wywiadów oraz prowadzono stały nadzór w miejscu realizacji 



Podsumowanie wyników z badania ilościowego 
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Blisko 90% przedsiębiorstw (niemal wszystkie posiadające sformalizowaną strategię 

CSR) w ostatnich 3 latach zainicjowało lub przeprowadziło projekty innowacyjne. 

Projekty innowacyjne były realizowane najczęściej w dziedzinie metod produkcji lub 

usług (średnio 10 w przeciągu 3 lat). 

W co dziesiątym przypadku projekt innowacyjny był niedokończony/zaniechany. 

Realizowane były zarówno nowe jak i udoskonalone rozwiązania. Udoskonalone 

rozwiązania najczęściej dotyczyły organizacji przedsiębiorstwa i rzadziej produkcji, 

produktu. 

Zdecydowana większość (80%) przedsiębiorstw realizowała działania innowacyjne na 

skalę firmy (głównie w zakresie zmian organizacji). 

Główne korzyści płynące z wprowadzanych innowacji to wyższe zyski 

przedsiębiorstwa, zwiększenie udziału w rynku oraz poprawa wizerunku firmy. 

Według deklaracji większości badanych wartości społeczne i środowiskowe były 

motywem inicjowania działań innowacyjnych (częściej w przypadku firm 

posiadających sformalizowaną strategię CSR). 

Zdaniem badanych CSR może być źródłem innowacji, szczególnie w obszarze 

organizacji i rzadziej w dziedzinie marketingu . 



Charakterystyka próby 
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Charakterystyka próby 
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Próba ogółem, N=70 

5%

11%

14%

20%

41%

9%

poniżej 100

100-249 

250-499 

500-999 

1 000-4 999 

5 000 i więcej 

zatrudnienie 

50%

29%

21%

Przedsiębiorstwo krajowe z 
większościowym kapitałem 

prywatnym 

Przedsiębiorstwo zagraniczne (z 
większościowym kapitałem 

zagranicznym) 

Przedsiębiorstwo krajowe z 
większościowym kapitałem 

państwowym 

typ przedsiębiorstwa posiadanie zagranicznych 

oddziałów 

44%

56%

tak 

nie 

56%

44%

mężczyzna 

kobieta 

płeć respondenta 

24%

44%

17%

11%

4%

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

odmowa podania 

wiek respondenta 

przedsiębiorstwo 

respondent 



Znajomość koncepcji CSR 
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Czy spotkał(a) się Pan(i) z koncepcją CSR (społecznej odpowiedzialności w biznesie)? 

Ponad 80% badanych (głównie przedstawiciele największych firm) spotkało się z koncepcją 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Próba ogółem, N=70 

81%

64%

90%

19%

36%

10%

ogółem,n=70

do 500 osób, n=22

powyżej 500 osób, n=48

tak nie 

*Uwaga, mała baza 



Poziom innowacyjności 
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9%

5%

10%

9%

10%

8%

23%

14%

27%

27%

14%

31%

4%

5%

4%

19%

33%

13%

3%

10%

0%

4%

5%

4%

3%

5%

2%

ogółem,n=70

do 500 osób, n=22*

powyżej 500 osób, n=48

zdecydowanie innowacyjne {10} 9 8 7 6 5 4 3 2 zdecydowanie nie innowacyjne {1} 

Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa 
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W jakim stopniu określił(a)by Pan(i) swoje przedsiębiorstwo jako innowacyjne? Oceny proszę dokonać na skali od 1 do 10, gdzie 1-zdecydowanie nie innowacyjne, a 10-zdecydowanie 

innowacyjne.  

Badani bardziej oceniają swoje przedsiębiorstwa jako innowacyjne niż jako nie innowacyjne. 
Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 500 pracowników w opinii respondentów są 
bardziej innowacyjne niż mniejsze firmy. 

Próba ogółem, N=70 

Średnia 
skala 1-10 

6,8 

6,1 

7,2 

Top3boxes(10,9,8): 41% 

Top3boxes(10,9,8): 29% 

Top3boxes(10,9,8): 45% 

*Uwaga, mała baza 



Występowanie innowacyjnych rozwiązań 
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Czy w ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie zainicjowano, wprowadzono lub zakończono jakieś rozwiązania innowacyjne?  

Zdecydowana większość badanych firm w ostatnich 3 latach zainicjowała lub 
przeprowadziła działania innowacyjne. Udział firm innowacyjnych jest wyższy wśród 
przedsiębiorstw posiadających sformalizowaną strategię CSR. 

Próba ogółem, N=70 

89%

97%

83%

11%

3%

17%

ogółem, n=70

posiada sformalizowaną 

strategię CSR, n=29

nie posiada 

sformalizowanej strategii 
CSR, n=41

Tak Nie
Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95% 



Występowanie innowacyjnych rozwiązań  
w poszczególnych dziedzinach 
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W jakich dziedzinach występowały te rozwiązania innowacyjne? 

Czy mógł/mogłaby Pan(i) określić szacunkowo ile było tych innowacji w ostatnich 3 latach w 

dziedzinie: 

Większość firm zrealizowała przedsięwzięcia innowacyjne w dziedzinie metod produkcji lub 
usług, rzadziej w marketingu. Przeciętnie co dziesiąte (7%-13%) przedsięwzięcie innowacyjne 
zostaje zaniechane/niedokończone. 

Próba ogółem, n=65 
przedsiębiorstwa, które w 

ostatnich 3 latach 

zainicjowały/wprowadziły 

działania innowacyjne 

86%

71%

63%

43%

Metody produkcji lub świadczonych 
usług 

Produkt lub usługa 

Organizacja (działalność 

przedsiębiorstwa, pracownicy) 

Marketing (wygląd, komunikacja 

produktu lub usługi) 

Średnio / 

przedsiębiorstwo 
Zakończone W trakcie Zaniechane 

9,8 62% 30% 8% 

12,4 67% 25% 8% 

7,0 56% 31% 13% 

6,8 63% 30% 7% 



Typy innowacyjnych rozwiązań 
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Biorąc pod uwagę wszystkie rozwiązania innowacyjne z ostatnich 3 lat, które zainicjowano, wprowadzono lub zakończono, czy w większości były one nowe, czy udoskonaleniem 

istniejących rozwiązań?  

Żaden z typów innowacyjności nie jest dominujący, występują zarówno nowe jak i udoskonalone 
rozwiązania. Udoskonalone rozwiązania najczęściej dotyczą organizacji przedsiębiorstwa i rzadziej 
produkcji, produktu. 

Próba ogółem, n=65 
przedsiębiorstwa, które w 

ostatnich 3 latach 

zainicjowały/wprowadziły 

działania innowacyjne 

34%

25%

39%

1%

w większości nowe 

w równym stopniu nowe i 

udoskonalone istniejące 

w większości udoskonalone 

istniejące 

nie wiem\trudno powiedzieć 

1: Metody 
produkcji lub 
świadczonych 

usług 

2: Produkt lub 
usługa 

3: Marketing 
(wygląd, 

komunikacja 
produktu lub 

usługi) 

4: Organizacja 
(działalność 

przedsiębiorstwa, 
pracownicy) 

25% 30% 39% 32% 

38% 33% 21% 10% 

37% 35% 40% 56% 

- 2% - 2% 



Skale innowacyjnych rozwiązań 
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Czy któraś z innowacji z dziedziny była  

Zdecydowana większość przedsiębiorstw realizowała działania innowacyjne na skalę firmy (głównie w 
zakresie zmian organizacji), a ponad połowa na skalę kraju (głównie dotyczy produkcji, produktów  
i usług).  

Próba ogółem, n=65 
przedsiębiorstwa, które w 

ostatnich 3 latach 

zainicjowały/wprowadziły 

działania innowacyjne 

80%

60%

25%

5%

na skalę przedsiębiorstwa 

(nowość dla przedsiębiorstwa) 

na skalę kraju (nowość dla 

gospodarki) 

na skalę światową (nowość dla 
świata) 

nie wiem\trudno powiedzieć 

1: Metody 
produkcji lub 
świadczonych 

usług 

2: Produkt lub 
usługa 

3: Marketing 
(wygląd, 

komunikacja 
produktu lub 

usługi) 

4: Organizacja 
(działalność 

przedsiębiorstwa, 
pracownicy) 

63% 57% 71% 85% 

48% 57% 39% 27% 

13% 22% 11% 7% 

4% 2% 4% 2% 



Przykładowe rozwiązania innowacyjne 
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Proszę w kilku słowach opisać czego dotyczyła ostatnia innowacja w dziedzinie: 

Metody produkcji/usługi 

• automatyzacja pracy - sortowni, po prostu prace, które były 

wykonywane ręcznie teraz są wykonywane przez maszyny 

• wykorzystanie gazu nadmiarowego do produkcji energii 

elektrycznej, produkcja siarki metodą Clausa 

• stworzenia specjalnych narzędzi informatycznych do 

przeprowadzenia skomplikowanych analiz ekonomicznych 

• proces technologiczny spalania biomasy 

• opracowanie technologii zestawienia wsadu i topienia w piecu 

łukowym z zastosowaniem nowych nośników, pierwiastków 

stopowych niklu i molibdenu 

Produkt lub usługa 

• zakończenie budowy prototypu nowego urządzenia 

rozdzielczego 

• wdrożenie maszyn, urządzeń, zastosowanych w produkcji 

konstrukcji stalowych 

• wdrożenie w produktach zaworów akustycznych  konkretnie w 

tłumikach motocyklowych 

• opracowanie systemu ds zarządzania energią  w 

przedsiębiorstwach 

• bankowość mobilna, aplikacja bankowości mobilnej na 

telefonach komórkowych 

Marketing 

• innowacyjne opakowanie które jeszcze nie występuje na 

naszym rynku 

• unowocześnienie logotypów, identyfikacji wizualnej 

przedsiębiorstwa 

• akcja marketingowa odnośnie ekspresowych przekazów 

pieniężnych 

• zmiana strony internetowej 

• obecność spółki na portalach społecznościowych 

Organizacja 

• zmiany w systemie wynagrodzeń 

• lepsze wykorzystanie powierzchni przy robotach spawalniczo 

grzewczych 

• zwiększenie stopnia partycypacji pracowników w procesie 

podejmowania decyzji 

• wykorzystanie gps i modeli cyfrowych terenu 

• wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem 

Próba ogółem, n=65 
przedsiębiorstwa, które w 

ostatnich 3 latach 

zainicjowały/wprowadziły 

działania innowacyjne 



Przełomowe rozwiązania innowacyjne 
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9a. Czy w którejś z wymienionych przez Panią dziedzin występuje innowacja, którą można by określić jako przełomowa, czyli taka, która zmieniła rynek lub 

przedsiębiorstwo?: 

Ponad 1/3 przedsiębiorstw posiadających w swoim dorobku rozwiązania innowacyjne 
deklaruje, że wśród nich były tzw. przedsięwzięcia przełomowe. 

Próba ogółem, n=65 
przedsiębiorstwa, które w 

ostatnich 3 latach 

zainicjowały/wprowadziły 

działania innowacyjne 

35%

65%
Tak Nie

Metody produkcji lub świadczonych usług  38% 

Produkt lub usługa   35% 

Marketing (wygląd, komunikacja produktu lub usługi)  10% 

Organizacja (działalność przedsiębiorstwa, pracownicy) 17% 

n=23* 

*Uwaga, mała baza 



Korzyści z wprowadzanych innowacji 
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Jakiego typu korzyści odniosło lub może odnieść Pana(i) przedsiębiorstwo  w związku z opisanym przez Pana(nią) rozwiązaniem innowacyjnym w dziedzinie……..? 

Główne korzyści płynące z wprowadzanych innowacji to wyższe zyski przedsiębiorstwa, 
zwiększenie udziału w rynku oraz poprawa wizerunku firmy. 

Próba ogółem, n=65 
przedsiębiorstwa, które w 

ostatnich 3 latach 

zainicjowały/wprowadziły 

działania innowacyjne 

82%

37%

35%

29%

18%

12%

9%

6%

6%

2%

60%

17%

17%

15%

14%

14%

9%

6%

6%

5%

2%

2%

51%

23%

14%

11%

11%

9%

8%

3%

KONKURENCJA, POPYT i RYNKI 

Wyższe zyski 

Zwiększenie lub zachowanie udziału w rynku 

Poprawa wizerunku firmy 

Wejście na nowe rynki zbytu, do nowych grup klientów 

Lepsza konkurencyjność 

Poszerzenie oferty wyrobów i usług 

Zwiększenie widoczności lub ekspozycji produktów 

Zwiększenie użyteczności produktu lub usługi dla klienta 

poprawa komunikacji 

PRODUKCJA I DOSTAWA 

Obniżenie kosztów operacyjnych związanych ze świadczeniem usług 

Zwiększenie efektywności lub szybkości dostarczania wyrobów i usług 

Podniesienie jakości wyrobów i usług 

Obniżenie jednostkowych kosztów pracy 

oszczędności (ogólnie) 

Obniżenie zużycia materiałów i energii 

Zwiększenie mocy produkcyjnych lub usługowych 

Skrócenie cyklu produkcyjnego 

Obniżenie kosztów projektowania produktów 

Osiągnięcie sektorowych standardów technicznych 

Poprawa potencjału informatycznego 

ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY 

Wzmocnienie relacji z klientami 

Zwiększenie zdolności dostosowywania się do różnych wymogów klientów 

Poprawa komunikacji i interakcji między różnymi pionami w firmie 

Wzrost motywacji pracowników 

Uproszczenie procesów, lepsza organizacja 

Poprawa warunków pracy 

Podniesienie jakości kadry 



Problemy w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych 
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Z jakimi problemami spotyka się Pana(i) przedsiębiorstwo podejmując działania innowacyjne? 

Podejmowanie działań innowacyjnych wiąże się również z problemami. Są to najczęściej 
czynniki kosztowe (zbyt wysokie koszty, brak odpowiednich środków). 

Próba ogółem, n=65 
przedsiębiorstwa, które w 

ostatnich 3 latach 

zainicjowały/wprowadziły 

działania innowacyjne 

37%

25%

17%

8%

3%

23%

6%

6%

5%

3%

3%

2%

22%

17%

3%

2%

2%

20%

20%

2%

2%

2%

5%

3%

2%

CZYNNIKI KOSZTOWE 

Zbyt wysokie koszty 

Brak środków finansowych w przedsiębiorstwie 

Brak zewnętrznych środków finansowych 

Postrzegane ryzyko jest zbyt wysokie 

CZYNNIKI DOTYCZĄCE WIEDZY 

Niedostateczny potencjał innowacyjny (B+R, prace projektowe itp.) 

Trudności w znalezieniu partnerów do współpracy 

Brak wykwalifikowanej kadry na rynku pracy 

Problemy z dostępnością usług zewnętrznych 

brak wzorców 

Brak informacji o rynkach 

SKOSTNIAŁOŚĆ ORGANIZACYJNA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nastawienie personelu do zmian 

Słaby przepływ informacji w firmie 

Brak czasu 

Obawa przed zmianami 

CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE 

Ustawodawstwo, uregulowania prawne, normy, opodatkowanie 

Brak infrastruktury 

Słabość praw własności 

Brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej

CZYNNIKI RYNKOWE 

Niepewny popyt na innowacyjne produkty lub usługi 

Zysk po długim czasie 



Jakie podmioty są angażowane w opracowanie 
koncepcji innowacyjnego rozwiązania? 
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Czy w opracowanie koncepcji innowacyjnej z dziedziny były zaangażowane: 

Koncepcja rozwiązań innowacyjnych powstaje głównie wewnątrz firmy ( działy: produkcja, 
R&D, marketing, dystrybucja). Większość firm jednak również korzysta z usług innych 
podmiotów (dostawcy materiałów, firmy doradcze). 

Próba ogółem, n=65 
przedsiębiorstwa, które w 

ostatnich 3 latach 

zainicjowały/wprowadziły 

działania innowacyjne 

97%

78%

55%

52%

Osoby z wewnętrznych działów firmy 

Współpraca z innym podmiotem lub zakup 

wiedzy od innego podmiotu 

Transfer wiedzy z firmy matki (z głównej siedziby 

firmy) 

Uczelnie lub jednostki badawcze spoza firmy 

Produkcja  73% 

Badania i rozwój  63% 

Marketing  62% 

Dystrybucja  48% 

Dział CSR  19% 

HR  11% 

Informatyka  10% 

Sprzedaż  8% 

Technologiczny  5% 

Zakupów  3% 

Finansowy  2% 

Dostawcy urządzeń, materiałów,  

komponentów, oprogramowania lub usług  73% 

Konsultanci\firmy doradcze   65% 

Klienci    27% 

Laboratoria komercyjne   18% 

Inne przedsiębiorstwa prowadzące ten  

sam rodzaj działalności   10% 

Organizacja pozarządowa typu non-profit  8% 



8%

16%

6%

4%

4%

4%

6%

4%

7%

5%

4%

6%

5%

7%

4%

20%

16%

22%

3%

2%

3%

9%

7%

10%

12%

16%

10%

24%

22%

25%

ogółem,n=65

do 500 osób, n=22

powyżej 500 osób, n=48

10 na dostępnych zasobach 09 08 07 06 05 04 03 02 01 na własnych zasobach nie wiem\trudno powiedzieć 

Korzystanie z zasobów 

18 

Czy podejmując się innowacji firma koncentrowała się bardziej na własnych zasobach czy dostępnych zasobach spoza przedsiębiorstwa? Oceny proszę dokonać dla każdej innowacji, o 

której Pan(i) przed chwilą wspomniał(a).  

Przedsiębiorstwa podejmując działania innowacyjne korzystają częściej z własnych zasobów 
niż innych dostępnych. 

Średnia 
skala 1-10 

4,4 

4,7 

4,3 

*Uwaga, mała baza 

Próba ogółem, n=65 
przedsiębiorstwa, które w 

ostatnich 3 latach 

zainicjowały/wprowadziły 

działania innowacyjne 

45% 18% 

Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95% 



Monitoring działań 
innowacyjnych 

19 



49%

46%

37%

29%

26%

22%

29%

23%

38%

29%

37%

38%

22%

29%

25%

42%

35%

37%

2%

2%

3%

wpływ na klientów

wpływ środowiskowy

wpływ na pracowników

wpływ na konkurencję

wpływ społeczny

wpływ na dostawców, 

podwykonawców

w każdym lub prawie każdym rozwiązaniu innowacyjnym w niektórych rozwiązaniach rzadko lub wcale nie wiem\trudno powiedzieć 

Monitorowanie działań 

20 

Czy działania innowacyjne w Pana(i) firmie są monitorowane ze względu na: 

Większość firm monitoruje wpływ działań innowacyjnych na obszary, których dotyczą. 
Najbardziej systematycznie monitorowany jest wpływ działań na klientów, równie często 
wpływ na środowisko i nieco rzadziej na pracowników. 

Próba ogółem, n=65 
przedsiębiorstwa, które w 

ostatnich 3 latach 

zainicjowały/wprowadziły 

działania innowacyjne 



Narzędzia monitoringu 
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W jaki sposób prowadzony jest monitoring wpływu rozwiązania innowacyjnego?: 

Najczęstszą formą monitoringu wpływu działań innowacyjnych na określone obszary jest 
audyt oraz mniej standaryzowana metoda polegająca na obserwacji.  

Próba ogółem, n=45 
przedsiębiorstwa, które 

monitorują prowadzone działania 

innowacyjne 

67%

64%

38%

36%

27%

24%

za pomocą audytów 

za pomocą obserwacji 

za pomocą danych pochodzących z rynku 

za pomocą wywiadów, rozmów 

za pomocą narzędzi informatycznych 

za pomocą badań ankietowych 

posiada 

sformalizowaną 

strategię CSR, 

n=25 

nie posiada 

sformalizowanej 

strategii CSR, 

n=20 

80% 50% 



Motywy inicjowanych działań 
innowacyjnych 
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Wartości społeczne i środowiskowe motywem innowacji 
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Czy motywem zainicjowania któregoś spośród działań innowacyjnych, o których do tej pory rozmawialiśmy było wzmocnienie wartości społecznych lub 

środowiskowych przedsiębiorstwa?  

Według deklaracji większości badanych wartości społeczne i środowiskowe były motywem 
inicjowania działań innowacyjnych (częściej w przypadku firm posiadających 
sformalizowaną strategię CSR). 

Próba ogółem, n=65 
przedsiębiorstwa, które w 

ostatnich 3 latach 

zainicjowały/wprowadziły 

działania innowacyjne 

72%

89%

59%

28%

11%

41%

ogółem, n=65

posiada sformalizowaną 
strategię CSR, n=28

nie posiada 

sformalizowanej strategii 
CSR, n=37

tak nie 

Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95% 



CSR motywem innowacji 
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Czy Pana(i) zdaniem CSR (społeczna odpowiedzialność w biznesie) może być źródłem innowacji? 

W opinii badanych, głównie posiadających strategię CSR, społeczna odpowiedzialność 
biznesu może być źródłem innowacji. 

Próba ogółem, N=70 

27%

38%

20%

51%

52%

51%

9%

7%

10%

10%

3%

15%

1%

2%

2%

2%

ogółem, n=70

posiada sformalizowaną 

strategię CSR, n=29

nie posiada 
sformalizowanej strategii 

CSR, n=41

Zdecydowanie tak {5} Raczej tak {4} Ani tak, ani nie {3} Raczej nie {2} Zdecydowanie nie {1} Nie wiem \ trudno powiedzieć 

Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95% 

Top2boxes(5,4): 78% 

Top2boxes(5,4): 90% 

Top2boxes(5,4): 71% 

Średnia 
skala 1-5 

3,9 

4,2 

3,7 



Dziedziny w których CSR może być źródłem innowacji 
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W której dziedzinie źródłem innowacji w szczególności może być CSR? 

CSR może być źródłem innowacji szczególnie w obszarze organizacji i rzadziej w dziedzinie 
marketingu . 

Próba ogółem, N=70 

32%

25%

22%

18%

3%

Organizacja (działalność przedsiębiorstwa, 
pracownicy) 

Metody produkcji lub świadczonych usług 

Produkt lub usługa 

Marketing (wygląd, komunikacja produktu lub 
usługi) 

Nie wiem \ trudno powiedzieć 



Czy wartości społeczne i środowiskowe należy uwzględniać na 
etapie realizacji rozwiązań innowacyjnych? 

26 

Czy zgadza się Pan(i) z opinią, że wartości społeczne i środowiskowe powinny być uwzględniane na każdym kluczowym etapie real izacji rozwiązania 

innowacyjnego? 

Większość badanych uważa, że wartości społeczne i środowiskowe powinny być 
uwzględniane na istotnych etapach realizacji przedsięwzięcia innowacyjnego. Zgodni z tą 
opinia są głównie przedstawiciele firm posiadających strategię CSR.  

Próba ogółem, N=70 

Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95% 

Top2boxes(5,4): 79% 

Top2boxes(5,4): 96% 

Top2boxes(5,4): 65% 

Średnia 
skala 1-5 

4,0 

4,4 

3,8 

31%

39%

24%

48%

57%

41%

15%

4%-

24%

6%

0%

11%

0%

0%

ogółem, n=70

posiada sformalizowaną 
strategię CSR, n=29

nie posiada 

sformalizowanej strategii 
CSR, n=41

Zdecydowanie tak {5} Raczej tak {4} Ani tak, ani nie {3} Raczej nie {2} Zdecydowanie nie {1} 



63%

79%

51%

44%

70%

35%

21%

46%

56%

26%

2%

3%

4%

ogółem, n=70

posiada sformalizowaną 
strategię CSR, n=29

nie posiada 

sformalizowanej strategii 
CSR, n=41

do 500 osób, n=22*

powyżej 500 osób, n=48

tak nie Nie wiem \ trudno powiedzieć 

Motywowanie pracowników do inicjowania rozwiązań 
innowacyjnych 
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Czy pracownicy firmy są w jakiś sposób motywowani, np. poprzez konkursy,  do generowania i zgłaszania swoich innowacyjnych pomysłów, w tym pomysłów na 

innowacje społeczne i środowiskowe?  

W większości badanych firm pracownicy są motywowani do inicjowania 
pomysłów/rozwiązań innowacyjnych. Zjawisko występuje częściej w dużych firmach, 
posiadających strategię CSR. 

Próba ogółem, N=70 

Strzałki oznaczają różnice istotne statystycznie między grupami na poziomie ufności 95% 

*Uwaga, mała baza 



Wyniki badania jakościowego 
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Początki CSR w firmach 

o Inicjatywy związane z CSR pojawiają się często w organizacjach wraz z pojawieniem się inwestorów 

zagranicznych. Oprócz środków, technologii, know-how, wnoszą oni do firmy także określony sposób 

postrzegania rzeczywistości i prowadzenia biznesu.  

o W firmach, które pierwotnie były polskimi, a obecnie są częścią międzynarodowej korporacji, CSR zaczął być 

istotnym elementem filozofii firmy razem z dołączeniem do międzynarodowej organizacji. Podejmowane 

wcześniej inicjatywy nie były określane mianem działań należących do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, 

np. Kodeks Dobrych praktyk Bankowych. 

o Taki model wdrażania zasad CSR sprawia, że nikt nie podejmuje polemiki z zasadnością działań, nikt niczego nie 

kwestionuje i nikt nie musi być do niczego przekonywany. 

 

o Niektóre firmy włączają odpowiedzialność społeczną i środowiskową do zestawu kluczowych dla firmy zasad. 

o W firmach systematycznie mierzone są efekty podejmowanych działań i ewaluowane wdrażane projekty. 

 

o Warto podkreślić, że w firmach CSR ma sformalizowaną strukturę, a osoby, które odpowiadają za te zagadnienia, 

to niejednokrotnie prezesi, dyrektorzy albo członkowie zarządu. Co oczywiste konkretnymi działaniami zajmują 

się zespoły robocze lub grupy osób zatrudnionych w działach komunikacji wewnętrznej, PR czy dziale 

prezydialnym, co ma zapewniać możliwie najpełniejszy ogląd sytuacji.  

o Są także firmy, w których działania przynależące do obszaru CSR wpisane są w cele każdego pracownika i od 

ich realizacji uzależnione jest 10% premii, którą otrzymują. Zaangażowanie w CSR wszystkich działów sprawia, 

że idea pozostaje żywa nie ograniczając się do zapisu w statucie. 
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Początki CSR w firmach – cytaty 

‘Wyraźnie w momencie, kiedy pojawił się nasz inwestor strategiczny, czyli ING NV, to był moment, kiedy w banku również zaczęły 

bardzo mocno pojawiać się inicjatywy CSR-owe, aczkolwiek bank wcześniej, jeszcze przed tą datą, czyli przed 1994 rokiem, 

już pewne inicjatywy, które w ogóle wówczas nie miały nazwy CSR-u, ale bank też te inicjatywy podejmował, także Kodeks 

Dobrych Praktyk Bankowych.’ 

 

‘Mamy o tyle łatwiej, że nie jesteśmy częścią amerykańskiej spółki, jak wiadomo firmy amerykańskie mają te standardy o wiele 

lepsze. Wcześniej realizowane, więc nam jako pracownikowi, my zajmujemy się sami tymi działaniami, więc jest to o tyle 

prościej, że nie musimy po prostu przekonywać zarządu do pewnych działań, bo to jest tak oczywiste, że nikt nie polemizuje, 

my nawet nie myślimy o tym, w jakim kierunku zmierzamy, bo to tylko co powinniśmy zmienić, co powinniśmy poprawić.’  

 

‘I tak naprawdę, co w CSR jest najważniejsze, ustalenie takich głównych kierunków było zgodne i wpisane w strategię firmy. To 

jest coś, do czego firma dobrowolnie się zobowiązuje, czy dobrowolnie sobie wyznacza kierunki, w których będzie realizowała 

jakieś pewne cele.’  

 

‘Mamy w firmie taki program Danone Way Fundamentals i to jest w 4 obszarach. Tam jest środowisko, społeczeństwo, miejsce i 

rynek pracy. Są jasno określone nasze pewne praktyki i każda praktyka ma swoje polityki i wskaźniki. I tam w 100% do 

każdego jednego punktu, który sobie określiliśmy w ramach tych obszarów, jest określony miernik, który jest co roku 

monitorowani.’ 

 

‘Praktycznie w każdej komórce firmy, w praktycznie każdym dziale są osoby, które pośrednio są zaangażowane w procesy CSR. 

Nawet tutaj przykładem jest dział personalny. Jest tam osoba, która odpowiada za angażowanie pracowników w aktywność 

działania na rzecz środowiska. I ta osoba jest włączana w ramach potrzeby, w nasze programy, jako konsultant i jako 

aktywator.’ 

 

‘Wszyscy pracownicy firmy biorą udział w ramach działań CSR. Tego najprostszym przykładem są zbiórki żywności, które w 

ramach programu „Podziel się Posiłkiem”, lub zbiórki ogólnopolskiej, co praktycznie co roku mamy dziesiątki pracowników, 

którzy angażują się w realizowaniu naszej strategii.’ 
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Związek pomiędzy innowacyjnością a CSR 

o W percepcji przedstawicieli badanych firm, CSR i innowacyjność ściśle się ze sobą wiążą. Wydaje się, że zależność ta 

postrzegana jest jako działająca w dwie strony. Innowacyjność sprzyja CSR i wzajemnie. 

 

o Respondenci postrzegają swoje miejsca pracy jako innowacyjne.  

o Wśród biorących udział w badaniu firm, znalazły się takie, w których rocznie zgłaszanych jest blisko 900 inicjatyw 

pracowniczych, określanych jako innowacyjne, z czego 80% trafia do realizacji. Były też takie, które wprowadzały 

różne innowacje w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby pracowników, wyrażane w ankietach. 

o Niektóre działania innowacyjne zostały zaimplementowane z korporacji. 

 

o Respondenci reprezentujący firmy o rozwiniętej polityce CSR, są przekonani, że wszelkie wprowadzane w ich strukturach 

innowacje nie są działaniami służącymi jedynie realizacji jakiejś szczytnej idei, ale bardzo wyraźnie przekładają się na 

konkretne korzyści biznesowe firmy.  

o Wydaje się, że uczestniczące w badaniu firmy posiadają na tyle wysoką świadomość związaną z CSR, że postępowanie 

zgodnie jego zasadami wydaje im się jedynym sposobem prowadzenia biznesu. 

 

o Jako czynniki sprzyjające innowacyjności wymieniane są atmosfera otwartości w relacjach, oferowanie narzędzi 

pozwalających na zgłaszanie pomysłów. Wydaje się, że innowacyjność w obszarze CSR nie ma związku z branżą w 

jakiej firma działa. Oczywiście, to ona w pewien sposób określa obszary głównej działalności, ale ma to wyłącznie 

charakter określonego kładzenia akcentów.  

o W zależności od specyfiki działalności firmy różne obszary CSR, bardziej niż inne, są źródłem innowacji. Chociaż takie 

branże jak telekomunikacja są niejako wręcz skazane na innowacyjność i trudniej jej im uniknąć. 
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Związek pomiędzy innowacyjnością a CSR– cytaty 

‘Przede wszystkim dla mnie odpowiedzialność biznesowa to polega na tym, że działamy na każdej płaszczyźnie, że to nie jest tak, że 

firma ma program załóżmy społeczny, projekt jakiś i przez to nazywa siebie firmą odpowiedzialną społecznie. Tylko, że to jest 

cała polityka, filozofia działania firmy, zintegrowana z linią biznesową ściśle. Tak ja uważam.’  

 

‘To my pracujemy w takiej branży nowych technologii (telekomunikacja), więc innowacyjność jest jakby wpisana. My mamy prościej, 

po prostu to jest link, tak jak szybko zmienia się nasz biznes, tak my szybko się zmieniamy na każdej płaszczyźnie projektów, 

które realizujemy. (…) To ułatwia nam po prostu takie otwarte spojrzenie, bo to nas uczy tego, że tak się to zmienia cały czas 

świat, zmieniają się oczekiwania typu beneficjentów, ale też partnerów z którymi współpracujemy na każdej płaszczyźnie. Nasz 

biznes się stale zmienia, to też jest ściśle skumulowane z tym jak funkcjonujemy, w jakich obszarach odpowiedzialności 

społecznej jesteśmy, więc jest nam trochę łatwiej, tak. zakładam, że w branży, która nie jest innowacyjna, to jakby z założenia 

trudniej jest na przykład osobie odpowiedzialnej w jakiejś spółce przekonać do takiego otwarcia się właśnie w tym obszarze.’  

 

‘Bardzo często, przede wszystkim też mamy bardzo dobre narzędzia, czyli wiemy gdzie zgłosić, albo komu powiedzieć, że mamy 

pomysł, albo że coś nam się nie do końca podoba. Myślę, że gdyby takiej otwartości nie było, zresztą to też jest organizacja, 

która bardzo promuje otwartość na zmianę, gdyby tej otwartości nie było, to pewnie tutaj innowacje nie byłyby możliwe, aż w 

takim szerokim kontekście.’ 

 

‘Częściowo tak jak mówię my korzystamy z tych rozwiązań, które proponuje nam korporacja, ale zawsze z drugiej strony mają taki 

produkt krajowy, że zawsze tutaj robimy taki reaserch jak u nas w Polsce konkretnie to wygląda, no bo my się tutaj troszeczkę 

różnimy od innych krajów.’ 

 

‘CSR w Europie, na świecie, staje się jednym z takich dużych trendów, które wyznaczają nowe kierunki w innowacyjności, w 

myśleniu o innowacjach w biznesie.’ 

 

‘Jeżeli oprócz zaspokajania podstawowych potrzeb, jakie ten produkt niesie, ma mieć pozytywny wpływ długofalowy na zdrowie, czy 

na środowisko, to może być z klucza traktowany jako innowacja społeczna w obszarze CSR.’ 
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Innowacyjność w obszarze produktowym 1/2 

Wybrane cele:  

o Podnoszenie standardów usług, oferowanie nowych produktów. Zdaniem badanych korzyści z 

wprowadzania innowacji są bardzo wymierna. Pozwalają zbudować przewagę rynkową nad 

konkurencją, a także wzmacniają wizerunek firmy jako organizacji zorientowanej na poszukiwanie 

nowych rozwiązań i stale dążącej do rozwoju. Zmienia się podejście do klientów – stają się oni 

bardziej partnerami banku, niż usługobiorcami. 

o W badaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele firm, w których znakomita większość 

innowacji produktowych rozwijana jest za pośrednictwem zasobów własnych firm. Do 20% 

realizowanych projektów innowacyjnych zapraszane są zewnętrzne firmy. 

 

Wybrane przykłady: 

o Zmiana interfejsu bankowości elektronicznej, która była efektem konsultacji z rzeczywistymi 

użytkownikami (na stronie internetowej i Facebooku) 

o Wprowadzanie (stworzenie od podstaw) i rozwój systemów bankowości mobilnej – realizowania 

płatności za pośrednictwem telefonu komórkowego, przyjazny kształt sprawia, że korzystają z niego 

również osoby 50+, co jest szczególnie ważne dla tej grupy wiekowej ze względu na grożące jej 

wykluczenie 

o Konstruowanie i wdrażanie usług umożliwiających kontrolę wydatków i edukujących w zakresie 

gospodarowania środkami, np. Finansometr 

o Uruchomienie strony ‘Sprytni w oszczędzaniu’, która zawiera wiele wskazówek dotyczących 

sposobów na ograniczenie wydatków, a poprzez to edukację w zakresie lepszego gospodarowanie 

środkami. 

o Wprowadzenie zautomatyzowanego procesu przyznawania kredytów klientom korporacyjnym ‘Fast 

track’ 
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Innowacyjność w obszarze produktowym 2/2 

 

o Uruchomienie ‘ING direct business credit’ – aplikacji internetowej dedykowanej klientom 

korporacyjnym, pozwalającej na dobór odpowiedniej dla danego projektu formy finansowania, 

przeprowadzenie symulacji zdolności kredytowej i złożenie wniosku kredytowego, Wiąże się z tym 

także pomoc w zainstalowaniu aplikacji u klienta. 

o Wprowadzenie na rynek kart w technologii zbliżeniowej (jako pierwszy bank w kraju).  

o Oferowanie Internetu szerokopasmowego, telewizji cyfrowej umożliwiających zdalne programowanie. 

Niewystarczająca dbałość o rozwój produktów mogłaby zaowocować wypadnięciem z rynku. 

o Wprowadzenie na rynek Gratki – produktu mlecznego dostępnego dla mniej zamożnych osób 

(których nie było stać na włączenie produktów mlecznych do codziennej diety )ze względu na  

oferowanie go w najniższej możliwej cenie. 

o Wspieranie naturalnego rolnictwa w celu uzyskania najbardziej naturalnych produktów. 

o Systematycznie wprowadzane innowacyjne opakowania – lżejsze niż dotychczasowe. Określenie 

wskaźnika informującego jaką cześć wagi produktu może stanowić samo opakowanie i dążenie do 

stałego obniżania go. 

o Wprowadzenie na rynek Danacolu – produktu obniżającego cholesterol w organizmie. 
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Innowacyjność w obszarze produktowym – cytaty  

‘Finansometr – to jest takie fajne narzędzie dla naszych klientów i użytkowników ING bank online, gdzie każdy może sobie w sposób 

tak naprawdę zdalny, zarządzać finansami. W momencie, kiedy się korzysta z Finansometru, ma się pełny dostęp do informacji 

na temat tego, jak pracują pieniądze, jak one są wydawane, one są pogrupowane w poszczególne kategorie wydatków, dzięki 

temu wiemy ile wydajemy na co. Możemy tym zarządzać, ale możemy się też np. porównać do grupy statystycznej osób o 

podobnej sytuacji, jak my albo nie wiem, do grupy statystycznej singli, albo do grupy statystycznej rodzin z dwójką dzieci. Dzięki 

temu widzimy np. czy jest szansa w naszym przypadku na to, żeby oszczędzić, a jeżeli inni to potrafią, to znaczy, że my też. To 

jest taki element mocno wspierający w zarządzaniu finansami, ale też edukacyjny. To chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że 

masz kontrolę, możesz zarządzać i to zależy wyłącznie od ciebie, tak? Jak sobie będziesz te środki miesięcznie wydawał czy 

jak będziesz nimi gospodarował, także to jest fajne narzędzie,  

 

‘Też myślę, że z takich fajniejszych też jest nasz system właśnie ING mobile. To jest system płatności za pośrednictwem telefonu 

komórkowego. Wiem, że jest na tyle przyjazny, że też osoby plus 50, jest taka grupa, którą często się w ten sposób definiuje, 

jest na tyle prosty, żeby jakby te osoby mogły z niego korzystać bez żadnych ograniczeń, żeby też tutaj w sensie i graficznym, i 

takim intuicyjnym mogły sobie z tym poradzić. (…) Oni nie mają z tym żadnego problemu i też intuicyjnie potrafią się poruszać. 

Nie mają takiej bariery, ale też w jakiś sposób bank zachęcał ich do tego, bo jakieś 3 lata temu mniej więcej wypuściliśmy mi lion 

egzemplarzy elementarza takiego internetowego bezpłatnie, które był bezpłatnie dystrybuowane przez nasze oddziały i nie 

tylko. Ja wiem, że po tej akcji bardzo wiele osób właśnie w tym przedziale wiekowym takim, który mógłby mieć jakiekolwiek 

problemy z taką łatwą obsługą Internetu. Jakby ten podręcznik był na tyle fajnie napisany, że gdzieś tam po prostu korzystając z 

tego przekonały się do tego, że warto korzystać i np. nie wiem, przelewy realizować za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej itd.’ 

  

‘Prawdą jest tak, że moglibyśmy myśleć tylko o tym, żeby dawać tylko szybszy Internet. Ale poza tym, że myślimy, że dajemy 

szybszy Internet. No to jednocześnie cały czas mamy w pamięci to, że oferujemy Internet dla osób, które nie mogą z niego 

korzystać, ponieważ nie posiadają określonych umiejętności w tym zakresie. Nadal jest takich bardzo dużo. Stale też działamy 

w zakresie edukacji naszych klientów, ale nie tylko w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Dzielimy się tą wiedzą z naszymi 

klientami i chcemy, żeby będąc uczestnikami tego życia społecznego w Internecie czuli się bezpiecznie, żeby tego uczyli swoich 

dzieci, żeby wszelkie ich działania były świadome, żeby się nie narażali niepotrzebnie na jakieś sytuacje, które nie są takie na 

które byśmy chcieli napotkać.’  
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Innowacyjność w obszarze procesowym 

Wybrane cele:  

o Usprawnienie organizacji pracy wewnątrz firmy. Ułatwienie i skrócenie czasu koniecznego na 

organizowanie działalności służącej podstawowej działalności firmy. 

 

Wybrane przykłady: 

o Uruchomienie nowej formy komunikacji wewnątrz banku ułatwiającej połączenia pomiędzy 

poszczególnymi lokalizacjami firmy. Wiąże się to z ograniczeniem konieczności odbywania częstych 

podróży służbowych pomiędzy dwiema głównymi lokalizacjami firmy. 

o Uruchomienie platformy XFS pozwalającej na wprowadzenie jednakowego interfejsu we wszystkich 

urządzeniach takich jak bankomaty i duale, niezależnie od dostawcy. Ułatwia to korzystanie, ale również 

zmniejsza awaryjność urządzeń, bo łatwiej monitorować je pod względem technicznym. 

o Uruchomienie platformy ‘One help desk’ pozwalającej uzyskać wskazówki dotyczące sposobów 

postępowania przy rozwiązywaniu wszelkiego typu problemów, np. wymiana telefonu, naprawa zepsutej 

klimatyzacji. 

o Uruchomienie platform pozwalających na zgłaszanie podróży krajowych i zagranicznych, zakupów 

różnych artykułów czy wsparcie merytoryczne dotyczące produktów bankowych. Gwarantuje to 

oszczędność czasu i ułatwia pracę. 
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Innowacje w obszarze procesowym – cytaty  

‘Ponieważ my jesteśmy bankiem, który ma dwie centrale: w Katowicach i w Warszawie. Z punktu widzenia pracowników to jest 

związane z częstymi wyjazdami, gotowością do pracy w dwóch lokalizacjach i my byliśmy do tego przyzwyczajeni, tylko patrząc 

na efektywność, w pewnym momencie podjęto decyzję o tym, żeby ‘Enterprise’ wprowadzić po to, żeby ułatwić nam 

komunikację i kontakty. Ze względu też na czas, no, bo będzie prościej usiąść i porozmawiać z kimś przed monitorem, niż 

podróżować trzy godziny w jedną stronę i trzy godziny w drugą. My mamy całą masę regionów w Polsce i komunikacja jest 

wielopoziomowa, że nie tylko centrale, ale też regiony ze sobą się komunikują, podróżują, centrala do regionów, cały czas ta 

mobilność jest wpisana w pracę pracowników centrali.’  

 

‘Chodziło o to, że osiem tysięcy pracowników, to jest tak naprawdę masa ludzi, którzy mają potrzebę używania w swojej pracy na co 

dzień różnych narzędzi. Narzędzi, które pomagają im zarządzać pracą, ale też, które są wykorzystywane bezpośrednio przez 

nich, czyli jakieś systemy HR, czy jakieś kwestie związane z telefonem służbowym, samochodem, czy z podróżami służbowymi, 

czy z rozmowami z przełożonym jakimiś takimi rocznymi, czy śródrocznymi, to jest też kwestia na przykład taka, że gdzieś 

komuś zepsuła się klimatyzacja, komuś mógł przeciekać dach, ktoś potrzebuje papier, ktoś inny jeszcze potrzebuje wymienić 

komputer, bo właśnie przyszedł czas. My tutaj pracując musimy mieć dostęp do tej wiedzy, a nie bardzo mamy czas, żeby 

szukać w różnych miejscach. I to była inicjatywa pracownika, która spowodowała, że z kolei powstała taka platforma, nazywa 

się „One help desk” i to jest jedno miejsce, w którym zgromadzona jest, bardzo intuicyjnie poukładana wiedza: jeżeli 

potrzebujesz wymienić telefon, wejdź tu; jeżeli potrzebujesz zarejestrować podróż; jeżeli myślisz zlecić naprawdę kserokopiarki 

w oddziale, zadzwoń tu. I to jest w taki sposób intuicyjnie ułożone, żeby maksymalnie przy dwóch kliknięciach tą informację 

wydobyć. Poprzedni system był taki, że trzeba było wiedzieć, kto, gdzie pracuje, żeby do tej osoby trafić, na przykład w kwestii 

telefony. Teraz natomiast pod jednym kliknięciem jest absolutnie wszystko.’ 
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Innowacyjność w obszarze marketingowym 1/2 

Wybrane cele:  

o Dążenie do zmiany nawyków, zachęcanie do mobilnego zarządzania finansami bez konieczności 

osobistych wizyt w oddziałach. Wspieranie konkretną pomocą działań klientów, co przekłada się na 

wymierne korzyści – np. nowe transakcje, których beneficjentem jest zarówno klient jak i w dłuższej 

perspektywie bank.  

o Koncentrowanie się na budowaniu wieloletniej relacji,  a nie na jednorazowym, nawet dużym, zysku. 

o Pomoc w rozwijaniu nabywaniu nowych umiejętności – korzystanie z Internetu – co nie tylko pomaga w 

pozyskaniu klienta w przyszłości, ale także wpływa na ogólną poprawę jakości życia.    

o Skuteczne rozwiązywanie istotnych problemów (np. wykluczenie cyfrowe opisane szczegółowo w 

przygotowanym specjalnie raporcie) z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy i perspektyw – 

partnerstwo publiczno – prywatne.  

o Oswajanie i promowanie korzystania z Internetu jako z niezwykle użytecznego współczesnego medium. 

o Zmiana nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży 

 

Wybrane przykłady: 

o Uruchomienie projektu Vi-fi Ekspres, a w jej ramach wyposażenie 80 autobusów w 12 miastach w kraju 

w bezpłatny hot spotem. Wpływa to na oswojenie korzystania z Internetu w ogóle, a także zachęca do 

mobilnego zarządzania posiadanymi środkami poprzez wyeliminowanie obaw związanych z 

bezpieczeństwem. 

o Stworzenie projektu ‘ING meeting play’ umożliwiającego klientom biznesowym bezpłatne wynajęcie, 

wyposażonych we wszelkie potrzebne do pracy sprzęty, sal konferencyjnych i pomieszczeń biurowych 

do realizacji swoich celów w siedzibie banku. Jest to widoczny element wspierania przedsiębiorców 

dopiero rozpoczynających swoją działalność. Może to zachęcać klientów do korzystania z usług takiej 

instytucji. 
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Innowacyjność w obszarze marketingowym 2/2 

o Wdrażanie projektów służących edukowaniu osób powyżej 50 roku życia, w zakresie korzystania z 

Internetu. Działania takie niosą bardzo duże korzyści społeczne, wpływają na wzrost gospodarczy, 

eliminują wykluczenie społeczne wynikające z wykluczenia cyfrowego i poprawiają jakość życia osób 

reprezentujących 9 milionów społeczeństwa. 

o Powołanie Koalicji Dojrzałość w sieci zrzeszającej firmy konkurencyjne reprezentujące branżę 

telekomunikacyjną, NGOsy i Ministerstwo Cyfryzacji – organizacje pozarządowe, administrację i 

biznes. Przygotowanie raportu analizującego zjawisko wykluczenia cyfrowego po 50 r.ż. 

informującego, że podstawowym problemem w przeciwdziałaniu zjawiska jest rozproszenie środków 

unijnych i brak jednego odpowiedzialnego organu. Dokładne zdefiniowanie problemu pozwoliło podjąć 

adekwatne działania – powstała Koalicja, która jest przedstawicielem partnerstwa publiczno – 

prywatnego. 

o Oferowanie aplikacji umożliwiającej założenie konkretnej strony zawierającej symbolicznie 

przedstawione linki do interesujących, konkretnego użytkownika, stron internetowych. Redukuje to 

konieczność korzystania z wyszukiwarki i niejako ‘personalizuje’ zasoby sieci.  

o Organizowanie warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w sieci. 

o Organizowanie akcji ‘Podziel się posiłkiem’. 

o Przyznawanie grantów organizacjom i stworzonym przez nie projektach, zajmujących się dożywianiem 

dzieci i edukacją w zakresie zdrowego odżywiania. 

o Uruchomienie programu ‘Partnerstwo dla zdrowia’ – koalicji międzysektorowej kliku podmiotów – 3 firm 

i partnera certyfikującego, której celem jest walka z niedożywieniem w Polsce. Zysk z projektu jest 

reinwestowany w rozwój programu. 
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Innowacje w obszarze marketingowym – cytaty 1/2  

‘Też chodzi o to, żeby pokazywać tym ludziom, że też mają na to wpływ, mogą zarządzać swoim czasem i swoimi finansami bez 

ograniczeń i bezpiecznie też przede wszystkim. Poza tym to jest też tak, że my obserwujemy trendy i zmiany technologiczne na 

rynku, widać, że coraz więcej funkcji przejmują telefony i coraz więcej rzeczy będzie instalowanych, czy aplikacji, które pomagają w 

życiu czasami, w jednym urządzeniu i to jest też taka tendencja, żeby pokazać, że to jest jak najbardziej dobra tendencja i żeby ją 

wspierać.’ 

 

‘To znaczy tam klienci mają możliwość wynajęcia, oczywiście bezpłatnie, takiej powierzchni biurowej i mają tam do dyspozycji sale 

konferencyjne, mają do dyspozycji też pomieszczenia biurowe i mogą sobie zarezerwować te przestrzenie, czy tą salkę na przykład 

na jakieś własne spotkanie z kontrahentem i tak dalej. Oczywiście one są wyposażone te pomieszczenia, tam są telewizory LCD, 

jest możliwość podłączenia laptopa do prezentacji, jest telewizja, są telefony i tak dalej, jakieś tam Flip charty, tablice, jest Internet 

bezprzewodowy oczywiście, no i klienci bardzo chętnie z tego korzystają, to była taka usługa stworzona, oczywiście bezpłatnie, dla 

klientów, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą i nie mają takich pomieszczeń tego typu i też chcą się spotykać w 

jakiejś takie bardziej nowoczesnej scenerii, bardziej sprzyjającej, nie mają swojej siedziby, albo mają siedzibę poza centrum miasta, 

to jest też jakiś kłopot dla kontrahenta, żeby dojechać, więc mają możliwość skorzystać z takich salek.’ 

 

‘Więc jeżeli klient, który zaczyna działalność gospodarczą i ma wybrać partnera, który go będzie wspierał właśnie w taki sposób, a może 

z drugiej strony wybrać ofertę, być może nawet tańszą, banku, który go nie będzie wspierał, tylko mu będzie robił przelewy, no to 

tutaj my widzimy tą korzyść jednak taką relacyjną i stąd ona się przekłada w długiej perspektywie na zysk.’ 

 

‘Mamy 2 projekty, które bardzo ściśle działają w zakresie tym, to jest akademia seniora, to jest projekt realizowany od 6 lat, autorskie 

nasze kursy dla osób 50 plus w zakresie obsługi komputera i Internetu, dlatego już kilka lat temu sygnalizowaliśmy problem braku 

umiejętności obsługi komputera, Internetu osób po 50tce. (…) Doszliśmy do momentu, w którym stwierdziliśmy, że realizując ten 

projekt możemy robić wiele dobrego, ale właśnie w ograniczonym zakresie, że jedynym rozwiązaniem jest nawiązanie partnerstwa 

publiczno-prywatnego, który dałby efekt w skali naprawdę na dużym poziomie. I powołaliśmy w 2010 roku koalicję ‘Dojrzałość w 

sieci’, do której zaprosiliśmy naszych partnerów biznesowych, którzy realizują działania z zakresu wykluczenia cyfrowego na 

różnych płaszczyznach. (…) To co jest ogromną, moim zdaniem, zmianą w realizacji programów społecznych, w ogóle w Polsce w 

ramach tego projektu, no to jest to, że zaprosiliśmy do partnerstwa naszego konkurenta, czyli Telekomunikację Polską, obecnie 

Orange i oni przystąpili do koalicji i działają bardzo aktywnie. To jest jedyny projekt długofalowo realizowany, w którym główni 

konkurenci współpracują na rzecz zmiany sytuacji w kraju.’  
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Innowacje w obszarze marketingowym – cytaty 2/2  

‘Partnerstwo publiczno – prywatne nie jest popularne w Polsce. A wydaje nam się, że wiele takich złożonych problemów 

społecznych to jest naprawdę jedyny model, który gwarantuje realizację projektów uwzględniających również potrzeby 

różnych interesów, korzystający z różnych doświadczeń, wykorzystujący maksymalnie potencjał każdej z grup, tak, tego 

biznesu który jest odpowiedzialny społecznie, ale który robiąc tam coś na swojej działce, no, nie zawsze działa efektywnie, w  

sensie, że może to działać. NGOsy, które mają ogromną wiedzę i doświadczenie w innych, na innej płaszczyźnie i 

administracji, która może świetnie spiąć to wszystko, więc no koalicja jest dobrym tego przykładem.’  
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Innowacyjność w obszarze organizacyjnym 

Wybrane cele: 

o Koncentrowanie się na budowaniu partnerskich relacji. Odchodzenie od tradycyjnego modelu obsługi 

klienta – petenta. 

 

Wybrane przykłady: 

o Wprowadzenie polityki zarządzania relacjami z dostawcami. Dbanie o to, aby wszyscy dostawcy, z usług, 

z których korzysta firma, przestrzegali konkretnego zestawu wartości, realizowali w swojej praktyce 

szereg zasad etycznych związanych z CSR, np. przedkładanie, dowodów że kontrahent regularnie 

wypłaca wynagrodzenia swoim pracownikom.   

o Traktowanie wszystkich partnerów biznesowych, niezależnie od ich wielkości, zgodnie z partnerskim 

modelem relacji. 

o Systematyczna zmiana wystroju i funkcjonalności placówek oraz sposobu traktowania klientów. 

Kreowanie przyjaznej klientom przestrzeni wpływa na wzmocnienie pozytywnego wizerunku nowoczesnej 

instytucji, a modyfikacja zachowań względem nich powoduje, że od pierwszych chwil mogą czuć się 

ważni i zaopiekowani. 

o Ciągłe sprawdzanie poziomu satysfakcji klientów, np. poprzez urządzenia migrujące pomiędzy 

oddziałami, za pomocą których klienci wyrażają swój poziom zadowolenia z obsługi. Jeśli okaże się, że 

ktoś jest niezadowolony, to w ciągu 24 godzin kontaktują się z nim pracownicy, którzy ustalają 

szczegółowe przyczyny braku satysfakcji, które są następnie przekazywane dyrektorowi placówki, który 

wyjaśnia osobiście tę sprawę z klientem. 

o Stawianie wszystkim dostawcom  firmy wymogów uwzględniających CSR, np. monitorowanie emisji CO2. 

o Wprowadzenie w fabrykach monitorów informujących o bieżącym działaniu maszyn, o ich wydajnościach, 

przestojach etc. Dodatkowo wyeliminowało to wydruki, a tym samym oszczędziło papier. 

o Wykorzystywanie systemów komputerowych pomagających optymalnie zaplanować trasę przejazdu 

samochodów dostawczych, unikanie tzw. ‘pustych powrotów’. 
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Innowacje w obszarze organizacyjnym – cytaty  

‘Chodzi o politykę zarządzania relacjami z dostawcami i w ogóle o cały obszar relacji z dostawcami, u nas się to nazywa: 

‘Vendors management’ i działa w ramach polityki zakupowej, którą też zaakceptował bank. I to do naprawdę 

najniższego poziomu i najdrobniejszego szczegółu reguluje tą współpracę z dostawcami od momentu, kiedy 

kontrahenci do banku przychodzą, oferując swoją usługę, przechodzą przez tą ankietę, którą muszą wypełnić, tam 

wychodzi masa rzeczy . Również ta ankieta zawiera rzeczy CSR’owe. Pytamy o to, czy stosuje zasady etyki, jeżeli 

chodzi właśnie z pracownikami, czy przestrzega norm środowiskowych. Więc tutaj też ta część CSR’owa jest obecna, 

natomiast tak, jak mówiłam na początku, w momencie, kiedy kontrahent do nas przychodzi, pytamy go o wszystko, a 

później, kiedy potrzebujemy jego usługi, zapraszamy go do ofertowania.’ 

 

‘Dodatkowo później przechodząc przez te kolejne etapy, w momencie, gdy zaczyna się już praca z dostawcą i korzystamy z 

jego usługi, wtedy też przyjmujemy ten model partnerski. Czyli to nie jest tak, że jest duży bank i jakiś mały dostawca, 

tylko jesteśmy partnerami. Czyli zarówno dostawcy jak i bank tutaj ma umowę, ma prawa i obowiązki, obowiązuje to w 

dwie strony. I też na każdym etapie pytamy dostawcę, czy jest zadowolony ze współpracy z bankiem. Jest ankieta 

satysfakcji, z której jasno wynika, czy dostawca dostaje pełną wiedzę, którą musi dostać, żeby taką usługę zrealizować. 

Czy ma narzędzia, czy ma środki, czy bank go wspiera w odpowiedni sposób.’ 

 

‘Czy to jest dostawca opakowań, to jest nie ważne. Są robione audyty przez dział zakupów, łącznie z działem jakości. 

Audyty są kompleksowe, dotyczą kwestii jakościowych, środowiskowych. Jeżeli chodzi o części społeczne, to czy 

dostawca nie zatrudnia dzieci, czy prawa pracowników są zachowane. Czy są przestrzegane zasady etyki.’ 

 

‘Jeżeli chodzi o dostawców, mamy wprowadzone już przy wyborze dostawców checklisty, gdzie jest jasno powiedziane, że 

oczekujemy od dostawcy, żeby w ochronie środowiska, czy w części jakościowej, czy BHP-owiskiej takie i takie 

wymagania spełniał. Jeżeli ich nie spełnia, to nie bierzemy dostawcy w ogóle pod uwagę. Później są audyty 

przeprowadzane u dostawców. Dodatkową rzeczą, która jest w firmie robiona, to coroczna ocena dostawcy i częścią tej 

oceny jest zrównoważony rozwój.’ 
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Innowacyjność w obszarze ochrony środowiska 

Wybrane cele: 

o Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez: 

o Edukowanie ekologiczne pracowników, co ostatecznie ma wpływ także na redukcję kosztów firmy 

(np. drukowanie tylko niezbędnych rzeczy) 

o Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych 

o Ograniczenie emisji dwutlenku węgla 

o Rehabilitowanie się środowisku naturalnemu za negatywny wpływ na nie poprzez podejmowanie 

aktywności mających  przynieść korzyści 

 

Wybrane przykłady: 

o Wdrożenie normy zarządzania środowiskiem – ISO 14001. dzięki niej zaplanowano i wdrożono szereg 

procesów służących m. in. ograniczeniu zużycia papieru o 80% (elektroniczne wyciągi, system 

skanowania wszystkich dokumentów bez konieczności ich kopiowania, samodzielne nadawanie PINu 

przez klienta). Powoduje to także zmianę nawyków – nieprzechowywanie dokumentów w postaci 

papierowej, a poprzez to uwolnienie przestrzeni przy stanowisku pracy. 

o Prowadzenie edukacji pracowników, objętej patronatem prezesa firmy. Przeprowadzanie szeregu akcji 

służących zaakcentowaniu konkretnych problemów i wytworzeniu nowych nawyków, np. oszczędność 

wody i energii elektrycznej.  

o Organizowanie akcji zwiększającej świadomość ekologiczną pracowników. 

o Zamontowanie paneli słonecznych w siedzibie firmy. 
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Innowacyjność w obszarze ochrony środowiska 2/2 

o Zamawianie i oferowanie klientom końcowym dekoderów oszczędzających energię elektryczną  

o Zakup urządzeń biurowych pozwalających na oszczędności, np. drukarki umożliwiające drukowanie 

dwustronne i skanowanie dokumentów  

o Organizowanie akcji sadzenia drzew  

o Wprowadzenie wskaźnika emisji CO2 w postaci Carbo testu, który pozwala monitorować efekty 

podejmowanych działań służących redukcji emisji, np. staranne planowanie przejazdów samochodów, 

unikanie ‘wożenia powietrza’ 

o Zastąpienie kotłowni węglowej gazową. 

o Przekazywanie niezużytych produktów mlecznych hodowcom trzody chlewnej na pokarm dla zwierząt. 

o Segregowanie odpadów. 

o Sprawdzanie czy odpady trafiają do miejsca przeznaczenia. 
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Innowacje w obszarze ochrony środowiska– cytaty  

‘I to jest tak, że ta ochrona środowiska jest mocno związana z biznesem i z korzyściami finansowymi, po prostu wprowadzając te wszystkie 

systemy różnego rodzaju, owszem trzeba wyłożyć na to środki, ale też efekt jest długofalowy i też niewspółmierny, bo on się rozkłada 

na wiele, wiele lat i przynosi efekty dopiero po kilku latach, kiedy się te nakłady zrównają. No, ale tutaj korzyść środowiskowa jest 

ewidentna. No i też zmiana przyzwyczajeń, bo dzięki temu, że w banku był proces archiwizacji, to ludzie zaczęli zmieniać nawyki i 

przestali gromadzić dokumenty.’  

 

‘Fajnym projektem, który ja bardzo mile wspominam to były członek Greenpeace to był zielony rok, który uczył takiej większej aktywności w 

obszarze edukacji ekologicznej naszych pracowników. To współpracowaliśmy wówczas z fundacją ‘Nasza ziemia’ i przygotowaliśmy 

cykl działań, który miał zwiększyć świadomość ekologiczną naszych pracowników i faktycznie z ewaluacji naszych pracowników 

wynikało, że wiele z tych osób zaimplementowało proponowane rozwiązania we własnych domach. Wiele osób uwrażliwiliśmy na 

wiele kwestii. Bo o czymś tam się mówi, coś się słyszy, ale na co dzień to może człowiek nie pamiętać, że butelkę trzeba odkorkować i 

tak zgnieść, tak, no i wrzucić we właściwe miejsce, no i staraliśmy się wyrobić wiele takich pożytecznych nawyków. (…) Były właśnie 

warsztaty bezpośrednio z fundacją ‘Nasza ziemia’, które miały pomysł właśnie zwiększyć wiedzę na temat tego jak można w domu 

prowadząc bardzo proste rozwiązania zaoszczędzić pieniądze i to też chronić środowisko i faktycznie to zadziałało. Przygotowaliśmy 

kalendarz taki książkowy dla każdego pracownika, gdzie było mnóstwo porad na różne pory roku, różne zasady, fajne wpisy, a ludzie 

na ten kalendarz do dzisiaj, a to było 2 lata temu w bardzo przyjaznej formie, znaczy te działania były rozbudowane i przez cały roku 

były realizowane, przeróżne projekty, w ramach pikników rodzinnych razem z dziećmi uczyliśmy się wielu rzeczy w formie zabawy jak 

chronić środowisko.’ 

 

‘Zamawiając nowy sprzęt, a to robimy już korporacyjnie, na przykład dekodery dla klientów, pomagamy firmom, które mają naprawdę 

sukcesy w zakresie czerpania energii. Bo dekoder ma to do siebie, że rzadko kiedy jest wyłączany. (…) No i te nasze dekodery 

faktycznie mają maksymalnie obniżony poziom pobierania energii w procesie stand by’ 

 

‘Drugim takim krokiem, wydaje mi się, że jest próba, nie tyle minimalizowania wpływu, ale też rehabilitowania się temu otoczeniu, w którym 

firma działa. I tutaj możemy dać za przykład, chociażby działania prowadzone przez grupę, przez Żywiec należący do grupy Danone. 

Chociażby sadzenie drzew, które jest związane z odbudowywaniem środowiska w którym firma funkcjonuje. Czyli odbudowywanie 

natury, w której funkcjonuje firma, budowaniem tego zaplecza na przyszłość.’ 

 

‘Zgodnie ze strategią redukcji emisji CO2, była zmiana naszej kotłowni z węglowej na gazową. Gdzie doskonale wiem, że gaz idzie w górę. 

I ta kotłownia operacyjnie będzie nas kosztowała więcej niż kotłownia węglowa. A mimo wszystko zmieniamy na kotłownie gazową, 

żeby ograniczyć emisję dwutlenku węgla, która z węgla jest wyższa niż z gazu.’ 
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Innowacyjność w obszarze pracowniczym 

Wybrane cele: 

o Utrzymywanie tytułu Top Employer. Dbanie o to żeby firma była chętnie wybierana jako miejsce pracy 

przez najlepszych absolwentów. 

o Promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników. 

o Zintegrowanie pracowników, lepsze poznanie się poprzez prezentację pasji, zwiększona identyfikacja z 

firmą. 

 

Wybrane przykłady: 

o Elastyczne formy zatrudnienia, ułatwienie pracy w domu. 

o Wprowadzenie cyklicznych anonimowych chatów z członkami zarządu firmy. 

o Zaoferowanie pracowniczego programu emerytalnego obejmującego wszystkich pracowników 

o Wsparcie rodziców – organizowanie chatów z psychologiem dziecięcym, tworzenie stron internetowych 

zawierających porady. 

o Systematyczne (przynajmniej raz w roku) monitorowanie satysfakcji pracowników. 

o Wspieranie inicjatywy oddolnej pracowników firmy, którzy w czasie wolnym biegają w maratonach. 

Przygotowanie rozbudowanej informacji dotyczącej benefitów związanych z takim rodzajem aktywności, 

sposobów trenowania, miejsc spotkań osób uprawiających tę dyscyplinę, sposobów mierzenia kroków, 

liczenia spalanych kalorii etc. 

o Dołączenie do biuletynu komunikacji wewnętrznej,artykułów poświęconych uprawianym przez 

pracowników dyscyplinom sportowym . Prezentacje pracowników wsparte są wskazówkami, co należy 

robić żeby zacząć  tego typu aktywność. 

o Wspieranie wolontariatu pracowniczego. 
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Innowacyjność w obszarze pracowniczym – cytaty 1/2  

‘Zresztą właśnie na tym nam zależy, żebyśmy byli pracodawcą chętnie wybieranym, takim, do którego przyciągamy osoby 

ambitne i takie, które chcą się rozwijać, stąd też u nas w banku rozwój nie jest rozumiany tylko i wyłącznie jako robienia 

kariery w sensie wspinania się po kolejnych szczebelkach, ale to jest rozwój na zasadzie co mi daje ta organizacja, gdzie 

ja mogę się sprawdzić, w jaki sposób mogę się rozwijać, jak moje doświadczenie czy jakieś kompetencje mogę budować. 

Niekoniecznie tutaj mówimy o takim rozwoju pionowym w górę, także to jest też taka fajna, wydaje mi się, cenna wartość i 

tutaj bardzo dużo pomysłów generują pracownicy, nawet jeżeli chodzi o takie kwestie zatrudnienia. Elastyczne formy 

zatrudnienia itd. To też bardzo, bardzo mocno innowacyjne są właśnie pomysły naszych pracowników.’  

 

‘Trzeba z przełożonym uzgodnić i zawsze uzgadniamy zakres pracy, żeby też przełożony miał świadomość, co w tym domu 

robimy przez osiem godzin. Najczęściej jest tak, że nasi pracownicy korzystają z laptopów, więc tutaj nie ma problemu, 

mamy oczywiście narzędzia, żeby się połączyć z serwerem i pracować w sieci, więc też przełożony ma kontakt. Ogromna 

ilość osób ma telefony służbowe, więc tutaj też nie ma barier. No i osoby, które korzystają z takich bardziej elastycznych 

form zatrudnienia, to też są matki, ojcowie, ale też osoby, które nie chcą brać L4, a są w ciąży i mogą swobodnie dalej 

pracować, więc też korzystają z takiej formy współpracy z bankiem, że siedzą sobie wygodnie i wykonują pracę na rzecz 

banku, tylko, że z domu i takie formy się zdarzają i to trwa bardzo różnie, od kilku dni, do kilku miesięcy przed porodem.’ 

 

‘No i badania satysfakcji, to, o czym mówiłam na początku, każdego roku, to jest bardzo duży projekt, duża operacja, angażują 

się absolutnie wszyscy. Są ambasadorowie tego badania, oni pracują przez cały rok po to, żeby zachęcać pracowników 

do udziału po to, żeby były efekty w postaci informacji, bo każdy manager na poziomie jednostki dostaje informacje 

zwrotną o tym, jak oceniają nawet pracę przełożonego, o tym, jak określają organizację, czy organizacja zmierza do 

wytyczonego celu, czy wszystkie obowiązki są jasno określone, czy każda strona rozumie swoje role. Bardzo złożona jest 

ta ankieta, ona jest bardzo długa. Natomiast efekt w postaci działań dostają pracownicy bezpośrednio po analizie, czyli 

jest analiza wyników, wiemy, co jest dobrze, co trzeba poprawić i te rzeczy poprawiamy natychmiast. I to są różne rzeczy 

do poprawy, od poważnych spraw komunikacyjnych, do banalnych typu zakup jakiegoś ekspresu do kawy.’ 
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Innowacyjność w obszarze pracowniczym – cytaty 2/2  

‘Tutaj tak naprawdę to była inicjatywa oddolna pracowników, którzy biegają w maratonach i zaczęli opowiadać swoje historie, 

no i wsparliśmy tutaj działaniami dodatkowymi, rozbudowaliśmy wokół tego komunikacje, przygotowaliśmy konkursy, 

specjalne aplikacje, dedykowaliśmy pracowników na rzecz tego co im to daje, jak to można robić, jakie są możliwości, że 

są różne inicjatywy do których się można dołączyć, a na których można biegać samemu. Jak się mierzy kroki, jak się 

zużywa kalorie i tak dalej, no i na przykład takie cykliczne działania, które zawsze mobilizują większą aktywność 

pracowników, no to jest bieg do i tam był bieg do Amsterdamu, bo to jest nasza europejska centrala firmy, a teraz 

biegniemy sobie do Denver, czyli do głównej centrali. No i boimy się, że uda nam się szybciej niż w 2 tygodnie dobiec, bo 

bardzo dużo ludzi się przyłącza do tego projektu.’ 

 

‘Pracownicy silniej identyfikują się z firmą, no bo łatwiej jest powiedzieć, że lubię moją firmę, bo wiem, że ona jest uczciwa, 

fajne rzeczy robi dla innych. Jak ja widzę reakcję ludzi po tym jak prezentuję efekty programu w Akademii seniora i tego 

jak nasi seniorzy wzruszeni opowiadają jak to zmieniło ich życie. I moi koledzy myślą sobie, że kurcze, no nam się chce 

coś takiego robić, a w ogóle nie musimy, bo też dbamy o środowisko, no OK, no to każdy musi, bo są pewnie jakieś 

przepisy i trzeba, tak, natomiast tutaj kompletnie nie musimy wydawać tej karty, zwłaszcza, że my nie robimy tego dla 

klientów. ’ 

 

‘Pracownik, który ma poczucie wartości i pracuje efektywniej. To pracownik , za którym stoi firma ,z której jest dumny działa 

zupełnie, w zupełnie inny sposób, o wiele bardziej przekonujący, jest wiarygodny, myślę, że tu przede wszystkim tutaj 

zyskujemy ogromną przewagę.’ 

 


