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nawet małe firmy 
zdają sobie już sprawę 
z wagi cSr, choć nie 
zawsze wprowadzają 
te idee w życie. 
Świadomość jego 
istnienia to już połowa 
sukcesu! dlatego czas 
na kolejny krok także 
w naszym rankingu 
odpowiedzialnych Firm 

Od momentu publikacji pierwsze-
go zestawienia firm odpowiedzial-
nych – a był to rok 2007 – minęło 
już sporo czasu. I tak jak zmie-
niał się CSR, tak ewolucji podle-
gał nasz ranking noszący od 2009 
roku nazwę Ranking Odpowie-
dzialnych Firm. W tym roku po-
stawiliśmy jednak na rewolucję. 
Tak, by sprostać potrzebom ryn-
ku, ale i sprawić, by nasza inicja-
tywa jeszcze lepiej niż dotąd od-
zwierciedlała dzisiejszy CSR.
Niektórzy już wiele lat temu 
twierdzili, że CSR jest passé. Nie 
ma racji bytu, bo tak naprawdę 
jest kulą u nogi wielu przedsię-
biorstw, ograniczając tylko swo-
bodę działalności gospodarczej. 
A tak w ogóle to PR-owskie zawra-
canie głowy. 
Czy to prawda? Przekornie odpo-
wiem – trochę tak. Bo faktycznie 
CSR w postaci sprzed dekady jest 

czymś całkowicie odmiennym niż 
to, co rozumiemy pod tym poję-
ciem dziś. Kiedyś chodziło o kwe-
stie bardzo podstawowe: o to, by 
firmy zrozumiały, że nie są sa-
modzielnymi wyspami odciętymi 
całkowicie od otoczenia. Chcie-
liśmy – poprzez nasze ankietowe 
pytania – przekonywać, że mene-
dżerowie powinni więcej uwagi 
zwracać na pracowników, że fir-
my muszą liczyć się z otaczają-
cymi je społecznościami i środo-
wiskiem oraz – w miarę swoich 
możliwości – je wspierać. Stara-
liśmy się w końcu przekonywać, 
że odpowiedzialny biznes to nie 
kula u nogi, lecz raczej szansa na 
usprawnienie działalności. Także 
takie, które przynosi konkretne, 
mierzalne skutki w postaci zwięk-
szonych przychodów lub zysku. 
A przecież w biznesie o to właśnie 
chodzi.
Dziś nawet małe firmy zdają so-
bie sprawę z tych prawd, które 
przecież całkiem niedawno uwa-
żano za fanaberię. Fakt, nie za-
wsze wprowadzają te idee w ży-
cie, ale świadomość ich istnienia 
to już pół sukcesu. Dlatego czas 
na kolejny krok, czego odzwier-
ciedleniem jest tegoroczny, moc-
no zmieniony, Ranking Odpowie-
dzialnych Firm. 
Oczywiście, zachowaliśmy py-
tania dotyczące spraw podsta-
wowych, które zgrupowaliśmy 
w kategorii „odpowiedzialne pro-
wadzenie biznesu”. To swoiste 
CSR-owe fundamenty. W osta-
tecznej ocenie ważne są też zagad-
nienia z zakresu relacji z interesa-

riuszami. W tym względzie firmy 
wypadają już coraz lepiej, ale nie 
znaczy to, że można całkowicie 
zapomnieć o tym ważnym skład-
niku odpowiedzialnego biznesu.
Najważniejsze z punktu widze-
nia perspektyw rozwoju są jed-
nak dwa inne obszary, dotyczące 
zrównoważonego rozwoju oraz – 
to najmłodszy i coraz głośniejszy 
trend – odpowiedzialnych inno-
wacji. Czy firmy potrafią w swo-
jej działalności mądrze wykorzy-
stywać potencjał, jaki drzemie 
w platformach społecznościo-
wych? Czy są w stanie wykorzy-
stać na korzyść swoją i otocze-
nia rozwiązania informatyczne? 
Czy nawiązują kontakty z lokal-
nymi organizacjami społeczny-
mi tak, by przynosiły one korzy-
ści obu stronom? Czy projektując 
swoje produkty, mają na wzglę-
dzie potrzeby różnych grup in-
teresariuszy? Albo czy są w sta-
nie wykorzystać korzyści płynące 
z gospodarki współdzielenia, np. 
zmniejszając zapotrzebowanie na 
zasoby potrzebne do produkcji.
Cieszy nas, że spora liczba firm 
odpowiedziała twierdząco na 
dużą część pytań dotyczących od-
powiedzialnych innowacji. Liczy-
my też na to, że w wielu innych 
nasza ankieta pobudzi do reflek-
sji, a może stanie się nawet inspi-
racją do wprowadzenia nowych, 
innowacyjnych rozwiązań. Oby 
tak było.
Jarosław Horodecki

redaktor rankingu

Wyniki na str. 2–3 

Nowy ranking w nowych warunkach
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Tegoroczna ankieta Rankingu Odpowiedzialnych Firm składa się z 50 pytań 
zamkniętych podzielonych na cztery obszary: 
n odpowiedzialne prowadzenie biznesu, 
n odpowiedzialne relacje (wewnętrzne, z otoczeniem społecznym i przyrod-

niczym), 
n zrównoważony rozwój, 
n odpowiedzialne innowacje (w zakresie jakości życia zawodowego, rozwoju 

społecznego i wpływu na środowisko). 
Za odpowiedzi z obszaru dotyczącego odpowiedzialnego prowadzenia 
biznesu przyznaliśmy podwójną liczbę punktów, ponieważ jest to podsta-
wowa sfera CSR. Za pozostałe pytania przyznawana była identyczna liczba 
punktów.
Oczywiście ze względu na zmiany dokonywane co rok w ankiecie nie da się 
bezpośrednio porównać punktacji z lat poprzednich z tegoroczną.
W tegorocznym zestawieniu określono kryteria procentowe, które decydują 
o zakwalifikowaniu spółki do jednego z trzech poziomów (kryształowy, 
platynowy i diamentowy) na podstawie udzielonych odpowiedzi. Poziom 
kryształowy wymagał min. 60 proc. w obszarze odpowiedzialne prowadze-
nie biznesu oraz min. 60 proc. w jednym z trzech obszarów dotyczących 
odpowiedzialnych relacji. Poziom platynowy – min. 70 proc. w obszarze 
odpowiedzialne prowadzenie biznesu, min. 60 proc. w każdym z trzech 
obszarów dotyczących relacji i min. 60 proc. w obszarze zrównoważony 
rozwój. Poziom diamentowy – min. 80 proc. w obszarze odpowiedzialne 
prowadzenie biznesu, min. 80 proc. łącznie w trzech obszarach dotyczą-
cych relacji, min. 80 proc. w obszarze zrównoważony rozwój i min. 80 proc. 
w jednym z trzech obszarów dotyczących odpowiedzialnych innowacji.
Weryfikacji badania dokonała firma Deloitte. Odpowiedzi zawarte w próbie 
ankiet zostały porównane z dokumentami źródłowymi oraz dodatkowymi 
informacjami uzyskanymi w trakcie rozmów z przedstawicielami przed-
siębiorstw uczestniczących w rankingu. Eksperci z Deloitte dokonali też 
analizy porównawczej odpowiedzi, analizy trendów i odchyleń od wartości 
oczekiwanych oraz sprawdzenia pod kątem poprawności arytmetycznej, 
w tym spójności stosowania zasad oceny dla poszczególnych ankiet. Po 
skorygowaniu weryfikowanych ankiet (jeśli stwierdzono taką konieczność) 
powstało ostateczne zestawienie.
Autorem pytań i punktacji jest prof. Bolesław Rok, dyrektor Centrum Etyki 
Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, zaś Jaro-
sław Horodecki jest odpowiedzialny za koordynację badania i obliczenia.
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Ranking
Odpowiedzialnych
Firm 2017 – wyniki

Klasyfikacja firm pod kątem zrównoważonego rozwoju

Klasyfikacja firm pod kątem odpowiedzialnych innowacji

pozycja Firma Wynik 
procentowy*

poziom diamentowy

1
Coca-Cola HBC 100

Schenker Sp. z o.o. (DB Schenker) 100

2 Polpharma 98

3 Orange Polska 96

4 Grupa Lotos 94

5
Kompania Piwowarska 92

Bank Zachodni WBK 92

6 Grupa DANONE 88

7 Tesco Polska 84

poziom platynowy

1

PKN Orlen 91

Grupa Żywiec SA 91

Raben Group 91

2 Sitech Sp. z o.o. 89

3
Grupa Adamed 84

ING Bank Śląski SA 84

4 Provident Polska SA 82

5

Nutricia 80

GSK 80

Cemex Polska 80

6
Żywiec Zdrój SA 78

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o 78

7 Grupa Velux 76

8 Carrefour Polska sp. z o.o. 73

poziom kryształowy

1 Bank BGŻ BNP Paribas 97

2 ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych 94

3 Górażdże Cement SA 83

4

Grupa Nowy Styl 77

BASF Polska Sp. z o.o. 77

Grupa Tauron 77

Bank Millennium 77

Lubelski Węgiel Bogdanka SA 77

5

Scanmed SA 74

Sanofi 74

Capgemini Sp. z o.o. 74

KGHM Polska Miedź SA 74

6

PCC Exol SA 71

Carlsberg Polska Sp. z o.o. 71

Grupa Azoty SA 71

Credit Agricole Bank Polska SA 71

7

Bank Handlowy w Warszawie SA 69

SumiRiko Poland Sp. z o.o. 69

Bank Gospodarstwa Krajowego 69

EDF Polska 69

L’Oréal Polska 69

8

Philips Lighting Poland sp. z o.o. 66

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 66

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA 66

ArcelorMittal Poland 66

9

Anwil SA 63

Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. 63

Nivea Polska Sp. z o.o. 63

Jeronimo Martins Polska SA 63

Geofizyka Toruń SA 63

10

Danfoss Poland Sp. z o.o. 60

STU ERGO Hestia 60

Skanska 60

11

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 57

mBank SA 57

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II 
Kraków-Balice sp. z o.o. 54

12
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 51

DPD Polska 51

13 Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (Gdańsk) 49
*Procent maksymalnej liczby punktów dla danego poziomu: diamentowy - 500 pkt, platynowy – 450 
pkt, kryształowy – 350 pkt.

Firma liczba 
punktów

Coca-Cola HBC 100

Schenker Sp. z o.o. (DB Schenker) 100

Polpharma 90

Kompania Piwowarska 90

Bank Zachodni WBK 90

Nutricia 90

Bank BGŻ BNP Paribas 90

Orange Polska 80

Grupa Lotos 80

Grupa DANONE 80

Tesco Polska 80

GSK 80

Żywiec Zdrój SA 80

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych 80

Grupa Nowy Styl 80

Grupa Żywiec SA 70

Raben Group 70

Sitech Sp. z o.o. 70

Grupa Adamed 70

ING Bank Śląski SA 70

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o 70

Scanmed SA 70

Firma liczba 
punktów

Sanofi 70

PCC Exol SA 70

Bank Handlowy w Warszawie SA 70

SumiRiko Poland Sp. z o.o. 70

Imperial Tobacco Polska 70

PKN Orlen 60

Provident Polska SA 60

Cemex Polska 60

Grupa Velux 60

Carrefour Polska sp. z o.o. 60

BASF Polska Sp. z o.o. 60

Grupa Tauron 60

Philips Lighting Poland sp. z o.o. 60

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 60

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA 60

Jeronimo Martins Polska SA 60

ABB Sp. z o.o. 60

Mostostal Warszawa SA 60

Lubelski Węgiel Bogdanka SA 50

Capgemini Sp. z o.o. 50

Bank Gospodarstwa Krajowego 50

ArcelorMittal Poland 50

Firma

Odpowiedzialne 
innowacje 
w zakresie 

jakości życia 
zawodowego

Odpowiedzialne 
innowacje 
w zakresie 

rozwoju 
społecznego

Odpowiedzialne 
innowacje 
w zakresie 
wpływu na 
środowisko

procent 
maksymalnej 

liczby 
punktów

Coca-Cola HBC 100 100 100 100

Schenker Sp. z o.o. (DB Schenker) 100 100 100 100

Orange Polska 100 100 100 100

Polpharma 100 100 80 93

Kompania Piwowarska 80 80 100 87

Grupa DANONE 100 80 80 87

PKN Orlen 100 60 100 87

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 100 60 100 87

Grupa Lotos 100 60 80 80

Grupa Żywiec SA 80 60 100 80

Nutricia 100 60 80 80

Carrefour Polska sp. z o.o. 100 60 80 80

Bank BGŻ BNP Paribas 100 80 60 80

EDF Polska 100 60 80 80

Raben Group 60 80 80 73

GSK 80 60 80 73

Cemex Polska 80 40 100 73

Żywiec Zdrój SA 100 40 80 73

L’Oréal Polska 80 40 100 73

Philips Lighting Poland sp. z o.o. 100 20 100 73

Bank Zachodni WBK 100 40 60 67

Tesco Polska 100 60 40 67

Sitech Sp. z o.o. 100 40 60 67

Toyota Motor Manufacturing Poland  
Sp. z o.o 60 80 60 67

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych 80 40 80 67

Grupa Tauron 80 40 80 67

Bank Millennium 100 60 40 67

Scanmed SA 80 60 60 67

Capgemini Sp. z o.o. 80 100 20 67

Bank Gospodarstwa Krajowego 100 60 40 67

Jeronimo Martins Polska SA 100 60 40 67

Skanska 60 40 100 67

ABB Sp. z o.o. 80 40 80 67

PKO Bank Polski 100 60 40 67

Grupa Adamed 80 40 60 60

ING Bank Śląski SA 100 40 40 60

Provident Polska SA 80 20 80 60

Grupa Nowy Styl 40 80 60 60

BASF Polska Sp. z o.o. 60 20 100 60

PCC Exol SA 60 20 100 60

Bank Handlowy w Warszawie SA 100 40 40 60

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA 40 40 100 60

Anwil SA 100 0 80 60
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Klasyfikacja firm pod kątem zrównoważonego rozwoju

Klasyfikacja firm pod kątem odpowiedzialnych innowacji

Firma liczba 
punktów

Anwil SA 50

Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. 50

Nivea Polska Sp. z o.o. 50

Skanska 50

Comarch 50

Górażdże Cement SA 40

Bank Millennium 40

KGHM Polska Miedź SA 40

Carlsberg Polska Sp. z o.o. 40

Grupa Azoty SA 40

EDF Polska 40

L’Oréal Polska 40

Danfoss Poland Sp. z o.o. 40

STU ERGO Hestia 40

Grupa Kęty SA 40

Samsung Electronics Polska 40

Credit Agricole Bank Polska SA 30

Geofizyka Toruń S.A. 30

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 30

mBank SA 30

PKO Bank Polski 30

Firma liczba 
punktów

Bayer Sp. z o.o. 30

Aviva 30

JBComm Sp. z o.o. 30

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana 
Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. 20

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 20

DPD Polska 20

Sela sp. z o.o. 20

Bank Ochrony Środowiska 20

Antalis Poland Sp.z o.o. 20

MetLife 20

Grupa Muszkieterów 20

Rhenus Data Office Polska 20

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (Gdańsk) 10

SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne SA 10

Wawel 10

Akzo Nobel Decorative Paints 10

Dentons 10

Interkadra Sp. z o.o. 10

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w 
Myszkowie 0

Firma

Odpowiedzialne 
innowacje 
w zakresie 

jakości życia 
zawodowego

Odpowiedzialne 
innowacje 
w zakresie 

rozwoju 
społecznego

Odpowiedzialne 
innowacje 
w zakresie 
wpływu na 
środowisko

procent 
maksymalnej 

liczby 
punktów

Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. 80 40 60 60

Danfoss Poland Sp. z o.o. 40 40 100 60

STU ERGO Hestia 80 60 40 60

mBank SA 100 40 40 60

Polskie Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo SA 80 40 60 60

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. (Gdańsk) 60 20 100 60

Grupa Azoty SA 60 20 80 53

Credit Agricole Bank Polska SA 100 20 40 53

Geofizyka Toruń S.A. 100 0 60 53

Aviva 100 60 0 53

Akzo Nobel Decorative Paints 60 20 80 53

Grupa Velux 20 40 80 47

Lubelski Węgiel Bogdanka SA 60 20 60 47

Sanofi 100 20 20 47

KGHM Polska Miedź SA 60 20 60 47

Grupa Kęty SA 40 0 100 47

Bayer Sp. z o.o. 80 20 40 47

Mostostal Warszawa SA 20 40 80 47

Górażdże Cement SA 80 20 20 40

Carlsberg Polska Sp. z o.o. 40 20 60 40

Nivea Polska Sp. z o.o. 60 40 20 40

Samsung Electronics Polska 60 40 20 40

Bank Ochrony Środowiska 20 20 80 40

SumiRiko Poland Sp. z o.o. 40 0 60 33

ArcelorMittal Poland 80 0 20 33

DPD Polska 20 40 40 33

Imperial Tobacco Polska 60 20 20 33

Comarch 40 40 20 33

SuperDrob Zakłady  
Drobiarsko-Mięsne SA 20 40 40 33

Sela sp. z o.o. 20 40 40 33

Wawel 20 40 40 33

Dentons 60 40 0 33

Antalis Poland Sp.z o.o. 0 0 100 33

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy  
w Myszkowie 40 20 20 27

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 60 0 0 20

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana 
Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. 20 40 0 20

JBComm Sp. z o.o. 40 0 20 20

Interkadra Sp. z o.o. 20 20 0 13

MetLife 40 0 0 13

Grupa Muszkieterów 0 40 0 13

Rhenus Data Office Polska 20 0 20 13

prof. alk dr hab. bolesłaW rok
akademia Leona koźmińskiego

P
rzyszedł czas na zmiany w Rankingu Odpowiedzialnych 
Firm, choć wiadomo, że nie wszyscy będą z tych zmian 
zadowoleni. Nie o zadowolenie tu chodziło, tylko o pró-
bę innego niż dotąd spojrzenia na społeczną odpowie-

dzialność firm. To inne spojrzenie dojrzewało w trakcie rozmów 
w środowisku menedżerów i aktywistów CSR. Tegoroczny Ran-
king to tylko początek zmian – głównie w metodologii i w formie. 
Istotne zmiany dotyczące zakresu ocenianych tematów i po-
dejść nastąpią dopiero w kolejnej edycji. Bo jednak nikt nie lubi, 
gdy zbyt dużo zmian wprowadza się jednocześnie. 

Już od kilku lat dało się zauważyć, że firmy wcale nie konkurują 
ze sobą w poszczególnych branżach, lecz w pewnych grupach – 
takich „kołach jakości”. W pierwszej grupie znajdowało się zwy-
kle kilkanaście firm, z których większość systematycznie, od lat 
lokowała się bardzo wysoko w kolejnych edycjach ROF. Dla nich 
stworzyliśmy w tym roku poziom diamentowy. W gronie diamen-
towych liderów doskonałości są CocaCola HBC, Schenker, Po-
lpharma, Orange – ta sama czwórka, która była liderem dwóch 
poprzednich edycji, tyle że tym razem w innej kolejności. W gru-
pie drugiej, na poziomie platynowym, są głównie firmy dobrze 
zaawansowane, z górnej części poprzednich edycji, ale także te, 
które szybko podnoszą jakość swojego CSR. Trzecia grupa to 
kryształowcy, czyli ci, którzy są już dojrzali i robią wystarczająco 
dużo, żeby ich podejście do odpowiedzialności społecznej trak-
tować poważnie. Była jeszcze czwarta grupa – to ci, którzy w tym 
roku nie dostali się do żadnej z wymienionych grup, bo zdobyli 
zbyt mało punktów w decydujących kategoriach.

Podział na diamentowych, platynowych i kryształowych uświa-
damia, że tempo doskonalenia jakości zarządzania społecz-
ną odpowiedzialnością może być – i bardzo często jest – różne. 
Stąd właśnie trzy kolory jako symbol trzech prędkości. Ważniej-
sze jest porównywanie się do innych firm w tej samej grupie, 
w naszym „kole jakości”, a nie pomiędzy grupami. Dlatego punk-
tacja procentowa odnosi się do sumy punktów dla danego pozio-
mu i w tegorocznej edycji ROF nagradzamy liderów na wszyst-
kich trzech poziomach. Liczymy jednak na to, że w kolejnych 
latach firmy platynowe i kryształowe będą przechodzić odpo-
wiednio do wyższych grup.

W tym roku rozpoczęliśmy zmianę w zakresie podejścia do CSR. 
Podstawę stanowi odpowiedzialne prowadzenie biznesu (wg do-
kumentów OECD), powiązane z budowaniem dojrzałych rela-
cji z pracownikami, interesariuszami zewnętrznymi i ze środo-
wiskiem. Można powiedzieć, że to klasyczny CSR, do którego 
dołączamy w kolejnym obszarze zrównoważony rozwój – szyb-
ko rozwijające się podejście do całościowego zarządzania firmą. 
Te dwie formy odpowiedzialności prowadzą do trzeciej, najważ-
niejszej i najtrudniejszej jednocześnie, czyli odpowiedzialnych 
innowacji. Chodzi o takie innowacje, które zwiększają pozytyw-
ny wpływ firmy zarówno w zakresie jakości życia zawodowego, 
w zakresie rozwoju społecznego, jak i odpowiedzialne innowacje 
w zakresie wpływu na środowisko. Wszędzie na świecie widać już 
olbrzymią presję na podejmowanie wyzwań społecznych przez 
biznes z wykorzystaniem odpowiedzialnych innowacji, dlatego 
w tym kierunku zmierzać będą kolejne edycje ROF.

trzy kolory 
odpowiedzialności
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Bliższa koszula  
ciału… działania  
na szczeblu lokalnym 
są podstawową 
formą realizowania 
społecznej 
odpowiedzialności,  
nie tylko biznesu. 
ważne jednak, 
by nie zapominać 
przy tym o globalnym 
efekcie, do którego 
mają doprowadzić

Choć odpowiedzialność społecz-
na powinna być wpisana i w ety-
kę, i w model biznesowy naturalnie 
– jako wyraz zwyczajnej, ludzkiej 
przyzwoitości, wiemy przecież, 
że dziesięciolecia niepodzielne-
go panowania ekonomii opartej na 
wskaźnikach wzrostu zapędziły 
światową gospodarkę w róg, skąd 
już nie tylko gospodarka, ale my 
sami możemy się wydostać tylko za 
pomocą zdecydowanych działań. 
Bylibyśmy jednak hipokrytami, 
gdybyśmy głosili, że każdy (każdy 
przedsiębiorca, każdy klient) może 
zmienić ten świat z dnia na dzień. 
Przemodelowanie wciąż panujące-
go systemu i konkretnych bizne-
sów odbywa się stopniowo. Inaczej 
nie może. Przykład: zasada zrówno-
ważonego rozwoju – próba (różnie 
oceniana) pogodzenia idei ekono-
micznych z ekologicznymi i solida-
ryzmem społecznym. Zmiana wy-
maga też współpracy wszystkich 
grup interesariuszy tego „globalne-
go przedsiębiorstwa”, jakim jest na-
sza cywilizacja. Najwięcej zależy od 
dalekowzroczności i skłonności do 
porozumienia w sprawach kluczo-
wych problemów po stronie decy-
dentów politycznych (w tej sprawie 
kluczowe będzie zachowanie przy-
wódców Stanów Zjednoczonych 
i Chin) i biznesu, przede wszystkim 
tego wielkiego, ponadnarodowego. 
Czy nam się to podoba, czy nie, ży-
jemy bowiem w świecie zglobalizo-
wanym i ton nadają najwięksi.

Świat CSR od 2015 roku żyje usta-
lonymi przez Organizację Na-
rodów Zjednoczonych  Celami 
Zrównoważonego Rozwoju (SDG 
– Sustainable Development Goals). 
Warto je przypomnieć, by nie po-
zostały tylko ogólną, niejasną ideą, 
by wybrzmiały konkretnie w na-
szym „Rankingu Odpowiedzial-
nych Firm”.
n Cel 1: Wyeliminować ubóstwo 

we wszystkich jego formach na 
całym świecie.

n Cel 2: Wyeliminować głód, za-
pewnić bezpieczeństwo żyw-
nościowe i lepsze odżywianie, 
promować zrównoważone rol-
nictwo.

n Cel 3: Zapewnić życie w zdro-
wiu oraz promować dobrobyt 
dla wszystkich ludzi w każdym 
wieku.

n Cel 4: Zapewnić inkluzyw-
ną i jakościowo dobrą eduka-
cję oraz promować uczenie się 
przez całe życie.

n Cel 5: Osiągnąć równość płci 
i wzmocnić pozycję kobiet 
i dziewcząt.

n Cel 6: Zapewnić dostępność 
wody dla wszystkich ludzi oraz 
zrównoważone zarządzanie 
wodą i infrastrukturą sanitarną.

n Cel 7: Zapewnić wszystkim do-
stęp do stabilnej, zrównowa-
żonej i nowoczesnej energii po 
przystępnej cenie.

n Cel 8: Promować  trwały, inklu-
zywny i zrównoważony wzrost 
gospodarczy, pełne i produktyw-
ne zatrudnienie oraz godną pra-
cę dla wszystkich ludzi.

n Cel 9: Budować odporną in-
frastrukturę, promować inklu-
zywną i zrównoważoną in-
dustrializację oraz wspierać 
innowacyjność.

n Cel 10: Zmniejszyć nierówności 
w obrębie państw i między pań-
stwami.

n Cel 11: Uczynić miasta i ludz-
kie osiedla inkluzywnymi, bez-
piecznymi, odpornymi i zrów-
noważonymi miejscami.

n Cel 12: Zapewnić zrównoważo-
ną konsumpcję i zrównoważone 
wzorce produkcyjne.

n Cel 13: Podjąć pilne działania 
zwalczające zmiany klimatycz-
ne i ich skutki.

n Cel 14: Chronić morza i oceany 
oraz wykorzystywać ich zasoby 
w zrównoważonych sposób.

n Cel 15: Chronić, przywrócić 
i promować zrównoważone wy-
korzystywania ekosystemów lą-
dowych, zarządzać lasami w spo-
sób zrównoważony, zwalczać 
pustynnienie, zatrzymać i od-
wrócić proces degradacji gleby, 
powstrzymać straty w bioróżno-
rodności.

n Cel 16: Promować pokojowe i in-
kluzywne społeczeństwa, sprzy-
jające zrównoważonemu roz-
wojowi; zapewnić wszystkim 
ludziom dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości; tworzyć efek-
tywne, obywatelskie i inklu-
zywne instytucje na wszystkich 
szczeblach.

n Cel 17: Wzmocnić sposoby im-
plementacji celów i odnowić 
światowe partnerstwo na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Na ile te cele są przeznaczone do 
realizowania globalnie, a na ile lo-
kalnie? To oczywiście zależy od 
tego, o którym mówimy. Ważne, 
by dostrzegać je całościowo, choć 
w zależności choćby od branży czy 
skali działalności każdy, kto ma na 
względzie CSR, będzie wybierać 
pośród nich te najbliższe jego pro-
filowi. Działający w Polsce biznes 
wybrał, co widać w ukazującym 
się co roku największym przeglą-
dzie odpowiedzialnego biznesu 
w Polsce: raporcie „Odpowiedzial-
ny biznes w Polsce. Dobre prakty-
ki” przygotowywanym przez Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu. 

– W edycji za rok 2016 znalazło się 
tu blisko 900 przykładów działań 
CSR zgłoszonych przez 180 firm. 
To duży zbiór praktyk, a więc pe-
wien obraz CSR-u w Polsce. Widać 
w nim także pewne trendy jego roz-
woju. W tegorocznym wydaniu wi-
dać dwa kluczowe kierunki. Pierw-
szy z nich dotyczy ustalonych 
w 2015 przez ONZ Celów Zrów-
noważonego Rozwoju (SDG – Su-
stainable Development Goals) na 
kolejne 15 lat, które mają uczynić 
świat lepszym społecznie, ekono-
micznie i środowiskowo. Firmy za-
czynają projektować swoje działa-

nia w ich kontekście, odwołują  się 
do nich, włączają coraz częściej  do 
swoich strategii zrównoważonego 
rozwoju i odpowiedzialnego bizne-
su. W naszym raporcie trzema naj-
częściej realizowanymi przez firmy 
w Polsce celami były: cel 4. – edu-
kacja na wysokim poziomie, cel 3. 
– dobre zdrowie i jakość życia oraz 
cel 11. – zrównoważone miasta 
i społeczności. Trend drugi, coraz 
bardziej widoczny w tegorocznym 
raporcie, to ekonomia okrężna. 
Firmy uwzględniają w procesach 
produkcyjnych ideę przedłuża-
nia życia produktów, opakowa-
nia  projektowane są w sposób bar-
dziej zrównoważony. W 2016 roku 
powstała w Polsce pierwsza Ko-
alicja na rzecz Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego (również opisywana 
w naszym raporcie). W tym kontek-
ście warto przywołać wysiłki firm 
mające na celu wdrażanie zrów-
noważonych łańcuchów dostaw. 
Tu widać szczególnie aktywność 
firm z branż spożywczej i odzie-
żowej. Pierwsza wzbogaca asorty-
ment np. wprowadzając sprzedaż 
certyfikowanych ryb i wycofując 
jajka z chowu klatkowego – mówi 
Marzena Strzelczak, dyrektorka ge-
neralna Forum Odpowiedzialne-
go Biznesu. – Warto też podkreślić, 
choć to nie novum, że wciąż bardzo 
istotny dla firm pozostaje wolonta-
riat pracowniczy, zwłaszcza ukie-
runkowany na programy grantowe 
i wolontariat akcyjny, ale pojawia-
ją się  także długofalowe inwesty-
cje w rozwój wolontariatu, np. po-
przez tworzenie wewnętrznych 
centrów wolontariatu. Powracając 
do stosunkowo nowych praktyk,  
warto również wymienić te zwięk-
szające dostępność produktów 
i usług, ze szczególnym uwzględ-
nieniem potrzeb klienta wrażliwe-
go np. seniorów czy osób z niepeł-
nosprawnościami. Upraszcza się 
język umów, wprowadza język mi-
gowy, otwiera specjalną infolinię 
dla starszych klientów. A z myślą 
o pracownikach, w odpowiedzi na 
rosnącą konkurencję w tym zakre-
sie,  pracodawcy wdrażają np. mo-
bilne rekrutacje, które mają ułatwić 
dotarcie do potencjalnego kandy-
data. Ten trend także będzie się 
rozwijał w kolejnych latach, biorąc 

pod uwagę wyzwania demograficz-
ne nie tylko w naszym kraju.

Jak widać firmy – i to żaden za-
rzut – koncentrują się na najbliż-
szych sobie celach i sposobach 
ich realizacji. Ważne, że dostrze-
gają potrzebę włączenia się w ten 
globalny trend. Warto wyrazić na-
dzieję, że będą w tym konsekwent-
ne i pozostaną w nurcie zmian. Czy 
to wystarcza? Zapewne nie, choć 
jest krokiem w dobrym kierunku. 
Działanie lokalne jest najbardziej 
podstawowym i naturalnym od-
ruchem. Musimy sobie przecież ra-
dzić z problemami na własnym po-
dwórku. Naszym obowiązkiem jest 
jednak także refleksja nad sprawa-
mi globalnymi, przy czym te dwa 
kręgi naprawdę się nie wykluczają. 
Jeśli będziemy choćby zmniejszać 
emisję gazów cieplarnianych u sie-
bie (a wiele przedsiębiorstw się o to 
stara), to pamiętając, że rozwiąza-
niem nie jest po prostu przeniesie-
nie produkcji w inne rejony świata, 
bo: a) klimat jest zjawiskiem global-
nym i zmiana miejsca emisji na nic 
się nie zda, b) w ten sposób działali-
byśmy przeciwko realizacji innych 
celów, choćby zapewnienia godnej 
pracy czy promowania dobroby-
tu. To tylko przykład, jednak nader 
często wytaczany jako argument 
części społeczeństw odpornych 
na zmiany, i to niestety w niedaw-
nej historii niezupełnie nietrafiony. 
Tak bywało, kiedy przedsiębiorcom 
chodziło wyłącznie o poprawienie 
wskaźników i lepszej sprawozdaw-
czości.

Kluczowe, powtarzające się naj-
częściej słowo w oficjalnym do-
kumencie ONZ wyznaczającym 
to „inkluzywny”. Można je tłuma-
czyć zarówno jako „całościowy”, 
jak i jako „włączający”. Te dwa sen-
sy razem oddają charakter zmian, 
jakie koniecznie musimy wprowa-
dzić. Taki też powinien być świat, 
który w ich wyniku mamy nadzie-
ję uzyskać. Jak w tytule dokumen-
tu, który leżał u początków ofi-
cjalnej drogi do przyjęcia Celów 
Zrównoważonego Rozwoju – „The 
future we want”.

MacieJ weryński

Świat wyznacza trendy,  
a my z nich wybieramy
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Osoby szukające zatrudnienia chęt-
niej wybierają pracodawców anga-
żujących się w działania chary-
tatywne i realizujących strategie 
z zakresu społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw – wynika 
z globalnych ubiegłorocznych ba-
dań firmy Regus, którymi objęte 
zostało około 40 tys. respondentów. 
W ankiecie niemal połowa respon-
dentów (47 proc.) przyznała, że liczy 
się dla nich to, aby ich pracodaw-
ca był zaangażowany w działal-
ność charytatywną. A znaczny od-
setek, bo aż 43 proc. ankietowanych 
stwierdziło, że w obliczu wyboru 
dwóch takich samych ofert pracy 
najpierw wzięłoby pod uwagę firmę 
angażującą się w działania na polu 
społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Już te liczby pokazują, że pro-
wadzenie działań CSR ma istotne 
znaczenie dla firm, które chcą mieć 
zaangażowanych i kompetentnych 
pracowników.
Z drugiej strony jednak zdarza się, 
że nawet w firmach, które moc-
no wdrażają działania CSR, są gru-
py pracowników, które nie do koń-
ca rozumieją ich sens. Najczęściej 
dotyczy to menedżerów w średnie-
go szczebla. Postrzegają oni CSR 
jako działanie obok, a nie element 
zarządzania firmą, a w dodatku 
uważają, że przeszkadza im w sku-
pieniu się na ich podstawowych ce-
lach, od których często zależy ich 
premia. 
To, że taka grupa malkontentów 
wobec CSR w firmie może istnieć, 
potwierdzają też badania firmy Re-
gus. Wynika z nich bowiem, że tyl-
ko około jedna trzecia responden-
tów wyraziła chęć bezpośredniego 
zaangażowania się w projekty zwią-
zane z działalnością charytatyw-
ną prowadzone przez ich firmę, 
a 34 proc. ankietowanych chciała-
by mieć większe rozeznanie w tego 
rodzaju działaniach.
Co w takiej sytuacji może zrobić 
świadomy pracodawca, który chce 
aktywizować pracowników i stwa-
rzać im odpowiednie warunki do 
tego, by mogli angażować się w po-
moc innym?

CSR nie może być sztuczny 
Marta Schmude-Olczak, dyrek-
tor zarządzająca Kulczyk Foun-
dation, podkreśla, że w tym kon-
tekście nie można mówić tylko 
o potrzebie włączania pracowni-
ków w CSR, lecz o włączaniu się 
samej firmy. 
– CSR to pewna idea działania fir-
my, tak jak wielokrotnie podkreśla-
ła to Dominika Kulczyk, społeczna 
odpowiedzialność biznesu to mo-
del biznesowy. A więc także idea 
funkcjonowania zespołu pracow-
ników. Z pewnością nie może być 
tak, że CSR jest kolejną odgórną 
aktywnością. Zaangażowanie spo-
łeczne firmy powinno być czymś 

naturalnym w oczach jej pracow-
nika, podobnie jak czymś natural-
nym i atrakcyjnym dla niego po-
winna być jego aktywność na rzecz 
otoczenia, na rzecz innych. Ale 
żeby się tak stało, firma musi po-
traktować CSR jako swoją głęboką 
filozofię. Pamiętajmy, że zaangażo-
wanie społeczne firmy to może być 
atut w procesie rekrutacji najlep-
szych specjalistów. Coraz częściej 
ludzie zmieniający pracę zwracają 
uwagę właśnie na to – mówi Marta 
Schmude-Olczak.
Dla pracownika istotne znacznie 
może mieć również to, że włączając 
się w CSR, może się oderwać od ru-
tyny i codzienności, poznać nowe 
obszary działalności firmy. To zaś 
buduje więź z pracodawcą, a do-
datkowo taki pracownik odczuwa 
satysfakcję płynącą z robienia rze-
czy pożytecznych i pomocnych in-
nym. Z badań firmy Regus wynika 
też, że dwie piąte ankietowanych 
uważa, że firmy z ich sektora po-
winny być w większym stopniu za-
angażowane społecznie (40 proc.) 
i prowadzić działania charytatyw-
ne (37 proc.). 

O czym warto pamiętać?
Aleksandra Stanek-Kowalczyk, 
starszy menedżer w zespole Su-
stainability Consulting Central Eu-
rope w firmie Deloitte, wymienia 
warunki skutecznego włączania 
pracowników w działania CSR. 
– Przed wszystkim niezbędne są 
wiedza i zrozumienie. Pracowni-
cy muszą wiedzieć, dlaczego po-
dejmuje się jakieś działania, w ja-
kim celu, jakie jest ich znaczenie 
dla organizacji i dla otoczenia. Dru-
gi element to użyteczność, bowiem 
pracownicy muszą widzieć w tych 
działaniach cel także dla nich sa-
mych – podkreśla Aleksandra Sta-
nek-Kowalczyk. – Ważne jest także, 
by były one spójne z wartościa-
mi. W przypadku działań z obsza-
ru odpowiedzialności społecznej 
pracownicy chętnie zaangażują się 
w działania, które są spójne z ich 
systemem wartości i  których reali-
zacja da im poczucie zrobienia cze-
goś dobrego – zauważa.
Według niej nie jest problemem 
włączenie pracowników w inicja-
tywy, które będą usprawniały ich 
pracę. Trudniej będzie ich zaanga-
żować w działania, które z ich per-
spektywy będą tylko dodatkowym 
obowiązkiem. Dodaje, że kluczo-
wym wyzwaniem jest przy tym za-
zwyczaj niewystarczająca komu-
nikacja i edukacja. Pracownicy nie 
wiedzą, dlaczego mają się zaangażo-
wać, co z tego będą mieli oni sami, 
co firma, a co inni interesariusze. 
Potwierdzają to badania Regusa, 
z których wynika, że 34 proc. an-
kietowanych chciałaby mieć więk-
sze rozeznanie w tego rodzaju 
działaniach. Natomiast 41 proc. re-

spondentów stwierdziło, że doce-
nia inicjatywy firmy podejmowane 
w zakresie społecznej odpowie-
dzialności, ale 29 proc. uważa, że 
brak jest odpowiednich informacji 
na ten temat.

Korzyści z wolontariatu
Angażujący się społecznie praco-
dawca może być np. inicjatorem 
wolontariatu, tj. aktywizować i za-
chęcać pracowników (stwarzając 
im odpowiednie warunki) do tego, 
by angażowali się w różnego typu 
pomoc innym. Form wolontariatu 
pracowniczego jest wiele, choćby 
zbiórki pracownicze, czyli groma-
dzenie funduszy lub przedmiotów 
przekazywanych w formie darowi-
zny określonej grupie potrzebują-
cych. Popularnym rozwiązaniem 
jest także angażowanie się pracow-
ników w prace na rzecz szkół czy 
ośrodków pomocy społecznej. Ak-
cje angażujące pracowników mogą 
mieć wymiar lokalny, ogólnopol-
ski, a nawet międzynarodowy.
Takie działania przynoszą wiele 
korzyści zarówno pracownikom, 
społecznościom lokalnym, jak i fir-
mom. Te ostatnie mogą dzięki wo-
lontariatowi pracowniczemu po-
prawić komunikację wewnętrzną 
w firmie, gdyż przez tego typu dzia-
łania pracownicy lepiej się poznają 
i nabierają większego zaufania do 
siebie nawzajem. Innym efektem 
może być zdobycie nowych umie-
jętności organizacyjnych przez pra-
cowników oraz integracja zespo-

łów uczestniczących w projektach. 
Niewątpliwie bowiem realizacja 
niewielkich projektów społecz-
nych uczy i doskonali umiejętno-
ści współpracy w grupie, zarządza-
nia zadaniami, budżetem projektu. 
Mogą być np. okazją do sprawdze-
nia swoich umiejętności zarządza-
nia w praktyce.
Ważnym elementem jest poprawa 
relacji ze społecznością lokalną – 
w wielu miejscach udaje się nawią-
zać trwałe relacje, których nie uda-
łoby się uzyskać wyłącznie dzięki 
wsparciu finansowemu. 
Poza bezpośrednimi korzyściami, 
dzięki współpracy z wolontariu-
szami wywodzącymi się ze środo-
wiska biznesowego partnerzy lo-
kalni zyskują inne spojrzenie na 
firmę czy instytucję. Korporacja 
w ich oczach może przestać być 
postrzegana jako bezduszny mo-
loch i może zyskać opinię wrażli-
wej na ludzkie potrzeby, co można 
uznać za nobilitujące.

Zarząd w roli lidera CSR
Oczywiście próby zaangażowania 
pracowników w działania z zakre-
su społecznej odpowiedzialności 
biznesu przez menedżerów odpo-
wiedzialnych za CSR mogą niewie-
le przynieść, jeśli wcześniej do tego 
nie zostanie przekonane kierownic-
two najwyższego szczebla. Widomo 
bowiem, że przykład idzie z góry. 
Prezes i zarząd firmy powinni zro-
zumieć założenia zrównoważonego 
rozwoju oraz umieścić go na liście 

najważniejszych obszarów o strate-
gicznym znaczeniu dla prowadzo-
nej działalności. Przykład i wspar-
cie ze strony zarządu zapewnia 
alokację potrzebnych środków i po-
zwala stworzyć wizję zrównoważo-
nego rozwoju, opracować strategię 
oraz wyznaczyć cele, dzięki czemu 
pracownicy będą wiedzieć, że CSR 
to DNA przedsiębiorstwa, w któ-
rym pracują.
– Za sukcesem funkcjonowania 
CSR w firmie muszą stać nie tyl-
ko szefowie działów CSR, komu-
nikacji, ochrony środowiska, HR 
czy wreszcie strategii i kontrollin-
gu. Wpisywanie odpowiedzialno-
ści biznesu w DNA firmy odbywa 
się dzień po dniu poprzez przykład 
i włączanie wszystkich pracowni-
ków. Szerokie zaangażowanie po-
zwala oczywiście realizować cele 
społeczne – taki efekt mają akcje 
wolontariackie czy projekty inte-
gracji pracowniczej. Przede wszyst-
kim jednak zaangażowanie kadry 
to konieczny warunek osiągania ce-
lów biznesowych zgodnych z war-
tościami CSR, choć nie zawsze ła-
twych. Sprzyja także budowaniu 
współpracy, sieci ambasadorów 
CSR, wzajemnego zrozumienia 
i porozumienia. Działania eduka-
cyjne są nieodłącznym elementem 
udanych strategii odpowiedzialne-
go biznesu – nie ma wątpliwości 
Marzena Strzelczak, dyrektorka ge-
neralna Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu.
Marek Jaślan

Żadna firma nie funkcjonuje w próżni. dlatego zarządy nie powinny swej aktywności ograniczać tylko do dbania o zwiększanie 
przychów czy zysków, lecz być otwarte na  potrzeby społeczne, czyli poważnie traktować cSr. w angażowanie się w te działania 
powinny zachęcać też pracowników. w ten sposób mogą się oni oderwać się od rutyny i codzienności. co nie mniej ważne, 
badania pokazują, że chętniej wybierają oni firmy realizujące strategie z zakresu odpowiedzialności społecznej.  

Pracownicy wolą  
przedsiębiorstwa odpowiedzialne 

Po co edukować pracowników

źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner główny Partner 
merytoryczny:
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Wśród wielu różnych tema-
tów dotyczących CSR w roku 
2016 zarówno dominującymi 
w dyskusji, jak i widocznymi we 
wszelkiego rodzaju inicjatywach 
i wydarzeniach były: raporto-
wanie niefinansowe oraz Cele 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 
Wszystko wskazuje na to, że 
zagadnienia te będą też priory-
tetowe w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o rachunko-
wości, wprowadzająca m.in. wy-
nikający z unijnej dyrektywy 
obowiązek ujawniania danych nie-
finansowych, zmieniła znaczenie 
i pozycję tej tematyki w rozumie-
niu i działaniach firm. Raportowa-
nie niefinansowe, do tej pory nie-
obowiązkowe i prowadzone przez 
kilkadziesiąt wybranych spółek, 
stało się ustawowym wymogiem 
dla około 300 podmiotów w kra-
ju. Rok 2016 upływał pod zna-
kiem konsultowania zapisów usta-
wy oraz szerokiej edukacji rynku, 
przede wszystkim firm, które obo-
wiązkiem tym zostaną objęte. Bie-
żący rok na pewno będzie konty-
nuacją tych działań. Nadal jeszcze 
część spółek, które podlegają no-
wemu wymogowi sprawozdaw-
czemu, nie jest go świadoma, 
a duża część z tych, które są świa-
dome, nie wie, jak się do niego za-

stosować. Dla wielu z nich będzie 
to rok, w którym po raz pierwszy 
będą musiały się zmierzyć z tą te-
matyką. Jednak dopiero 2018 rok 
pokaże, z jakim skutkiem. 

Dlaczego raportowanie
Według założeń autorów dyrekty-
wy UE uregulowanie na poziomie 
unijnym kwestii ujawniania da-
nych niefinansowych miało roz-
szerzyć krąg podmiotów, które 
takie informacje ujawniają oraz za-
pewnić ich porównywalność. Za-
pisy dyrektywy, w których nie zo-
stały zdefiniowane standardy bądź 
wytyczne, którymi powinna kie-
rować się organizacja raportująca, 
oraz nie został wskazany katalog 
wskaźników do ujawniania mogą 
jednak sprawić, że realizacja tych 
założeń może być trudna. Dane 
niefinansowe za rok 2017 spółki 
muszą ujawnić w formie oświad-
czenia w ramach sprawozdania 
z działalności zarządu bądź w for-
mie osobnego sprawozdania. Mają 
na to trzy miesiące od zakończenia 
roku w przypadku oświadczenia 
lub trzy miesiące więcej w przy-
padku sprawozdania. Oznacza 
to, że także rok 2018 upłynie pod 
znakiem raportowania niefinan-
sowego, ponieważ dopiero wte-
dy możliwa będzie analiza opu-
blikowanych raportów i pierwsza 

ocena, na ile regulacja pozytyw-
nie wpływa na jakość ujawniania 
informacji niefinansowych. Same 
firmy będą też w stanie wyciągnąć 
pierwsze wnioski do wykorzysta-
nia w kolejnych procesach rapor-
towych.

Zrównoważony rozwój
Jesienią 2015 r. prawie 200 kra-
jów, w tym Polska, podpisało się 
pod „Agendą 2030”, w ramach 
której zdefiniowanych zostało 17 
celów zrównoważonego rozwo-
ju ONZ (z ang. Sustainable Deve-
lopment Goals – SDGs). Mają one 
zostać osiągnięte do roku 2030 
i obejmują bardzo szeroki za-
kres tematów i zadań, od kwestii 
przeciwdziałania biedzie, równo-
uprawnienia płci, dostępu do edu-
kacji, przez zrównoważone miasta 
po różne aspekty środowiskowe. 
Cele wyznaczają priorytety strate-
giczne w kwestiach zrównoważo-
nego rozwoju na kolejne kilkana-
ście lat, zarówno dla świata, jak 
i dla poszczególnych krajów, któ-
re powinny wybrać priorytetowe 
dla nich cele i na nich skoncentro-
wać swoje działania. I ONZ, i po-
szczególne kraje są świadome, że 
rządy nie dadzą rady osiągnąć tych 
celów samodzielnie, bez szero-
kiej, międzysektorowej współpra-
cy, a zwłaszcza współpracy z biz-

nesem. Dlatego też w 2016 r. nie 
tylko rząd promował tę tematy-
kę, ale też przedstawiciele bizne-
su podjęli szereg inicjatyw eduka-
cyjnych dotyczących SDGs oraz 
starali się pokazać, jak włącza-
ją się w ich realizację. Nadal wie-
le kwestii pozostaje do ustalenia 
i doprecyzowania, w tym konkret-
ne wskaźniki, które Polska będzie 
zobowiązana raportować. Dlate-
go jest bardzo prawdopodobne, że 
także rok 2017, a być może i ko-
lejny będą zdominowane przez to 
zagadnienie. Zdefiniowanie prio-
rytetów na poziomie krajowym, 
spójnych z rządową Strategią Od-
powiedzialnego Rozwoju i z okre-
ślonym zestawem wskaźników 
do mierzenia i raportowania bę-
dzie z kolei istotną wskazówką dla 
przedsiębiorstw, jak ustalić własne 
priorytety.

Zmiana modeli biznesowych
Istotnym trendem, który na pew-
no będzie się rozwijał w kolejnych 
latach, jest zmiana modeli biz-
nesowych na te oparte na dialo-
gu, współpracy i zrównoważonym 
rozwoju, czyli m.in.: gospodarkę 
o obiegu zamkniętym czy modele 
biznesowe oparte na współdziele-
niu i współpracy.
Wśród wyzwań, o których biznes 
coraz częściej nie tylko mówi, lecz 

wokół których zaczyna też podej-
mować coraz bardziej komplekso-
we działania, na czoło wysuwa się 
demografia. Kwestia ta jest bardzo 
często sprowadzana w dyskusji 
publicznej do zagadnienia poko-
lenia millenialsów na rynku pracy 
i ich potrzeb oraz oczekiwań. Te-
mat jest jednak szerszy i związany 
także z potrzebą pełniejszego wy-
korzystania potencjału doświad-
czonych pracowników, udziału 
kobiet w zarządzaniu i efektyw-
niejszego wykorzystania ich moż-
liwości na rynku pracy oraz kwe-
stiami dotyczącymi przygotowania 
rynku pracy i pracowników do 
zwiększonej liczby pracowników 
spoza kraju. 
To tylko wybrane tematy i zagad-
nienia, które w poprzednim roku 
były ważne dla biznesu w Polsce 
i na pewno będą istotne, jeśli nie 
istotniejsze, w roku bieżącym. War-
to jednak podkreślić, że w obecnej 
rzeczywistości zmiany następują 
tak szybko, że trendy, które w da-
nym roku są innowacją, w kolej-
nym stają się standardem, a w na-
stępnych są zastępowane przez 
nowe pomysły i rozwiązania. 

aleksandra stanek-kowalczyk

starszy Menedżer

zespół sustainability consulting 

central europe, deloitte

2016 rok w CSR: raportowanie  
i Cele Zrównoważonego Rozwoju

rekl ama
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Terminale logistyczne nie są ła-
twym sąsiedztwem. Źródłem po-
tencjalnej uciążliwości mogą być 
całodobowe przeładunki powo-
dujące hałas oraz generowanie 
wzmożonego ruchu ulicznego.  
DB Schenker ma świadomość 
wpływu, jaki działalność logi-
styczna może wywierać na otocze-
nie. Firma stale bada ten wpływ 
i od lat dąży do jego minimalizo-
wania, a także aktywnego, pozy-
tywnego oddziaływania na rzecz 
społeczności lokalnych. 

Terminale pod miastem
Jednym z kluczowych elementów 
strategii zrównoważonego rozwo-

ju DB Schenker jest podejmowanie 
proekologicznych decyzji inwe-
stycyjnych. Dotychczasowe ter-
minale logistyczne często zloka-
lizowane były w miastach. Nowe 
inwestycje sukcesywnie wypro-
wadzają centra logistyczne na te-
reny z dala od zabudowań miesz-
kalnych i centrów miast. Wpływa 
to na bezpieczeństwo na drogach, 
ograniczenie natężenia ruchu, ha-
łasu i stanowi znaczne ułatwienie 
dla mieszkańców. 
W ostatnich latach powstały nowe 
terminale pod Rzeszowem, Kra-
kowem, Białymstokiem i Gdań-
skiem, zastępując obiekty w mia-
stach. W 2016 roku do nowych, 

w pełni ekologicznych obiektów 
pod Olsztynem i na obrzeżach Zie-
lonej Góry przeprowadzone zosta-
ły kolejne dwa terminale cross-do-
ckingowe. 

Zielone rozwiązania
Nowoczesne, ekologiczne budynki 
powstają w sieci operatora na ca-
łym świecie, od Japonii, Australii, 
poprzez Austrię, Belgię, Skandy-
nawię aż po Polskę. Choć nie ist-
nieją tu jeszcze odpowiednie re-
gulacje prawne, które nakładałyby 
obowiązek wdrażania rozwiązań 
proekologicznych, to DB Schenker  
uważa, że jest to konieczność. Za-
stosowane w najnowszych ter-
minalach rozwiązania spełniają 
najwyższe normy pod względem 
oszczędności energii, redukcji 
emisji CO2, efektywnej gospodar-
ki wodnej i cieplnej. Są to m.in. 
lampy LED-owe i solarne, kolekto-
ry słoneczne podgrzewające wodę 
użytkową, zbiorniki na wodę desz-
czową. W halach zostały zamonto-
wane urządzania grzewczo-wen-
tylacyjne pozwalające na odzysk 
ciepła. Specjalne piece kondensa-
cyjne to najbardziej ekologiczne 
rozwiązania tego typu na rynku.

Ekologia potwierdzona certyfikatem
Potwierdzeniem proekologicz-
nych działań firmy jest uzyskanie 
certyfikatu BREEAM In-Use z oce-
ną Very Good dla terminalu pod 
Białymstokiem. Co ważne, certy-
fikat ten opiniuje nie tylko sam  
sposób budowy i wyposażenie, ale 
także wiele innych czynników, ta-

kich jak między innymi parkingi 
rowerowe czy odległość budynku 
od terenów zamieszkanych, a tak-
że komfort dla użytkowników. Pra-
cownicy oddziału w Białymsto-
ku wzięli udział w specjalnych 
warsztatach ergonomicznych, 
a meble zostały indywidualnie do-
pasowane. Warto dodać, że w trak-
cie powstawania terminalu za-
stosowano materiały regionalne, 
sprowadzone z najbliższej okoli-
cy. Wybudowany przez DB Schen-
ker obiekt pod Białymstokiem jest 
pierwszym w Polsce terminalem 
cross-dockingowym, który uzyskał 
ten certyfikat. Terminale pod Olsz-
tynem i Zieloną Górą są w trakcie 
certyfikacji.

Siła lokalnego dialogu
Firma nie działa w próżni, ma 
wpływ na wielu interesariuszy, 
w tym na społeczność lokalną. Taka 
świadomość pomaga zarządzać biz-
nesem w sposób odpowiedzialny, 
uwzględniający interesy i realne 
oczekiwania innych grup – klien-
tów, pracowników, dostawców, są-
siadów czy użytkowników dróg. 
DB Schenker cyklicznie bada, jak 
osoby mieszkające w pobliżu ter-
minali oceniają wpływ działal-
ności operatora logistycznego na 
społeczność i naturę. Badanie 
„Preferowany sąsiad” zostało prze-
prowadzone już trzykrotnie. Ostat-
nia edycja została zrealizowana 
w 2016 r., przy wykorzystaniu an-
kiety internetowej, wywiadów te-
lefonicznych i rozmów z wybraną 
grupą mieszkańców. Responden-

ci ocenili firmę, wypowiadając 
się na temat jej wpływu na gospo-
darkę i miejscowy rynek pracy, 
stan dróg, bezpieczeństwo, spokój 
oraz środowisko naturalne. Sąsie-
dzi ocenili także zaangażowanie 
operatora w działalność charyta-
tywną i sposób budowania relacji. 
Z punktu widzenia firmy szczegól-
nie istotne były obszary wymaga-
jące poprawy, wskazane przez lo-
kalną społeczność.
DB Schenker wchodzi aktywnie 
w kontakt ze swoimi interesariu-
szami, organizując nie tylko pro-
jekty wolontariatu pracownicze-
go, ale też spotkania w oddziałach, 
na które zaprasza m.in. klientów, 
przedstawicieli lokalnych władz, 
instytucji oraz uczelni wyższych. 
W ostatnich sześciu miesiącach 
odbyły się trzy takie spotkania: 
w Olsztynie, Zielonej Górze i War-
szawie. W ramach podjętego dia-
logu omawiano między innymi 
możliwe formy współpracy bizne-
su z otoczeniem. 
Wskazówki dla biznesu płynące 
ze spotkań są jasne – niezależnie 
od sytuacji rynkowej czy bieżącej 
sytuacji firmy – zawsze warto po-
dejmować dialog oparty na otwar-
tości i wzajemnym zaufaniu. Taka 
postawa pozwala wypracować 
wspólne, optymalne rozwiązania.

beata konecka

Marketing Manager, 

db scHenker

dB Schenker jest operatorem logistycznym działającym w skali globalnej. w polsce firma posiada 17 terminali i kilkanaście 

magazynów. codziennie trafiają do nich tysiące różnorodnych towarów, które następnie rozwożone są do odbiorców w kraju i 

na świecie. tak dynamiczna działalność musi oddziaływać na otoczenie. dlatego istotna jest długofalowa strategia ograniczenia 

negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz dialog z lokalnymi społecznościami.

j a n u s z  g ó r s k i
ceo db schenkeR noRth & east euRope

W strategii DB Schenker stawiamy na zrównoważony rozwój. Jako opera-
tor logistyczny szczególną uwagę przywiązujemy do ochrony środowiska. 
Dlatego też podjęliśmy szereg działań w zakresie ekologii, bezpieczeństwa 
i dialogu z otoczeniem. W ostatnim czasie uruchomiliśmy trzy ekologicz-
ne terminale pod Białymstokiem, Olsztynem i Zieloną Górą. Kontynuujemy 
dialog społeczny w gminach, w których jesteśmy obecni. Kładziemy duży 
nacisk na bezpieczeństwo na drogach. Lepiej wykorzystujemy ładowność 
samochodów w naszej sieci, tak żeby jeździło ich mniej przy wzrastającej 
liczbie przesyłek. Naszą ambicją jest ciągłe doskonalenie. Cieszę się, że 
idea zrównoważonego rozwoju jest coraz powszechniej doceniana nie tylko 
przez duże, ale też średnie i mniejsze przedsiębiorstwa. Stwarza to szanse 
na budowanie kapitału społecznego w Polsce.

Chcemy się doskonalić

DB Schenker: rozwijamy 
zieloną sieć terminali w Polsce
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wszyscy pamiętamy 
czasy, kiedy nawet 
wielcy gracze 
zastanawiali się,  
po co im specjalista  
od cSr w ekipie. 
potem był okres, 
gdy sformalizowaną 
odpowiedzialność 
biznesu traktowano 
jak sposób, by ocieplić 
wizerunek. 
i – niestety – spora 
część opinii publicznej 
się do takiego stanu 
rzeczy przyzwyczaiła. 
najwyższy czas  
to zmienić

Szanowni przedsiębiorcy i mene-
dżerowie, wiem, że dzień ogłosze-
nia wyników najnowszego Ran-
kingu Odpowiedzialnych Firm 
nie każdy uzna za najlepszy, by 
mówić o sprawach mniej miłych, 
choć może właśnie przy takiej 

okazji należy wspominać o pro-
blemach, a nie tylko wystawiać 
laurki. Wiem też, że prowadze-
nie biznesu w Polsce wcale nie 
jest takie łatwe, że ekonomicz-
na codzienność nie zawsze na-
straja Was do tego, by nadstawiać 
chętnego ucha dla przypomnień 
o innych powinnościach, sko-
ro wymaga się od Was przede 
wszystkim efektów ekonomicz-
nych. O tym, że te efekty w coraz 
większym stopniu będą zależeć od 
Waszego autentycznego zaangażo-
wania w sprawy spoza czystej kla-
sycznej ekonomii, ledwie wspo-
mnę, bo w innych miejscach tej 
publikacji powiedziano już o tym 
sporo. Jako dziennikarz – z racji 
zawodu dostaję wiele wiadomo-
ści wysyłanych w Waszym imie-
niu – muszę Was jednak poprosić, 
byście zwrócili uwagę na pewien 
błąd, który zdarza się Wam popeł-
niać (przy okazji: wiem też, że nie 
popełnia ich, kto nic nie robi).

Otóż kto nic nie robi, popełnia 
grzech ciężki wobec CSR. To nie 
Wy – każda z firm, która znala-
zła się w tegorocznej edycji ROF 
robi mniej lub więcej (a najwyż-
sza grupa nawet bardzo dużo). 
Nie o grzech ciężki więc cho-
dzi, tylko o drobniejsze, codzien-
ne grzeszki popełniane głównie 

w dziedzinie komunikacji. Na 
ich czele jest nadgorliwość (może 
nawet nie Wasza, tylko agencji  
PR-owych?). Oto więc prośba do 
Was, przedsiębiorcy i menedżero-
wie, której wysłuchanie może po-
móc wszystkim.

Przede wszystkim zachowajcie 
stosowny umiar. Zawsze pamię-
tajcie, że pierwsze jest przestrze-
ganie prawa. Czy to już wystarczy, 
by uznać się za odpowiedzialnego 
społecznie? Może nawet tak: lep-
sza jest dla mnie firma, która nie 
miga się od obowiązków zapisa-
nych w przepisach prawa (na po-
ziomie Unii Europejskiej coraz 
bardziej zresztą rygorystyczne-
go), nawet nie zastanawiając się 
nad strategią CSR, niż taka, któ-
ra stworzyła plan działań z zakre-
su odpowiedzialności społecznej, 
ale nie płaci pracownikom za nad-
godziny, bo prowadzi fikcyjny re-
jestr godzin pracy, do skorzystania 
z zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych wymaga oświad-
czenia o niebyciu beneficjentem 
programu 500+ albo unika odpro-
wadzania należnych podatków. 
Jeżeli natomiast ograniczacie się 
do przestrzegania prawa, to, ow-
szem, możecie o tym głośno mó-
wić, ale nie nazywajcie tego „stra-
tegią CSR”. 

Jeśli prowadzicie firmę, która 
z natury rzeczy wpływa destruk-
cyjnie na środowisko naturalne 
(wszyscy wiemy, że takie branże 
istnieją i mają się całkiem nieźle), 
to przede wszystkim zajmijcie się 
minimalizowaniem tego wpły-
wu i rekompensowaniem go śro-
dowisku, a nie chwalcie się tym, 
że zorganizowaliście dla pracow-
ników i lokalnych mieszkańców 
Firmowy Bieg po Zdrowie. Albo 
gdy pod nową fabrykę wytnie-
cie hektary lasu, a w tejże zamon-
tujecie automatyczne wyłączni-
ki światła, nie donoście o tym 
społeczeństwu tonem należnym 
wielkiemu triumfowi. Chodzi 
o współmierność! 

Konsekwencje niewspółmierności 
w komunikowaniu się z opinią pu-
bliczną idą o wiele bardziej, niż się 
Wam wydaje. Jeśli wyobrazicie so-
bie, przedsiębiorco, menadżerze, 
człowieka, który styka się z takimi 
doniesieniami, a sam na co dzień 
nie dostrzega żadnych oznak spo-
łecznej odpowiedzialności bizne-
su, to zrozumiecie je bez trudu. 
Uzyskujecie efekt wręcz przeciw-
ny do zamierzonego. Zgoda, każ-
de działanie, nawet najdrobniejsze, 
ma sens. Owszem, lepiej, kiedy nie 
marnuje się energii na oświetlenie 
pustych pomieszczeń albo kiedy 

grupa zapaleńców połknie bakcy-
la ruchu na świeżym powietrzu. To 
wszystko prawda i świetnie, jeśli 
się do tego przyłożyliście. Wysyła-
jąc jednak w świat niewspółmierny 
komunikat, nie zdobywacie wca-
le klienta (bo on i tak należy albo 
do grupy, która chce po prostu móc 
kupić wszystko taniej, i wtedy żad-
ne argumenty o odpowiedzialności 
do niego nie przemawiają, albo do 
coraz liczniejszej grupy, która chce 
minimalizować swój negatywny 
wpływ na otoczenie poprzez co-
dzienne decyzje zakupowe, a wte-
dy popatrzy wielkimi ze zdziwienia 
oczami: to ma być CSR?). A przede 
wszystkim traci idea społecznej od-
powiedzialności biznesu. Traci na 
wiarygodności, a ta jest niezbęd-
na, jeśli cały ten ruch w ogóle ma 
zadziałać. Jeśli jej brak, pracowni-
cy nie uwierzą Wam, że działania, 
w które mają się zaangażować poza 
„zwykłą” pracą, mają służyć cze-
mukolwiek poza reklamą firmy. 
Klienci nie uwierzą, że jest sens 
wybierać społecznie odpowiedzial-
nych, bo całe to pojęcie się zdewa-
luuje. A stracimy wszyscy, bo tu 
już nie chodzi o dodatek do prowa-
dzenia biznesu, tylko o podstawy 
bytu nas wszystkich.

MacieJ weryński

redaktor prowadzący

Działaj współmiernie,  
komunikuj z umiarem

Piwo zawdzięczamy naturalnym 
składnikom i sztuce warzenia 
przekazywanej z pokolenia na 
pokolenie. Z tego powodu zrów-
noważony rozwój leżał w naturze 
browarów, zanim to pojęcie stało 
się modne 

Grupa Żywiec, producent m.in. 
Żywca, Heinekena, Warki, Tatry 
czy Królewskiego, produkuje piwo 
w pięciu browarach. W Żywcu, 
gdzie wszystko się zaczęło, warzo-
ne jest nieprzerwanie od 160 lat. 
Kontynuacja tego dziedzictwa i za-
pewnienie warunków do dalszego 
rozwoju w świecie, w którym przy-
bywa wyzwań, to wielka odpowie-
dzialność. Dlatego firma od lat 
z sukcesem realizuje strategię CSR 
i zrównoważonego rozwoju, sku-
piając się szczególnie na kilku ob-
szarach, które wpisują się w Cele 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Z szacunkiem dla środowiska 
W browarach wszystko zaczyna się 
od wyboru składników. Do produk-
cji piwa wykorzystuje się przede 
wszystkim wodę, słód, chmiel 
i drożdże. Aż 95 proc. składu piwa 
to właśnie woda. Jest też wykorzy-
stywana w całym procesie produk-
cji, począwszy od zacierania, wa-
rzenia, fermentacji, filtracji aż po 
proces rozlewu gotowego napoju. 
Właściwe używanie wody ma 
wpływ nie tylko na biznes, lecz tak-
że na przyszłość całych społecz-
ności, bo Polska należy do krajów 
o ograniczonych zasobach wod-
nych. Browary optymalizują więc 
procesy produkcyjne, monitorują 
poziom zużycia na każdym z eta-
pów produkcji oraz inwestują w no-
woczesne instalacje. Od 2008 roku 

Grupa Żywiec ograniczyła zużycie 
wody o ponad 6 proc., co pozwoliło 
na oszczędności takiej ilości wody, 
ile dziennie zużywa ponad 1 mln 
osób. Browar w Żywcu znalazł się 
w czołówce Grupy Heineken w za-
kresie oszczędności wody.
Warzenie piwa jest procesem na-
turalnym, co oznacza, że w całym 
toku produkcji powstaje niewielka 
ilość odpadów – zaledwie 10 g na 
100 l piwa. Ten wynik to efekt lat 
pracy browarników, którym uda-
ło się zmniejszyć ilość nieprze-
tworzonych odpadów o 92 proc. 
w ciągu ostatnich ośmiu lat. Pozo-
stałe produkty tego procesu – takie 
jak młóto browarniane czy gęstwa 
drożdżowa – są naturalne i bogate 
w białko, przez co niemal w cało-
ści wykorzystuje się je rolnictwie. 
Wyśrubowane standardy produk-
cji nie zostawiają wiele przestrzeni 
do dalszego obniżania śladu środo-
wiskowego, dlatego Grupa Żywiec 
w coraz większym stopniu skupia 
się też na opakowaniach. Odchu-
dzenie tylko jednej butelki ze szkła 
o 39 g pozostało bez wpływu na ja-
kość produktu, natomiast rocznie 
pozwala oszczędzić aż 750 t szkła. 
To tyle, ile ważą trzy gotowe do star-
tu samoloty Dreamliner. 
Zanim piwo wyjedzie z browaru 
do punktów sprzedaży, przechodzi 
przez centra dystrybucji, w których 
wykorzystuje się ciepło z butelek 
parujących po procesie pasteryza-
cji, aby rozprowadzić je po halach, 
a panele zasilane energią słonecz-
ną ogrzewają wodę na potrzeby pra-
cowników. Połowa ciepłej wody 
w magazynie w Żywcu jest uzyski-
wana dzięki energii słonecznej. 
Na każdym z etapów warzenia piwa 
w Grupie Żywiec wpływ środowi-

skowy mierzony jest przez specjalny 
system GreenGauge, który spraw-
dza, na ile browary Grupy realizują 
deklaracje firmy co do ograniczania 
wpływu, a także pozwala ciągle po-
szukiwać obszarów do poprawy. 

Piwo zawsze z umiarem
Chociaż piwo wybieramy głów-
nie ze względu na smak i więk-
szość Polaków korzysta z niego 
z umiarem, to jednak Grupa Ży-
wiec czuje się odpowiedzialna za 
konsekwentną edukację i promo-
cję dobrych postaw konsumentów 
w tym zakresie. Od lat firma anga-
żuje się w różne inicjatywy eduka-
cyjne związane z odpowiedzialną 
konsumpcją alkoholu. W ramach 
samoregulacji Związku „Browary 
Polskie” Grupa Żywiec dobrowol-
nie umieszcza na opakowaniach 
swoich produktów oraz w rekla-
mach znaczki zachęcające do od-
powiedzianych zachowań, m.in. 
nieprowadzenia pojazdów po wy-
piciu piwa czy niespożywania go 

przez kobiety w ciąży. W 2016 
roku firma zainicjowała kampanię 
„Trzymaj Pion” promującą odpo-
wiedzialną konsumpcję alkoholu 
w trakcie sześciu koncertów Mę-
skiego Grania. Przekaz akcji dotarł 
do ponad 35 tys. uczestników im-
prez. Dodatkowo z zasad odpowie-
dzialnej sprzedaży przeszkolonych 
zostało 88 barmanów i barmanek.
Od kilku lat Grupa Żywiec rozwija 
także linię produktów o niższej za-
wartości alkoholu niż tradycyjne ja-
sne pełne. Dziś firma jest liderem 
segmentu radlerów, czyli miesza-
nek piwa z lemoniadą, o 2-proc. za-
wartości alkoholu, oferując pięć wa-
riantów pod marką Warka Radler. 
W ubiegłym roku w ofercie pojawi-
ły się także produkty bezalkoholo-
we jak Warka Radler 0,0% oraz Ży-
wiec Bezalkoholowe. 

Dialog stymuluje rozwój 
Działalność Grupy Żywiec wywiera 
znaczący wpływ na miejsca, w któ-
rych zlokalizowane są jej browa-

ry. Dążąc do tego, aby stymulować 
ich rozwój w zrównoważony spo-
sób, firma od lat prowadzi dialog ze 
społecznością lokalną. W jego wy-
niku realizuje takie inwestycje spo-
łeczne, które mają szansę przynieść 
najlepsze efekty z punktu widzenia 
mieszkańców. W ramach prowa-
dzonego Funduszu Społecznego, 
który w drodze konkursu granto-
wego wyłania najlepsze społecz-
ne projekty, w ubiegłym roku dofi-
nansowanych zostało 30 projektów 
w czterech miastach na łączną kwo-
tę 180 tys. zł. Firma wspiera także 
rozwój lokalnej kultury i sportu, bę-
dąc mecenasem takich wydarzeń 
jak Tydzień Kultury Beskidzkiej 
i wspierając drużyny sportowe jak 
Asseco Resovia Rzeszów. 

Odpowiedzialność zaczyna się 
w domu 
Podstawową odpowiedzialnością 
firmy jest jednak odpowiedzialność 
wobec pracowników. Grupa Żywiec 
zatrudnia bezpośrednio blisko 2 tys. 
osób, jednak jednemu miejscu pra-
cy w firmie odpowiada aż siedem 
dodatkowych w całym łańcuchu 
wartości. Troska o bezpieczeństwo 
i rozwój pracowników jest wpisana 
zarówno w wizję, jak i kulturę fir-
my. Co roku Grupa Żywiec organi-
zuje Tydzień Zdrowia i Bezpieczeń-
stwa, w ramach którego wszyscy 
pracownicy przechodzą serię szko-
leń z tego zakresu. Grupa prowa-
dzi też program „Ż w równowadze”, 
w ramach którego zachęca pracow-
ników do zrównoważonego, zdro-
wego stylu życia i wspiera ich w ra-
dzeniu sobie ze stresem. Działania 
te przynoszą efekty. Wskaźnik za-
angażowania pracowników w ubie-
głym roku wzrósł o 13 proc. 

Piwo warzone odpowiedzialnie

PantonePantone

CMYKCMYK

akcja trzymaj pion – promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu
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Podwójne zobowiązanie  
według DANONE

„Społeczna odpowiedzialność biz-
nesu nie kończy się na bramie fa-
bryki lub drzwiach biura. Miejsca 
pracy, które tworzy firma, ogrywają 
bardzo ważną rolę w życiu jej pra-
cowników. Energia i surowce, które 
zużywamy, zmieniają kształt naszej 
planety. Oczywiste jest, że wzrost 
gospodarczy nie powinien być ce-
lem samym w sobie, ale raczej na-
rzędziem służącym jakości życia, 
nigdy nie będąc dla niego szkodli-
wym”. To fragment przemówienia 
dyrektora generalnego koncernu 
DANONE Antoina Riboud z 1972 
roku, stanowiącego fundament pod 
budowę nowego modelu, łączącego 
w sobie efektywne praktyki bizneso-
we z odpowiedzialnością społeczną. 
Model ten został nazwany Podwój-
nym Zobowiązaniem DANONE. 
Firma jest światowym liderem na 
rynku żywności. W Polsce działa-
my w ramach grupy spółek: Danone 
(świeże produkty mleczne), Żywiec 
Zdrój (woda i napoje), NUTRICIA 
(żywność dla niemowląt i małych 
dzieci) oraz NUTRICIA Medyczna 
(żywność medyczna). Wszystkie łą-
czy wspólna misja: „poprzez żyw-
ność niesiemy zdrowie tak wielu lu-
dziom, jak to możliwe”. 

Czym skorupka za młodu….
– Miejsce DANONE na liście „Do-
ing well by doing good” magazynu 
„Fortune” to wynik łączenia eko-
nomicznego i społecznego aspek-
tu prowadzenia biznesu. Odpowie-
dzialność społeczna jest zapisana 
w naszym DNA od początku istnie-
nia firmy. NUTRICIA (należąca do 
grupy spółek DANONE) to firma, 
która w szczególny sposób troszczy 
się o swoich pracowników (cztero-
krotny zdobywca tytułu Najlepszy 
Pracodawca – badanie Aon Hewitt), 
partnerów biznesowych, lokal-
ne społeczności (wolontariat Hope, 
Fundacja NUTRICIA) i środowi-
sko naturalne. Nasz konsument jest 
tym najbardziej wymagającym troski 
i uwagi, gdyż oferujemy wyspecja-
lizowaną i dostosowaną do jego po-
trzeb żywność dla niemowląt i dzie-
ci do trzeciego roku życia. Dlatego od 
dostawcy aż po przyrządzenie i spo-
życie produktu – co nierozerwal-
nie łączy się z edukowaniem konsu-
mentów – jesteśmy odpowiedzialni 
za najwyższą jakość i wartość na-
szych produktów. Wiele naszych fla-
gowych programów, jak prowadzo-
ny przez Fundację NUTRICIA „1000 
pierwszych dni dla zdrowia” czy też 
„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, są 
przykładami naszej wiedzy eksperc-
kiej i społecznej odpowiedzialności 
– mówi Paweł Piątek, dyrektor zarzą-
dzający NUTRICIA Dywizja Żywno-
ści dla Dzieci. 
W ramach realizacji misji społecznej 
powołana została Fundacja NUTRI-
CIA, która już od ponad 20 lat dzia-
ła na rzecz prawidłowego żywienia 
dzieci z myślą o zdrowiu przyszłych 
pokoleń. Misją Fundacji niezmien-
nie są ochrona, promocja i zapew-

nienie zdrowia poprzez żywienie. 
Jednym z kluczowych programów 
fundacji jest „1000 pierwszych dni 
dla zdrowia” realizowany we współ-
pracy z Partnerami edukujący o roli 
prawidłowego żywienia w ciągu ty-
siąca pierwszych dni, liczonych już 
od poczęcia. W tym czasie jeszcze 
po narodzinach, w okresie karmienia 
piersią i rozszerzania diety dziecka, 
intensywnie rozwija się jego mózg, 
kształtuje się układ odpornościowy, 
dojrzewa układ pokarmowy oraz 
programuje się metabolizm. Dbałość 
o prawidłowe żywienie w okresie 
tego intensywnego rozwoju i wzro-
stu jest kluczowa, ponieważ ma 
ono realny i długotrwały wpływ na 
zdrowie dziecka teraz i w przyszło-
ści. Kolejny program, „Zdrowo jemy, 
zdrowo rośniemy” współtworzo-
ny z Partnerami skierowany jest do 
żłobków i przedszkoli, które w spo-
sób szczególny troszczą się o dzieci. 
Jego cele to: wzrost świadomości na 
temat roli żywienia we wczesnym 
okresie życia wśród pracowników 
żłobków i przedszkoli oraz rodziców, 
promowanie zrównoważonej diety 
oraz kształtowanie u dzieci właści-
wych nawyków żywieniowych. Po-
nadto Fundacja NUTRICIA realizuje 
program „Czym skorupka za mło-
du”. Jest on skierowany do lekarzy 
oraz studentów medycyny zaintere-
sowanych pediatrią, którym zależy 
na zdobyciu najświeższej wiedzy na 
temat żywienia niemowląt i małych 
dzieci, medycyny opartej na danych 
naukowych i komunikacji z pacjen-
tem.
– NUTRICIA Zakłady Produkcyjne 
w Opolu to największa w Europie fa-
bryka, która produkuje żywność dla 
niemowląt i małych dzieci, bardzo 
wrażliwych i wymagających konsu-
mentów. Drogowskazem, który na-
daje kierunek wszystkim naszym 
działaniom, jest odpowiedzialność 
wobec tak małych konsumentów  
– stąd niezwykle surowe kontro-
le jakościowe, jak i wobec naszych 
pracowników. Zatrudniając ponad  
750 osób, jesteśmy jednym z naj-
większych pracodawców w regio-
nie – komentuje Andrzej Drosik, 
dyrektor Zakładów Produkcyjnych  
NUTRICIA w Opolu.

Po szczególną pomoc w wyjątkowym 
czasie 
– Od początku naszej obecności 
w Polsce jesteśmy blisko pacjen-
tów ze specjalnymi potrzebami ży-
wieniowymi, dostarczając im naj-
wyższej jakości rozwiązań z zakresu 
żywienia w chorobie. Mówiąc o roz-
wiązaniach, mam na myśli podej-
ście kompleksowe, które obejmuje 
nie tylko wysokiej jakości produk-
ty, ale przede wszystkim wiele róż-
nych aktywności i serwisów, w tym 
edukacyjnych i społecznych. W tro-
sce o pacjenta tworzymy standardy 
opieki wykraczające poza podsta-
wową działalność organizacji takich 
jak nasza. To jest nasze rozumienie 
odpowiedzialności – tłumaczy Ar-

tur Ludwiczak, dyrektor generalny 
NUTRICII Medycznej.
W myśl misji, którą jest sprawianie, 
żeby żywienie medyczne było in-
tegralną częścią opieki zdrowotnej, 
NUTRICIA Medyczna realizuje sze-
reg projektów edukacyjnych skie-
rowanych zarówno do społeczeń-
stwa, pacjentów, ich opiekunów, jak 
i środowiska medycznego. Jednym 
z najszerzej zakrojonych działań 
jest ogólnopolska kampania eduka-
cyjna „Żywienie medyczne – Two-
je posiłki w walce z chorobą”, która 
ma na celu budowanie świadomo-
ści społeczeństwa na temat roli spe-
cjalistycznego żywienia w chorobie, 
szczególnie onkologicznej czy neu-
rologicznej. 

Jedzenie to zdrowie 
– W Danone wierzymy, że rozwój 
ekonomiczny firmy i jej odpowie-
dzialność powinny iść ręka w rękę. 
Dlatego właśnie to Danone był jedną 
z pierwszych firm w Polsce, która za-
częła współtworzyć programy CSR-
-owe razem z lokalnymi partnerami. 
Nasze programy: „Podziel się Posił-
kiem” oraz, realizowane w ramach 
Partnerstwa dla Zdrowia, „Śniada-
nie Daje Moc”, są świetnie znane 
w Polsce i od wielu lat przyczynia-
ją się do poprawy zdrowia, a także 
wzrostu poziomu wiedzy żywienio-
wej wśród dzieci. Jesteśmy dumni, 
że każdego roku to nasi pracowni-
cy, wspólnie z naszymi kontrahen-
tami, rolnikami i innymi partnera-
mi, budują siłę naszych programów 
– mówi Harry Klompe, dyrektor  
generalny Danone.
Firma Danone, lider świeżych pro-
duktów mlecznych, skoncentro-
wał się na problemie niedożywienia 
i nieprawidłowego żywienia dzieci 
w Polsce. Dlatego już w 2003 roku 
zainicjował program „Podziel się 
posiłkiem”. W tym roku zrealizowa-
na zostanie już jego 15. edycja, a do-
tychczas przekazanych zostało już 
ponad 16 milionów posiłków po-
trzebującym dzieciom.
Danone jest również partnerem-za-
łożycielem koalicji Partnerstwo dla 
Zdrowia – wyjątkowej platformy po-
rozumienia trzech firm Danone, Bie-
dronki, Lubelli i instytucji naukowej: 
Instytutu Matki i Dziecka. W wy-
niku działań Partnerstwa dla Zdro-
wia powstał pierwszy produkt z mi-
sją społeczną Mleczny Start – kaszkę 
mannę na mleku, dostarczającą 
ważnych składników odżywczych 
w niskiej, dostępnej dla wszystkich 
rodzin cenie. Partnerstwo dla Zdro-
wia angażuje się również w działa-
nia edukacyjne prowadząc program 
„Śniadanie Daje Moc”. Tylko w ze-
szłorocznej edycji wspólnego śnia-
danie wzięło udział prawie 60 proc. 
polskich szkół podstawowych i po-
nad 195 tys. uczniów klas 1-3. 

Troska o środowisko 
Zdrowie pochodzi z natury. Te dwa 
nierozerwalne elementy determinu-
ją wszystkie nasze działania. To pro-

wadzenie biznesu w sposób zrówno-
ważony na każdym jego etapie – od 
powstania produktu, poprzez za-
rządzanie zasobami wody, poprzez 
cały łańcuch dostaw, długo poza 
chwilę, kiedy konsument, po spoży-
ciu produktu, wyrzuca butelkę. Sta-
ramy się odpowiadać na aktualne 
problemy zdrowia publicznego po-
przez kształtowanie najzdrowszego 
nawyku – picia wody, stąd program 
„Mamo, tato, wolę wodę”, który po-
szczycić się może ponad 1,2 milio-
nami uczestników, czy kampanie 
edukacyjne, jak „Zacznij dzień od 
szklanki wody”, które budują całą 
kategorię. Nasze „podwójne zobo-
wiązanie” rozumiemy też jako tro-
skę o naturę, z której czerpiemy 
krystalicznie czystą wodę. Zasoby 
naturalnie nie są nam dane raz na 
zawsze, dlatego prowadzimy dzia-
łania mające na celu ochronę zaso-
bów wodnych. Wspólnie z naszymi 
konsumentami w ramach programu 
„Po stronie natury” zasadziliśmy 
ponad 5 milionów drzew a poprzez 
„Kwietne Łąki” udało się przywró-
cić dwa, nieobecne od lat, gatunki 
kwiatów – mówi Fabrizio Gavelli, 
prezes zarządu Żywiec Zdrój.
Żywiec Zdrój, jako największa1 
i najchętniej wybierana marka 
wody butelkowanej2, swoje zobo-
wiązanie społeczne traktuje bardzo 
poważnie. Flagowy program Żywiec 
Zdrój „Po Stronie Natury” ma na 
celu ochronę zasobów naturalnych 
z myślą o obecnych i przyszłych po-

1 Żywiec Zdrój za Nielsen – Panel Handlu Deta-
licznego, Cała Polska (jako suma rynków: Hi-
permarkety, Supermarkety, Dyskonty, Sklepy 
spożywcze – Duże, Średnie, Małe, Sieci Che-
miczne, Sklepy Winno-Cukiernicze, Stacje Ben-
zynowe i Kioski); udział wartościowy i wolume-
nowy, w 2016 w kategorii Wody Butelkowanej 
z uwzględnieniem tzw. wód smakowych

2 Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, cała Polska 
(ze stacjami benzynowymi), udziały wolume-
nowe w segmencie wody czystej niegazowanej 
z wyłączeniem marek własnych, lipiec 2013 – 
czerwiec 2014 – Żywiec Zdrój jest marką wody 
numer 1 w Polsce

koleniach oraz kształtowanie po-
staw i świadomości ekologicznej 
Polaków. W ramach tegorocznej 9. 
edycji posadzonych zostanie ko-
lejny, już szósty milion drzew. We 
wspólne akcje zaangażowani są 
również konsumenci, by zbudować 
świadomość, że nawet małe gesty 
mają wielkie znaczenie. Oprócz sa-
dzenia drzew w ramach programu 
odnowiono blisko 1000 km szla-
ków turystycznych oraz dofinanso-
wano 115 inicjatyw ekologicznych. 
Organizatorem programu są Żywiec 
Zdrój oraz Partnerzy: Lasy Państwo-
we, Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze oraz Fundacja 
Arka. Działania wspiera ambasador-
ka – Martyna Wojciechowska.
Kolejny program stworzony wspól-
nie z partnerami w trosce o naturę, 
czyli „Kwietne Łąki”, to program 
realizowany od 2011 roku w trosce 
o ochronę zasobów wody znajdują-
cych się na terenach parku krajo-
brazowego. W 2017 roku parterem 
programu został UNEP United Na-
tions Environmental Program, 
a program stał się częścią między-
narodowego projektu Carpathians 
Convention. 

każdy z nas, osoba czy firma, wywiera jakiś wpływ na swoje otoczenie. 
wszyscy powinniśmy się starać, by ten wpływ był jak najbardziej 
pozytywny dla innych

Fabrizio gavelli, prezes zarządu 
żywiec zdrój 

paweł piątek, dyrektor zarządzający 
nutricia dywizja żywności dla dzieci 

Harry klompe, dyrektor  
generalny danone

andrzej drosik, dyrektor zakładów 
produkcyjnych nutricia w opolu

artur ludwiczak, dyrektor generalny 
nutricia Medyczna
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Jeszcze niedawno niemal za każ-
dym razem, kiedy publikowaliśmy 
wyniki Rankingu Odpowiedzial-
nych Firm, w materiałach znajdo-
wało się przynajmniej jedno drama-
tyczne wezwanie: niech mniejsze 
podmioty gospodarcze wreszcie za-
uważą CSR! Zwracaliśmy uwagę, 
że zorganizowana, traktowana jako 
element strategii biznesowej odpo-
wiedzialność społeczna jest domeną 
przedsiębiorstw największych, ba! 
najczęściej wielo- lub ponadnaro-
dowych koncernów, a przynajmniej 
zagranicznych firm, które prowa-
dziły działalność także w Polsce lub 
(w dobrym scenariuszu) tworzyły 
polskie spółki. Wypracowane przez 
założycieli/właścicieli standardy 
były przeszczepiane na polski grunt, 
nie zawsze zresztą łatwy, nie zawsze 
z potrzeby serca czy z przekonania, 
że CSR jest niezbędnym elementem 
działania przedsiębiorstwa. Czasem 
było to po prostu wyrazem dążenia 
do ujednolicenia procedur w całej 
grupie. Korporacyjna uniformizacja 
tej akurat sprawie bardzo się przy-
służyła, bo trudno dziś znaleźć tak-
że u nas wielką firmę, która otwar-
cie lekceważyłaby swoją społeczną 
odpowiedzialność. Nie tak jeszcze 
do niedawna bywało wśród mniej-
szych, zwłaszcza polskich (czy-
li i o polskim kapitale, i z polskimi 

zarządzającymi) przedsiębiorstw. 
Do historii niesławnych wpadek 
przejdzie pewnie firma odzieżo-
wa, która otwarcie przyznała po 
dramatycznym pożarze w szwal-
ni w Bangladeszu, że na odpowie-
dzialność jej nie stać i mogą ją sobie 
deklarować co najwyżej bardzo bo-
gate koncerny. To był przykład eks-
tremalny – większość po prostu nie 
mówiła nic, co nie zawsze oznacza-
ło, że nic nie robiła. 

Związek jest naturalny
Mniejsze firmy bowiem stosunko-
wo często z natury rzeczy były bar-
dziej związane z lokalną społecz-
nością, działały dla niej ad hoc, co 
nie pozostawało bez związku z pre-
ferencjami właścicieli/zarządza-
jących. Nie był to więc CRS uję-
ty w nowoczesne ramy, bardziej 
klasyczny przykład „kapitalizmu 
z ludzką twarzą”, w którym przed-
siębiorca czuł się zobowiązany do 
dbania o otoczenie, pozytywne na 
nie wpływanie, ale nie uważał tego 
za element zarządzania przedsię-
biorstwem. Taki typ Andrew Car-
negiego, tyle że pod koniec XX w. 
i w Polsce. W najlepszym razie, 
bo Carnegie prowadził swoje dzia-
łania na stałe, natomiast doniesie-
nia na temat CSR w polskich ma-
łych przedsiębiorstwach np. z lat 

2013–2014 wciąż mówiły o akcjach 
– jednorazowych, szczytnych dzia-
łaniach, które nie poprawiały rela-
cji z otoczeniem długofalowo, choć 
były jak najbardziej pożądane. Mó-
wiąc wprost, było im bliżej do dzia-
łalności charytatywnej niż do CSR 
w dzisiejszym rozumieniu, a po 
prawdzie i do postawy Carnegiego, 
który nie cenił klasycznej dobro-
czynności, lecz upowszechnianie 
wiedzy i umiejętności. 
Jak wynika z tegorocznego raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. 
Dobre praktyki”, to najprostsze po-
dejście się zmienia. W tej dorocz-
nej publikacji odnotowano ponad-
stuprocentowy wzrost udziału firm 
sektora MSP.
– W 2013 roku Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości rozpoczę-
ła projekt dedykowany wsparciu 
wdrożenia CSR w małych i śred-
nich przedsiębiorstwach. Rok po 
ogłoszeniu inicjatywy do udziału 
w raporcie zgłosiło się 47 firm, pod-
czas gdy rok wcześniej było ich 19. 
Widać więc, że działania wspiera-
jące rozwój CSR mają sens, choć to 
oczywiście kropla w morzu potrzeb, 
takich firm są w Polsce setki tysięcy 
– tłumaczy zmianę Marzena Strzel-
czak, dyrektorka generalna Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, które 
raport przygotowuje.  

Dlaczego wzrost, choć procento-
wo olbrzymi, nie jest jeszcze sa-
tysfakcjonujący? Czym można tłu-
maczyć jeszcze nie masowy udział 
MSP w tym ogólnoświatowym ru-
chu biznesowym? „Choć sama idea 
działalności społecznej jest często 
bardzo atrakcyjna dla firm z sekto-
ra MSP, zanim dojdzie do jakiejkol-
wiek realizacji pojawiają się różne 
zastrzeżenia. Najczęstszym argu-
mentem małych firm jest brak środ-
ków i wątpliwość, czy niewielkie 
projekty, na które potencjalnie fir-
ma mogłaby sobie pozwolić, mają 
sens. Jeśli jednak postawi się na lo-
kalność, to okazuje się, że budżet 
CSR wcale nie musi być duży, a po-
zornie skromne działania mogą być 
naprawdę ważne dla okolicy. Odno-
wienie osiedlowego placu zabaw, 
ufundowanie lokalnego programu 
stypendialnego, organizacja cyklu 
wykładów w dzielnicowej bibliote-
ce, przestawienie się na lokalnych 
dostawców i inne tego typu inicja-
tywy nie tylko nie generują dużych 
kosztów, ale często mogą przynieść 
firmie wymierne korzyści. Wspar-
cie społeczności nie musi mieć rów-
nież formy pomocy finansowej, 
może być to pomoc rzeczowa (choć-
by przekazywanie nieużywanych 
sprzętów biurowych), zaangażowa-
nie pracowników (wolontariat pra-

cowniczy) czy oferowanie swoich 
usług lub produktów bezpłatnie lub 
po obniżonych cenach” – diagnozu-
je problem Magdalena Mitraszew-
ska, doradca CSR, w tekście „Duży 
może więcej?” (be-navigator.pl), 
podpowiadając po prostu działanie 
współmierne do możliwości.
Marzena Strzelczak jest daleka od 
potępiania naszych przedsiębior-
ców i także podkreśla różnice skali.
– Temat odpowiedzialnego bizne-
su w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw wygląda inaczej 
niż w dużych firmach. Mają zde-
cydowanie mniejsze zasoby, zespo-
ły, więc ich działania nigdy nie będą 
tak spektakularne jak dużych przed-
siębiorstw. Można powiedzieć, że 
mają też mniejsze oddziaływanie, 
jednak to niezupełna prawda. Staty-
styki pokazują, że ich udział w two-
rzeniu PKB to około 50 proc., są 
kluczowym pracodawcą, skupiając 
ponad dwie trzecie zatrudnionych 
– tłumaczy. – Jeśli tak popatrzymy 
na sektor MSP, to zobaczymy nie 
tylko jego siłę,  lecz i ogromny po-
tencjał związany z wdrażaniem spo-
łecznej odpowiedzialności bizne-
su i zrównoważonym rozwojem. 
Oczywiście obecnie działania, któ-
re te firmy podejmują, rzadko są de-
finiowane wprost jako CSR, raczej 
traktowane w kategoriach zaanga-
żowania społecznego czy środowi-
skowego – mówi. – Niezależnie od 
takiej czy innej nomenklatury, bu-
dowanie świadomości wspólnej od-
powiedzialności i wpływu na oto-
czenie społeczne i środowiskowe 
tym bardziej jest istotne i potrzebne 
są kolejne inicjatywy zachęcające 
do zainteresowania i rozwoju kon-
cepcji w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw. Osobnym tema-
tem, ogromnym obszarem do roz-
woju są firmy rodzinne, z których 
prawie 70 proc. nie ma strategii suk-
cesji. W najbliższych latach będzie 
to jedno z najpoważniejszych wy-
zwań czekających zarówno same 
firmy rodzinne, jak i ich otoczenie. 
To także ogromna szansa na włącze-
nie CSR w dojrzałej formie,  w kate-
goriach realnych korzyści i zysków, 
wyjście poza najpowszechniejsze 
obecnie myślenie o odpowiedzial-
nym biznesie w kategoriach filan-
tropii. Szansa na zrównoważony 
rozwój firm i ich otoczenia.

Odpowiedzialni sa lepsi
Jak podkreśla PARP, wsparcie dzia-
łań CSR-owych nie jest sztuką dla 
sztuki. To forma podniesienia kon-
kurencyjności na trudnym rynku. 
Zyski nie muszą być finansowe i nie 
zawsze przychodzą natychmiast. 
Są za to pewne i mogą przejawiać 
się w postaci lepszej pracy persone-
lu, nowych klientów albo większej 
konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
Autorzy publikacji „Prezentacja do-
brych praktyk powstałych w ra-
mach projektu PARP. Zwiększenie 
konkurencyjności regionów poprzez 
społeczną odpowiedzialność biz-
nesu (CSR)” podkreślają szczegól-
nie trzy obszary, w których podnie-
sienie świadomości ma znaczenie 
także dla pozycji rynkowej: sprawy 
pracownicze, relacje z otoczeniem 
i sprawy środowiskowe. 
Projekt „Zwiększenie konkurencyj-
ności regionów poprzez społeczną 
odpowiedzialność biznesu (CSR)” 
jest realizowany w ranach Szwaj-
carsko-Polskiego Programu Współ-
pracy. Wśród beneficjentów projek-
tu były tak różne firmy jak lokalna 
stolarnia, wielkoformatowa drukar-
nia, twórcy oprogramowania, sklep 
internetowy, firma odzyskująca i re-
cyklingująca opakowania czy pro-
ducent konfekcji bawełnianej. Pełne 
spektrum sektora – od średnich firm 
po mikroprzedsiębiorstwa. Każde 
z nich na wprowadzonych zmia-
nach zyskało.
MacieJ weryński

andrew carnegie – wzorzec odpowiedzialnego przedsiębiorcy przełomu wieków XiX i XX. wydał ponad 350 mln dol. na cele społeczne

Koniec epoki Carnegiego?
w małym biznesie drgnęło. Firmy z sektora mSp zaczynają się interesować społeczną 
odpowiedzialnością swojego biznesu w nowoczesnym wydaniu. to pierwsza jaskółka zmian,  
ale trend może się utrzymać, zwłaszcza że przedsiębiorcy mogą szukać instytucjonalnego wsparcia 
(także finansowego)
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To ludzie tworzą firmę, a nie na odwrót 

W tym roku świętujecie 25-lecie 
zakładu produkcyjnego w Radzy-
minie, od 26 lat firmy z Systemu 
Coca-Cola obecne są na polskim 
rynku. jesteście liderem branży 
napojów bezalkoholowych w na-
szym kraju, a jednocześnie jednym 
ze stałych liderów Rankingu Odpo-
wiedzialnych Firm. jak osiąga się 
taki zrównoważony i długotrwały 
sukces?
Nasza strategia biznesowa oparta 
jest na zrównoważonym wzroście 
oraz zaangażowaniu i współdziała-
niu naszych pracowników, podwy-
konawców i klientów, szanujących 
zbliżone wartości. Takim podej-
ściem kierujemy się odkąd zaczę-
liśmy prowadzić biznes w Polsce 
i osobiście cieszę się, że kolejny 
raz zostało to docenione w Ran-
kingu Odpowiedzialnych Firm. 
Kluczem do sukcesu są tutaj wła-
śnie wartości, a szczególnie szacu-
nek, wzajemne zaufanie, współpra-
ca, odpowiedzialność wobec ludzi 
i otoczenia. Tylko dzięki takiemu 
podejściu można liczyć na kon-
kretne, długofalowe efekty. Jestem 
dumny, że dzięki konsekwentne-
mu od lat zaangażowaniu wszyst-
kich naszych pracowników i part-
nerów biznesowych nasza firma 

udowadnia, że takie podejście jest 
słuszne i skuteczne.

jesteście firmą globalną, ale już 
na trwałe związaną z polską. na ile 
jest to dla was ważny rynek?
Polska jest dla nas jednym z naj-
ważniejszych rynków w Europie. 
Chciałbym podkreślić, że jest to dla 
nas miejsce do inwestowania, a nie 
jedynie rynek zbytu. Rozpoczęliśmy 
w 1991 r. od inwestycji w budowę 
zakładów produkcyjnych i instala-
cję nowoczesnych linii technolo-
gicznych. W ostatnich 11 latach za-
inwestowaliśmy w Polsce ponad 1,3 
mld zł. Obecnie mamy tu trzy zakła-
dy produkcyjne i 13 centrów dys-
trybucyjnych. Inwestycje w kapitał 
ludzki to kolejny filar naszej działal-
ności, a każde miejsce pracy w na-
szej firmie przekłada się na sześć 
kolejnych tworzonych w polskiej 
gospodarce, jak wynika z „Rapor-
tu wpływu społeczno-gospodarcze-
go systemu Coca-Cola w Polsce za 
rok 2015” opracowanego przez fir-
mę Steward Redqueen.

jakie są główne cele firmy w za-
kresie zrównoważonego rozwoju?
W 2016 r., trzeci rok z rzędu, Coca-
-Cola HBC zdobyła tytuł światowe-

go lidera zrównoważonego rozwoju 
w branży napojowej w prestiżowym 
rankingu Dow Jones Sustainabili-
ty Index, konsekwentnie realizując 
globalne cele [patrz grafika – przyp. 
red.]. W Polsce my również skupia-
my się na tych obszarach, aby do 
roku 2020 wnieść jak największy 
wkład w ich realizację.

jakie konkretnie działania podej-
mujecie w tym zakresie?
Trudno na szybko wymienić je 
wszystkie. Tylko w 2016 r. Coca-Cola  
HBC Polska zainwestowała w na-
szym kraju ponad 4 mln zł w reali-
zację 26 projektów, których celem 
były oszczędności w zakresie wy-
korzystania energii i wody w pro-
cesach produkcyjnych. Co ważne, 
cześć tych projektów była efektem 
realizacji pomysłów zgłoszonych 
przez naszych pracowników. Efek-
ty tych zeszłorocznych inwestycji 
już pozytywnie przekładają się na 
środowisko, przynosząc ogranicze-
nia emisji CO2 o 1,6 tys. ton rocznie 
oraz całkowite oszczędności w zu-
życiu wody o 158 tys. m sześc. Pla-
ny inwestycyjne są kontynuowa-
ne także w roku 2017, a dzięki nim 
możliwe stanie się ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla o kolejne 2 
tys. ton rocznie. W przypadku wody 
będzie to całkowita oszczędność 
rzędu 31 tys. m sześc. 

Czy może pan podać przykłady 
waszych działań z innych obsza-
rów CSR?
Od początku działalności nasza fir-
ma odpowiada na potrzeby i ocze-
kiwania konsumentów. Obecnie 
widzimy, że dla coraz większej licz-
by osób ważny jest zdrowy tryb ży-
cia. Rozumiemy to i mamy pro-
dukty z każdej kategorii napojów, 
dostosowane do różnych potrzeb 
konsumentów. Mogę nawet śmia-
ło powiedzieć, że potrafimy tren-
dy wyprzedzać, bo Coca-Cola na 
świecie już w 1982 roku wprowa-
dziła na rynek Diet Coke – o obni-
żonej zawartości cukru. Dziś w swo-
im portfolio mamy Coca-Colę Zero, 
ale również Coca-Colę Life słodzo-
ną stewią. Praktycznie każda na-
sza marka ma swoją wersję o ob-
niżonej lub zerowej kaloryczności. 
Oferujemy też wodę, soki czy napo-
je izotoniczne. Mówiąc o zdrowym 
stylu życia, warto też wspomnieć 
o naszym zaangażowaniu w promo-
cję aktywności fizycznej. W 2016 
roku odbyła się 18 edycja najstar-
szego i jednego z największych pił-
karskich turniejów młodzieżowych 
w Polsce. W ramach programu Li-
der Animator – Obudź Swoje Cia-
ło w zeszłym roku zachęciliśmy do 
aktywności fizycznej wspólnie z lo-
kalnymi animatorami sportu ponad 
300 tys. osób. Od pięciu lat jeste-
śmy partnerem Polskiego Czerwo-
nego Krzyża, wspierając Ogólnopol-
ską Olimpiadę „Promocji Zdrowego 
Stylu Życia”, w której udział wzięło 
od początku naszej współpracy już 
ponad 150 tys. uczniów gimnazjów 
i szkół średnich. Przykładami dzia-
łań skierowanymi do naszych pra-

cowników są klub biegacza oraz co-
roczny turniej piłkarski Coca-Cola 
Hellenic Cup.

na konkurencyjnym rynku i przy 
rosnących cenach surowców jed-
nym z kluczowych elementów 
działalności biznesowej firm jest 
optymalizacja kosztów i zasobów. 
Czy można to pogodzić z dyna-
micznym rozwojem, społeczną od-
powiedzialnością biznesu i dba-
niem o wysoką jakość produktów?
Łączenie optymalizacji kosztów 
i zasobów z wprowadzaniem ogra-
niczeń w firmach to dość powszech-
ny, ale uproszczony sposób pa-
trzenia na prowadzenie biznesu. 
W naszym przypadku nie ma mowy 
o poświęceniu wartości dla zmniej-
szenia kosztów. Zawsze znajduje-
my sposoby zachowania tej samej, 
najwyższej jakości naszych produk-
tów, przy uzyskaniu optymalnych 
nakładów finansowych i jednocze-
snym zmniejszeniu naszego wpły-
wu na środowisko naturalne. Jest 
wiele możliwości, aby to osiągnąć. 
Jednym z przykładów jest ograni-
czenie wagi opakowań. Od 2001 
roku zmniejszyliśmy wagę naszych 
opakowań na litr produktu z 30,1 g 
do 16,6 g. Butelka jest cieńsza, ja-
kość produktu jest zachowana, ale 
przy naszej skali produkcji oszczęd-
ności surowca są bardzo duże. Do-
datkowo zyskuje na takiej innowa-
cji środowisko naturalne, ponieważ 
wprowadzane jest mniej plastiku na 
rynek. Ten przykład pokazuje, jak 
w zrównoważony sposób można 
optymalizować koszty.

W waszej strategii biznesowej bar-
dzo ważna jest dbałość o jakość, 
innowacyjność i ochronę środowi-
ska. Czy może pan przybliżyć to 
podejście?
Należy zacząć od tego, że w Coca-
-Cola HBC Polska funkcjonuje wie-
le formalnych standardów i syste-
mów zarządzania np. ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, HACCP, ISO 
22000, European Water Steward-
ship. Ale w mojej osobistej oce-
nie najważniejszym gwarantem na-
szego sukcesu w tych obszarach 
jest fakt, że zrównoważony rozwój, 
a wraz z nim ekologia, jakość, od-
powiedzialność, etyka to integral-
ne elementy naszej kultury organi-
zacyjnej oraz strategii biznesowej. 
Kilka przykładów: dzisiaj potrzebu-
jemy 1,97 l wody do produkcji 1 l 
napoju, 15 lat temu potrzebowali-
śmy aż 3,24 l. To efekt konsekwent-
nych inwestycji w unowocześnia-
nie naszych linii produkcyjnych 

oraz wdrażania wielu innowacyj-
nych rozwiązań. W 2014 roku, jako 
pierwsza firma w Polsce, uzyskali-
śmy dla naszego zakładu w Tyliczu 
certyfikat EWS (European Water 
Stewardship) na poziomie GOLD, 
potwierdzający zrównoważone za-
rządzanie zasobami wodnymi w na-
szej fabryce. W 2016 roku taki sam 
certyfikat na poziomie GOLD otrzy-
mał nasz zakład w Radzyminie. 
W zakresie opakowań – jako pierw-
sza firma w Polsce rozpoczęliśmy 
w 2009 roku wykorzystanie, jako 
surowca, tworzywa pochodzącego 
z recyklingu tzw. r-PET, a w 2015 
roku wprowadziliśmy na rynek in-
nowacyjną butelkę PlantBottle®  
– do jej produkcji wykorzystujemy 
do 30 proc. tworzywa pochodzenia 
roślinnego.

Coca-Cola HBC integruje CSR 
z kulturą organizacyjną i celami 
biznesowymi. jak takie podejście 
przekłada się na zaangażowanie 
pracowników? 
W naszej firmie pracują wspania-
li ludzie i to dzięki ich energii oraz 
zaangażowaniu osiągamy nasze suk-
cesy. Ponad 40 proc. naszych pra-
cowników to wolontariusze dający 
swoje serca i wolny czas potrzebu-
jącym. Nasi pracownicy organizu-
ją akcje honorowej zbiórki krwi czy 
rodzinnego sadzenia drzew. Ich wy-
sokie zaangażowanie potwierdzają 
również wyniki corocznego badania. 
W 2016 roku aż 90 proc. naszych 
pracowników deklarowało bycie am-
basadorem naszej firmy. Wskaźnik 
wartości wyniósł 86 proc., a trwałe-
go zaangażowania 82 proc. Mam głę-
bokie przekonanie, że spółki są ta-
kie, jak pracujący w nich ludzie, bo 
to przecież ludzie tworzą firmę, a nie 
na odwrót. A naszą firmę tworzą na-
prawdę wspaniali ludzie.

dziękuję za rozmowę i inspirujące 
przykłady. mam nadzieję, że spo-
tkamy się również przy okazji ko-
lejnego, Xii już Rankingu CSR.
Również dziękuję. Na pewno weź-
miemy udział w przyszłorocznej 
edycji rankingu, ponieważ uważam, 
że to bardzo ważny i służący rozwo-
jowi CSR w Polsce konkurs. Cieszę 
się, że jesteśmy w gronie jego lide-
rów, ale jestem też głęboko przeko-
nany, że niezależnie od tego, kto jest 
w czołówce, wszystkie firmy stawia-
jące w swoich działaniach na zrów-
noważony rozwój już teraz są zwy-
cięzcami. Gratuluję więc wszystkim 
firmom, które brały udział w tego-
rocznej edycji Rankingu CSR.

Skuteczne strategie biznesowe bazują na zrównoważonym wzroście  
oraz na zaangażowaniu i współdziałaniu naszych pracowników, 
podwykonawców i klientów, w oparciu o zbliżone wartości – mówi nikos 
kalaitzidakis, prezes zarządu i dyrektor generalny coca-cola HBc polska

p r z y k ł a d o W e  d z i a ł a n i a
n działanie: Wolontariat pracowniczy od 2008 roku
 efekty: 64 projekty zrealizowane tylko w 2016 roku

n działanie: Rodzinne sadzenie drzew od 2007 roku
 efekty: 161 000 posadzonych drzew

n działanie: Fundusz Kropli Beskidu od 2005 roku
 efekty:: Przy zaangażowaniu lokalnych społeczności zrealizowanych 

zostało ponad 100 projektów, z dofinansowaniem na łączną kwotę ponad 
1,3 mln złotych

n działanie: Inwestycje w zmniejszenie emisji CO2 oraz zużycie wody 
 efekty: zmniejszenie emisji CO2 (g/litr produktu) z 62,59 w 2015 roku do 

48,21 w 2016 oraz zmniejszenie całkowitego zużycia wody na 1 litr produk-
tu z 1,99  w 2015 roku do 1,97 w 2016 roku

nikos kalaitzidakis, prezes zarządu i dyrektor generalny coca-cola Hbc polska

Do 2020 r. zamierzamy:

odzyskiwać średnio co najmniej 40% z podstawowych opakowań 
wprowadzanych na rynek

czerpać 40% energii, której używamy z odnawialnych lub źródeł 
„czystej energii”

wykorzystywać 20% surowca do produkcji swoich opakowań PET 
z recyklingu butelek PET i/lub opakowań PET wykonanych 
z surowców odnawialnych

zmniejszyć wagę opakowań napojów o 25% na każdy litr 
wyprodukowanego napoju

uzyskać certyfikację ponad 95% kluczowych składników pochodzenia 
rolnego według Zasad Zrównoważonego Rolnictwa Systemu Coca-Cola 
(Coca-Cola System’s Sustainable Agricultural Guiding Principles)

inwestować co najmniej 2% swojego rocznego zysku przed 
opodatkowaniem na rzecz społeczności lokalnych i podwoić liczbę 
pracowników uczestniczących w inicjatywach wolontariackich
w godzinach pracy, aby osiągnąć wskaźnik zaangażowania 

w wolontariat na poziomie 10% wszystkich zatrudnionych

zredukować bezpośrednią emisję CO2 o 50% * 

zredukować ilość zużywanej wody o 30% *

*Zużycie wody i bezpośrednia emisja CO2 na litr wyprodukowanego napoju w porównaniu z 2010 r.PŻ
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Dlaczego zarządzanie wiekiem  
jest potrzebne polskim firmom?

Tempo zmian technologicznych 
i demograficznych sprawia, że pra-
codawcy muszą całkowicie zmie-
nić struktury organizacyjne, syste-
my zarządzania talentami i strategie 
kadrowe. Takie wnioski przynosi 
najnowszy raport Deloitte „Global 
Human Capital Trends 2017. Zmia-
na zasad w erze cyfryzacji”, z które-
go wynika także, że budowanie or-
ganizacji przyszłości to priorytet dla 
niemal 90 proc. szefów działów HR 
i prezesów firm. Jednak tylko kilka-
naście procent ankietowanych przy-
znaje, że wie, jak taką organizację 
zbudować, a pewnych zasad w tym 
procesie nie można pominąć. 
Siłą organizacji przyszłości są: szyb-
kość dostosowania się do zmian 
zachodzących w otoczeniu, praca 
zespołowa, która zastępuje dotych-
czasową hierarchiczność, ciągły 
dialog z pracownikami i klientami, 
otwarcie na opinie i potrzeby klien-
tów oraz pracowników. To biznes 
uczący się i wspierający w tym pro-
cesie swoich pracowników, otwarty 
na ich potrzeby i możliwości. To or-
ganizacja innowacyjna i oparta na 
wartościach, poszukująca znacz-
nie więcej niż pozytywnego wyniku 
ekonomicznego dla swoich pracow-
ników, klientów, dla swego otocze-
nia.
Także w Polsce wiele się pisze o po-
trzebie rozwoju innowacyjności 
firm, ich produktywności i ekspan-
sji zagranicznej, również w kon-
tekście Strategii Odpowiedzialne-
go Rozwoju dla Polski. Oczywiście 
narzędzia administracyjne mogą 
wspierać te procesy, niemniej klu-
czowi są tu liderzy i zespoły pra-
cowników. A te  będą coraz bardziej 
zróżnicowane.

Coraz dłużej aktywni 
Dane demograficzne są jednoznacz-
ne. „100 lat” to już nie tylko trady-
cyjne życzenie urodzinowe, lecz 
– jak przewidują autorzy wydanej 
w ubiegłym roku książki „The 100-
Year Life: Living and  working in 
an age of longevity” – bardzo real-

na perspektywa. Kariera zawodowa 
przyszłości to jakieś 60−70 lat. Orga-
nizacje,  które chcą odnieść sukces, 
muszą być do tych zmian przygoto-
wane, umieć je wykorzystać. I, choć 
w Polsce wydaje się to jeszcze mało 
realne, biorąc pod uwagę, że mniej 
niż połowa osób  w wieku powyżej 
55 lat jest aktywna zawodowo, to 
jednak dane demograficzne mówią 
coś innego.
Polska, podobnie jak większość kra-
jów europejskich, w szczególności 
tych z byłego bloku wschodniego, 
będzie musiała sprostać wyzwa-
niom związanym ze starzeniem się 
społeczeństw.  Żyjemy coraz dłu-
żej, niestety, towarzyszy temu ujem-
ny przyrost naturalny. W efekcie, 
jak alarmował GUS, podsumowu-
jąc w maju 2016 r. dane za poprzed-
ni rok, „Polska wyludnia się. Ubywa 
pracujących, a przybywa emery-
tów” .
Co prawda obecnie wiek statystycz-
nego Polaka to wciąż mniej niż 40 
lat (mniej niż średnio w UE), jed-
nak w perspektywie 2050 r. będzie 
to już prawie 50 lat (więcej niż unij-
na średnia), przy czym jedną trze-
cią społeczeństwa będą stanowi-
li ludzie w wieku 65 lat lub więcej. 
Będziemy jednym z najstarszych 
społeczeństw europejskich. W tym 
kontekście konieczny stanie się, 
również w Polsce, znacznie dłuż-
szy niż jest to obecnie okres aktyw-
ności zawodowej. Z pewnością nie 
będzie to łatwe. Nie tylko uwzględ-
niając obecną niewielką aktywność 
zawodową Polaków po 55. roku ży-
cia, lecz także nasze przekonania. 
Szóste europejskie badanie wa-
runków pracy (EWCS) pokazu-
je, że jedynie około 50 proc. Polek 
i Polaków uznaje, że będzie mo-
gło  pracować do 60. roku życia − 
to jeden z najniższych wskaźników 
w Europie. Nie tylko w zestawie-
niu z danymi z krajów skandynaw-
skich, gdzie uważa tak około 80 
proc. pytanych, lecz również ze 
średnią dla UE wynoszącą 73 proc. 
Niemniej, jak wskazują dane demo-
graficzne, konieczne, także w Pol-
sce, stanie się budowanie środowi-
ska pracy, w którym miejsce znajdą 

już nie dwa, a trzy lub cztery poko-
lenia pracowników. A więc także 
stwarzanie im możliwości rozwoju 
i zdobywania nowych kompetencji, 
wdrażanie nowych  modeli pracy – 
zdalnej, elastycznej, dostosowanej 
do ich potrzeb i możliwości. Oraz, 
co kluczowe, kształtowanie przeko-
nań sprzyjających wydłużonej ak-
tywności zawodowej i budowanie  
motywacji trafiających do bardzo 
różnorodnych pracowników,  budo-
wanie ich zaangażowania, gotowo-
ści do pracy zespołowej,  do zmian 
funkcji i ról.

Dobre planowanie i otwartość
Nie da się tego osiągnąć bez pla-
nowania i zarządzania zmianami. 
Wiele się mówi o najmłodszych 
pokoleniach Y i Z, przede wszyst-
kim w kontekście wojny o talen-
ty i dostosowywania organizacji do 
ich oczekiwań. Jednak organiza-
cje przyszłości to także firmy pełne 
dojrzałych pracowników. Aby tak 
zróżnicowany zespół dobrze współ-
pracował, potrzebne są zmiany, 
również na poziomie nieuświado-
mionych uprzedzeń. Jak pokazują 
badania europejskie Eurobarometr, 
najpowszechniejszą formą dyskry-
minacji jest ta ze względu na wiek. 
Doświadczyło jej 7 proc. respon-
dentów (5 proc. starszych niż 55 
lat i 2 proc. poniżej 30 roku życia). 
Równocześnie 56 proc. Europejczy-
ków uznało, że wiek powyżej 55 
lat może być przeszkodą podczas 
ubiegania się o pracę; przy czym 16 
proc. uznaje, że na niekorzyść kan-
dydata może działać także jego wiek 
poniżej 30 lat. Jak widać, to ogrom-
ne pole do wspólnej aktywności 
biznesu, administracji i organiza-
cji pozarządowych, tym bardziej że 
poziom świadomości tych wyzwań 
w Polsce jest bardzo niewielki.
Już dziś słychać o planowanych 
przez rząd zachętach do wydłuża-
nia okresu aktywności zawodowej 
(mimo skróconego wieku emerytal-
nego). Zachęty kierowane do pra-
cowników są z pewnością ważne. 
Nie mniej istotne − współpraca i za-
chęty kierowane do pracodawców. 
Różnorodne zespoły i doświadcze-

ni pracownicy, a także zarządzanie 
różnorodnością jako narzędzie, któ-
re może pomóc w procesie tworze-
nia organizacji przyszłości, są wciąż 
w Polsce mało doceniane. Wie-
lu pracodawców jest zdania, że za-
trudniając wyłącznie na podstawie 
kompetencji, potwierdzają nie tyl-
ko wizerunek firmy otwartej i tole-
rancyjnej, ale też tworzą firmę przy-
jazną różnorodnym pracownikom. 
Niestety, to za mało. Warto zadbać 
o regulacje wspierające atmosferę 
wzajemnego szacunku i zrozumie-
nia oraz szkolenia pomagające pra-
cownikom zrozumieć nieświadome 
uprzedzenia i obszary do rozwoju, 
budujące otwarte i włączające miej-
sca pracy. Uczyć młodych menedże-
rów, jak efektywnie zarządzać star-
szymi pracownikami, starszych, jak 
z powodzeniem motywować mło-
dych, budować międzypokolenio-
we sieci mentoringowe. Analizując 
strukturę wiekową pracowników, 
przygotować się do nieuniknio-
nych zmian w przyszłości, wyposa-
żając różne generacje w kompeten-
cje i umiejętności, które pomogą im 
tworzyć różnorodne, innowacyjne 
i efektywne zespoły. 

Co daje zarządzanie 
różnorodnością?
Zarządzanie różnorodnością, w tym 
zarządzanie wiekiem, pomaga 
w rozwiązywaniu narastających 
wyzwań demograficznych, ale róż-
norodność wiekowa może być też 
siłą organizacji, wspierać jej wyni-
ki. By było to możliwe, firma i jej 
pracownicy muszą nauczyć się wy-
korzystywać właściwe narzędzia 
i metody współpracy, komunika-
cji, motywacji, tak różne dla rozma-
itych grup, np. wiekowych. Badania 
pokazują, że bardziej zróżnicowa-
ne zespoły, pracujące w otwartym 
i przyjaznym otoczeniu lepiej oce-
niają ryzyko, osiągają lepsze wyniki 
i działają w sposób bardziej wydaj-
ny. Poczucie akceptacji w miejscu 
pracy przekłada się na wzrost za-
angażowania pracowników, a to 
z kolei oznacza dla firmy konkret-
ne korzyści. Ważnym aspektem 
promowania różnorodności jest 

oczywiście poprawa wizerunku i re-
putacji przedsiębiorstwa. Nie tylko 
ze względu na klientów, ale i poten-
cjalnych pracowników.
Ważne z perspektywy pracodaw-
ców powinny być także wyniki eu-
ropejskiego badania (Eurobarometr) 
wykazujące, że społeczeństwo po-
piera działania promujące różno-
rodność w miejscu pracy. 79 proc. 
respondentów Europejczyków po-
piera szkolenie pracowników i pra-
codawców w kwestiach doty-
czących różnorodności, 76 proc. 
monitorowanie procedur rekrutacji, 
a 69 proc. monitorowanie struktury 
zasobów ludzkich.

Zmiany następują powoli
Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su przeprowadziło w ciągu ostat-
nich pięciu lat dwa badania (w 2014 
i 2016 r.) na temat zarządzania róż-
norodnością w Polsce. Obie edycje 
pokazują stały wzrost zainteresowa-
nia tematem, zarówno wśród orga-
nizacji, które podpisały Kartę Róż-
norodności, jak i niezwiązanych 
z projektem. Polscy sygnatariusze 
Karty Różnorodności najczęściej 
(95 proc.) skupiają się na wyrówny-
waniu szans kobiet i mężczyzn; to 
wzrost o 26 proc. w stosunku do wy-
ników sprzed 2 lat. Nie omawiając 
szczegółowo wszystkich danych, 
warto przywołać ważne w kontek-
ście zarządzania wiekiem. W ciągu 
dwóch lat, które upłynęły od pierw-
szego badania sygnatariuszy, zmie-
niło się traktowanie wyzwań de-
mograficznych − specjalne działania 
z myślą o pracownikach młodych 
i starszych podejmuje już ponad 70 
proc. organizacji z tej grupy (dwa 
lata wcześniej było to ok. 50 proc.). 
Coraz popularniejsze są też działa-
nia na rzecz lepszej równowagi mię-
dzy życiem zawodowym i osobi-
stym pracowników, obecnie jest to 
już 82 proc. wobec 65 proc. w 2014 
r. Temat różnorodności jest stałym 
elementem komunikacji wewnętrz-
nej i zewnętrznej (86 proc.), zdecy-
dowanie więcej firm prowadzi też 
szkolenia podnoszące świadomość 
pracowników w tym zakresie – to 
obecnie 74 proc. firm-sygnatariuszy 
wobec 59 proc. w 2014 r. Wszyst-
ko to potrzebne elementy budowa-
nia miejsca pracy otwartego na róż-
ne pokolenia. 
Martwi natomiast to, że ponad po-
łowa polskich firm (próba ogólno-
polska) nie prowadzi żadnych dzia-
łań związanych z zarządzaniem 
różnorodnością. Co więcej, uzna-
je ten stan za optymalny. Ponad 90 
proc. w tej grupie nie zamierza ta-
kich czynności podjąć w przyszło-
ści. W tym kontekście trudno my-
śleć optymistycznie o wyzwaniach, 
przed którymi stoją polskie firmy. 
By mogły z sukcesem je podjąć, ale 
też wykorzystać wynikające z nich 
szanse, potrzebne są programy i pro-
jekty inicjowane przez biznes i dla 
biznesu. Wiele też jest przestrzeni 
dla wsparcia systemowego, nowych 
rozwiązań, które mogą zapewnić re-
gulacje administracyjne. Zarządza-
nie wiekiem jest w tym kontekście 
jednym z narzędzi wspierających 
tak potrzebne zmiany i zdecydowa-
nie zasługuje na uwagę większą, niż 
to ma miejsce obecnie. 

tekst ukazał się w raporcie „odpowie-

dzialny biznes w polsce 2016. dobre 

praktyki”

zarządzanie wiekiem 
jest tematem 
wiodącym aktywności 
karty różnorodności 
w 2017 r. mamy 
nadzieję, że działania 
te dadzą początek 
projektom, które 
będą wspierać polski 
biznes w budowaniu 
włączających 
i sprzyjających 
innowacjom 
organizacji, walce 
o talenty, stawianiu 
czoła wyzwaniom 
demograficznym, 
wreszcie – 
przeciwdziałaniu 
dyskryminacji

Marzena strzelczak, dyrektorka generalna Forum odpowiedzialnego biznesu


