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| Zamiast wstępu

Dialog. Dla menadżerek i menadżerów CSR pierwszym 

skojarzeniem z tym słowem jest zapewne sesja dialo-

gowa z interesariuszami. I świetnie! Praktyka spotkań 

z tą grupą stała się już normą w świecie firm, dla któ-

rych ważne jest prowadzenie działalności biznesowej 

w sposób odpowiedzialny. Ale specjalne wydarzenia, 

jakimi są sesje dialogowe, przygotowane w oparciu 

o standard i dość sztywne w swej formule, to zaledwie 

kropla w morzu rozmów toczących się w biznesowym 

świecie menedżerki czy menedżera CSR.

Dialog to punkt wyjścia do projektów społecznych 

i narzędzie ich skutecznej ewaluacji. Dialog to 

panaceum na niezrozumienie i konflikt. Dialog to szan-

sa spotkania przedstawicieli różnych grup: pracowni-

ków, dostawców, klientów, lokalnych społeczności, 

w których są oni partnerami. Dialog, to wreszcie zrozu-

mienie, otwartość, ciekawość poglądów drugiej strony. 

A tych w świecie odpowiedzialnych firm zabraknąć nie 

może. 

Mamy nadzieje, że niniejsza publikacja będzie dla 

Państwa źródłem, pomysłów, inspiracji i wiedzy.

Za opracowanie tekstów i wypowiedzi eksperckie 

serdecznie dziękujemy wszystkim autorom i autor-

kom. 

W POWSTANIE PUBLIKACJI 
ZAANGAŻOWAŁY SIĘ FIRMY - 
- PARTNERZY STRATEGICZNI FORUM 
ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU: 

Aflofarm Farmacja Polska

ArcelorMittal Poland

CCC S.A.

CEMEX Polska

Coca-Cola HBC

Fundacja Veolia Polska

Grupa Lotos

Grupa Raben

Orange Polska

PGE Polska Grupa Energetyczna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne
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|  „Wyłącz ego. Zrozum 
drugiego” – dialog jako 
kluczowa kompetencja 
społeczna  

Budowanie społeczeństwa, w którym szanowana jest 

godność każdego człowieka, to jedno z najważniej-

szych wyzwań współczesności. Dlatego umiejętność 

prowadzenia dialogu opartego na zrozumieniu 

i poszanowaniu różnic staje się kluczową kompetencją 

– w codziennych relacjach międzyludzkich i w biznesie. 

Orange Polska od lat wykorzystuje szeroko pojęty dia-

log z interesariuszami w tworzeniu strategii społecznej 

Daria Drabik, Orange Polska
odpowiedzialności biznesu oraz poszczególnych pro-

gramów na rzecz pracowników, lokalnych społeczności 

oraz środowiska. Wierzymy, że takie podejście buduje 

kapitał zaufania społecznego, pomaga w lepszym ro-

zumieniu innych i nas samych. Dlatego we współpracy 

z norweskim ośrodkiem Nansen Center for Peace and 

Dialogue, w ramach inicjatywy „Wyłącz ego. Zrozum 

drugiego”, postanowiliśmy kształcić lokalnych liderów 

w prowadzeniu dialogu wolnego od ocen i uprzedzeń.

OD ROZMOWY DO DIALOGU
Nie każda rozmowa to dialog. Dialog nie składa się 

z monologów, nie jest nim także debata ani ścieranie 

się różnych argumentacji. Nie chodzi w nim o to, żeby 

przekonywać, ale – by odkrywać; bardziej od postu-

latów liczą się pytania. Dialog, w rozumieniu Nansen 

Center, to głęboka interakcja, w której ludzie słuchają 

się nawzajem tak uważnie, by poznawać drugiego 

i zmieniać się pod wpływem tego procesu, nawet jeśli 

efektem nie jest porozumienie. Dialog tworzy prze-

strzeń, w której każdy może być usłyszany. Metoda 

Nansen Center to suma ponad dwudziestu lat do-

świadczeń norweskiej organizacji w budowaniu dialogu 

w zantagonizowanych społecznościach na świecie, 

między innymi na Bałkanach, Ukrainie, w Norwegii, 

Afganistanie, Kolumbii oraz Kenii.

DIALOGU MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ
 Drogę od zrozumienia, czym jest dialog i jak go 

stosować w pracy na rzecz społeczności, po zdobycie 

praktycznych umiejętności i narzędzi, ma za sobą stu 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek 

edukacji, kultury i samorządów z całej Polski. Absol-

wenci „Wyłącz ego. Zrozum drugiego” podczas pię-

ciodniowych, intensywnych szkoleń poznawali między 

innymi  mechanizmy powstawania konfliktów, sposoby 

ich analizy, zmapowania i transformacji poprzez dialog. 

W oparciu o najważniejsze wartości dialogu uczyli się, 

1. Zaproś 
uczestników 
do planowania
Dialog to wspólne 

przedsięwzięcie. Wszyscy 

zainteresowani powinni 

zostać zaproszeni do 

udziału w podejmowaniu 

decyzji o celu, temacie 

czy metodach pracy. 

To daje poczucie bezpie-

czeństwa i przynależ-

ności.

2. Poświęć 
nieco czasu na 
zapoznanie się
Nie zaczynaj od przed-

stawiania poglądów czy 

argumentów. Staraj się 

poznać swojego rozmów-

cę – zacznij od spojrzenia 

w twarz i miłego słowa. 

Reprezentujemy sobą 

znacznie więcej niż tylko 

nasze poglądy. Mamy 

też coś, co nas łączy, na 

przykład doświadczenia 

życiowe. Ważne, byśmy 

dostrzegli wspólne 

elementy.

3. Kreuj 
poczucie 
równości
Dobry dialog wymaga 

równych sobie uczestni-

ków. W przypadku zasad-

niczych różnic pomiędzy 

nimi (edukacja, status 

społeczny) należy stwo-

rzyć między nimi poczucie 

równości – zapomnieć 

o formalnych tytułach, 

po równo podzielić 

czas na wypowiedź. 

Kluczowe jest okazywa-

nie szacunku.

4. Rozpocznij 
od najprost-
szych tematów
„Zacznij wspinać się od 

najniższej części muru”. 

To pozwoli zbudować 

wiarę w swoje siły 

w pokonywaniu więk-

szych trudności. 

5. Słuchaj 
aktywnie
Każdy dialog zakłada 

wolę i umiejętność słu-

chania, pełnego zrozu-

mienia dla drugiej osoby. 

Nie tylko jej poglądów, 

ale też potrzeb i sytuacji 

życiowej. W dialogu dobry 

słuchacz jest równie waż-

ny, a nawet ważniejszy 

niż dobry mówca.

6. Zadawaj 
dobre pytania
Aktywny słuchacz zadaje 

pytania. Dobre pytania 

prowadzą nas do tego, 

czego nie wiemy, 

a o czym powinniśmy 

wiedzieć. To pytania 

otwarte, na które nie 

można odpowiedzieć 

„Tak” lub „Nie” i zaczynają 

się od słów: „Co?”, „Jak?”, 

„Dlaczego?”. 

7. Nie nakłaniaj 
nikogo do 
swojego sposo-
bu myślenia
Celem dialogu nie jest 

zmuszanie innych do 

zmiany poglądów. 

Tak działa propaganda. 

Dialog składa się ze 

słuchania, uczenia się 

i być może – zmiany 

siebie. Nie można zmienić 

drugiego człowieka, jeśli 

sami nie jesteśmy otwarci 

na zmianę.

8. Nie przypisuj 
innym opinii, 
których nie 
podzielają
Każdy powinien wypowia-

dać się w swoim imieniu, 

mieć czas i możliwość 

uzasadnienia swoich opi-

nii. Nie można definiować 

innych, odwołując się do 

uogólnień i stereotypów 

przypisanych do środo-

wisk politycznych czy 

religijnych. 

9. Porównuj 
własne ideały 
z ideałami 
rozmówcy
Dokonując porównań, 

bywamy niesprawiedli-

wi. Porównujemy nasze 

ideały z zaniedbaniami 

innych. Powinniśmy 

porównywać nasze ideały 

z ideałami innych, nasze 

zwyczaje ze zwyczajami 

innych, nasze przewi-

nienia z przewinieniami 

innych.

10. Nie przyj-
muj bezkry-
tycznie ar-
gumentów 
drugiej strony
Starajmy się rozumieć 

sposób myślenia innych. 

Nie po to, by go bezkry-

tycznie przyjmować, ale 

po to, by mieć pełniejszy 

obraz świata. Tolerancja 

wymaga tolerowania, ale 

niekoniecznie akceptowa-

nia tego, co mówią inni. 

11. Bądź otwar-
ty i szczery, 
ale określaj 
granice tego, 
co chcesz 
powiedzieć
Bycie szczerym nie ozna-

cza mówienia wszystkie-

go, co nam przyjdzie do 

głowy. To, co jest prywat-

ne, powinno pozostać 

w sferze prywatności. 

Pewne tematy mogą być 

tak drażliwe, że w ogóle 

nie jesteśmy w stanie 

o nich rozmawiać, na 

przykład doświadczenia 

wojenne.

12. Akceptuj 
i stwórz miej-
sce na emocje
Rozpoczynamy dialog 

jako ludzie, którzy myślą

i czują. Mimo że prze-

strzeń dialogu nie jest 

terapią, należy znaleźć

 w niej miejsce na oka-

zanie radości, frustracji, 

śmiechu czy płaczu.

13. Dialog 
można zawsze 
kontynuować
Kiedy dialog się kończy, 

nieraz chcemy go konty-

nuować, gdyż mogą poja-

wić się nowe kwestie do 

omówienia, kolejne osoby 

do włączenia do rozmowy 

i nowe okoliczności. Po-

mimo że dialog zakłada 

wzajemne zrozumienie, 

rzadko możemy stwier-

dzić, iż zrozumieliśmy się 

w pełni. 

Więcej o Nansen Center: 

peace.no

ZASADY DOBREGO DIALOGU WEDŁUG NANSEN CENTER FOR PEACE AND DIALOGUE
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jak przygotować dialog publiczny angażujący społecz-

ność wokół ważnych dla niej tematów. Wcielili się też 

w rolę facylitatorów – profesjonalistów wyposażonych 

w kompetencje do zorganizowania i prowadzenia dialo-

gów w zwaśnionych środowiskach. Dziś wprowadzają 

dialog do swoich organizacji, programów edukacyjnych, 

wspierają procesy partycypacji, pomagają rozwiązy-

wać konflikty w swoim otoczeniu, uwrażliwiają i uczą 

innych wchodzenia w relacje dialogowe. Po to, by nam 

wszystkim żyło się po prostu lepiej. 

PO CO NAM DIALOG? 
Badania pokazują, że zaledwie 2% Polaków jest prze-

konanych, że polskie społeczeństwo żyje w pełnej zgo-

dzie, nie jest podzielone i skonfliktowane. Tylko 16% 

z nas zgadza się z opinią, że większości ludzi można 

ufać. To ponad cztery razy mniej niż w Danii, Norwegii 

czy Finlandii.  Czy dialog może być remedium? 

– Dialog pozwala zabrać głos tym, którzy rzadko 

mają okazję się wypowiedzieć i zostać wysłuchanym. 

Jest prostym i zarazem potężnym narzędziem do bu-

dowania społeczności opartej na szacunku i życzliwo-

ści – mówi Alfredo Zamudio, szef Nansen Center. 

Tym samym dialog wspiera rozwój społeczny. – W Pol-

sce mieszka trzydzieści osiem milionów ludzi, zatem 

trzydzieści osiem milionów talentów. Jeśli przez przy-

padek lub w sposób zamierzony wyłącza się niektórych 

z tworzenia pomysłów, produktów, sytuacji lub 

rozwiązań, wtedy nie wykorzystuje się pełni kapita-

łu społecznego. A to z dialogu płynie bezpośrednia 

korzyść dla całego społeczeństwa polskiego – dodaje 

Alfredo Zamudio.

DIALOG W ORANGE POLSKA
Orange Polska angażuje się w wiele działań, których 

celem jest dialog między różnymi środowiskami, 

szukanie wspólnych płaszczyzn do rozmowy i współ-

pracy. Inicjatywa „Wyłącz ego. Zrozum drugiego” jest 

naturalną konsekwencją tego zaangażowania. Firma 

razem z partnerami projektu: Fundacją Pracowania 

Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacją 

Szkoła Liderów, THINKTANK, Laboratorium „Więzi”, 

CSRinfo, szerzy kulturę dialogu i zachęca inne organi-

zacje społeczne, aby zostały „Przyjaciółmi Dialogu”. 

Do tego grona przystąpiło już ponad czterdzieści 

różnych organizacji, które wspólnie tworzą „modę 

na dialog” w swoim otoczeniu, wymieniają się doświad-

czeniami i tworzą materiały edukacyjne do wyko-

rzystania na przykład na lekcjach. Firma jest także 

współinicjatorem Komitetu Dialogu Społecznego KIG, 

który działa na rzecz poprawy wzajemnych relacji mię-

dzy pracodawcami, pracownikami oraz administracją 

rządową i samorządową. 

Więcej o inicjatywie: zrozumdrugiego.pl

Odpowiedzi. To jest to, czego często boimy się 

w biznesie. Boimy się odpowiedzi, bo będą wymaga-

ły reakcji lub kosztów ze strony firmy albo zmiany 

schematów działania, a może nawet podkopią nasze 

poczucie wartości jako szefów lub po prostu jako ludzi. 

Perspektywa uzyskania szczerej odpowiedzi bywa tak 

przerażająca, że naturalną reakcją staje się unikanie 

stawiania pytań. Tak jest łatwiej. A przecież pytania 

są niezbędną częścią dialogu, nawiązywania relacji 

i dobrej współpracy, wymiany myśli i doświadczeń, 

weryfikacją i konfrontacją sposobu spostrzegania 

sytuacji, a przede wszystkim nieocenionym źródłem 

pomysłów. Nie wolno tego źródła unikać. Nie wolno go 

zdegradować do ankiet, statystyki i badań satysfakcji. 

Oczywiście, tak jest szybciej i łatwiej, ale nie efektyw-

niej.

Dialog pozwala zdiagnozować potrzebę rozwoju, kie-

runek zmian, ich sposób i tempo. Pozwala wprowadzać 

zmiany przy pełnej akceptacji pracowników i otoczenia 

firmy. Zmiany wprowadzane bez konsultacji, bez dia-

logu – często są chaotyczne, dalekie od optymalnych 

i na pewno prowokują do oporu, a czasem buntu tak 

dla zasady. Zmiany narzucane odgórnie oceniane są 

zwykle negatywnie, często są odrzucane lub porzuca-

ne pod byle pretekstem po krótkim czasie od wprowa-

dzenia. W trójfazowym modelu wprowadzania zmian 

autorstwa Kurta Levina, pioniera w zakresie badań 

zachowania grup w organizacji, pierwszą fazą każdej 

zmiany jest tak zwane rozmrażanie. Ta właśnie faza 

jest decydująca dla sukcesu reorganizacji. Na czym ona 

polega? Ot, zaskoczenie – na dialogu. Na kreowaniu 

wszelkich zmian w firmie wspólnie z pracownikami lub 

klientami, na wywołaniu niezadowolenia na przykład 

z wyników sprzedaży czy standardów obsługi klienta 

lub wizerunku produktu i wspólnym poszukiwaniu 

rozwiązania dla tego problemu.

Wielu szefów teraz zapyta: Ale po co mam pytać? 

Ja wiem najlepiej, co jest potrzebne w mojej firmie, 

w moim dziale, w moim zespole. Faktycznie, może się 

zdarzyć, że pracownicy stworzą podczas fazy rozmra-

żania pomysł na taką zmianę, o której pierwotnie my-

ślał szef. Ale to wciąż nie jest czas stracony. Ta zmiana 

z góry otrzyma kredyt zaufania od pracowników. Sami 

ją wymyślili. Będą jej bronić, będą się starać, by była 

jak najefektywniejsza tylko dlatego, że powstała 

w wyniku dialogu, nie została im narzucona. Pracow-

nicy przemyśleli ją, przedyskutowali i sami zaprojek-

towali. A skoro ją wymyślili, będą tę zmianę nie tylko 

akceptować, ale też aktywnie ją promować i modyfiko-

wać, aby tylko osiągnąć założony cel.

Dialog podczas wprowadzania zmian ma jeszcze jedną 

ogromną korzyść dla firmy. Buduje poczucie własności. 

To ono przyczynia się do czynnego zaangażowania 

w sprawy firmy i dbania o nią jak o własną. Świado-

mość realnego wpływu na funkcjonowanie organizacji 

powoduje postrzeganie firmy w kategorii „nasze”, 

„własne”. Dialog buduje lojalność w stosunku do firmy, 

zaangażowanie i odpowiedzialność za nią, a przede 

wszystkim przeciwdziała patologiom wewnętrznym 

(kradzieże i niszczenie mienia, wyciek informacji, 

niegospodarność i inne). Zjawisko to opiera się na wra-

| Dialog w procesie 
zmiany

Inga K. Kowalewska, Uniwersytet SWPS
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żeniu, że firma jest wspólnym dobrem wszystkich 

pracowników. Dzieje się tak, gdy pracownicy są ak-

tywnie zaangażowani w jej tworzenie, widzą efekty 

własnych pomysłów w praktyce, gdy prowadzi się 

z nimi zaangażowany, a nie pozorowany dialog. 

Wszystko, w co włożymy energię i czas, czym możemy 

się pochwalić i co wzmacnia nasze poczucie skutecz-

ności, staje się dla nas ważniejsze i cenniejsze. Trochę 

bardziej „nasze”. O wiele bardziej dbamy przecież o to, 

co jest „nasze” (nawet jeśli jest to tylko wykreowane 

w nas wrażenie) niż o rzeczy „czyjeś”. Podobnie jest 

z firmą. Elementem pracy staje się wtedy dobrowolne 

zaangażowanie w sprawy firmowe, dbanie o wizerunek 

firmy, sprzęt i narzędzia otrzymane od firmy. Co bar-

dzo istotne z punktu widzenia finansowego i wizerun-

kowego, w firmie, w której dialog nie jest wpisany 

w kulturę, nie pojawi się sygnalista (ang. whistleblower 

– informator zgłaszający nieprawidłowości w organiza-

cji). Chętniej pójdzie z informacją do prasy, niż spróbuje 

rozwiązać problem wewnątrz. I wtedy jesteśmy o krok 

od kryzysu.

Dialog ma potężną moc tworzenia silnych firm pod 

rządami mądrych zarządów. Nie jest to jednak prosta 

sprawa. Niedojrzała kultura organizacyjna, niepewny 

siebie szef, duża rotacja wśród pracowników czy silna 

hierarchizacja struktur nie sprzyjają dialogowi, rezer-

wują go dla „wybranych”, czyli często kadry kierowni-

czej. A to właśnie szeroki dialog buduje lojalność 

i przywiązanie do firmy, kreuje jej rozwój i daje odpor-

ność na kryzysy. Trzeba tylko odważyć się wyjść poza 

stare przyzwyczajenia.

Czy dialog może być skutecznym narzędziem zarzą-

dzania ryzykiem? Czy poprzez dialog organizacja może 

zabezpieczyć realizację swoich inwestycji? Jakie narzę-

dzia mogą wykorzystać organizacje, aby być wiary-

godnym i rzetelnym partnerem we współpracy? W jaki 

sposób, oprócz możliwości spotkania, przedstawiciele 

firmy mogą się komunikować na przykład z przedsta-

wicielami społeczności lokalnych?

Dialog – zwłaszcza według normy AA1000 – przez 

firmy obecne na polskim rynku może być kojarzo-

ny przede wszystkim z zadaniem, jakie muszą one 

zrealizować przed rozpoczęciem sporządzania raportu 

społecznego. Sesje dialogowe prowadzone w formule 

wysłuchania interesariuszy na temat tego, co chcieliby 

oni przeczytać w kolejnym raporcie społecznym – to 

świetne narzędzie pozwalające organizacjom przygo-

tować się do opracowania tegoż dokumentu.

Jednak dialog jest także niedocenianym narzędziem 

zarządzania ryzykiem. Zwłaszcza w przypadku dużych, 

kosztownych i długofalowych inwestycji rzetelnie pro-

wadzony może pozwolić uniknąć strat zarówno finan-

sowych, jak i wizerunkowych. W przypadku tak definio-

wanego dialogu warto pomyśleć o przygotowaniu całej 

strategii komunikacji, z uwzględnieniem jej celów, treści 

kierowanych do różnych grup interesariuszy, narzędzi, 

a nawet zespołu osób, który na bieżąco będzie rozmowy 

prowadził. Taka grupa powinna się składać z ekspertów 

reprezentujących różne obszary działalności organizacji, 

przede wszystkim zaś te, które najściślej związane są 

z charakterem planowanej inwestycji.

Na początku opracowywania przebiegu dialogu warto 

się zastanowić, czy nie należy przeprowadzić badania 

opinii społecznej w skali ogólnopolskiej bądź lokalnej. 

Jego wyniki pokażą, z jakimi wyzwaniami trzeba będzie 

się zmierzyć podczas sesji dialogowej i czemu powinien 

służyć cały proces: na jakie potrzeby interesariuszy na-

leży odpowiedzieć oraz jak zabezpieczyć interesy firmy. 

Ponadto badania przeprowadzane w trakcie, a także 

pod koniec procesu dialogowego są cennym narzędziem 

sprawdzania skuteczności prowadzonych działań.

W przygotowaniach do dialogu często nie uwzględnia 

się potrzeby wdrożenia do zadań zespołu bezpośred-

nio zaangażowanego w działania komunikacyjne. 

Wiele czasu poświęca się na opracowanie samego 

procesu, nie sprawdza się natomiast umiejętności 

i kompetencji osób prowadzących różne aktywności, 

a zadań nie przydziela w zależności od możliwości 

członków zespołu dialogowego. Warto zadbać o wyko-

rzystanie naturalnych predyspozycji poszczególnych 

osób, gdyż – oprócz wiedzy merytorycznej – umiejęt-

ności prowadzenia dialogu, budowania relacji 

z jego uczestnikami, słuchania i empatii, czyli tak zwa-

ne kompetencje miękkie, są bardzo istotne i często to 

od nich zależy porozumienie i dobry kontakt z intere-

sariuszami. W przypadku wyjątkowo napiętej sytuacji 

społecznej warto nawet pomyśleć o specjalnych 

szkoleniach dla członków zespołu.

Często pomijanym aspektem jest również komuni-

kowanie na temat procesu dialogowego wewnątrz 

organizacji. Jej pracownicy nierzadko są członkami 

| Dialog jako narzędzie 
zarządzania ryzykiem 

Katarzyna Mróz, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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społeczności, do której adresowane są działania. Mogą 

oni stać się naturalnymi ambasadorami i rzecznikami 

firmy, w której pracują. Ponadto komunikację inicjatyw 

odpowiedzialnych społecznie zawsze należy kierować 

także do wewnątrz. To naturalne działanie edukacyjne 

i informacyjne.

Na poszczególnych etapach procesu dialogowego 

powinno powstawać podsumowanie dotychczasowych 

działań i ich ewentualna komunikacja. W ten sposób 

dokonuje się autoewaluacji, która może prowadzić 

do korekty założonych celów, narzędzi i aktywności. 

Dlatego warto o niej pamiętać.

Zbiór narzędzi, które można stosować w ramach prak-

tyk dialogowych, jest bardzo bogaty. Ich wybór zależy 

od wspomnianych wcześniej czynników je warunkują-

cych. Wiele zależy również od celu dialogu – czemu, ja-

kiej inwestycji, jakiemu przedsięwzięciu ma on służyć? 

W przypadku tak zwanych przedsięwzięć wrażliwych, 

trudnych ze względów społecznych, środowiskowych 

bądź innych – warto pomyśleć o działaniach o szero-

kim zasięgu. Prowadzone na skalę krajową, a także 

lokalną kampanie informacyjne: telewizyjne, radiowe 

i internetowe – będą wspierać spotkania i kontakty 

indywidualne z interesariuszami. Rzetelne publikacje 

na temat technologii, innowacji, finansowania inwe-

stycji pod różną postacią, z uwzględnieniem opinii 

ekspertów zewnętrznych i z organizacji, będą stanowić 

uzupełnienie pozostałych działań.

W zależności od charakteru inwestycji i wybranych 

grup interesariuszy, skutecznym pomysłem może być 

sięgnięcie po nowe technologie i stworzenie specjal-

nego informacyjno-edukacyjnego portalu interneto-

wego. Dobre zdefiniowanie interesariuszy – wzięcie 

pod uwagę ich potrzeb, wieku, możliwości odbioru 

przekazów – ułatwia trafienie z właściwym przeka-

zem do danej grupy. Zatem dodatkowe plakaty, ulotki, 

biuletyny okolicznościowe, specjalne newslettery na 

bieżąco informujące o przebiegu inwestycji i dialogu 

okazują się mile widziane. Idąc tym tropem, ciekawym 

pomysłem może być produkcja i publikacja w mediach 

społecznościowych bądź podczas spotkań materiałów 

filmowych (fabularyzowanych lub animowanych), które 

w prosty i przystępny sposób wyjaśniają najważniejsze 

kwestie dotyczące inwestycji.

Oprócz pracowników, ważnymi partnerami dialogu są 

dziennikarze (także lokalni), przedstawiciele admini-

stracji i inne osoby. Najczęściej nie mają oni wiedzy 

specjalistycznej na temat stosowanych technologii, 

ich wpływu na środowisko, możliwych scenariuszy 

rozwoju na przykład regionu. Zorganizowanie specjal-

nych warsztatów, by partnerzy ci mieli szansę zgłębić 

wiedzę i stać się w pewnym zakresie ekspertami, może 

się dobrze przysłużyć całemu przedsięwzięciu.

Aby jak najbardziej uwiarygodnić postępowanie firmy, 

warto posłużyć się jednym z trudniejszych do wprowa-

dzenia narzędzi, ale bardzo innowacyjnym i budującym 

zaufanie w najlepszy możliwy sposób – są to wizyty 

studyjne na miejscu prowadzonej inwestycji. W żaden 

inny sposób nie da się pokazać tak transparentnie, 

że zapewnienia są właśnie przekuwane na działania. 

Reprezentanci interesariuszy mogą się wtedy sami 

przekonać, jak wygląda realizacja obietnic i zobowią-

zań firmy, a także posłuchać wypowiedzi ekspertów 

i zadać pytania. Nie jest to proste i wymaga przekona-

nia dużej liczby osób wewnątrz firmy, że organizacja 

takiej wizyty jest możliwa i może odegrać ważną rolę 

w procesie dialogu.

Najczęściej kojarzoną z dialogiem formą komunikacji 

jest spotkanie otwarte ze społecznością/ ekspertami 

do spraw ochrony środowiska/ przedstawicielami spo-

łeczności lokalnych lub innymi interesariuszami. 

To bardzo ważne narzędzie, z którego należy korzystać 

uważnie. Warto na przykład opracować szczegółowy 

przebieg takiego spotkania, zaprosić bezstronnego 

prowadzącego/ negocjatora oraz dobrze poznać 

i zaaranżować miejsce spotkania. Mimo że to najpow-

szechniej stosowana podczas dialogu praktyka, często 

jest bagatelizowana, a także nieefektywna właśnie 

ze względu na nieodpowiednie bądź niewystarczające 

przygotowanie się do niej. Ważną kwestią jest po raz 

kolejny właściwy dobór interesariuszy – nie wszyscy 

w tym samym czasie usłyszą to, czego oczekują. 

Dlatego warto spotykać się z każdą grupą osobno.

W przypadku spotkań z interesariuszami firmy naj-

częściej sięgają po standard AA1000. Stało się to już 

dobrą praktyką i daje organizacji możliwość na spisanie 

uwag, pytań interesariuszy oraz odniesienie się do 

nich, a interesariuszom – możliwość wypowiedzenia 

swych wątpliwości, a także świadomość, że zostaną 

wysłuchani.

Kolejnym prostym w założeniu narzędziem jest 

wykorzystanie, o ile to możliwe i zasadne ze względu 

na rodzaj przedsięwzięcia, kamery, która na specjal-

nej stronie internetowej pokazuje obraz inwestycji 

w czasie rzeczywistym. Trudno o bardziej dosłowny 

przekaz informacyjny. Nie zawsze jednak jest to moż-

liwe z powodu chociażby ochrony tajemnicy handlowej 

przedsiębiorstwa. Jednak jeśli nie ma do tego przeciw-

skazań, możliwość obserwowania miejsca wykonywa-

nych prac jest dowodem prowadzenia transparentnej 

polityki informacyjnej firmy.

Działania dialogowe warto także wspierać aktywno-

ściami odpowiadającymi na potrzeby społeczności czy 

innych interesariuszy w sposób bezpośredni, jak udział 

w lokalnych wydarzeniach, wspieranie ich merytorycz-

nie i finansowo oraz wspólne akcje wolontariackie. 

Ostatnia kwestia, choć nie najmniej istotna, to 

dzielenie się zdobytym podczas sesji dialogowych 

doświadczeniem. Konferencje, mniejsze lub większe 

wydarzenia mogą stanowić forum wymiany wiedzy, ale 

także służyć wzmacnianiu relacji z interesariuszami, 

edukowaniu oraz tworzeniu „podatnego gruntu” pod 

inne narzędzia w dialogu.
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| Jak dostosować 
komunikację i formy 
dialogu do różnych 
grup interesariuszy

Izabella Rokicka, CEMEX Europa

Jako firma chcemy być zaangażowani w sprawy 

społeczne oraz budować partnerskie relacje z inte-

resariuszami, którzy mają istotny wpływ na działal-

ność naszego przedsiębiorstwa. Dlatego w otwarty 

i transparentny sposób prowadzimy dialog pomagający 

w wymianie poglądów i opinii, poznaniu wzajemnych 

oczekiwań, co w efekcie prowadzi do lepszego zrozu-

mienia pomiędzy stronami. Dialog z interesariuszami 

jest również jednym z narzędzi realizacji Strategii Od-

powiedzialnego Biznesu w CEMEX w Polsce. Spotkania 

dialogowe stanowią jeden z kluczowych kanałów ko-

munikacji, jaką prowadzimy z naszymi interesariuszami. 

Kanały, jakie wykorzystujemy do komunikacji, to lokal-

ne media, bezpośrednie spotkania z przedstawicielami 

władz i społeczności lokalnych, media społecznościo-

we, okrągłe stoły i dni otwarte w zakładach CEMEX.  

Regularne sesje dialogowe, które umożliwiają lepsze 

poznanie potrzeb naszych interesariuszy, pogłębienie 

wzajemnych relacji oraz zbudowanie zaufania między 

firmą a jej otoczeniem, prowadzimy już od 2013 roku. 

Maksymalną efektywność spotkań z interesariuszami 

zapewnia realizowanie ich zgodnie z międzynarodowym 

standardem AA1000SES, który określa, w jaki sposób 

należy angażować interesariuszy w proces komunikacji 

i wspólnie wypracowywać konstruktywne rozwiązania. 

Dzięki zaangażowaniu niezależnych moderatorów mamy 

pewność, że cały proces odbywa się na zasadach

bezstronności, a sami moderatorzy służą pomocą 

w obiektywnej analizie potrzeb i postulatów zgłasza-

nych przez interesariuszy. Po przeprowadzonych dialo-

gach powstają pisemne raporty podsumowujące, 

w których odnosimy się do zgłaszanych podczas spotkań 

postulatów. Interesariusze otrzymują od nas odpowiedzi 

i zobowiązania, których zamierzamy się podjąć. Wśród 

naszych interesariuszy są zarówno nasi sąsiedzi, przed-

stawiciele samorządów lokalnych, organów administracji 

publicznej, jak i placówek oświatowych oraz instytucji 

kulturalnych. W rozmowy włączają się również organi-

zacje pozarządowe oraz nasi klienci i podwykonawcy. 

Prowadząc dyskusje w tak zróżnicowanej grupie, mamy 

na uwadze to, aby wszyscy uczestnicy mieli odpowiedni 

poziom wiedzy na temat działalności CEMEX w Polsce. 

Dlatego podczas spotkań dialogowych przedstawiciele 

Zarządu firmy i kierownictwa zakładów prezentują istot-

ne wydarzenia i projekty realizowane przez firmę.

Dobrym przykładem stałego zaangażowania w kontakt 

z interesariuszami jest „Nasza Gazeta”, publikacja dedy-

kowana społeczności zamieszkującej gminy sąsiadujące 

z Cementownią Rudniki. Na jej łamach piszemy o aktual-

nych wydarzeniach, projektach i inwestycjach mających 

miejsce w CEMEX Polska, a także o lokalnych projektach 

wspieranych przez Fundację CEMEX Budujemy Przyszłość. 

W 2015 i 2018 roku, zgodnie z oczekiwaniami interesariu-

szy, które zostały przedstawione podczas dialogu, zdecy-

dowaliśmy się na zwiększenie nakładu „Naszej Gazety”. 

Rozmowy z interesariuszami, prowadzone z wykorzy-

staniem różnych sposobów komunikacji, pozwalają nam 

określić i zrozumieć wyzwania z obszarów społecz-

nego, środowiskowego i ekonomicznego, a w efekcie 

przygotowywać i na bieżąco wdrażać rozwiązania 

wspierające naszych interesariuszy. 
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przygotuj specjalne 

szkolenia dla pracowników, 

związane z profilem 

interesariuszy 

(np. na temat mediacji) 

przygotuj się na deficyt 

kultury dialogu wśród 

uczestników spotkania

wybierz odpowiednie 

osóby z firmy do udziału 

w dialogu, weź pod uwagę 

predyspozycje osobowe, 

nie każdy jest gotowy, 

aby wziąć udział w dialogu

zawsze odpowiadaj 

na oczekiwania

wyprzedź oczekiwania, 

zainicjuj kontakt i spotkania 

(przede wszystkim 

z mediami 

i samorządowcami)

upewnij się, że odpowiedni 

negocjator, czy narrator 

spotkania zadba 

o przestrzeganie 

ustalonych zasad

przygotuj uczciwą informację 

dla mediów, z wyjaśnieniem 

dlaczego brakuje pewnych 

informacji

spotkania i materiały oprzyj 

na solidnej merytoryce

dobrze się przygotuj, 

dowiedz się z jakimi 

problemami boryka się 

lokalna społeczność

dotrzyj do społeczności 

na  najniższym, 

lokalnym poziomie

mów prawdę, jeśli nie znasz 

odpowiedzi na jakieś pytania, 

przyznaj się do tego

dokładnie wyjaśnij cały 

proces „krok po kroku”, 

powiedz jaki jest 

cel spotkania

na bieżąco przeprowadzaj 

weryfikację narzędzi – mów 

i sprawdzaj

operuj racjonalnymi 

argumentami 

(np. firma płaci podatki, 

które zostają w gminie)

pamiętaj, że dialog jest 

ciągłym procesem

poinformuj o rezultatach 

dialogu wszystkich 

uczestników

znajdź ambasadora 

firmy wśród lokalnych 

liderów opinii

zainicjuj konkretne 

działania, np. konkurs 

dla młodzieży, stworzenie 

boiska sportowego etc.

przygotuj politykę 

sponsoringową (np. limit 

sponsoringu na daną gminę

pamiętaj, że skromniej 

(i na temat) znaczy lepiej

20 RAD DLA FIRMY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO PODJĘCIA TRUDNYCH TEMATÓW 
W DIALOGU:

Źródło: Abec. A, Andrejczuk M., Dialog i budowanie relacji z interesariuszami. Podręcznik dla firm., Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 2014
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KOMUNIKACJA Z INTERESARIUSZAMI W CEMEX POLSKA

PRACOWNICY KLIENCI SĄSIEDZI DOSTAWCY MEDIA
• Zdrowie i bezpieczeństwo 

w miejscu pracy

• Rozwój firmy 

• Zaangażowanie 

i satysfakcja klientów

• Rozwój kariery

• Zaangażowanie i satysfakcja 

z produktów i usług

• Rozwój firmy

• Jakość produktów i usług

• Zarządzanie w sposób 

zrównoważony - innowacje, 

wprowadzane produkty 

i rozwiązania

• Rozwój firmy

• Zarządzanie wpływem na 

środowisko

• Zdrowie i bezpieczeństwo

• Przestrzeganie praw człowieka 

• Ochrona bioróżnorodności 

• Transparentna komunikacja

• Wsparcie lokalnych 

społeczności

• Lokalne miejsca pracy 

• Zdrowie i bezpieczeństwo 

• Rozwój firmy 

• Uczciwe warunki współpracy

• Zarządzanie w sposób 

zrównoważony  

• Bieżące informacje na temat 

działalności firmy i branży 

• Informacje o nowych 

rozwiązaniach, produktach 

i wydarzeniach 

• Współpraca przy lokalnych 

i branżowych inicjatywach

• Spotkania Zarządu 

z pracownikami 

• Intranet i newsletter 

(drukowany i elektroniczny)

• Skrzynki w zakładach 

do zadawania pytań

• Spotkania

• Badania opinii pracowników

• Spotkania dla pracowników 

i ich rodzin

• Ankieta Zaangażowania 

Pracowników 

• Pracowniczy portal internetowy 

– Infolinia Centrum Obsługi 

Spraw Pracowniczych

• Wolontariat pracowniczy

• Media społecznościowe

• Konferencje roczne 

• Konferencja sił sprzedaży

• Kwartalne spotkania 

z dyrekcją w zakładach 

• Bezpośrednie spotkania 

z kierownikami sprzedaży 

• Telefoniczne Centrum Obsługi 

Klienta

• Kontakt z Działem Doradztwa 

Technicznego 

• Badania satysfakcji i lojalności 

klientów

• Szkolenia dla klientów na temat 

produktów i technologii

• Platforma internetowa, czaty, 

blog, dzień z ekspertem, 

artykuły

• Strona www.cemex.pl

• Gazetka elektroniczna/

newsletter

• Media społecznościowe: 

YouTube, Twitter, Facebook, 

Instagram

• Katalogi, ulotki

• Prasa branżowa i ogólnopolska 

• Lokalne stacje radiowe

• Konferencje, targi branżowe, 

warsztaty 

• Konkursy dla klientów

• Spotkania dialogowe 

z interesariuszami

• Działalność Fundacji 

• Wolontariat pracowniczy

• Partnerstwo w wydarzeniach 

lokalnych

• Organizacja wydarzeń 

dla społeczności lokalnej

• Gazeta dla lokalnych 

społeczności (dystrybuowana 

w regionie)

• Spotkania z przedstawicielami 

władz i społeczności lokalnych 

• Media społecznościowe: 

Youtube, Twitter, Facebook, 

Instagram

• Strona www.cemex.pl 

i www.budujemyprzyszlosc.org.pl

• Publikacje w lokalnych mediach 

(prasa, internet, radio)

• Regularne spotkania 

i kontakt z Działem Zakupów 

lub z działami operacyjnymi 

• Konferencje, szkolenia

• Internetowa Platforma 

Transportowa 

• Audytowanie pojazdów 

oraz miejsc dostaw

• Portal e-Dostawa 

oraz e-Faktura 

• Media społecznościowe

• Informacje prasowe 

• Spotkania bezpośrednie

• Wycieczki do zakładów

• Organizacja targów i konferencji

• Wywiady i komentarze 

ekspertów

• Artykuły - Reklama

• Branżowe spotkania prasowe 

• Media społecznościowe

• Dążenie do realizacji celu firmy 

• Lepsze rozumienie potrzeb 

pracowników i oczekiwań 

związanych z rozwojem

• Regularna komunikacja

• Zbudowanie zaangażowania, 

zaufania wśród pracowników

• Strategia skoncentrowana 

na klientach

• Zrozumienie potrzeb klientów 

• Dostosowanie produktów 

i rozwiązań do potrzeb klientów

• Wprowadzanie innowacji, 

np. digitalizacja

• Realizacja zobowiązań wobec 

interesariuszy

• Wsparcie lokalnych 

społeczności przez działania 

wolontariuszy i granty 

• Regularna  komunikacja 

• Program dla zrównoważonego 

dostawcy 

• Włączanie do umów zapisów 

dotyczących praw człowieka, 

ochrony środowiska, 

przestrzegania BHP

 • Współpraca z lokalnymi 

dostawcami 

 • Publikacje w mediach

Źródło: Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015/2016 CEMEX Polska

Zainteresowania 

i potrzeby
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Aflofarm Farmacja Polska

Dialog społeczny jest skuteczną metodą rozwiązy-

wania konfliktów. Nie oznacza to jednak, że powinni-

śmy rozmawiać z interesariuszami tylko w sytu-

acjach kryzysowych. Stała współpraca i regularne 

komunikowanie się bardzo często pozwalają uniknąć 

trudnych sytuacji i nieporozumień, które mogą stać 

się przyczyną konfliktu.

Każdy dialog powinien być poprzedzony wewnętrzną 

dyskusją, podczas której definiuje się temat oraz 

cele jakie zamierzamy osiągnąć. To determinuje 

wybór rozmówców, agendy i dostępnych środków. 

Po ich określeniu można przejść do kwestii organiza-

cyjnych. Za etap przygotowania procesu komunikacji 

odpowiedzialny jest inicjator dialogu. Dobrą praktykę 

stanowi przesłanie uczestnikom spotkania krótkie-

go wprowadzenia w jego tematykę, na przykład 

w formie prezentacji. Podczas spotkań bezpośred-

nich ważne jest zaangażowanie moderatora, do 

którego należy uporządkowanie dyskusji i zapewnie-

nie równych szans wszystkim uczestnikom. Na sesję 

dialogową warto zaprosić nie tylko interesariuszy 

firmy, ale również zewnętrznych ekspertów. W myśl 

tej opinii w ramach kampanii antynikotynowej „Nie 

Spal się na Starcie” Aflofarm nawiązał współpracę 

z ekspertami, których rolą było wyjaśnienie badań 

i obalenie rozmaitych mitów związanych z nałogiem, 

między innymi podczas spotkań z młodzieżą. 

W trakcie sesji dialogowej warto również zadekla-

rować chęć wspólnych działań z interesariuszami. 

Dialog musi zakończyć się poinformowaniem drugiej 

strony o tym, jakie będą dalsze kroki służące rozwią-

zaniu określonego problemu.

Dialog można prowadzić na różne sposoby. 

W przypadku dialogu z pracownikami najlepiej 

zorganizować spotkania bezpośrednie, które są naj-

efektywniejszą formą komunikacji. Z kolei debaty 

i dyskusje panelowe w otwartej formie będą 

skuteczne w przypadku kontaktu z szerszą grupą 

odbiorców. Opinie konsumentów poznajemy dzięki 

badaniom konsumenckim. Jednak gdy dostajemy 

informację zwrotną bezpośrednio od klienta, na 

przykład w formie reklamacji, należy pochylić się nad 

nią i rozpatrzyć ją indywidualnie. Dzięki takiemu słu-

chaniu klientów firma może stale doskonalić jakość 

usług i produktów.

Najważniejszą przewagą dialogu nad innymi formami 

rozwiązywania problemu jest możliwość otrzymania 

kompleksowej informacji zwrotnej. Wymiana zdań, po-

glądów, spostrzeżeń – najlepiej w czasie rzeczywistym 

i twarzą w twarz – jest zdecydowanie najefektywniej-

szym sposobem komunikacji, która pozwala złagodzić 

emocje, napięcia, konflikty. Potwierdzają to badania. 

Według raportu Gatehouse, aż 75% praktyków komuni-

kacji wewnętrznej z całego świata uważa, że rozmowy 

face to face są najlepszą formą komunikacji z pracowni-

kami firmy. Jeśli zaś nie może dojść do bezpośredniego 

spotkania, warto umożliwić partnerowi wyrażenie 

opinii w innej formie, np. poprzez badania bądź ankiety. 

| Dialog nie tylko 
w kryzysie, czyli 
dobre praktyki fi rm

Powinniśmy pamiętać o tym, że komunikacja nie polega 

tylko na mówieniu, ale przede wszystkim na słuchaniu – 

i to jest klucz do wzajemnego zrozumienia.

Maciej Bartosik, Aflofarm Farmacja Polska 

ArcelorMittal Poland

Dialog społeczny powinien być stałym elementem 

strategii firmy w komunikacji z interesariuszami, 

a nie narzędziem stosowanym w zależności od 

potrzeb. Organizacje zazwyczaj rozpoczynają dialog 

w sytuacjach kryzysowych. Warto jednak aby po 

opanowaniu kryzysu dialog zagościł na stałe 

w komunikacji prowadzonej przez firmę. 

ArcelorMittal Poland komunikuje się z lokalnymi 

społecznościami – są to najczęściej spotkania orga-

nizowane dwa, trzy razy w roku, na których porusza-

na jest różnorodna problematyka. Do dialogu trzeba 

się przygotować dużo wcześniej; należy zastanowić 

się nad tematyką spotkania, warto także przemy-

śleć, kogo do dialogu zaprosić, kto z interesariuszy 

ma w danym obszarze największy wpływ przekłada-

jący się na lokalne społeczności. Dobrze jest na tym 

etapie kierować się zasadą „mniej znaczy więcej”. 

Proces komunikacji powinien być przygotowany 

z przedstawicielami kluczowych działów, aby poznać 

ich perspektywę i najważniejsze dla nich tematy. 

Firma ArcelorMittal Poland zdecydowała się 

na przeprowadzenie dialogu według standardu 

AA1000, który szczegółowo określa etapy tego 

procesu. 

Do dialogu zapraszamy interesariuszy, których 

wytypowaliśmy wspólnie z przedstawicielami innych 

działów. Zaangażowaliśmy prezesa Zarządu do 

napisania listu do interesariuszy, w którym przed-

stawiony został proces, a także pokrótce wyjaśniony 

standard AA1000, według którego przeprowadzony 

będzie dialog.

Podczas spotkania warto być szczerym i otwarcie 

mówić na przykład o tym, na jakim etapie jest firma 

z danym problemem, przedstawić jej perspektywę, 

która czasem nie jest znana interesariuszom. Ważne 

także, aby z uwagą wysłuchać, co na dany temat 

mają do powiedzenia interesariusze. Ale trzeba się 

do tego dobrze i mądrze przygotować, by na zarzuty 

móc odpowiedzieć bez emocji. W kolejnym etapie 

dobrze jest przyjrzeć się zaproponowanym przez 

nich rozwiązaniom i być może je wdrożyć. 

Należy pamiętać, że dialog z interesariuszami to 

nie jednorazowe działanie. Jeśli firma decyduje się 

rozpocząć tę formę komunikacji, to należy być przy-

gotowanym na jej kontynuowanie. Warto się na to 

zdecydować, gdyż dialog otwiera przed firmą nowe 

horyzonty, pokazuje ciekawą perspektywę, a także 

jest szansą dla organizacji na zyskanie akceptacji ze 

strony społeczności lokalnych. To doskonała forma, 

by poznać oczekiwania każdej ze stron, co w przy-

szłości ułatwi podejmowanie decyzji na poziomie 

firmy.

Anna Bochenek, ArcelorMittal Poland

CCC

Czy dialog i komunikacja to to samo? Oczywiście, że 

nie! W dobie tak doskonale rozwiniętych narzę-

dzi komunikacyjnych coraz trudniej jest nam się 

porozumieć. Czym jest dialog? To przede wszystkim 

chęć zrozumienia drugiej strony, wysłuchania jej. 

W dialogu o wiele cenniejsze jest słuchanie aniżeli 

mówienie, bo jak inaczej poznać potrzeby swojego 

rozmówcy? Istotę dialogu stanowią dociekanie, 

ciekawość drugiego człowieka, odkrywanie nowych 

rozwiązań. Ksiądz Józef Tischner trafnie określił 

tę kwestię: „całość zjawisk, które nas otaczają, 

jest rozumiana, interpretowana i wyznaczana 

w sytuacji relacyjności dwóch osób. Nie może 

zaistnieć przestrzeń całkowicie pusta, niezamiesz-

kała w sposób personalny, gdyż wszystko staje się, 

zaczyna istnieć i, co najistotniejsze, jest rozumiane 

jako tu obecne i rzeczywiste w sytuacji dialogowej”. 

W dialogu nie chodzi o jednostronne komunikaty 

potrzeb, ale o przepływ myśli, bo to właśnie 

z tego przepływu, ze wspólnej wymiany poglądów 

tworzą się idee. Dialog to również istotna nauka. 

Uczy przede wszystkim kolektywnego myślenia, 
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współpracy, cierpliwości i poszanowania drugiego 

człowieka. Istotą dialogu jest zawieszenie, czy 

wręcz odrzucenie swoich poglądów, przekonań 

i schematów myślenia na rzecz wysłuchania drugiej 

strony, konfrontacji z poglądami partnera. Niewąt-

pliwą korzyścią z prowadzenia dialogu jest zbudo-

wanie partnerskich relacji opartych na zaufaniu 

i otwartości, gdzie każda ze stron ma realny wpływ 

na stanowione decyzje. To jedyna droga do wspól-

nego celu.

Przygotowując się do dialogu, warto pamiętać o:

1. Zdefiniowaniu celu i istotności dialogu – o czym 

chcielibyśmy porozmawiać, jaką sytuację rozwiązać, 

w jakich tematach potrzebujemy konsultacji, 

w czym dialog społeczny ma nam pomóc.

2. Określeniu grupy interesariuszy, którzy wezmą 

udział w dialogu.

3. Poinformowaniu interesariuszy o celu dialogu, aby 

dać im możliwość rzetelnego przygotowania się.

4. Zasadzie włączania zdefiniowanej między innymi 

przez normę AA1000, mówiącej o włączeniu inte-

resariuszy do procesu zmian. Z zasadą włączania 

interesariuszy wiążą się dwa kluczowe elementy, 

bez których dialog społeczny traci na znaczeniu: 

zaufanie i otwartość.

5. Równowadze stron dialogu, co oznacza, że każda 

strona ma takie same prawa do własnej oceny 

i komunikowania swojego zdania.

6. Odpowiedzi, ponieważ istotą dialogu społecznego 

jest wypracowanie pomysłów i oczekiwań, które 

w dalszym etapie będą realizowane. Nie należy za-

pominać o informowaniu interesariuszy o postępach 

prac. 

Marta Ryczko, CCC

Grupa Raben

Grupa Raben, operator logistyczny posiadający 

swoje oddziały w ponad pięćdziesięciu lokalizacjach 

w Polsce, doskonale zna wagę oddziaływania na 

lokalne społeczności i rozumie swoją rolę w tym 

procesie. Od 2015 roku w ramach projektu „Wspólna 

droga” firma prowadzi dialog społeczny zgodnie 

z normą AA1000SES. Od tego czasu w dziewięciu 

kluczowych lokalizacjach zostało zorganizowanych 

dwadzieścia siedem spotkań, w których wzięło 

udział ponad dwustu interesariuszy. Podczas sesji 

zgłoszono przeszło trzysta pomysłów dotyczących 

nie tylko poprawy wzajemnych relacji, ale również 

wzmocnienia partnerstwa.

Celem projektu „Wspólna droga” jest poznanie po-

trzeb i oczekiwań interesariuszy oraz informowanie 

o celach i kierunkach rozwojowych firmy. Ponad-

to dążymy do wypracowania systemu wymiany 

informacji w ramach programu konsultacji, a także 

komunikowania zainteresowanym grupom docelo-

wym możliwości czynnego włączenia się w proces 

decyzyjny. Zależy nam również na zebraniu opinii 

zainteresowanych grup społecznych – postulatów, 

oczekiwań, potrzeb, pomysłów dotyczących firmy, 

jej obecności w społeczności lokalnej, możliwości 

współpracy i innych. 

W poprzednich latach postulaty wymagające działań 

korygujących dotyczyły w sporej części współpracy 

z kierowcami i przewoźnikami. Jednym z nich była 

zbyt duża liczba dokumentów w obiegu w transpor-

cie. Po roku analiz i przygotowań, w połowie 2018 

roku przystąpiliśmy do realizacji i wdrażania projek-

tu „Paperless”. Ma on wyeliminować papier 

na etapie przyjęcia towaru od klienta przez kierowcę 

i na wahadłach (brak sortowania dokumentów na 

magazynach). Konieczność posiadania papierowej 

wersji dokumentów przez kierowców pozostanie 

tylko na etapie dostaw. Ponadto w wyniku rozmów 

współpracujący z nami kierowcy mają dostęp do 

nowej linii odzieży roboczej – zaprojektowanej i te-

stowanej wspólnie z zainteresowanymi. Te, jak i inne 

działania realizowane dla kierowców są wynikiem 

kompleksowego programu, jaki powstał po sesjach 

dialogowych w 2015 roku. 

Same sesje to również możliwość jakościowej 

weryfikacji ilościowych danych zebranych podczas 

prowadzonego co dwa lata Badania Zaangażowa-

nia i Satysfakcji Pracowników. Zewnętrzne sesje 

dialogowe stanowią płaszczyznę do nawiązywania 

bliskich relacji z władzami i administracją lokalną 

oraz oświatą.

Projekt „Wspólna droga” stanowi ważny krok na 

drodze odpowiedzialnego i transparentnego zarzą-

dzania relacjami sąsiedzkimi. Ma również bezpośred-

nie przełożenie na biznes – w sesjach biorą udział 

pracownicy oraz partnerzy, którzy niejednokrotnie 

pomogli usprawnić stosowane do tej pory rozwiąza-

nia oraz procesy. Prowadzenie dialogu społecznego 

jest także elementem zarządzania ryzykiem – służy 

mapowaniu obszarów potencjalnie kryzysowych 

i umożliwia firmie przygotowanie działań prewencyj-

nych lub – w najgorszym wypadku – korygujących, 

ale w sposób planowy i z wyprzedzeniem.

Pośrednim wynikiem projektu „Wspólna droga” jest 

opracowanie Strategii Zaangażowania Społecznego. 

Zgłoszone podczas pierwszych sesji dialogowych 

w kluczowych lokalizacjach zagadnienia i oczekiwa-

nia zostały przeanalizowane w trakcie warsztatów 

z zewnętrzną firmą doradczą i pozwoliły nam okre-

ślić obszary, w ramach których wspieramy społecz-

ności lokalne, a są to: środowisko naturalne – offset, 

bezpieczeństwo drogowe i edukacja logistyczna.

Jakub Krzewina, Grupa Raben

2015
Straszyn

Gądki 

Grodzisk Maz.

2016
Pikutkowo

Wrocław

Gliwice

2017
Stryków

Rzeszów

2018
Gądki

Grodzisk Maz.

Liczba sesji 7 6 5 9

Liczba interesariuszy 66 50 28 69

Liczba zgłoszonych sesji 183 86 71 209

Ogólna satysfakcja uczestników - 94% 95% 93%
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| Dialog podstawą 
udanych relacji 
z otoczeniem 

Ada Konczalska, Maciej Wapiński, PSE

Dialog, transparentność i współpraca – na tych 

filarach opiera się utrzymywanie relacji z otoczeniem 

przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Jako ope-

rator systemu przesyłowego i spółka strategiczna dla 

całego sektora energetycznego dbamy o prowadzenie 

dialogu na różnych poziomach i przy użyciu różnych 

kanałów komunikacji.

Jednym z flagowych przedsięwzięć w tym zakresie 

są sesje dialogowe z interesariuszami PSE, które 

organizujemy co roku. Pierwsza odbyła się w 2014 

roku w ramach przygotowania raportu zrównoważo-

nego rozwoju spółki. Wzięło w niej udział 50 osób, 

które reprezentowały kluczowych dla PSE intere-

sariuszy, m.in. administrację centralną, samorządy, 

wykonawców, organizacje pozarządowe, naukowców, 

analityków czy inne spółki z sektora energetycznego. 

Podczas warsztatu uczestnicy mieli okazję przekazać 

swoje uwagi dotyczące wzajemnych relacji i wskazać 

tematy, które zostały później uwzględnione w rapor-

cie zrównoważonego rozwoju PSE. Cały proces był 

zgodny ze standardem AA1000 SES, określającym 

w jaki sposób prowadzić wartościowy i transparentny 

dialog z interesariuszami.

Doświadczenia z pierwszej sesji pozwoliły na udosko-

nalenie procesu i jeszcze bardziej skuteczną komu-

nikację. Ambicją PSE jest, by sesje dialogowe były 

okazją nie tylko do wysłuchania opinii i rekomendacji 

przedstawicieli otoczenia branżowego, lecz także 

możliwością zaprezentowania wyzwań, przed którymi 

stoi operator. Dlatego w pierwszej części spotkania 

przedstawiciele spółki prezentują różne obszary jej 

działalności. W drugiej części uczestnicy, moderowa-

ni przez niezależnych zewnętrznych konsultantów, 

przedstawiają swoje opinie i oczekiwania wobec PSE, 

a także wskazują kluczowe zagadnienia dla każdego 

obszaru wpływu operatora: rynku, gospodarki, środo-

wiska i społeczeństwa oraz pracowników i partnerów 

biznesowych.

Sesje dialogowe PSE stały się ważnym wydarzeniem 

zarówno dla spółki, jak i jej otoczenia, co potwierdza 

duży odsetek osób, które uczestniczą w nich 

od pierwszej edycji. Stale rośnie także frekwencja. 

O znaczeniu spotkań świadczy również obecność 

na nich przedstawicieli rządu - w 2017 roku udział 

w sesji wziął Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu 

ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Ostatnia sesja odbyła się 22 maja 2019 r. w siedzibie 

PSE w Konstancinie-Jeziornie. Wzięło w niej udział 

ponad 100 uczestników, z czego 75 proc. interesariu-

szy uczestniczyło już 

w naszych sesjach dwu 

lub trzykrotnie. Była to 

największa sesja dialogo-

wa w polskiej energetyce.

DIALOG ZE SPOŁECZNOŚCIAMI 
LOKALNYMI
PSE prowadzą obecnie największy w swojej historii 

i jeden z najambitniejszych w Europie programów 

inwestycyjnych w infrastrukturę przesyłową. Rozpo-

czął się w 2017 roku i zakłada zwiększenie długości 

linii 400 kV zwiększy się o 3772 km do 2027 roku. 

Dlatego tak istotny dla spółki jest dialog ze społecz-

nościami lokalnymi i samorządami oraz włączenie ich 

w proces inwestycyjny. Realizujemy to poprzez m.in. 

bezpośrednie rozmowy z burmistrzami i wójtami gmin, 

prezentacje na sesjach rad gmin czy otwarte spotkania 

informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców. Tylko 

w 2018 roku zorgani-

zowaliśmy 688 takich 

spotkań, a w latach 

2016-2018 było ich 

blisko 2 000.

Chcemy być dobrym sąsiadem, dlatego idziemy krok 

dalej i organizujemy także dodatkowe formy komuni-

kacji: wizyty na miejscu inwestycji, infolinie czy punkty 

informacyjne. Elementem dialogu ze społecznościami 

lokalnymi jest także pierwszy w historii spółki konkurs 

na wsparcie projektów w gminach, w których PSE 

prowadzą inwestycje lub eksploatują swoją infrastruk-

turę. W ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” 

wyłoniono 88 projektów, które wprowadzą pozytywne 

oraz trwałe zmiany w lokalnych społecznościach 

i jednocześnie będą służyć mieszkańcom przez długie 

lata. PSE wspierają je finansowo. Dzięki konkursowi 

nawiązujemy trwałe 

relacje z miesz-

kańcami i lepiej 

wsłuchujemy się 

w ich potrzeby.

EUROPEJSKA DEBATA O NOWEJ 
ARCHITEKTURZE RYNKU
Innym kluczowym obszarem komunikacji PSE jest 

dyskusja o konieczności zmiany architektury euro-

pejskiego rynku energii. W opinii PSE obecny model, 

oparty na dużych strefach cenowych i nieuwzględ-

niający kosztów przesyłu energii elektrycznej, nie 

odpowiada na wyzwania przyszłości. Dlatego spółka 

rozpoczęła ogólnoeuropejską dyskusję na temat nowej 

architektury rynku, opartej na węzłach. Optymalizuje 

on wykorzystanie zasobów wytwórczych i sieciowych, 

a cena energii odzwierciedla koszt dostawy energii do 

odbiorcy. 

Eksperci PSE przygotowali opracowanie „Europejski 

rynek energii elektrycznej – diagnoza”, która stało się 

podstawą do dialogu na ten temat. W 2018 i 2019 

roku zorganizowaliśmy trzy debaty dotyczące zmiany 

modelu rynku: dwie w Brukseli i jedną w Warszawie. 

Dzięki temu o nowej architekturze rynku zaczęto 

mówić poza wąskim gronem ekspertów – temat jest 

dyskutowany przez przedstawicieli administracji 

w Polsce i Unii Europejskiej, uczestników rynku, 

dziennikarzy i analityków.

WSPÓŁPRACA KLUCZEM 
DO CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Elektroenergetyka w coraz większym stopniu opiera 

się na systemach IT i automatyzacji. To szansa dla 

całej branży, ale także zagrożenie, na które trzeba zna-

leźć skuteczną odpowiedź. Jedną z podstaw skutecznej 

cyberobrony jest współpraca między spółkami, admini-

stracją i służbami. Od szybkości wymiany informacji 

i znajomości procedur może zależeć bezpieczeństwo 

całego  systemu. PSE mają ambicje być liderem tej 

współpracy, do czego niezbędny jest dialog między 

różnymi podmiotami. W 2018 roku po raz pierwszy 

zorganizowaliśmy konferencję PolEx, wzorowaną na 

amerykańskim pierwowzorze GridEx. To seria warszta-

tów przeznaczonych specjalnie dla ekspertów od cy-

berbezpieczeństwa w branży energetycznej. PolEx był 

pierwszym tak dużym szkoleniem dla całego sektora 

w Polsce i okazją do wymiany doświadczeń oraz naj-

lepszych praktyk w zakresie ochrony systemów OT i IT. 

Kontynuacją PolEx była międzynarodowa konferencja 

Cybersecurity Conference for Energy Sector, zorga-

nizowana przez PSE w czerwcu 2019 r. w Krakowie. 

W czasie debat, prezentacji i interaktywnych szkoleń 

przedstawiono najnowsze rozwiązania z zakresu 

cyberbezpieczeństwa w energetyce oraz dyskutowano 

o współpracy całego sektora. Takie cykliczne szkolenia 

i konferencje mają na celu budowanie wzajemnego za-

ufania między spółkami i instytucjami oraz tworzenia 

„kultury cyberbezpieczeństwa” w całej branży.

88
projektów nagrodzonych 
w konkursie
„WzMOCnij swoje otoczenie”

1916
spotkań ze społecznościami 
lokalnymi w ramach projektów 
inwestycyjnych

100+
uczestników
czwartej sesji dialogowej
PSE



2322

DIALOG Z INTERESARIUSZAMI
Grupa Kapitałowa PGE utrzymuje trwałe relacje z oto-

czeniem, opierając je na zaufaniu, otwartości i dialogu. 

Dlatego w 2014 roku zapoczątkowaliśmy cykl sesji 

dialogowych – Panele Interesariuszy. Spotkania owo-

cują precyzowaniem oczekiwań interesariuszy wobec 

Grupy PGE, ale także formułowaniem opinii na temat 

kluczowych zagadnień jakie Grupa powinna poruszyć 

w swoich raportach rocznych. 

Ostatni Panel Interesariuszy odbył się 26 październi-

ka 2017 roku w siedzibie PGE. O jego prawidłowość 

i transparentność zadbało Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli 

kluczowych grup interesariuszy GK PGE z obszarów 

administracji rządowej, mediów, organizacji branżo-

wych i pozarządowych oraz partnerów biznesowych, 

środowiska naukowe, akcjonariuszy i inwestorów, 

a także konkurencję, klientów, przedstawicieli 

lokalnych społeczności, regulatorów i pracowników. 

Dyskusja miała prowadzić do wyboru priorytetowych 

zagadnień, które według interesariuszy powinny być 

kluczowe dla Grupy. Efektem spotkania było wyłonie-

nie najważniejszych tematów omawianych w spra-

wozdaniach pozafinansowych za lata 2017 i 2018 

oraz w raporcie zintegrowanym GK PGE za 2017 rok. 

FORA ENERGETYCZNE
PGE Dystrybucja regularnie prowadzi spotkania part-

nerskie z przedstawicielami władz samorządowych. 

Co dwa lata każdy z oddziałów spółki organizuje 

Forum Energetyczne dla samorządowców, na którym 

przedstawiciele PGE Dystrybucja rozmawiają o współ-

pracy, planach inwestycyjnych, potrzebach i ocze-

kiwaniach z prezydentami, burmistrzami miast oraz 

wójtami gmin. Podczas spotkań omawiane są między 

innymi tematy związane z kluczowymi inwestycjami 

na terenach działalności poszczególnych oddziałów 

spółki. Dużo uwagi poświęca się sposobom regulacji 

stanu prawnego gruntów zajętych przez urządzenia 

elektroenergetyczne, podkreślając rolę aktywnego 

uczestnictwa obu stron w procesie tworzenia miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Fora Energetyczne są także doskonałym miejscem do 

prezentacji oczekiwań gmin i powiatów wobec PGE 

Dystrybucja oraz wypracowywania najkorzystniejszych 

zasad współpracy.

Pośród tematów podejmowanych podczas Forów Ener-

getycznych dla samorządowców przeważają zazwyczaj 

kwestie związane z bieżącą realizacją inwestycji sie-

ciowych oraz planowaniem przestrzennym. Samorzą-

dowcy i przedstawiciele spółki PGE Dystrybucja widzą 

potrzebę uzgodnienia gminnych planów zagospoda-

rowania przestrzennego i projektów założeń do planu 

zaopatrzenia w energię elektryczną z planem rozwoju 

PGE Dystrybucja. Dialog i wypracowanie wspólnych 

założeń już na etapie tworzenia i aktualizacji doku-

mentów planistycznych pozwala na zracjonalizowanie 

i stabilność inwestycji. Prowadzi także do zmniejszenia 

kosztów usług energetycznych. 

Energetycy podczas spotkań z samorządowcami 

prezentują już zrealizowane inwestycje i omawiają 

| Rodzaje dialogu 
w Grupie Kapitałowej 
PGE

Maciej Szczepaniuk, Grupa PGE 
plany na najbliższe lata. Fora Energetyczne pozwalają 

również zdefiniować wyzwania i ukazują możliwości 

dla efektywniejszej współpracy PGE Dystrybucja 

z samorządami. Taka współpraca zapewnia dynamicz-

ny rozwój regionów oraz poszczególnych gmin 

i powiatów. 

WSPÓŁPRACA Z CENTRAMI 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Na terenie działania spółki PGE Dystrybucja Oddział 

Łódź zdecydowana część sieci energetycznej to linie 

napowietrzne usytuowane na otwartej przestrzeni. 

Z tego względu narażone są one na oddziaływanie 

czynników zewnętrznych, szczególnie silnych wiatrów. 

Po dużej awarii energetycznej w 2017 roku przed-

stawiciele PGE Dystrybucja Oddział Łódź znaleźli się 

w sztabie kryzysowym przy wojewodzie łódzkim. Od 

tamtego czasu zacieśniła się współpraca pomiędzy 

Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 

(WCZK) i PGE Dystrybucja Oddział Łódź. Przedstawi-

ciele spółki oraz WCZK zainicjowali spotkania (trwały 

one od grudnia 2017 do czerwca 2018 roku) poświęco-

ne zasadom współpracy z przedstawicielami gmin 

w poszczególnych Rejonach Energetycznych. Omówio-

no na nich wzajemne oczekiwania stron oraz wypraco-

wano rozwiązania pozwalające skutecznie i sprawnie 

przekazywać informacje podczas awarii energetycz-

nych. Uczestników zapoznano z procedurami obowią-

zującymi w przypadku wystąpienia awarii o charakte-

rze masowym. Rezultatem spotkań było powołanie 

(w wypadku wystąpienia awarii o charakterze maso-

wym) w każdym z Rejonów Energetycznych łącznika 

z Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, 

a zarazem członka sztabu kryzysowego. Dodatkowo 

wojewoda łódzki wraz z PGE Dystrybucja Oddział Łódź 

wystosował pismo do starostów i prezydentów miast, 

w którym zaleca umieszczanie na stronach interne-

towych wszystkich gmin informacji o planowanych 

wyłączeniach oraz zachęca do korzystania z newslet-

tera planowanych wyłączeń. 

Bezpośrednie spotkania pozwoliły wypracować roz-

wiązania, które pozwolą sprawnie pracować w sytu-

acjach szczególnie trudnych – podczas awarii energe-

tycznych. Były również sposobnością pokazania, w jaki 

sposób pracuje branża energetyczna, jakie procedury 

muszą być zachowane w przypadku występowanie 

awarii masowych, szczególnie te gwarantujące bezpie-

czeństwo ludzi i urządzeń. W efekcie spotkań rozbu-

dowano też komunikację gmin z mieszkańcami, która 

dotychczas była prowadzona w niewielkim stopniu. 

Uruchomiono systemy powiadomień na stronach inter-

netowych gmin, systemy SMS oraz zaczęto korzystać 

z newsletterów planowanych wyłączeń.

Spotkania z samorządowcami trwały od grudnia 2017 r. 

do czerwca 2018 roku. Wzięło w nich udział około 

85% zaproszonych do rozmów przedstawicieli władz 

samorządowych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Prowadzenie dialogu ze społecznościami lokalnymi, 

interesariuszami zewnętrznymi w obszarze realizowa-

nych i planowanych inwestycji wpływa na postrzeganie 

inwestora jako odpowiedzialnego i rzetelnego partnera 

biznesowego. Dlatego Grupa PGE realizuje inwestycje 

w oparciu o najlepsze rozwiązania na rynku, by zapew-

nić bezpieczeństwo dostaw energii. Przed rozpoczę-

ciem każdej inwestycji badamy skalę jej oddziaływania 

na otoczenie i staramy się minimalizować jej wpływ na 

środowisko naturalne. W tym celu prowadzimy dialog 

z lokalnymi społecznościami, władzami gmin i organi-

zacjami pozarządowymi, konsultujemy nasze plany i in-

westycje. Informujemy o naszym wpływie na środowi-

sko, działaniach mających zmniejszać ten wpływ oraz 

możliwościach rozwoju regionu i powstających nowych 

miejscach pracy. 

Grupa PGE, jako organizacja świadoma swojego wpły-

wu na otoczenie, nieustannie stara się zapobiegać 

i łagodzić niekorzystny wpływ swojej działalności na 

środowisko naturalne. Podczas podejmowanych de-

cyzji o modernizacjach i nowych inwestycjach zawsze 

ważnym kryterium jest dla nas efekt środowiskowy. 

Dlatego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 

(PGE GiEK), przygotowując się do realizacji kluczowych 

projektów inwestycyjnych, odpowiedzialnie planuje 

szereg działań niezbędnych do przeprowadzenia przed 

uruchomieniem inwestycji. Jednym z nich jest proces 

komunikacji i konsultacji społecznych, a zwłaszcza we-

wnętrzna i zewnętrzna komunikacja projektu inwesty-

cyjnego wspierająca inwestycję poprzez minimalizację 

spekulacji wokół prowadzonych działań, zwiększanie 

akceptacji dla tych działań oraz budowanie pozytyw-
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nego wizerunku inwestora wewnątrz, a zwłaszcza 

na zewnątrz organizacji. 

PGE GiEK przygotowuje kluczowe komunikaty dotyczą-

ce projektów, postępu prac, znaczenia tych projektów 

i ich rezultatów dla spółki oraz otoczenia społecznego 

i przyrodniczego. Spółka odpowiada także na zdia-

gnozowane ryzyka i obawy ze strony społeczności 

lokalnych oraz ich reprezentacji.

PGE GiEK prowadzi przede wszystkim komunikację 

bezpośrednią. Przedstawiciele spółki biorą udział 

w debatach z różnymi grupami interesariuszy, podczas 

których prezentowane są realizowane i planowane 

projekty. W czasie debat strony mają sposobność 

przedyskutowania konsultowanych projektów, wymia-

ny informacji i poglądów, odpowiedzi na pytania oraz 

zasięgnięcia opinii ekspertów. 

| Dialog 
z interesariuszami 
w projektach 
inwestycyjnych

Tomasz Gasiński, Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS kierując się zasadą odpowiedzialności 

za wpływ, jaki prowadzona działalność może wywierać 

na otoczenie, dużą wagę przywiązuje do właściwego 

i zadowalającego kształtowania relacji ze społeczeń-

stwem, sąsiadami, lokalnymi mieszkańcami. 

Grupa LOTOS w sposób czynny prowadzi dialog ze 

swoimi kluczowymi interesariuszami. Jest to dla nas 

ważne narzędzie służące do budowy zaufania wśród 

interesariuszy. Poprzez aktywną komunikację z naszym 

otoczeniem staramy się niwelować ryzyka związane 

z bieżącą działalnością firmy oraz aktywnie odpowia-

dać na potrzeby naszych interesariuszy.  

MAPA INTERESARIUSZY GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS
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Przykładem podejmowanego dialogu są konsultacje 

społeczne, które przeprowadzane są przed rozpoczę-

ciem ważnych inwestycji na terenie rafinerii. Takie kon-

sultacje przeprowadzone zostały m.in. przez rozpoczę-

ciem strategicznego inwestycyjnego projektu EFRA.

Projekt EFRA jest kontynuacją technologicznego uno-

wocześniania rafinerii gdańskiej i naturalnym dopełnie-

niem konfiguracji przerobu ropy naftowej powstałej 

w ramach inwestycyjnego Programu 10+. Nowe insta-

lacje, zintegrowane z działającym w rafinerii ciągiem 

technologicznym przerobu ropy naftowej, umożliwią 

dostarczenie na rynek dodatkowych ilości poszukiwa-

nych produktów. Realizacja Projektu EFRA oznacza 

więcej cennych produktów wyprodukowanych z każdej 

baryłki ropy w gdańskiej rafinerii. 

Przed rozpoczęciem projektu EFRA, aby przybliżyć 

zainteresowanym stronom informacje związane z cha-

rakterystyką planowanego nowego procesu - kokso-

wania, jego skalę i zasięg, zrealizowano szereg spotkań 

stanowiących element dialogu z interesariuszami. Do 

wzięcia udziału w spotkaniach zaproszono przedstawi-

cieli m.in.: Rady Miasta Gdańska, Wydziału Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydziału Inspekcji 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Gdańsku, Departamentu Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-

logicznej, samorządu lokalnego (Wójta gminy Pruszcz 

Gdański, Sołtysów Przejazdowa, Bogatki, Wiślinki), 

Zarządu i Rady Osiedla Stogi i Rudniki sąsiadujących 

z LOTOSEM, Polskiego Klubu Ekologicznego (Koło 

Stogi) oraz lokalnych mieszkańców. 

Spotkania organizowane były w formie panelu dysku-

syjnego, podczas którego zainteresowane osoby 

i strony mogły przedstawić swoje pytania, uwagi 

i sugestie, rozwiać wątpliwości. Na spotkaniach poru-

szano kwestie dotyczące oddziaływań i innowacyjności 

planowanej inwestycji, przybliżono dokumentację 

(np.: raport o oddziaływaniu na środowisko). W ramach 

panelów dyskusyjnych przedstawiono także ogólne 

informacje dotyczące przyszłej strategii inwestycyjnej, 

obecnych warunków środowiskowych wokół terenu rafi-

nerii,  informowano też o wykonanych w ostatnim czasie 

inwestycjach oraz najbliższych planach inwestycyjnych.

W ramach spotkań zorganizowana została również wy-

cieczka terenowa, w celu przybliżenia lokalizacji i skali 

planowanych inwestycji. 

Informowanie społeczeństwa o planowanej inwestycji 

było również elementem procedury postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, co 

zostało przedstawione w decyzji Prezydenta Gdańska 

o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przed-

sięwzięcia.

W ramach dodatkowych działań informacyjnych w pra-

sie branżowej i branżowych portalach internetowych 

oraz materiałach prasowych  pojawiały się informacje 

o planach inwestycyjnych Grupy LOTOS  związanych 

z programem „Efektywność i rozwój”. Częścią tego 

programu była analizowana instalacja do konwersji 

ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej. Ponadto 

informacje o planowanej inwestycji były podane do pu-

blicznej wiadomości poprzez tablice ogłoszeń, stronę 

internetową Urzędu Miasta w Gdańsku oraz zamiesz-

czono je  w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Dzięki otwartej rozmowie, poznaniu oczekiwań i opinii 

naszych interesariuszy możemy w lepszy sposób odpo-

wiadać na ich potrzeby, wzmacniać relacje oraz budo-

wać wzajemne zrozumienie i  zaufanie, a tym samym 

niwelować potencjalne ryzyka związane z akceptacją 

interesariuszy dla naszej działalności operacyjnej oraz 

planów rozwojowych.  

| Dialog z samorządami 
i mieszkańcami miast: 
współpraca w dobrym 
klimacie 

Agnieszka Kazimierska, Fundacja Veolia Polska

Fundacja Veolia Polska realizuje projekty w ramach 

szeroko pojętej działalności CSR Grupy Veolia. 

Są to głównie przedsięwzięcia edukacyjne związane 

z ochroną środowiska, gospodarką obiegu zamkniętego 

i podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkań-

ców. Wszystkie te inicjatywy mają wspólny mianownik 

– współpracę międzysektorową. Jednym z programów 

jest Szkoła Liderów Miast, której kolejna edycja realizo-

wana będzie na Warmii i Podlasiu. 

Liderzy potrzebni są wszędzie, zarówno w małych oraz 

dużych miastach, w zakładach pracy, jak i w społeczno-

ściach lokalnych i samorządach, w każdym z obszarów 

życia ekonomicznego i społecznego, a ścisła współpra-

ca między nimi daje niezwykłe efekty i pozwala spro-

stać nawet największym trudnościom. Wzmacnianie 

liderstwa i przywództwa oraz wspieranie potencjału 

rozwojowego lokalnych liderów to wyzwania, z jakim 

mierzymy się w programie Szkoła Liderów Miast.

Już od momentu uruchamiania projektu nawiązujemy 

ścisłą współpracę z samorządem i mieszkańcami miast, 

w których realizowane są kolejne edycje. Wspólnie 

komunikujemy i zapraszamy do programu, a następ-

nie razem wybieramy spośród zgłoszonych aplikacji 

przyszłych uczestników programu. W trakcie realizacji 

przedsięwzięcia aktywni są także włodarze miast oraz 

przedstawiciele rad miejskich. Biorą oni udział w orga-

nizowanych warsztatach dla liderów oraz wspierają ich 

w formułowaniu trafnej diagnozy potrzeb mieszkań-

ców, ale też często mogą sami zasięgnąć opinii liderów, 

którzy reprezentują wszystkie grupy mieszkańców da-

nego miasta. Liderzy bowiem to osoby wywodzące się 

ze wszystkich trzech sektorów : społecznego, prywat-

nego i samorządowego. Wierzymy, że jedynie poznanie 

zdania przedstawicieli wszystkich mieszkańców i taka 

szeroka współpraca pozwalają zauważyć wszystkie 

aspekty codziennego życia lokalnego. W opinii Fundacji 

Veolia Polska i przedstawicieli Fundacji Szkoła Liderów, 

która jest operatorem programu, decyzje wypracowane 

w formule dialogu społecznego są najbardziej trafne 

i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. 

Jednak aby wypracowywać decyzje, należy liderów 

nauczyć współpracy i wspierać ich rozwój w trzech 

obszarach kompetencji. Pierwszy obszar dotyczy ich 

osobistych umiejętności liderskich, rozumienia swojej 

roli w społeczności, uświadomienia własnego potencja-

łu jako liderów i członków grupy oraz przygotowania do 

przeprowadzania zmian. Drugi obszar to umiejętności 

indywidualne i grupowe związane z prowadzeniem 

dialogu w sytuacji konfliktu, komunikacji swoich po-

stulatów i potrzeb oraz wywierania wpływu. Ostatnim 

obszarem, z którego korzystają lokalni liderzy, są umie-

jętności diagnozy sytuacji, projektowania rozwiązań 

i scenariuszy rozwoju lokalnej społeczności.

Z uwagi na fakt, że pracujemy z liderami, czyli silnymi 

osobowościami, osobami, które na co dzień angażują 

się w życie społeczne w różnych obszarach, są przed-

stawicielami organizacji pozarządowych, lokalnych 

mediów, jak też przedsiębiorcami, opracowujemy takie 

formy warsztatów, aby zmuszały do współpracy. 

Bywa, że nie jest to łatwe i dochodzi do podziałów, ale 

ostatecznie efektem jest zespołowa decyzja w kwestii 
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wyboru problemu, nad którym liderzy się pochylą 

i wspólnie będą wypracowywać jego rozwiązanie. Nasi 

liderzy, mimo że mieszkają w małych miastach, nie za-

wsze się znają, dlatego ważnym elementem programu 

jest integracja i wzajemne poznanie, które są kluczowe 

dla dialogu i współpracy. 

Świadomi liderzy, kompetentni przywódcy czy przy-

gotowani do współpracy mieszkańcy – to ogromne 

wsparcie dla samorządu i włodarzy miast, a wiadomo, 

że w mieście władza leży w wielu rękach.  

| Wartość dialogu 
z dostawcami 

Ewa Wojciechowicz, Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu:

Skąd pomysł na organizowanie specjalnych spotkań 

dialogowych tylko z dostawcami firmy?  

Krzysztofa Bełz, Katarzyna Woźniak, 

Coca-Cola HBC

— Coca-Cola HBC bardzo aktywnie prowadzi dialog 

z interesariuszami w różnych obszarach. Nasz dział 

zakupów dostrzegał konieczność skoncentrowania 

się właśnie na dostawcach. Spotkania z tą grupą 

interesariuszy zawsze obfitowały w wiele cennych 

informacji zwrotnych – zarówno dotyczących naszej 

współpracy, jak i tego, co interesującego dzieje się 

na rynku. Spotkanie dialogowe dało nam szansę te 

informacje usystematyzować i porozmawiać o tym, 

jak usprawnić naszą pracę w przyszłości. Dotychczas 

prowadziliśmy sesje dialogowe dla szerszego grona 

interesariuszy. Obecnie w wybranych krajach 

zaczęliśmy organizować jednodniowe spotkania 

z dostawcami, dzięki czemu jeszcze lepiej poznajemy 

ich potrzeby i oczekiwania oraz wspólnie wypra-

cowujemy rozwiązania, które wspierają realizację 

celów zrównoważonego rozwoju.

Czy były jakieś trudności z zaangażowaniem dostaw-

ców? 

— Ogromnie motywujący jest fakt, że dostawcy 

przyjęli tę inicjatywę z entuzjazmem, a lista gości 

bardzo szybko została zapełniona. Założyliśmy, że 

z każdej firmy przybędzie maksymalnie dwoje przed-

stawicieli, ale niektóre przedsiębiorstwa chciały 

zgłosić nawet czteroosobowy zespół. Ostatecznie 

w wydarzeniu brały udział siedemdziesiąt dwie oso-

by, z czego ponad czterdziestu uczestników stano-

wili dostawcy z różnych branż.  

Jak przebiegało spotkanie? 

– Celem pierwszej jego części było poinformowa-

nie dostawców, jakie działania jako Coca-Cola HBC 

Polska podejmujemy w zakresie zrównoważonego 

rozwoju, jakie mamy strategiczne cele i jak je chcemy 

realizować – od poszanowania praw człowieka, 

przez bardzo konkretne zobowiązania środowisko-

we i społeczne, po rozwiązania w łańcuchu dostaw. 

Podczas drugiej części słuchaliśmy tego, co nam 

chcą powiedzieć dostawcy. Spotkanie nie było pro-

wadzone według standardu AA1000. Przypominało 

raczej burzę mózgów, której cel stanowiło wypra-

cowanie tak zwane quick wins, które mogą wspierać 

realizację celów zrównoważonego rozwoju. Dostaw-

cy podczas spotkania mieli więc okazję poczuć się 

jak partnerzy działający na rzecz wspólnego celu. 

Nasze codzienne zadania jako działu zakupów pole-

gają głównie na rozmowach na temat cen, warunków 

współpracy bądź terminów dostaw. Tym razem było 

zupełnie inaczej. Pytaliśmy, co w naszej współpracy 

moglibyśmy poprawić i w jakich obszarach podejmo-

wać nowe inicjatywy. Biorąc pod uwagę to, jak szero-

ka jest nasza agenda zrównoważonego rozwoju, 

bez zaangażowania dostawców, jako spółka, nie 

bylibyśmy w stanie zrealizować wszystkich naszych 

Rozmowa z Krzysztofą Bełz i Katarzyną Woźniak, Coca-Cola HBC 
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celów. Pierwsze opinie, które do nas dotarły od do-

stawców, wyrażały zaskoczenie, że prowadzimy tak 

wiele różnorodnych działań.

Czy taka formuła okazała się skuteczna? 

– Tak, bo pozwoliła nam nie tylko na szybkie 

wypracowanie konkretnych rozwiązań, ale nawet 

terminów, w których można je wdrożyć. Uczestnicy 

dyskusji zostali podzieleni na dwie grupy. Każda 

z nich pracowała nad innym zagadnieniem. Pierw-

szym tematem było: Zrównoważona współpraca 

w łańcuchu dostaw, drugim: Ekodesign i nowe trendy 

w cyklu życia produktu. W pierwszej grupie skupili-

śmy się na dostawcach surowców, a w drugiej – na 

dostawcach opakowań. Moderatorami byli pracowni-

cy firmy. W efekcie udało nam się wypracować dzie-

więć konkretnych pomysłów do realizacji oraz tak 

zwane quick stepy, które pokazały nam, że czasem 

trzeba naprawdę niewiele, aby dokonać konkretnej 

zmiany i zyskać widoczny efekt. I to było największą 

wartością tego warsztatu. Pewne działania, które 

wypracowaliśmy wspólnie, są już wdrożone, inne 

wymagają dłuższych przygotowań, zatem na ich 

realizację musimy jeszcze poczekać. 

Co udało się zaplanować? 

– Bardzo szybko wprowadziliśmy biodegradowalny 

środek do mycia lodówek, a mamy tych lodówek 

kilka tysięcy. Z firmą, która sprząta nasze biura, pod-

jęliśmy działanie mające na celu zmniejszenie liczby 

koszy na śmieci, co realnie przekłada się między 

innymi na redukcję zużycia worków na śmieci. Wpro-

wadziliśmy dodatkowe zapisy dotyczące produkcji 

materiałów marketingowych, wpływające na zmniej-

szenie emisji CO2 i efektywny recykling. 

Nie dałoby się wypracować tego samodzielnie?

– Czasami potrzebujemy szerszego forum, żeby 

skonsultować nasze inicjatywy i je zweryfikować 

z naszymi partnerami, poznać ich opinię.

A jakie działania zaplanowaliście na przyszłość? 

– Ustaliliśmy na przykład, że zanim wdrożymy nowe 

opakowanie na rynek, będziemy je konsultować z fir-

mami recyklingowymi i z dostawcami, aby było ono 

jak najbardziej przyjazne środowisku. Taki sposób 

prowadzenia współpracy w łańcuchu dostaw odpo-

wiada na nasze zobowiązanie World Without Waste. 

To deklaracja, że do 2030 roku ekwiwalent wszyst-

kich naszych opakowań, które wprowadziliśmy do 

konsumenta, zbierzemy i poddamy recyklingowi. 

Aby było to możliwe, musimy włączać jak największą 

liczbę interesariuszy i budować z nimi odpowiednie 

warunki do tworzenia tego typu procesów. I jedno-

cześnie już na etapie projektowania musimy wie-

dzieć, jak takie opakowanie powinno być wykonane, 

by w całości można było je poddać recyklingowi. 

Jak współpraca z dostawcami będzie wyglądać 

w przyszłości? 

– Planujemy kontynuację spotkań, choć w nieco innej 

konwencji. Zamierzamy łączyć standard dialogowy 

z formą warsztatową. Zastanawiamy się, czy jeden 

warsztat w ciągu roku wystarczy, bo okazuje się, 

że istotnych tematów do omówienia jest sporo. 

Oczywiste jest, że musimy patrzeć na tę współpracę 

cross-funkcyjnie, niestandardowo. Czyli tworzyć 

zespoły projektowe, w których znajdują się przed-

stawiciele wszystkich obszarów w firmie, aby do 

jak najszerszego grona kierować wyzwania zrówno-

ważonego rozwoju. Tak naprawdę każdy z nas jest 

za coś odpowiedzialny, bo realizujemy te cele na 

różnych poziomach, w różny sposób. Każda decyzja, 

każde działanie, każdy proces ma znaczenie.

Czy widzicie, że jesteście inspiratorem dla dostawców, 

że oni także wprowadzają zmiany?

– To obopólna korzyść. My raczej chcemy budować 

przestrzeń do tego, żeby jak najwięcej podmiotów 

współpracowało na rzecz naszego otoczenia, by ten 

wpływ był maksymalnie pozytywny. Wiemy, że nie 

jesteśmy w stanie tego zrobić sami. Jest nam miło, 

jeżeli na nasze zaproszenie chętnie odpowiadają 

partnerzy. Dostawcy byli entuzjastycznie nasta-

wieni i w tym roku będziemy z nimi realizować kilka 

ciekawych inicjatyw. Jako duża firma czujemy się 

zobowiązani do tego, żeby swoimi kompetencjami, 

wiedzą, ekspertyzą dzielić się z innymi. I chętnie to 

robimy. 
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| Autorki i autorzy

MACIEJ BARTOSIK, swoją przygodę z PR 

i marketingiem zaczynał w Image Group, jedynej 

w Polsce organizacji pozarządowej, która zajmowała 

się wsparciem wizerunkowym fundacji i stowarzy-

szeń. Następnie przez kilka lat pracował w agencjach 

Telma Communications Agency oraz Linkleaders, 

gdzie współpracował z takimi klientami, jak Skanska 

Property Poland, Czerwona Torebka, Małpka Express, 

Grupa Atlas i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 

Lotnicze”. W 2016 roku dołączył do zespołu Aflo-

farm Farmacja Polska. Jako PR Manager współtwo-

rzył strategię komunikacji wizerunkowej firmy. 

W maju 2019 roku zmienił stanowisko w Aflofarmie 

na Project Managera w dziale marketingu.

KRZYSZTOFA  BEŁZ, External Affairs & CSR 

Manager w Coca-Cola HBC

ANNA BOCHENEK, główny specjalista, Biuro 

Komunikacji i Dialogu Lokalnego. Pracę w firmie 

ArcelorMittal Poland rozpoczęła w 2005 roku, tuż 

po studiach, jako asystent-tłumacz. Od 2009 roku 

pracuje w Biurze Komunikacji, wspierając projekty 

związane z komunikacją wewnętrzną oraz zewnętrz-

ną. Obecnie zajmuje się również promocją firmy oraz 

działaniami związanymi z dialogiem lokalnym. Ukoń-

czyła filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim 

oraz public relations na Uniwersytecie Ekonomicz-

nym w Katowicach.

DARIA DRABIK, absolwentka Uniwersytetu 

Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Od lat 

działa w obszarze społecznej odpowiedzialności 

biznesu. Entuzjastka nowych technologii w edukacji, 

współtworzyła kilka programów prowadzonych przez 

Fundację Orange, specjalizuje się w komunikacji 

i badaniach wpływu społecznego. Obecnie w Orange 

Polska koordynuje projekt „Wyłącz ego. Zrozum 

drugiego” we współpracy z norweskim Nansen 

Center for Peace and Dialogue. 

TOMASZ GASIŃSKI, kieruje pracą Biura Zarzą-

dzania Ryzykiem Grupy LOTOS S.A., gdzie odpowiada 

za rozwój kultury i narzędzi oraz profesjonalizację 

zarządzania ryzykiem w Grupie  Kapitałowej LOTOS 

S.A. Zaangażowany od wielu lat w promowanie 

w Polsce podejścia do biznesu opartego na zasadach 

zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju. 

Współpracował m.in. z grupami roboczymi powo-

łanymi w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowie-

dzialności Przedsiębiorstw przy Prezesie Rady Mini-

strów. Autor podręczników „Zrównoważony biznes” 

i „Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego 

rozwoju biznesu”.

AGNIESZKA KAZIMIERSKA, Manager ds 

projektów strategicznych Fundacji Veolia Polska. 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-

wie oraz studiów podyplomowych CSR Strategia od-

powiedzialnego biznesu, ukończonych na Akademii 

Leona Koźmińskiego w Warszawie. Certyfikowany 

koordynator wolontariatu pracowniczego. Współ-

tworzyła oraz wdrożyła strategię wolontariatu pra-

cowniczego w Grupie PZU, organizatorka pierwszej 

w Polsce sesji dialogowej na temat wolontariatu 

pracowniczego. Obecnie współautorka  projektów 

społecznych  skierowanych do lokalnych społecz-

ności. Współpracuje z samorządami i koordynuje 

realizację strategicznych projektów Fundacji Veolia 

Polska.

ADA KONCZALSKA, dyrektor Departamentu 

Komunikacji w Polskich Sieciach Elektroenergetycz-

nych. Ekspert z zakresu komunikacji strategicznej 

w biznesie. Specjalizuje się w innowacyjnym obszarze 

zarządzania komunikacją w zmianie. W PSE kieruje 

obszarem zarówno komunikacji korporacyjnej, jak 

i inwestycyjnej, a także wspiera działalność społecz-

ną spółki i zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej 

PSE. Aktywnie koordynuje aktywność PSE na arenie 

międzynarodowej i komunikację spółki na rynku 

europejskim. Piastuje również stanowisko Sekretarza 

Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej 

Rady Energetycznej. Doświadczenie zawodowe 

zdobywała prowadząc własną firmę, jak również 

pracując dla kancelarii prawnych. Przez 10 lat zarzą-

dzała dużą agencją PR - jako Dyrektor Zarządzająca 

i Wiceprezes. Współpracowała z największymi 

polskimi spółkami, międzynarodowymi korporacjami 

i kancelariami prawnymi przy strategicznym budowa-

niu wizerunku oraz zarządzaniu komunikacją. 

INGA K. KOWALEWSKA, psycholog biznesu 

ze specjalizacją z psychologii śledczej, wykładow-

ca akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i w Poznaniu, 

szkoleniowiec, trener oraz szef zespołów public rela-

tions z dwudziestoletnim doświadczeniem w biznesie. 

Specjalizuje się w dziedzinie relacji biznesowych oraz 

reorganizacji struktur i procesów głównie w spółkach 

giełdowych. Zajmuje się diagnozowaniem, przeciw-

działaniem i rozwiązywaniem sytuacji trudnych 

i kryzysowych (spory zbiorowe, kradzieże, mobbing, 

wyciek informacji, zmiany wynagrodzeń, zwolnienia 

i inne), wprowadzaniem zmian w organizacji oraz stra-

tegiami komunikacji w sytuacjach podwyższonego 

ryzyka. Od 2005 roku pracuje ze spółkami przygoto-

wującymi się do debiutu na rynku kapitałowym oraz 

ze spółkami w procesie delistingu.

JAKUB KRZEWINA, absolwent Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. Od początku kariery 

zawodowej związany z mniej lub bardziej z szero-

ko pojętą komunikacją marketingową. Realizował 

projekty dla jednego z największych koncernów 

piwowarskich w Polsce – m.in. angażując studentów 

w juwenalia, ale też wprowadzając nowe produkty na 

rynek. Od trzech lat odpowiada za CSR i komunikację 

wewnętrzną w Grupie Raben. Angażujące środowisko 

pracy, transparentna komunikacja i dialog z pra-

cownikami to dla niego podstawa. Najbardziej ceni 

sobie motywowanie pracowników tak, aby nie tylko 

realizowali odgórnie zlecone projekty tylko tworzyli 

własne – oddolnie. Uważa, że są wówczas dużo 

bardziej prawdziwe, trwałe, a ostatecznie również 

wiarygodne i efektywne. Prywatnie ogranicza spoży-

wanie mięsa, ubiera się głównie w second hand’ach 

i rzadko marnuje jedzenie. Lubi dziką przyrodę i po-

dróże, a kiedy cisza mu doskwiera  – chętnie wycho-

dzi potańczyć przy solidnym electro.

KATARZYNA MRÓZ, Menedżerka projektów 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zajmowała się 

komunikacją w dużej grupie kapitałowej z branży 

energetycznej oraz koordynowała prace nad budową 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzial-

nego Biznesu. Brała udział w pracach zespołu ds. dia-

logu ze społecznościami lokalnymi, współpracowała

z pełnomocnikiem ds. etyki i zajmowała się szeroko

koordynowaniem działań z zakresu CSR. Absolwent-

ka studiów podyplomowych PR i CSR na Akademii 

Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie w Genewie. 

IZABELLA ROKICKA, Dyrektorka Komunikacji  

i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu CEMEX 

Europa, Członkini Zarządu CEMEX Polska. Od dziesię-

ciu lat założycielka i Prezeska Fundacji CEMEX Budu-

jemy Przyszłość. Aktywnie angażuje się w promowa-

nie idei zrównoważonego rozwoju i bliską współpracę 

z lokalnymi społecznościami. Inicjatorka dialogów 

z interesariuszami CEMEX, odpowiedzialna za stwo-

rzenie nagradzanych w wielu konkursach Raportów 

Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska. Brała 

udział w tworzeniu globalnej strategii odpowiedzial-

nego biznesu oraz wdrożyła strategię zrównoważo-

nego rozwoju w CEMEX Polska. Laureatka nagrody 

„Ludzie, którzy zmieniają biznes” z 2015 roku. 
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| NotatkiMARTA RYCZKO, Manager ds. CSR i współpracy 

z UNICEF w CCC S.A., z wykształcenia germanistka, 

absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

studiów podyplomowych m.in. z zarządzania zasoba-

mi ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie 

z zakresu zarządzania projektami, obsługi klienta 

i CSR w międzynarodowych firmach.

MACIEJ SZCZEPANIUK, rzecznik prasowy 

Grupy PGE

MACIEJ WAPIŃSKI, specjalista koordynator 

w Sekcji ds. Relacji z Mediami w Departamencie 

Komunikacji, w Polskich Sieciach Elektroenergetycz-

nych. Dziennikarz i analityk mediów społecznościo-

wych. Doświadczenie zdobywał w prasie, stacjach ra-

diowych i ogólnopolskich portalach informacyjnych.

KATARZYNA WOŹNIAK, absolwentka Szkoły 

Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. 

Przez wiele lat pracowała w firmach produkujących 

opakowania. Obecnie w Coca-Cola HBC na stano-

wisku Starszego Kupca. Organizatorka konferencji 

Suppliers Sustainability Day dla dostawców firmy. 

Zaangażowana w inicjatywy Działu Zakupów zwią-

zane ze zrównoważonym rozwojem oraz propagowa-

niem wiedzy na temat opakowań.
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