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ANITA BŁASZCZAK

Pod koniec stycznia, gdy rozpoczynaliśmy cykl publikacji 
dotyczących odpowiedzialności biznesu, koronawirus 
wydawał się odległym zagrożeniem. Teraz, w połowie 
marca, gdy wysyłamy ten dodatek do druku, żyjemy już 

w zupełnie innej, dużo bardziej niepewnej rzeczywistości. 
W takich czasach odpowiedzialność jest kluczowa. Zarówno 
odpowiedzialność firm, które nie powinny śrubować cen za 
niezbędne artykuły (w tym konieczne do powstrzymania 
pandemii środki higieniczne), jak i odpowiedzialność 
polityków i każdego z nas – by nie wykorzystywać kwarantanny 
do załatwiania zaległych spraw w urzędach. W przeciwnym 
razie jedynym rozwiązaniem będzie coraz silniejsze dokręcanie 
regulacyjnej śruby. Kolejne zakazy i nakazy będą wprawdzie 
utrudniać życie, lecz przy rosnącym poczuciu zagrożenia i tak 
spotkają się z poparciem większości. To poczucie zagrożenia – 
teraz związane z obawami przed koronawirusem, 
a długoterminowo z lękiem o skutki zmian klimatycznych 
i degradacji środowiska – zwiększa naszą otwartość na 
regulacje i kontrole. Być może niedługo rola CSR zostanie 
wchłonięta przez compliance, czyli pilnowanie zgodności 
działań firmy z przepisami prawa, które zostawiają biznesowi 
coraz mniejsze pole manewru. Tym bardziej, że w tym samym 
czasie narasta, widoczna też w badaniach rynkowych, presja
ze strony konsumentów i pracowników. Częściej niż 
w poprzednich latach zwracali na nią uwagę eksperci 
i menedżerowie uczestniczący teraz w naszych debatach, 
którzy podkreślali też rolę odpowiedzialnego przywództwa. 
Tym bardziej że prawdziwi liderzy biznesu są bardzo potrzebni 
w niepewnych, czasach, gdy słabnie zaufanie do liderów 
politycznych. 

To od liderów biznesu zależy, czy i jak bardzo ich firmy 
skorzystają z 20-letniego już dorobku polskich organizacji, 
ekspertów i działaczy związanych z CSR. Pod względem 
rozwiązań, praktycznych narzędzi, jakości ekspertów 
uczestniczących w międzynarodowych gremiach nie musimy 
mieć kompleksów wobec rozwiniętych państw Zachodu. Gorzej 
jest z podejściem do zrównoważonego rozwoju, do CSR, który 
przez sporą część firm traktowany jest jako dodatek
do normalnego biznesu. Przekłada się to na podejście
do raportowania niefinansowego (którego jakość po pierwszym 
udanym roku specjalnie się nie poprawiła) oraz podejście firm 
do nowych wymagań. Dlatego warto zwrócić uwagę na to,
co i jak robią liderzy globalnych korporacji. A oni zgodnie 
z anglosaskim powiedzeniem, że jeśli nie możesz tego pokonać, 
przyłącz się, starają się być w awangardzie prośrodowiskowych 
i proklimatycznych inicjatyw. I szukają w nich sposobu
na zdobycie przewagi konkurencyjnej swoich firm.

Odpowiedź
na niepewne czasy
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ANITA BŁASZCZAK

Prawie 160 ofert pracy dla 
specjalistów CSR opubliko-
wano w  ubiegłym roku na 
portalu rekrutacyjnym 

Pracuj.pl. To prawie sześciokrotnie 
więcej niż w połowie minionej de-
kady, gdy aktywności związane ze 
społeczną odpowiedzialnością 
biznesu były z reguły dodatkowym 
zadaniem dla specjalistów ds. Pu-
blic Relations czy HR w  firmach. 
Widoczny w ostatnich latach wzrost 
liczby miejsc pracy dla specjalistów 
i menedżerów CSR potwierdza, że 
społeczna odpowiedzialność biz-
nesu – rozumiana także jako zrów-
noważony rozwój firm – przestała 
być w Polsce rynkową niszą doce-
nianą przez niewielką grupę mię-
dzynarodowych korporacji i czoło-
wych polskich spółek. Do tej 
zmiany walnie przyczyniły się regu-
lacje, w tym zwłaszcza wprowadzo-
ny unijną dyrektywą z  2014 r. 
obowiązek poszerzonego raporto-
wania informacji niefinansowych. 

Unijne regulacje, które w Polsce 
weszły w życie przed trzema laty, 
sprawiły, że w krótkim czasie kilka-
krotnie zwiększyła się liczba rapor-
tów niefinansowych – co przyczy-
niło się też do zwiększonego zapo-
trzebowania na specjalistów w tej 
dziedzinie. Według danych Pracuj.
pl rekordową liczbę ofert pracy 
(198) specjaliści ds. CSR, zrówno-
ważonego rozwoju czy projektów 
społecznych mieli w  2018 r. – 
w pierwszym roku obowiązkowych 
publikacji niefinansowych z dany-
mi za 2017 r. 

Ukazały się wtedy 174 raporty, 
czyli ponad 3,5-krotnie więcej niż 
rok wcześniej. Natomiast w  ubie-
głym roku – jak wynika z udostęp-
nionych „Rzeczpospolitej” danych 
KNF – emitenci przekazali do pu-
blicznej wiadomości łącznie 178 
raportów na temat informacji nie-
finansowych za 2018 r. – 99 spra-
wozdań i 79 oświadczeń. 

Czynnik rynkowy

Jak ocenia Piotr Biernacki, wice-
prezes Stowarzyszenia Emitentów 
Giełdowych (SEG) i prezes Funda-
cji Standardów Raportowania, to 

dzięki unijnej dyrektywie świado-
mość znaczenia kwestii niefinanso-
wych dociera do zarządów spółek. 
Co prawda niekiedy z  oporami – 
w  pierwszym cyklu raportowania 
zarządy niekiedy nie wiedziały 
nawet, że ich spółka opublikowała 
jakiś dodatkowy raport. Świado-
mość top menedżerów wzrosła 
przy okazji ubiegłorocznych publi-
kacji raportów za 2018 r., gdy część 
spółek zaczęła przykładać większą 
wagę do zamieszczanych w rapor-
tach danych.

Zdaniem Piotra Biernackiego to 
przede wszystkim regulacje są 
czynnikiem sprawczym zmieniają-
cym podejście firm do CSR, który 
coraz częściej jest dzisiaj tłumaczo-
ny nie jako społeczna odpowie-
dzialność biznesu, ale jego odpo-
wiedzialność za zrównoważony 
rozwój. Jednak obok regulacji duży 
wpływ miał też czynnik rynkowy, 
gdyż informacjami niefinansowymi 
mocniej zaczęli interesować się 
zarządzający funduszami i  ich 
analitycy. 

Tej zmiany podejścia inwesto-
rów, która idzie do nas ze świata, 
w  tym z  Europy Zachodniej, 
w  pierwszej kolejności doświad-
czyły duże spółki, które mają wśród 
akcjonariuszy zagraniczne fundu-
sze. Ich analitycy zaczęli ostatnio 
dopytywać o emisje gazów cieplar-
nianych, przeciwdziałanie zmia-
nom klimatycznym, ochronę praw 

człowieka, równość płci i różnorod-
ność we władzach firm. – To gigan-
tyczna zmiana, która już zaszła na 
świecie, a w Polsce dopiero raczku-
je – twierdzi Piotr Biernacki, doda-
jąc, że na razie tylko kilka funduszy 
ma zespoły, które potrafią analizo-
wać dane niefinansowe. 

Na równi z Europą

Sytuacja szybko może się jednak 
zmienić, tym bardziej że również 
polscy inwestorzy zaczynają zmie-
niać swoje podejście. – Inwestowa-
nie społecznie odpowiedzialne nie 
tylko pozwala uzyskać lepsze stopy 
zwrotu, ale nawet ograniczyć ryzy-
ko – podkreśla w mediach Bartosz 
Pawłowski, dyrektor ds. inwestycji 
bankowości prywatnej mBanku, 
który jesienią zeszłego roku wpro-
wadził dla swych klientów banko-
wości prywatnej nową Strategię 
Zrównoważoną ESG. 

Umożliwia ona inwestowanie 
w portfele akcji i obligacji spełnia-
jące kryteria pozafinansowej 
analizy, która bierze pod uwagę 
wpływ na środowisko (E jak envi-
ronmental), społeczną odpowie-
dzialność (S jak social responsibi-
lity) i ład korporacyjny (G jak go-
vernance).

To nowe podejście inwestorów 
w  połączeniu z  regulacjami może 
się stać kolejnym impulsem do 

rozwoju szeroko rozumianego CSR, 
który ma w Polsce około 20-letnią 
historię. Można uznać, że pod tym 
względem jesteśmy na równi z naj-
bardziej rozwiniętymi krajami Unii, 
gdzie – jak przypomina Olivier de 
Schutter, profesor Uniwersytetu 
w Leuven i Kolegium Europejskie-
go w Natolinie – w oficjalnym dys-
kursie koncepcja CSR pojawiła się 
w  2000 r. w  związku z  przyjętą 
wtedy strategią lizbońską. Strategia 
miała przyspieszyć wzrost i zwięk-
szyć konkurencyjność europejskiej 
gospodarki z  pomocą odpowie-
dzialnych działań firm dbających 
o dobre miejsca pracy i zrównowa-
żony rozwój. 

W  Polsce, przy dwucyfrowym 
wówczas bezrobociu, brakowało 
jakichkolwiek miejsc pracy, ale już 
wtedy powstało Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu, będące dzisiaj 
największą organizacją pozarządo-
wą zajmującą się CSR i zrównowa-
żonym rozwojem. –  Rozwiązania 
systemowe i narzędzia dla firm były 
na bieżąco wprowadzane w Polsce 
z  dużą pomocą organizacji poza-
rządowych promujących CSR i in-
stytucji upowszechniających stan-
dardy. Nie mamy tu się czego 
wstydzić w porównaniu z krajami 
Europy Zachodniej – twierdzi Ma-
rzena Strzelczak, dyrektorka gene-
ralna i członkini zarządu FOB. 

Jak przypomina, w  2000 r. po-
wstało pierwsze w Polsce Centrum 
Etyki Biznesu w  warszawskiej 
Akademii Leona Koźmińskiego, 
a rok później, po roku działalności 
na świecie, jako pierwsza w Euro-
pie zaczęła działać polska sieć 
platformy UN Global Compact. 
Byliśmy też pierwszym krajem 
Europy Środkowo-Wschodniej, 
w którym Giełda Papierów Warto-
ściowych wprowadziła już w 2009 
r. wskaźnik społecznie odpowie-
dzialnych spółek, Respect Index 
(zastąpiony po dziesięciu latach 
WIG-ESG) – czytaj str. 32.

Menedżerowie się uczą

Irena Pichola, partner i lider ze-
społu ds. zrównoważonego rozwo-
ju w  Polsce i  Europie Środkowej 
w firmie doradczej Deloitte, zwraca 
uwagę, że Polska szybko włączyła 
się w  międzynarodowe struktury 

   Regulacje i nacisk opinii społecznej     
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CSR. W  2002 r. Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu weszło do euro-
pejskiego stowarzyszenia CSR Eu-
rope, a  w  2009 r. dołączyło do 
World Business Council of Susta-
inable Development. 

Marzena Strzelczak przypomina, 
że chociaż w  awangardzie CSR 
przez lata były w  Polsce spółki 
międzynarodowych korporacji, to 
pierwszym korporacyjnym rapor-
tem społecznym był u nas opubli-
kowany w 2003 r. raport PKN Orlen.  
Trzy lata później Grupa TP SA 
(obecnie Orange) wydała pierwszy 
raport przygotowany zgodnie ze 
standardem GRI, a w 2010 r. FOB 
wraz z  PWC, ACCA Polska i  CSR 
Consulting zorganizowały pierwszą 
edycję konkursu Raporty Społecz-

ne, do którego zgłoszono 17 rapor-
tów – głównie spółek międzynaro-
dowych korporacji. 

Ze świadomością ogółu polskie-
go biznesu, w  tym nawet dużych 
firm, było już gorzej. W  badaniu 
FOB przeprowadzonym w 2003 r. 
wśród menedżerów 500 najwięk-
szych firm tylko co czwarty twier-
dził, że dobrze zna koncepcję od-
powiedzialności społecznej bizne-
su. Połowie badanych była ona 
„raczej” znajoma, a prawie co trzeci 
przyznał, że niewiele wie na ten 
temat. 

Kilka lat później, w 2010 r., zna-
jomość CSR wśród menedżerów 
wzrosła do ponad 80 proc., zaś 
kolejne przeprowadzone w 2014 r. 
badanie FOB i  firmy doradczej 

KPMG potwierdziło, że polscy 
szefowie nie tylko znają koncepcję 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu, ale także doceniają jej 
wartość. Niemal ośmiu na dziesię-
ciu z  ponad setki ankietowanych 
wtedy przedstawicieli kadry me-
nedżerskiej dużych i  średnich 
przedsiębiorstw oceniło, że prowa-
dzenie biznesu zgodnie z koncep-
cją CSR korzystnie wpływa na 
wyniki firmy. 

Fachowy przewodnik

Zdaniem Marzeny Strzelczak, 
paradoksalnie, pozytywny wpływ 
na rozwój świadomości społecznej 
miał globalny kryzys finansowy 

2008 r., a w Polsce trudne kwestie 
hipotecznych kredytów waluto-
wych. – Ich konsekwencją był 
wzrost oczekiwań dotyczących roli 
wartości i etyki w biznesie, które są 
podstawą CSR – wyjaśnia dyrek-
torka FOB. 

W rozwoju CSR pomogła również 
norma ISO 26000  – opublikowana 
na świecie w  2010 r., a  dwa lata 
później dostępna w polskim tłuma-
czeniu. Określana jako przewodnik 
po świecie CSR, definiuje ona od-
powiedzialność organizacji w sied-
miu podstawowych obszarach,  
w tym także środowiskowym. Jak 
zaznaczali eksperci FOB, jej publi-
kacja była tym ważniejsza, że część 
firm (zwłaszcza tych małych i śred-
nich) nie zdawała sobie nawet 

    kształtują nowe strategie firm

Źródło: CSR Info, KNF, SEG, FSR, FOB

Raportowanie niefinansowe w Polsce 2015-2018, w szt.

Standardy i zbiory zasad wykorzystane
w raportach niefinansowych spółek giełdowych, w szt.

Raporty niefinansowe spółek giełdowych
– według sektorów

Raporty niefinansowe spółek giełdowych
opublikowane w 2019 r., w proc.
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sprawy z tego, że prowadzą działa-
nia CSR. 

Najnowsze, ogłoszone w marcu, 
badanie EFL „CSR w  MŚP pod 
lupą” dowodzi, że w tej kwestii zbyt 
wiele się od tamtego czasu nie 
zmieniło (patrz ramka). I to pomi-
mo uruchomionego w  2012 r. za 
pieniądze z Unii dużego programu 
PARP dla sektora MŚP. Promował 
on odpowiedzialne zarządzanie 
firmą, w tym podejście do klientów 
i dostawców, pracowników, społe-
czeństwa i środowiska naturalnego. 

Czas profesjonalistów

Lepiej było w dużych firmach. To 
głównie dzięki nim pod koniec 
pierwszej dekady XXI w. po kryzy-
sie finansowym podejście do CSR 
zaczęło się profesjonalizować. Jak 
przypomina Irena Pichola, to rów-
nież wtedy pojawiło się sporo ini-
cjatyw zachęcających firmy do 
odpowiedzialnego prowadzenia 
biznesu. W tym okresie, w 2011 r., 
dzięki staraniom CSR Consulting 
oraz Grupy TP SA pojawiła się 
polska wersja standardu AA 1000 
– najpopularniejszego narzędzia 
wykorzystywanego w dialogu z in-
teresariuszami firm. Coraz częściej 
mówiono o zrównoważonym roz-
woju, łącząc zaangażowanie spo-
łeczne z kompetencjami bizneso-
wymi firm. 

Elementem profesjonalizacji 
podejścia do społecznej odpowie-
dzialności biznesu było utworzenie 
studiów podyplomowych z  CSR 
w Akademii Leona Koźmińskiego. 
Jednak dopiero na początku mi-
nionego roku – po dwóch latach 
starań FOB – Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej zdecy-

dowało, że specjalista do spraw 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw będzie oficjalnie 
włączony do klasyfikacji zawodów 
i  specjalności. Chodziło o  grupę 
„specjalistów do spraw zarządzania 
i  organizacji”, co miało nastąpić 
przy okazji nowelizowania klasyfi-
kacji w 2020 r., ale ostatnio przesu-
nięto tę zmianę na przyszły rok. 

Pracy dla specjalistów i  mene-
dżerów CSR czy zrównoważonego 
rozwoju nie zabraknie. Z roku na 
rok przybywa bowiem regulacji 
w  tym obszarze, a  także nowych 
wymagań dotyczących raportowa-
nia niefinansowego, które od 2020 
r. ma też uwzględniać kwestie kli-

matyczne. Rośnie presja nie tylko 
regulatorów, ale również pracowni-
ków, konsumentów – całej opinii 
publicznej zwracającej coraz 
większą uwagę na odpowiedzialne 
działania firm. 

Co prawda od dwóch lat Polska 
nie jest już objęta globalnym bada-
niem agencji Edelman, w  którym 
ostatnio aż 92 proc. ankietowanych 
wskazało, że szefowie firm powinni 
zabierać głos w ważnych społecz-
nie sprawach, ale również w  na-
szym kraju rosną oczekiwania wo-
bec biznesu. Według ubiegłorocz-
nego raportu „Ziemianie atakują”, 
który przygotowała firma Kantar 
na podstawie badania 4 tys. Pola-

ków, ponad siedmiu na dziesięciu  
uważa, że stan, w jakim znalazła się 
Ziemia, jest poważny i  wymaga 
natychmiastowych działań. 55 proc. 
uczestników sondażu Kantara 
wskazało, że jeśli mamy uniknąć 
katastrofy ekologicznej, niezbędne 
są działania rządu. Jednak niemal 
równie dużą rolę Polacy przypisują 
koncernom energetycznym i elek-
trowniom (51 proc.), a spora grupa 
(28 proc.) liczy na zaangażowanie 
całego biznesu. Ankietowani wska-
zują, że firmy powinny przechodzić 
na odnawialne źródła energii, 
ograniczać emisję CO2, rozwijać 
ekologiczne produkty i  usługi. 
Wymaga to jednak strategicznego 
podejścia do CSR, bo wtedy zrów-
noważony rozwój staje się trwałym 
elementem strategii biznesowej. 

Piotr Biernacki zwraca uwagę, że 
w czołowych firmach na Zachodzie 
strategie biznesowe już od dawna 
są zintegrowane ze zrównoważo-
nym rozwojem. Nikt tam nie robi 
oddzielnej strategii CSR, bo w stra-
tegii biznesowej są uwzględnione 
różne aspekty rozwoju firmy – 
w tym klimatyczny, środowiskowy 
– i  to również w  wieloletniej per-
spektywie.

Wciąż dużo PR,  
a mało strategii

Z ubiegłorocznej edycji badania 
„CSR w praktyce” Francusko-Pol-
skiej Izby Gospodarczej (CCIFP) 
wynika, że tylko 36 proc. przedsię-
biorstw ma długofalową strategię 
społecznej odpowiedzialności. 
Prawie połowa ankietowanych firm 
przyznała, że angażuje się w dzia-
łania CSR doraźnie, w  zależności 
od  możliwości i potrzeb. A główną 
potrzebą – czyli najważniejszym, 
i to zyskującym na znaczeniu, po-
wodem zaangażowania w CSR – są 
kwestie wizerunkowe. Co prawda 
przybywa też przedsiębiorstw, 
które swoje zaangażowanie tłuma-
czą systemem wartości, w tym po-
trzebą prowadzenia firmy w spo-
sób zrównoważony z myślą o spo-
łeczeństwie i  środowisku. 
W  ubiegłym roku ten powód 
wskazała już ponad połowa firm 
badanych przez CCIFP.

Jak jednak wynika z badań Delo-
itte, w  Polsce tylko 19 proc. firm 
wskazuje poprawę jakości życia 
społeczeństwa jako kluczowy cel 
biznesu, podczas gdy globalna 
średnia to 30 proc. Nadal wśród 
najczęściej realizowanych działań 
CSR uczestniczące w  badaniach 
polskie firmy wskazują wsparcie 
organizacji charytatywnych i daro-
wizny.Źródło: FOB, ARC Opinia i Rynek

Największe zagrożenia dla świata
Wskazania Polaków, w proc.

Priorytety rozwojowe dla firm 
Wskazania Polaków, w proc.
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Jedynie 24 proc. małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce deklaruje znajomość terminu CSR – wynika 
z ubiegłorocznego badania firmy EFL na grupie 500 
przedstawicieli sektora MŚP z całego kraju.
Ogłoszony w marcu br. raport z badania „CSR w MŚP pod 
lupą” zwraca jednak uwagę, że nawet jeśli małe i średnie 
firmy mają kłopot z terminologią, to nieźle wypadają pod 
względem faktycznego zaangażowania w CSR. Po 
zapoznaniu się z jego definicją już 67 proc. ankietowanych 
przedsiębiorców deklaruje, że działa w myśl filozofii 
zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. 
Jednak aktywność w tym obszarze rzadko jest związana 
ze strategicznym podejściem do CSR, a najczęściej 
wynika ze spontanicznego „porywu serca”. Z reguły jest to 
poryw serca szefów – 70 proc. badanych przez EFL firm 
wskazuje, że inicjatywa należy do kierownictwa. Jedynie 
co piąty twierdzi, że impuls do zaangażowania w CSR 
pochodzi od pracowników. Ich brak zainteresowania takimi 
działaniami pracodawcy jest też jedną z najczęściej 

wskazywanych barier (45 proc. badanych), które 
zniechęcają małe i średnie firmy do prospołecznej 
i prośrodowiskowej aktywności. Dużo większą barierą jest 
brak wiedzy, jak można takie działania zorganizować
(71 proc. badanych), oraz brak środków na ich  realizację 
(69 proc.) Dla połowy MŚP istotnym ograniczeniem jest 
brak czasu – w mniejszych firmach nie ma zwykle 
specjalistów ds. CSR ani działów komunikacji czy HR. 
Prawie czterech na dziesięciu przedstawicieli sektora 
wśród barier wskazuje też brak przekonania kadry 
zarządzającej, że działania CSR wpłyną pozytywnie na 
funkcjonowanie firmy. Opłacalność takiej aktywności jest 
z kolei najczęściej wskazywaną zachętą do działań CSR. 
Podobnie jak dla dużych spółek również dla MŚP liczą się 
wizerunkowe korzyści. Siedem na dziesięć badanych firm 
MŚP docenia wpływ CSR na poprawę lub budowanie 
swego dobrego wizerunku, zwiększenie rozpoznawalności 
marki i uważa, że to dobry sposób na dotarcie z nią do 
nowych klientów. ∑

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY MAJĄ WIĘCEJ PRAKTYKI NIŻ WIEDZY O CSR
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Chociaż dla większości Pola-
ków głównym kryterium 
wyboru pracy pozostaje 
wysokość wynagrodzenia, 

to już ośmiu na dziesięciu pytanych 
o opinię mówi, że zwraca uwagę na 
społeczną odpowiedzialność 
ewentualnego pracodawcy.

Tylko 14 proc. kandydatów do 
pracy, którzy pod koniec 2019 r. 
wzięli udział w  Confidence Index 
– cyklicznym badaniu firmy rekru-
tacyjnej Michael Page – stwierdziło, 
że nie ma dla nich znaczenia podej-
ście pracodawcy do CSR. Zdecydo-
wanie więcej – bo aż 81 proc. ankie-
towanych – wskazało, że praca 
w społecznie odpowiedzialnej fir-
mie jest dla nich ważna, a dla 37 
proc. bardzo ważna. Wśród osób 
przed 30. rokiem życia ponad po-
łowa uważa to za bardzo ważną 
kwestię.

Nadal jesteśmy poniżej średniej 
dla 13 badanych krajów Europy (87 
proc. uznaje, że praca w odpowie-
dzialnej firmie jest dla nich ważna), 
ale zmiana jest znacząca w porów-
naniu z  końcem 2016 r. Wtedy 
praca w takiej firmie była istotna 
dla dwóch trzecich Polaków. 

Podobny wynik przynoszą naj-
nowsze badania agencji zatrudnie-
nia Randstad: ośmiu na dziesięciu 
polskich pracowników deklaruje, 
że chcieliby pracować wyłącznie 
dla firm, które cechuje strategia 
społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Jak zaznacza Joanna Ku-
bik, starszy menedżer w Randstad 
Polska, aż 57 proc. badanych zwra-
ca na to uwagę na etapie poszuki-
wania zatrudnienia, a  Polska pod 
tym względem jest w europejskiej 
czołówce. 

Nie tylko deklaracje

Deklaracje przekładają się coraz 
częściej na działania. Katarzyna 
Bończewska z  Michael Page po-
twierdza, że w praktyce rekrutacyj-
nej widać, że coraz ważniejszy jest 
temat etyki i  CSR. Wprawdzie te 

aspekty nie odgrywają kluczowej 
roli przy podejmowaniu decyzji 
o przyjęciu oferty (nadal zmienia-
my pracę głównie dla możliwości 
rozwoju i wyższych zarobków), ale 
mogą zwiększyć atrakcyjność pra-
codawcy. Według Confidence Index 
w minionym roku przybyło osób, 
dla których chęć zatrudnienia 
w bardziej etycznej firmie jest jed-
nym z powodów decyzji o zmianie 
pracy. Wpływ kwestii etycznych na 
tę decyzję, który przed trzema laty 
wskazał co czwarty z  polskich 
kandydatów, w najnowszym bada-
niu z końca 2019 r. potwierdzał już 
co trzeci. 

Również Dorota Hechner, eks-
pertka firmy rekrutacyjnej Hays 
Poland, ocenia, że dużą zmianą 
wobec ubiegłych lat jest wzrost 
liczby kandydatów kierujących się 
postrzeganiem pracodawcy i  jego 
branży. W  tegorocznym badaniu 
Hays Poland już 8 proc. pracowni-
ków wskazało wizerunek praco-
dawcy jako najważniejszy powód 
rozważania zmiany pracy. A szcze-
gólnie wrażliwi na tę kwestię są 
najmłodsze pokolenia. 

Pokazują to także niedawne ba-
dania portalu rekrutacyjnego Pra-
cuj.pl. Prawie sześciu na dziesięciu 
kandydatów wskazało, że szczegól-
nie zależy im na organizacjach, 
które dają swoim pracownikom 
możliwość wsparcia prospołecz-
nych, proekologicznych działań. – 
Takie nastawienie widać szczegól-
nie u 30- i 20-latków. To oni najczę-
ściej chcieliby pracować dla firm 
akcentujących swoje zaangażowa-
nie w działania prospołeczne i re-
dukujące negatywny wpływ na 
środowisko – mówi Konstancja 
Zyzik, menedżer ds. rekrutacji 
w Pracuj.pl.

Jak ocenia Dorota Hechner, na 
wzrost znaczenia CSR ma wpływ 
sytuacja na rynku pracy, która 
sprzyja specjalistom. Mając duży 
wybór ofert pracy, biorą pod uwagę 
więcej cech potencjalnego praco-
dawcy niż kiedyś. Przez lata anali-
zowali oferty pracodawców głów-
nie pod względem wynagrodzenia, 
możliwości rozwoju oraz lokaliza-
cji, od dwóch lat zależy im także na 

tym, by firma była odpowiedzialna, 
etyczna i  ceniona za działania 
społeczne. 

– Dlatego odpowiedzialni spo-
łecznie pracodawcy mogą liczyć na 
większe zainteresowanie kandyda-
tów i  większą liczbę aplikacji na 
ogłoszenia rekrutacyjne niż firmy, 
które nie angażują się w takie dzia-
łania – zaznacza Hechner, dodając, 
że na znaczeniu zyskuje kwestia 
spójności wyznawanych wartości. 
Od kilkunastu miesięcy kandydaci 
zwracają szczególną uwagę na 
proekologiczną postawę firm. 

Ważne też dla menedżera

Paulina Łukaszuk z Hays Poland 
zwraca uwagę, że szczególną wraż-
liwość na kwestie CSR przejawiają 
osoby aplikujące na kluczowe sta-
nowiska – dyrektorskie i zarządcze. 
Kandydaci na wysokie stanowiska 
chcą z kolei mieć pewność, że dołą-
czą do firmy, w której będą mogli 
podejmować moralne, zgodne z ich 
wartościami decyzje. 

Potwierdza to styczniowe bada-
nie firmy rekrutacyjnej Bigram. 
Ponad jedna dziesiąta badanych 
menedżerów.(90 proc. z  nich to 
osoby 36+) wśród czynników 
zwiększających ich satysfakcję 
z pracy wskazała odpowiedzialność 
społeczną pracodawcy, a 16 proc. 
zwraca na nią uwagę przy wyborze 
oferty.

Zdaniem Katarzyny Bończew-
skiej z Michael Page kandydaci na 
stanowiska zarządcze często chcą 
wiedzieć, jakie decyzje podejmuje 
się w  firmie i  czy są one zgodne 
z  zasadami etyki, ponieważ sami 
będą musieli w nich uczestniczyć. 

– Coraz częściej zdarza się, że 
kandydaci nie są zainteresowani 
pracą w organizacji lub branży, bo 
nie odpowiada im kultura przed-
siębiorstwa albo uważają działania 
firmy za nieetyczne – twierdzi 
ekspertka Michael Page. Rosnące 
znaczenie społecznej odpowie-
dzialności firm widać też po tym, że 
coraz częściej chcą chwalić się 
swoimi aktywnościami CSR już na 
etapie ogłoszenia o pracę. 

Odpowiedzialnym firmom łatwiej 
zdobyć i utrzymać pracowników

KADRY | Coraz częściej kandydaci nie są zainteresowani pracą, bo nie odpowiada im kultura tego przedsiębiorstwa 

Czy ważna jest dla Ciebie praca w społecznie odpowiedzialnej firmie?
Odpowiedzi kandydatów, w proc.

Chęć pracy w społecznie odpowiedzialnej firmie według branż 
Osoby, dla których jest to ważne, w proc.
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Duże firmy na świecie na 
potęgę inwestują w ener-
getykę odnawialną i  wła-
sne stacje recyklingu 

wody, ograniczają odpady, szukają 
sposobów na wykorzystanie su-
rowców wtórnych i  nowych bar-
dziej „zielonych” produktów 
i usług. Chociaż tę rosnącą od kilku 
lat odpowiedzialność środowisko-
wą wymuszają uciążliwe dla wielu 
firm regulacje prawne, to coraz 
więcej przedsiębiorstw dostrzega 
pozytywną stronę zachodzących 
zmian. I chce ją wykorzystać. 

Dobrze pokazało to tegoroczne 
globalne badanie opinii szefów 
dużych firm, PwC CEO Survey. 
Według niego prezesi obawiają się 
skutków zmian klimatycznych 
(w tym kolejnych regulacji), lecz ich 
lęk jest nieco mniejszy niż przed 
czterema laty. Więcej globalnych 
szefów zwraca uwagę na związane 
z  obecną sytuacją nowe szanse. 
W tym roku już 30 proc. prezesów 
(prawie dwukrotnie więcej niż 
w 2010 r.) stwierdziło, że odpowiedź 
ich firmy na inicjatywy klimatyczne 
pozytywnie wpłynie na jej reputa-
cję. Prawie trzykrotnie (do 14 proc.) 
wzrosła w ciągu dziesięciu lat grupa 
prezesów przewidujących, że ich 
firmy skorzystają na różnego rodza-
ju zachętach finansowych wspiera-
jących „zielone” inwestycje. 

Menedżerskie apele

Już co czwarty szef na świecie 
dostrzega, iż zmiany klimatyczne 
stworzą jego firmie duże możliwo-
ści rozwoju nowych produktów 
i  usług. W  Niemczech widzi te 
szanse co piąty z szefów – dwa razy 
więcej niż przed dekadą, w USA – 
15 proc., zaś w Chinach udział ta-
kich opinii wzrósł w ciągu dekady 
z zaledwie 2 do 47 proc. 

W niedawnym sondażu Deloitte 
– objął ponad 2 tys. członków za-
rządów spółek z  19 krajów – już 
ośmiu na dziesięciu dyrektorów 
wskazało, że w ubiegłym roku ich 

firmy opracowały produkty lub 
usługi mające pozytywny wpływ na 
społeczeństwo lub środowisko. Co 
więcej, aż 88 proc. ocenia, że wysił-
ki te przynoszą firmie dochód. 

Smruti Kulkarni z  firmy badaw-
czej Nielsen podkreśla, że w jej glo-
balnym badaniu dotyczącym zrów-
noważonego rozwoju aż 81 proc. 
respondentów stwierdziło, że firmy 
powinny pomagać w naprawie śro-
dowiska. – Konsumenci są dużo 
bardziej niż kiedyś świadomi wpły-
wu produktów i usług na środowisko 
– zaznacza Kulkarni.

 – Jak wynika z naszego badania, 
39 proc. organizacji kładzie nacisk 
na kwestie społeczne ze względu na 

klientów czy inwestorów, a 22 proc. 
robi to pod presją pracowników – 
dodaje Irena Pichola, partner i lider 
zespołu ds. zrównoważonego roz-
woju w Polsce i Europie Środkowej. 
I przypomina, że o ile przed dwoma 
laty tylko 10 proc. członków kadry 
zarządzającej twierdziło, że ich fir-
my mogą w  znacznym stopniu 
wpływać na zrównoważony rozwój 
środowiskowy, o tyle teraz twierdzi 
tak już 38 proc. menedżerów, zaś 48 
proc. z nich deklaruje, że walka ze 
zmianami klimatycznymi to ich 
najważniejsza odpowiedzialność. 

Mają coraz więcej okazji, by to 
pokazać, bo przybywa inicjatyw 
i deklaracji nakierowanych na zrów-
noważony rozwój, w które włączają 
się szefowie dużych przedsię-
biorstw. W maju 2019 r. prawie setka 

top menedżerów europejskich firm 
z inicjatywy CSR Europe (europej-
skiej sieci biznesowej ds. zrównowa-
żonego rozwoju i odpowiedzialno-
ści korporacyjnej) zaapelowała do 
liderów biznesu wszystkich branż, 
rządów i  organizacji społecznych, 
by zjednoczyli siły w opracowaniu 
„New Deal for Europe”, czyli Nowe-
go Ładu dla Europy. 

Apel, pod którym do końca zeszłe-
go roku podpisało się ponad 250 top 
menedżerów, wzywa, by do 2030 r. 
opracować kompleksową strategię 
Zrównoważonej Europy. Autorzy 
apelu ambitnie podkreślają, że stra-
tegia powinna – w  oparciu o  Cele 
Rozwoju Narodów Zjednoczonych 

(SDG) i Paryskie Porozumienie Klima-
tyczne – równoważyć potrzeby śro-
dowiskowe, gospodarcze i społeczne, 
jednocześnie podejmując wyzwania 
związane ze zmianami klimatu.

Przybywa chętnych

Coraz więcej prywatnych spółek 
zgłasza akces do koordynowanej 
przez OECD, a  zapoczątkowanej 
przez francuskie firmy globalnej 
koalicji Business for Inclusive 
Growth, która ma zwalczać rosnące 
nierówności społeczne, promując 
m.in. godziwe płace i większą róż-
norodność w  firmach. Do 177 
wzrosła w  grudniu 2019 r. liczba 
korporacji, które przyłączyły się do 
globalnej inicjatywy Organizacji 

Narodów Zjednoczonych „UN Bu-
siness Ambition for 1,5 °C – our 
only Future”, zobowiązując się 
dostosować do wspólnych działań 
na rzecz zatrzymania globalnego 
ocieplenia klimatu na poziomie 
1,5°C. 

W USA latem minionego roku 181 
prezesów i  dyrektorów general-
nych największych amerykańskich 
korporacji podpisało się pod gło-
śnym oświadczeniem organizacji 
pozarządowej Business Roundta-
ble – od lat 70. XX w. zrzesza szefów 
czołowych firm w USA. W oświad-
czeniu, które przedstawiano jako 
oficjalną zmianę dotychczasowej 
koncepcji korporacji, prezesi zobo-
wiązali się, że będą zarządzać fir-
mami nie tylko w interesie akcjona-
riuszy, ale wszystkich interesariu-
szy, w  tym także klientów, 
pracowników, dostawców i  spo-
łeczności lokalnych. 

– Skończył się „business as usual” 
mający na celu jedynie jak najwyż-
szy zwrot dla akcjonariuszy. Teraz 
biznes już widzi, że musi zacząć 
odgrywać pozytywną rolę w global-
nym systemie zarządzania, i  to już 
się dzieje – twierdzi Richard Edel-
man, szef agencji PR Edelman, która 
co roku bada na świecie zaufanie 
społeczne do rządów, firm, mediów 
i organizacji pozarządowych. 

Jej tegoroczny Edelman Trust 
Barometer dowodzi, że biznesowi 
ufa obecnie 70 proc. badanych – 
tyle samo co organizacjom pozarzą-
dowym, ale i sporo od niego wyma-
ga. Richard Edelman zwraca uwagę, 
że w tym roku już 92 proc. ankieto-
wanych wskazało, że szef ich firmy 
powinien zabierać głos w ważnych 
społecznie kwestiach, jak np. nie-
równości dochodowe, wpływ auto-
matyzacji na rynek pracy, zmiany 
klimatu. Trzy czwarte uczestników 
globalnego sondażu uważa zaś, że 
to prezesi powinni stanąć na czele 
zmian zamiast czekać, aż narzucą je 
polityczni regulatorzy.

Efekt Grety

Uosobieniem tych społecznych 
oczekiwań stała się nastoletnia 

Czołowe firmy na świecie biorą 
kurs na zrównoważony rozwój

ANALIZA | Największe międzynarodowe korporacje i fundusze inwestycyjne często wyprzedzają regulacje środowiskowe.

84 proc.
dużych inwestorów
chce zrównoważonego 
rozwoju firm

48
proc.
członków 
zarządów
na świecie

deklaruje, że walka
ze zmianami 
klimatycznymi to ich 
główny obowiązek
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szwedzka aktywistka klimatyczna 
Greta Thunberg. Jej dramatyczny 
protest w  2018 r. przed siedzibą 
szwedzkiego parlamentu zaini-
cjował w  wielu krajach młodzie-
żowe strajki klimatyczne – także 
w  Polsce, zwiększając presję na 
polityków i  liderów biznesu. 
Szwedzka aktywistka szybko 
stała się osobowością medialną 
zapraszaną na najważniejsze 
spotkania polityczne i biznesowe, 
w  tym na unijne posiedzenia 
w  Brukseli i  Światowe Forum 
Ekonomiczne w Davos. Tegorocz-
ne hasło Forum „Interesariusze na 
rzecz zrównoważonego i spójnego 
świata” podkreślało radykalny 
zwrot w podejściu do prowadze-
nia biznesu. I  to zwrot o  180 

stopni, skoro teraz ambicją i  ce-
lem firm ma być pozytywny 
wpływ, a nawet próba odwracania 
negatywnych skutków dotychcza-
sowych działań, by powstrzymać 
zmiany klimatyczne.

Jak ocenia Marzena Strzelczak, 
dyrektorka generalna Forum Od-
powiedzialnego Biznesu, tzw. efekt 
Grety miał duży wpływ na determi-
nację unijnych polityków, w  tym 
nowej przewodniczącej Komisji 
Europejskiej Ursuli von der Leyen, 
która w  grudniu ubiegłego roku 
przedstawiła założenia The Euro-
pean Green Deal, czyli Europej-
skiego Zielonego Ładu. Zakłada się 
osiągnięcie do połowy XXI w. neu-
tralności klimatycznej. 

Biznes musi się więc liczyć z ko-
lejnymi regulacjami i z presją insty-
tucji finansowych, w tym ubezpie-
czycieli, banków i dużych funduszy 
inwestycyjnych. Piotr Biernacki, 
wiceprezes Stowarzyszenia Emi-
tentów Giełdowych i prezes Funda-

cji Standardów Raportowania, 
zwraca uwagę, że globalny nacisk 
na bardziej zrównoważony rozwój 
zaczął się od czołowych ubezpie-
czycieli. Oni pierwsi, już w połowie 
ostatniej dekady, zdali sobie spra-

wę, że jeśli ludzkość nie powstrzy-
ma kryzysu klimatycznego, który 
zwiększa częstotliwość gwałtow-
nych zjawisk pogodowych, branża 
ubezpieczeniowa wkrótce przesta-
nie istnieć. 

Europejski Bank Inwestycyjny 
(EBI) zapowiedział odejście od fi-
nansowania jakichkolwiek inwesty-
cji związanych z paliwami kopalny-
mi po 2021 r. Z  kolei w  sondażu, 
który agencja Edelman przeprowa-
dziła niedawno wśród 600 inwesto-
rów instytucjonalnych z  sześciu 
największych rynków, aż 84 proc. 
badanych wskazało, że maksymali-
zacja zwrotu z inwestycji dla akcjo-
nariuszy nie może być już głównym 
celem korporacji. Liderzy biznesu 
muszą postarać się równoważyć 
oczekiwania akcjonariuszy z ocze-
kiwaniami swoich pracowników, 
klientów, dostawców i  lokalnych 
społeczności. 

Zaczęła się rewolucja

Duże poruszenie w świecie biz-
nesu wywołał przed tegorocznym 
forum w Davos Larry Fink, prezes 
BlackRock – największego na 
świecie funduszu inwestycyjnego 
z  aktywami wartymi 7 bln dol. 
W  styczniowym liście do szefów 
firm stwierdził, że kryzys klima-
tyczny wywoła fundamentalne 
przeobrażenie finansów, co wpły-

nie też na zmianę strategii inwesty-
cyjnej BlackRock. Fundusz będzie 
się wycofywał ze spółek niespeł-
niających wymagań zrównoważo-
nego rozwoju i głosował za odwo-
łaniem ich prezesów, jeśli nie robią 
postępów w  walce ze zmianami 
klimatu. 

Czołowe globalne firmy zdają 
sobie sprawę, że nie mają wyboru: 
muszą być odpowiedzialne i pro-
ekologiczne. Przerabiają więc 
swoje strategie biznesowe włącza-
jąc w  nie programy i  działania 
związane z CSR, ochroną klimatu 
i zasobów wody. 

Nie czekając, aż ostrze krytyki 
opinii publicznej skieruje się z tra-
dycyjnej energetyki na rynek mody, 
latem minionego roku 32 czołowe 
firmy odzieżowe (m.in. H&M, Indi-
tex, Gap, Burberry i Kering) ogłosi-
ły ekologiczną inicjatywę „Pakt 
o modzie”, który ma prowadzić do 
prośrodowiskowych zmian w  ich 
modelu biznesu. Producenci ko-
smetyków, z  globalnym liderem 
rynku L’Oreal, rozwijają teraz 
głównie ekologiczne marki, w przy-
jaznych dla środowiska opakowa-
niach. Sieć Starbucks zobowiązała 
się, że będzie używać tylko „etycz-
nie pozyskiwanej” kawy. 

Brytyjski tygodnik „The Econo-
mist” zwrócił niedawno czytelnikom 
uwagę, że w biznesie zaczęła się re-
wolucja. Firmy które ją zignorują, 
zrobią to na własne ryzyko.
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<Uosobieniem 
społecznych 
oczekiwań 
– także wobec 
biznesu 
– stała się 
nastoletnia 
szwedzka 
aktywistka 
klimatyczna 
Greta 
Thunberg

 Apel, pod którym do końca 2019 r.  
podpisało się ponad 250 menedżerów, 
wzywa, by do 2030 r. opracować 
strategię Zrównoważonej Europy
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Zarządy spółek często nie rozu-
mieją znaczenia ryzyk niefi-
nansowych i dlatego nie po-
trafią właściwie ocenić ich roli 

w  działalności firmy – to jeden 
z wniosków z debaty „Raportowanie 
niefinansowe – bilans dwóch lat”, 
która odbyła się w redakcji „Rzeczpo-
spolitej”. Obowiązek corocznego 
sporządzania raportów niefinanso-
wych był dla przedsiębiorstw wy-
zwaniem. W  pierwszym roku dały 
sobie z tym radę. Spodziewano się, że 
kolejne sprawozdania będą lepsze.

– Liczba firm, które mają obowią-
zek sporządzania raportów niefi-
nansowych, spadła ze 167 za rok 
2017 do 160 za 2018. Główne powo-
dy tego spadku to delistingi oraz 
„podpięcie się” niektórych spółek 
córek pod raport ich spółek matek 
– podała Magdalena Raczek-Koło-

dyńska, wiceprezes Stowarzyszenia 
Emitentów Giełdowych (SEG). 

Analizy prowadzone przez SEG 
pozwoliły na zidentyfikowanie kil-
ku sposobów wykorzystania stan-
dardów przy sporządzaniu rapor-
tów. Najbardziej popularne stan-
dardy to GRI Standards i  SIN. 
Spółki często przyznają, iż nawet 
jeśli starają się kierować jednym 
standardem, nie spełniają wszyst-
kich jego wymogów. Niektóre zaś 
„mieszają” w  swoim raporcie wy-
magania różnych standardów. 

Zmalała liczba spółek, które nie 
powołują się na żaden standard – 
było ich 28 w raportach za rok 2018. 

Premiera się udała

Zdaniem prezes Raczek-Koło-
dyńskiej porównanie raportów za 

lata 2017 i  2018 pozwala wysnuć 
wniosek, że przygotowując pierw-
szy raport – ten za 2017 r. – spółki 
bardzo się zmobilizowały, a po roku 
w większości wypadków bazowały 
na doświadczeniach z  roku po-
przedniego, dlatego rok 2018 nie 
był jakościowo znacząco lepszy.

– Obserwuję sytuację już od roku 
2011, kiedy zostałam powołana do 
grupy roboczej Ministerstwa Go-
spodarki, zajmującej się odpowie-
dzialnymi inwestycjami. Zastana-
wialiśmy się, dlaczego nie ma 
w Polsce odpowiedzialnych inwe-
stycji i  doszliśmy do wniosku, że 
przyczyną jest brak danych. Spółki 
argumentowały wtedy, że nie ujaw-
niają danych niefinansowych, bo 
nie ma nimi zainteresowania – 
wspomina wiceprezes SEG. 

Jej zdaniem w latach 2012–2017 
na tle Europy polskie spółki wypa-

dały słabo, jeżeli chodzi o raporto-
wanie danych niefinansowych. 
W roku 2014 pojawiła się dyrekty-
wa unijna nakładająca obowiązek 
ujawniania danych niefinanso-
wych, ale mimo to można było od-
nieść wrażenie, że część firm 
w  roku 2018 była zaskoczona, że 
tak szybko nadszedł moment, gdy 
raporty trzeba sporządzać. – Moim 
zdaniem wtedy w  wielu spółkach 
„ręka nie bardzo dogadała się 
z głową”. Głowa, czyli zarząd, kaza-
ła przygotować raport, więc ręka 
zbierała odpowiednie informacje, 
ale potem głowa nie bardzo wie-
działa, jak należy tę wiedzę wyko-
rzystać. Zarządy często nie zdają 
sobie sprawy, jak ważne jest iden-
tyfikowanie i monitorowanie ryzyk 
niefinansowych oraz ocena, jak 
wpływają one na działalność spółki 
– ocenia Raczek-Kołodyńska.

Kłopoty ze standardami, 
czasem żonglowanie wskaźnikami

DEBATA | Raportowanie niefinansowe
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≥Zdaniem uczestniczek debaty firmy nadal potrzebują czasu, by podnieść jakość raportowania
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Dlatego SEG w  kontaktach 
z  członkami stowarzyszenia stara 
się o tych wyzwaniach rozmawiać. 
Spora część spółek nadal traktuje 
raporty wyłącznie jako wymóg: 
trzeba zebrać dane, wypełnić ta-
belki i jakoś raport „sklecić”. 

Możemy tracić dystans

Zarządy dokładnie analizują 
różne kwestie związane z działal-
nością firmy, ale nie do końca do-
ceniają sferę ryzyk niefinansowych. 
Do wielu spółek nie dotarły wnioski 
z  unijnych wytycznych z  2019 r. 
sugerujące nie tylko identyfikowa-
nie tych ryzyk, ale i poszukiwanie 
szans dla firm związanych np. ze 
zmianami w  środowisku natural-
nym i na rynku pracy. – Jeśli nasi 
menedżerowie nie zrozumieją 
znaczenia ryzyk niefinansowych, 
ale i szans z tym związanych, zosta-
ną bardzo w tyle za firmami Zacho-
du – ocenia Raczek-Kołodyńska.

Analizą raportów od początku 
zajmowała się też warszawska SGH. 
– Kontynuujemy te badania i mogę 
stwierdzić, że postęp jest marginal-
ny – oceniła prof. Maria Aluchna, 
kierownik Katedry Teorii Zarzą-
dzania SGH w Warszawie.

Główna bolączka to duże zróżni-
cowanie jakościowe raportów. 
Niektórzy przygotowali raporty 
bardzo porządnie, widzą sens 
i przydatność takich opracowań. Są 
też spółki, które dostają wytyczne 
ze swojej zagranicznej centrali 
i tam świadomość potrzeby sporzą-
dzania tych raportów jest rozumia-
na. – Potwierdzam wyrażoną już 
w naszej debacie opinię o dużym 
zróżnicowaniu, jeśli idzie o używa-
ne przez firmy standardy – mówiła 
prof. Aluchna. 

Spółki często przekonują, że 
przestrzegają standardów, ale po-
sługują się w sprawozdaniach nie-
porównywalnymi wskaźnikami. 
Często na początku praktyki rapor-
towania raport jest bardziej opiso-
wy, zwykle to rodzaj laurki dla fir-
my, a  dopiero w  kolejnych latach 
spółki pokazują wskaźniki, które 
umożliwiają obiektywną ocenę, czy 
nastąpił postęp np. w  zużyciu 
energii rok do roku.

Zdaniem profesor z badań nad 
raportami spółek z GPW najsłabiej 
opracowane fragmenty sprawoz-
dań to kwestia poszanowania praw 
człowieka i  zwalczanie korupcji. 
Najlepiej wypadają zwykle sprawy 
pracownicze, bo działy HR mają 
odpowiednie wskaźniki i potrafią je 
jasno zaprezentować. W jej opinii 
sens społecznej odpowiedzialności 
biznesu i raportowania niefinanso-

wego jest strategiczny: mają one 
służyć lepszemu dostosowaniu 
oferty do potrzeb klientów.

Potentaci też „na okrągło” 

Nie tylko polskie spółki mają 
tego typu kłopoty. – Miałam okazję 
zapoznać się z  raportowaniem 
kontrowersji ESG przez wielkie, 
międzynarodowe przedsiębior-
stwa. Również takie, które łamią 
przepisy, co ujawniają m.in. nieza-
leżne instytucje. Czy w raportach 
firmy się do tego odnoszą? Niespe-
cjalnie. Dopóki jest presja stowa-
rzyszeń konsumentów, rządów, 
organizacji pozarządowych, starają 
się tłumaczyć, ale jeśli tylko presja 
maleje, już tego nie robią – relacjo-
nowała prof. Aluchna. – Nawet jeśli 
dochodzi do drastycznych zacho-
wań, np. gwałtu na pracownicy 
w  fabryce, firmy te podkreślają 
w  raporcie, że zwiększyły liczbę 
szkoleń, ale do tych drastycznych 
przypadków już się w nim nie od-
noszą.

Jej zdaniem rośnie rola inwesto-
rów w  swoistym wymuszaniu 
przestrzegania dobrych praktyk, 
deklarujących np., że nie będą in-
westować w spółki bardzo emisyj-
ne.– Gdy wprowadzono obowiązek 
raportowania niefinansowego, jako 
środowisko biegłych rewidentów 
byliśmy sceptyczni co do dania 
dowolności w  wyborze standar-
dów, bo zdecydowanie ograniczało 
to porównywalność – przypomnia-
ła Ewa Sowińska, partner ESO Au-

dit, biegły rewident, członek rady 
programowej Open Eyes Economy 
Summit. – Jednak przekonały nas 
wtedy argumenty, że na początko-
wym etapie elastyczność będzie 
korzystna dla spółek, zachęci je do 
indywidualnego spojrzenia na 
siebie, da szansę na dobry start. Po 
pierwszym roku obowiązkowego 
raportowania byliśmy zadowoleni: 
raporty powstały, i to na czas.

Apetyty były większe 

Przy raportowaniu za 2018 r. 
okazało się, że konstrukcja spra-
wozdań z pierwszego roku często 
była powtarzana w drugim. – Bra-
kowało odniesień do danych zapre-
zentowanych w raportach za 2017 
r. Interesariusze czekali już na coś 
więcej: na prezentację danych po-
równywalnych, na ocenę, co się 
udało osiągnąć, a w jakich obsza-
rach – niestety – nie było poprawy, 
co było tego przyczyną, jakie 
wprowadzono zmiany. Czekaliśmy 
na więcej szczegółów i wskaźników 
– mówiła Ewa Sowińska. – Nasze 
oczekiwania były siłą rzeczy więk-
sze, ale stwierdziliśmy, że część 
sprawozdań była nawet bardziej 
„narracyjna” niż te z roku debiutu. 

Partner ESO Audit liczył na 
większe zaangażowanie w  proces 
przygotowania raportów członków 
zarządów. – Ponawiam apel o włą-
czenie się członków zarządu i rad 
nadzorczych w proces przygotowy-
wania danych niefinansowych, bo 
dzięki temu zdecydowanie wzro-

śnie jakość i  precyzyjność zawar-
tych w nich informacji – podkreśla-
ła Ewa Sowińska.

Jej zdaniem fakt, że sprawy pra-
cownicze są zwykle najlepiej w ra-
portach opisane, wynika głównie 
z  tego, że ta grupa interesariuszy 
jest najbardziej świadoma: pracow-
nicy umieją porównać to, co na co 
dzień widzą w  firmie, z  obrazem, 
jaki wynika z raportu. Banki, ubez-
pieczyciele też powinny sprawdzać 
firmy, używając danych z raportów, 
jednak tego nie robią na dużą skalę. 
Pozostaje ufać, że jest to kwestia 
czasu. Wciąż zbyt pobieżnie trakto-
wana jest tematyka praw człowieka 
i walki z korupcją.

Kobiety i statystyka

– Szczególną wagę przywiązuję 
do różnorodności. Nawet jeśli 
spółka deklaruje, że kobiety są dla 
tej firmy ważne, to z raportu zwykle 
widać, że są ważne raczej jako 
klientki, a nie jako liderki mające 
wpływ na podejmowane tam klu-
czowe decyzje. Wciąż brakuje ko-
biet w  zarządach i  składach rad 
nadzorczych – oceniła Sowińska. 
– Jeśli w  raporcie widzę tylko 
wskaźnik, jaki procent wszystkich 
pracowników stanowią kobiety, 
a  nie ma wskaźnika, jaki odsetek 
osób decyzyjnych one stanowią, 
jest to dla mnie zaciemnianie spra-
wy, a nie rzetelny raport – podkre-
ślała Ewa Sowińska.

– Wejście w życie unijnej dyrek-
tywy i  zmiany w  polskiej ustawie 
obudziły w nas nadzieję na zwięk-
szenie liczby nie tylko obowiązko-
wych sprawozdań, ale też liczby 
raportów społecznych. Po dwóch 
cyklach raportowania nasz zapał 
nieco ostygł. To, co widzimy w na-
szym konkursie „Raporty społecz-
ne” – zgłoszonych zostało w  po-
przednim roku 45 raportów, czyli 
nieznaczny spadek w porównaniu 
z rokiem wcześniejszym – to nieco 
wyższy poziom sprawozdań, choć 
trudny do oceny na takiej niezbyt 
dużej próbie. Pozytywny trend: już 
nie tylko firmy publikują raporty 
społeczne, ale także organizacje 
pozarządowe, administracja 
i uczelnie wyższe – oceniła Izabela 
Opałczyńska, menedżerka projek-
tów w  Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu. 

Jej zdaniem firmy dbają o formę 
sprawozdania, raporty umieszcza-
ne w  sieci są dostępne dla osób 
zainteresowanych, aktualizowane 
są wersje internetowe. Przykładem 
jasności i  dostępności jest LPP, 
które swoim raportem umiało trafić 
do szerokiego grona odbiorców. 

Liczba firm, które mają 
obowiązek sporządzania 
raportów niefinansowych, 
spadła ze 167 za rok 2017 
do 160 za 2018. Główne
powody to delistingi oraz 
podpięcie się niektórych
spółek córek pod raport
ich spółek matek

MAGDALENA RACZEK-KOŁODYŃSKA 
wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów 
Giełdowych
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Nawet jeśli dochodzi 
do drastycznych zachowań, 
np. gwałtu na pracownicy 
w fabryce, międzynarodowe 
firmy podkreślają w raporcie, 
że zwiększyły liczbę szkoleń,
ale do drastycznych 
przypadków już się w nim
nie odnoszą

PROF. MARIA ALUCHNA
kierownik Katedry Teorii Zarządzania 
SGH w Warszawie
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W 2018 r. raport został nagrodzony 
za debiut, a rok później firma otrzy-
mała nagrodę za najlepszy raport 
zintegrowany. 

Pytań nadal sporo

Dobre, merytoryczne przygoto-
wanie raportu nie jest jednak pro-
ste, co pokazują wątpliwości firm 
działających w  grupach kapitało-
wych. Okazuje się, że nawet dane 
uzyskiwane z  poszczególnych 
spółek grupy mogą być nieporów-
nywalne. Rozbieżności pojawiają 
się w  rozumieniu terminów, cho-
ciażby definiowanie „efektywności 
energetycznej”. To jednak nie tylko 
polski problem. Komisja Europej-
ska zwraca uwagę, iż nawet jeśli 
pewne dane są w raporcie, to nie 
jest łatwo je znaleźć i porównać. 

Niektóre firmy nadal – co poka-
zują pytania kierowane do Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu – mają 
kłopoty natury podstawowej: jaki 
ma być tytuł raportu, do kiedy ma 
on powstać, jakie dane muszą być 
ujawnione. Jeśli w niektórych fir-
mach pojawiają się takie problemy, 
trudno oczekiwać, że z  przygoto-
wania zestawienia wyniknie duża 
korzyść dla firmy, jej pracowników 
i otoczenia. Nadal potrzeba czasu, 
by spółki oswoiły się ze sprawoz-
dawczością niefinansową. 

– Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu kończy w tym roku 20 lat. 
Widzimy, jak długą drogę firmom 
udało się pokonać. Ale widać też, 
że potrzeba im jeszcze więcej cza-

su na wdrożenie takich zmian, jak 
te związane z raportowaniem. Po-
trzebne są kolejne inicjatywy 
edukacyjne, a także międzysekto-
rowa współpraca na rzecz wzmac-
niania transparentności w biznesie 
– mówiła Izabela Opałczyńska.

Opowieści są ładne, ale...

Zdaniem Anety Piątkowskiej, 
zastępcy dyrektora Departamentu 
Analiz Gospodarczych w Minister-
stwie Rozwoju, bardzo istotne jest, 
żeby firmy czerpały z doświadczeń 
dwóch lat raportowania. Wówczas 
łatwiej będzie im stosować w prak-
tyce istniejące już na rynku rozwią-
zania, w szczególności te dotyczące 
udostępniania informacji na temat 
wpływu prowadzonej działalności 
na środowisko. – Musimy znaleźć 
złoty środek; połączenie obiektyw-
nej oceny z dążeniem do zaprezen-
towania się z jak najlepszej strony 
– a to nie jest proste zadanie. Cho-
dzi o to, aby firmy nie traktowały 
raportu tylko jako obowiązku ani 
też, by nie traktowały go jako okazji 
do sporządzenia pięknej laurki 
pokazującej firmę tak, jak świat 
chciałby ją widzieć – mówiła dyr. 
Piątkowska. 

Jej zdaniem należy pokazywać 
to, co jest istotą firmy: jak ona się 
wpisuje w czynniki środowiskowe, 
w wymiar społeczny, w ład korpo-
racyjny. Warto pamiętać, że przej-
rzystość i  transparentność to 
aspekty cenione przez inwestorów. 
Nie są oni zainteresowani wyłącz-

nie poznaniem najlepszych stron 
firmy, chcą się raczej dowiedzieć, 
z jakimi problemami mogą się ze-
tknąć, gdyby się zaangażowali fi-
nansowo w tę firmę.

W ostatnich dwóch latach – rela-
cjonowała dyr. Piątkowska – gdy 
firmy przygotowywały raporty, 
Komisja Europejska i  państwa 
członkowskie intensywnie praco-
wały nad nowymi regulacjami. 
W 2018 r. Komisja zaprezentowała 
plan na rzecz finansowania zrówno-
ważonego wzrostu gospodarczego, 
a cele wtedy wytyczone przekłada-
ją się teraz na konkretne działania. 
W jej ocenie wszystkie nowe regu-
lacje to szanse, ale i ryzyka. Resort 
przedsiębiorczości, a obecnie roz-
woju – przez półtora roku włączony 
był w dyskusję na forum europej-
skim nad projektem dotyczącym 
taksonomii. Taksonomia definiuje 
działalność gospodarczą zrówno-
ważoną środowiskowo, pozwala 
identyfikować inwestycje wspiera-
jące zrównoważony rozwój. – Zwy-
kle bronimy się przed etykietowa-
niem, a  taksonomia wprowadza 
takie „naklejki” na produkty finan-
sowe. Firmy będą musiały m.in. 
pokazać, w jaki sposób podejmują 
decyzje inwestycyjne i jakie instru-
menty finansowe oferują – mówiła 
dyr. Piątkowska.

Między katastrofą a szansą

– Powszechne jest u nas przeko-
nanie, że ryzyko jest zawsze nega-
tywne, należy jednak pamiętać, że 

często używa się terminu „ryzyka 
pozytywne i negatywne” – przypo-
mniała dyr. Piątkowska.

Firmy, które naprawdę zaanga-
żowały się w raportowanie, już są 
wygrane, bo najczęściej ich długo-
falowe modele rozwoju uwzględ-
niają elementy istotne z  punktu 
widzenia raportowania niefinanso-
wego – głównie klimatyczne. Ci, 
którzy przegapią dobry moment, 
będą się borykać z  tym wyzwa-
niem, niektóre firmy mogą mieć 
kłopoty nawet z przetrwaniem, bo 
nacisk na sprawy, które raportuje 
się w sprawozdaniach niefinanso-
wych, będzie rósł. Dla przykładu: 
teraz taksonomia dotyczy tylko 
instytucji finansowych, ale spowo-
duje to, że instytucje te, chcąc 
sprostać wymogom taksonomii, 
będą wymuszać pewne zachowania 
na przedsiębiorstwach ubiegają-
cych się o finansowanie. 

Zdaniem dyr. Piątkowskiej warto 
zauważyć, że wiele wymogów do-
tyczących przygotowania raportów 
nie jest obligatoryjnych, normą są 
okresy przejściowe. Spełnienie 
części wymogów, które weszły 
w życie w 2019 r., nie jest wymagane 
od razu, więc będzie czas na prze-
testowanie w praktyce funkcjono-
wania nowych przepisów podczas 
okresów dostosowawczych. 

Młodzi nie darują

Dyskutantki podkreślały dużą 
rolę codziennych przykładów 
w  kształtowaniu opinii młodego 
pokolenia. Jeśli młodzi słyszą ko-
munikaty o  jakości powietrza, 
czytają o  produktach wycofywa-
nych ze sklepów ze względu na 
szkodliwość, zdają sobie sprawę, 
że chodzi o  zagrożenia aktualne 
dziś i dotyczące ich bezpośrednio.

– Najbardziej wyczuleni na te 
kwestie są uczestnicy studiów 
MBA i podyplomowych, gdyż łączą 
studia z  pracą – oceniła prof. 
Aluchna. – Jedna z  takich osób 
pracuje w  firmie dostarczającej 
elementy do samochodów BMW. 
Dwa lata temu niemieccy partne-
rzy zapowiedzieli polskiemu 
kontrahentowi, że jeśli się nie do-
stosuje do wymogów zrównowa-
żonego rozwoju, nie dostanie już 
zamówień. Wyzwanie okazało się 
spore, bo jeden z  niezbędnych 
komponentów sprowadzany jest 
z  tego rejonu Afryki, gdzie trwa 
konflikt. Osoby z takimi doświad-
czeniami mają wysoką świado-
mość konieczności działania już 
teraz na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. 

 —oprac. Krzysztof Krubski

 Wejście w życie unijnej 
dyrektywy i zmiany w polskiej 
ustawie obudziły w nas 
nadzieję, ale po dwóch cyklach 
raportowania nasz zapał nieco 
ostygł. Pozytyw: już nie tylko 
firmy publikują raporty, ale 
także organizacje pozarządowe, 
administracja i uczelnie wyższe

IZABELA OPAŁCZYŃSKA
menedżerka projektów w Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu
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Musimy znaleźć złoty 
środek. Chodzi o to, aby firmy 
nie traktowały raportu
tylko jako obowiązku
ani też by nie traktowały go
jako okazji do sporządzenia 
pięknej laurki pokazującej
firmę tak, jak świat chciałby
ją widzieć 

ANETA PIĄTKOWSKA
zastępca dyrektora Departamentu Analiz 
Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju
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Gdy wprowadzono 
obowiązek raportowania 
niefinansowego, jako 
środowisko biegłych 
rewidentów byliśmy sceptyczni 
co do dania dowolności 
w wyborze standardów, 
bo zdecydowanie ograniczało 
to porównywalność 

EWA SOWIŃSKA
partner ESO Audit, biegły rewident, 
członek rady Open Eyes Economy Summit
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Szykowany jest Carbon Border 
Tax – chodzi o  ujawnianie 
śladu węglowego. Być może 
jeszcze w tej kadencji euro-

parlamentu każdy produkt w Unii 
będzie miał na etykiecie informację 
o takim śladzie. To pokazuje skalę 
nowych wyzwań dla producentów. 
Uczestnicy debaty „Odpowiedzial-
ny biznes z  myślą o  środowisku 
i klimacie” starali się nazwać i ocenić 
najważniejsze problemy, z którymi 
muszą się zmierzyć przedsiębior-
stwa tu i teraz. 

Do najważniejszych zadań 
w strategii i działań CSR międzyna-
rodowych firm należą dziś zrówno-
ważony rozwój i odpowiedzialność 
za środowisko. Rośnie nacisk spo-
łeczny na ograniczenie zużycia 
energii, emisji dwutlenku węgla, na 
skuteczniejszy recykling. 

Są kłopoty z wyobraźnią

 – Przed kilkunastu laty w proce-
sie integracji europejskiej zrobili-
śmy duży skok w ochronie środo-
wiska, choć z dzisiejszej perspek-
tywy trzeba ocenić, że cele wtedy 
stawiane nie były zbyt ambitne. 
Obecnie potrzebna jest radykalna 
transformacja gospodarki w zakre-
sie jej wpływu na środowisko. Na 
tyle radykalna, że nie do wyobra-
żenia dla większości kadry mene-
dżerskiej – ocenił prof. dr hab. 
Bolesław Rok z Katedry Przedsię-
biorczości i Etyki w Biznesie Aka-
demii Leona Koźmińskiego w War-
szawie. – Moim zdaniem najwyżej 
w  5–10 proc. spółek z  Listy 2000 
przygotowywanej co roku przez 
redakcję „Rzeczpospolitej” jest 
świadomość zakresu niezbędnych 
zmian w kontekście kryzysu klima-
tycznego. 

Zdaniem prof. Roka może to 
wynikać ze skracania horyzontu 
czasowego przyjmowanych strate-
gii w biznesie – dla firm ważne są 
plany kwartalne, najwyżej roczne. 
Nikt nie chce dyskutować o  per-
spektywie wieloletniej, w dodatku 
uwzględniającej ryzyko niefinan-
sowe. Polscy menedżerowie – po-

dobnie jak większość naszego 
społeczeństwa – są na etapie ro-
snącego strachu, bo nie mają pla-
nów adaptacji firm do nowych 
warunków środowiskowych, a do-
piero niedawno zaczęli uświada-
miać sobie skalę problemów: 
zmiany klimatyczne, fatalna jakość 
powietrza, wielkie wyzwania w go-
spodarce wodnej i  kontrowersje 
wokół opakowań. 

– Ale taki stan umysłów jest także 
szansą, bo te emocje mogą zapo-
czątkować istotne przemiany. 
Trzeba jednak przyznać, iż polski 
biznes przez minione 30 lat nie stał 
nigdy przed aż takimi wyzwaniami, 
z jakimi musi się teraz zmierzyć – 
podsumował prof. Rok.

Podkreślił, iż potrzeba wielkiej 
pracy ekspertów, naukowców, akty-
wistów ekologicznych, organizacji 
pozarządowych, nie mówiąc już 
o  regulatorach, żeby wesprzeć 
biznes w  tym procesie „nowej 
transformacji”, której trzeba doko-
nać, bo inaczej polska gospodarka 
zostanie z tyłu.

 – Kłopoty już ma branża kotlar-
ska, największa w  Europie, 
a w przyszłości grozi jej, iż będzie 
musiała stopniowo się zwijać. Spo-
ra jej część to firmy rodzinne mają-
ce kłopoty z wyczuciem aktualnych 
trendów – mówił Kamil Wyszkow-
ski, przedstawiciel i  prezes Rady 
Global Compact w Polsce. – A prze-
cież na tych samych maszynach 
można by produkować pompy 
ciepła, czyli wyroby z przyszłością. 
Koszty zmiany profilu produkcyj-
nego już są policzone. Mimo to 
sporej części szefów tych firm się 
wydaje, że „jakoś to będzie”, że 
przepisy nie będą jednak zbyt re-
strykcyjne i  firmy przetrwają bez 
większych zmian... 

Zdaniem Kamila Wyszkowskiego 
zagrożone są także branże wodo-
chłonne – poziom świadomości, że 
mamy postępujący kryzys wodny, 
jest w tych firmach niski. Wyszkow-
ski przekonywał, że wprawdzie na 
niektóre branże będzie sporo mniej, 
ale na niektóre dużo więcej pienię-
dzy, m.in. na wiatraki, fotowoltaikę, 

energetykę jądrową i  wodną. Dla 
zielonego ładu oferta banków roz-
woju i  funduszy inwestycyjnych 
będzie atrakcyjna. Warto, by Polska 
się tym zainteresowała.

Piotr Biernacki, wiceprezes zarzą-
du Stowarzyszenia Emitentów 
Giełdowych, prezes Zarządu Funda-
cji Standardów Raportowania 
przypomniał, że w sprawie raporto-
wania kwestii klimatycznych spółki 
powinny stosować nowe, wydane 
w ubiegłym roku wytyczne Komisji 
Europejskiej. Pierwszy efekt takiego 
klimatycznego raportowania to – 
zdaniem prezesa Biernackiego – 
zaskoczenie wielu zarządów spółek, 
które pierwszy raz dowiedziały się 
dokładnie, ile gazów cieplarnianych 
emitują ich przedsiębiorstwa. – Szok 
przeżyły władze polskiej spółki 
prowadzącej działalność operacyjną 
w  kilku europejskich krajach, gdy 
dowiedziały się, że ślad węglowy ich 
typowego produktu jest w  Polsce 
przeciętnie dziewięć razy większy 
niż we Francji. Po takiej informacji 
zarząd tej spółki poważnie rozważa, 

Zrobiliśmy wielką transformację, 
potrzebna wielka transformacja

DEBATA | Mało kto w biznesie chce dyskutować o perspektywie wieloletniej

Kłopoty ma już branża 
kotlarska, największa 
w Europie, a w przyszłości grozi 
jej, że będzie musiała stopniowo 
się zwijać. Spora jej część to 
firmy rodzinne mające kłopoty 
z wyczuciem aktualnych 
trendów. Na tych samych 
maszynach można by 
produkować pompy ciepła 

KAMIL WYSZKOWSKI
prezes Rady Global Compact w Polsce
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Szok przeżyły władze 
polskiej spółki prowadzącej 
działalność operacyjną
w kilku krajach,
gdy dowiedziały się,
że ślad węglowy ich typowego 
produktu jest w Polsce 
przeciętnie dziewięć razy 
większy niż we Francji

PIOTR BIERNACKI
wiceprezes zarządu Stowarzyszenia 
Emitentów Giełdowych
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Przed kilkunastu laty 
w procesie integracji europejskiej 
zrobiliśmy duży skok w ochronie 
środowiska, choć z dzisiejszej 
perspektywy trzeba ocenić,
że cele wtedy stawiane
nie były zbyt ambitne. Obecnie 
potrzebna jest radykalna 
transformacja gospodarki

PROF. BOLESŁAW ROK
Akademia Leona Koźmińskiego 
w Warszawie
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czy rozwijać moce produkcyjne za-
kładu w Polsce, czy raczej tego we 
Francji, chyba że polski oddział sy-
tuację poprawi – relacjonował pre-
zes Biernacki. – Przez ostatnich kilka 
lat szefowie spółek nie bardzo do-
wierzali, że inwestorzy będą się in-
teresowali zagadnieniami klimatu. 
Jednak kilka miesięcy temu sytuacja 
się zmieniła i coraz częściej prezesi 
pytają mnie, jak poradzić sobie 
z  inwestorami zadającymi pytania 
o  politykę klimatyczną, emisję ga-
zów cieplarnianych, odporność 
strategii spółki na ryzyko klimatycz-
ne. Już nie tylko zagraniczni inwe-
storzy zadają takie pytania, ale za-
częły się one pojawiać ze strony 
analityków i zarządzających polski-
mi funduszami.

Nowe niebezpieczne

Analizując zmiany w dostępie do 
rynków zbytu, Biernacki podał 
przykład firmy, która od lat produ-
kuje dobrą odzież specjalistyczną 
na eksport do wielu krajów. Wypa-
dła ona jednak z  przetargów 
w Skandynawii, bo nie była w sta-
nie podać informacji o śladzie wę-
glowym swoich produktów, co 
przecież nie jest trudne. – Na razie 
klienci z  tego regionu poprosili 
tylko o  dane, ale pewnie wkrótce 
zaczną porównywać informacje od 
różnych dostawców, którzy stają do 

przetargu, i  decydować od kogo 
kupią, a od kogo już nie, traktując 
dane o  śladzie węglowym jako 
jedne z  ważniejszych, obok ceny 
czy jakości produktu. To przykład 
jak rynek wymusza zmiany w świa-
domości i zachowaniu producen-
tów – podsumował prezes.

Informacje 
o śladzie węglowym

Dyskutowany jest teraz m.in. 
w  Brukseli Carbon Border Tax. 
Wymuszałby on na importerach 
podawanie takich samych informa-
cji o śladzie węglowym, do których 
ujawniania są lub wkrótce będą 
zobowiązani producenci europej-
scy. Importer, który nie dysponuje 
tymi danymi, nie mógłby wprowa-
dzać produktów na rynek europej-
ski lub musiałby brak informacji 
odpowiednio zrekompensować. – 
Nie wykluczam, że jeszcze w  tej 
kadencji europarlamentu każdy 
produkt w każdym kraju Unii bę-
dzie miał na etykiecie informację 
o  jego śladzie węglowym. I  to by 
była prawdziwa zmiana w świado-
mości wszystkich Europejczyków 
– ocenił prezes Biernacki.

Sporo uwagi dyskutanci poświę-
cili zastanawianiu się, kto może 
skutecznie wymusić proekologicz-
ne zmiany. – Większość firm się 
dostosuje do nowych wymagań, 

kiedy będą gotowe regulacje i po-
jawi się perspektywa kar za ich 
nieprzestrzeganie – uważa Maria 
Andrzejewska, dyrektor Centrum 
UNEP/GRID-Warszawa. – Ale 
prawdziwi liderzy biznesu robią te 
zmiany już teraz i traktują te dzia-
łania jako szansę na swój rozwój 
i poprawienie oferty dla klientów.

Jej zdaniem nie powinno się 
mówić, że jakaś branża jest zagro-
żona. W tzw. branżach zagrożonych 
konieczne jest po prostu przepro-
wadzenie radykalnych niejedno-
krotnie zmian, poprzez np. wpro-
wadzenie innowacyjnych technolo-
gii. Trudno uznać np. branżę 
energetyczną za naprawdę zagro-
żoną, jest niezbędna i nie zniknie, 
zagrożony jest jej dotychczasowy 
model biznesowy.

Dyr. Andrzejewska odwołała się 
do doświadczeń programu „Clima-
te Leadership powered by UN 
Environment”, prowadzonego 
przez UNEP/GRID-Warszawa we 
współpracy z  prof. Bolesławem 
Rokiem, którego celem jest moty-
wowanie firm do wprowadzenia 
konkretnych zmian w ich core biz-
nesie. Jej zdaniem, trudne jest 
zdefiniowanie takiej zmiany, gdyż 
niejednokrotnie wymaga ona do-
stępu do nowych technologii, które 
okazują się być bardzo kosztowne, 
np. zamiana niektórych opakowań 
z plastiku na materiały biodegra-
dowalne. 

Nie zawsze centrale zagraniczne 
skłaniają swoje polskie oddziały do 
wprowadzania proekologicznych 
działań. – Cieszy nas, że rośnie 
liczba polskich oddziałów, które 
potrafiły zadziałać w drugą stronę, 
czyli same zainspirowały swoje 
centrale do zmian – mówiła dyr. 
Andrzejewska.

W  debacie podkreślano jak 
ważna jest presja społeczna na fir-
my i rządy. Dobrze by było, gdyby 
szybko przybywało świadomych 
pracowników i konsumentów. Ale 
– jak podała dyr. Andrzejewska – 
w Polsce jest ponoć ok. 7 mln osób, 
które nie mają czasu na czytanie. 

Już 70 krajów

„Business as a force for good” – to 
motto ruchu B Corporations, który 
objął już ponad 70 krajów i ponad 
3,5 tys. firm, w Polsce Benefit Sys-
tems SA, Chiesi i TooGoodToGo. B 
Corps to firmy, które chcą być nie 
tylko najlepsze na świecie, ale 
przede wszystkim najlepsze dla 
świata, i  dla których biznes to 
przede wszystkim narzędzie do 
jego polepszania. Przystępując do 
ruchu B Corps, podmioty zobowią-
zują się do uwzględnienia celów 
społecznych. 

Paweł Niziński, partner Good-
brand/CEO BETTER, powiedział, 
że łatwo mówić o sobie dobrze, bo 
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<Nadal firmy
nie mogą 
liczyć 
na spokojny 
czas, szykują 
się nowe, 
wielkie 
wyzwania 
– uważają 
uczestnicy 
debaty
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to nic nie kosztuje, ale gdy trzeba 
to poprzeć danymi, zmierzyć 
i przedstawić transparentnie ryn-
kowi wówczas poprzeczka jest 
znacznie wyżej. – Do niedawna na 
„bikorpowej” mapie Europy odtwa-
rzała się żelazna kurtyna, a  gdy 
zaczęliśmy dwa lata temu, w Polsce 
był jeden „bikorp” – Benefit Sys-
tems. W  tej chwili mamy kilka – 
powiedział Niziński. – Są w  tej 
grupie duże firmy technologiczne, 
firmy doradztwa finansowego, 

niewielkie startupy i duże organi-
zacje z  segmentu technologii, 
w procesie jest Danone. Notujemy 
zainteresowanie samorządów.

Konsumenci na rynkach świato-
wych już szukają na półkach skle-
powych produktów z  literką B, 
posiadanie zaś tego certyfikatu 
oznacza przynależność do klubu 
firm godnych zaufania, z  którymi 
warto robić biznesy, czy w nie inwe-
stować. Tworzy się ekosystem 
o charakterze globalnym, do które-

go polskie firmy powinny jak naj-
szybciej dołączać. 

Wiedzą co i jak

Menedżerowie często funkcjonu-
ją w  zamęcie pojęciowym, jeśli 
chodzi o  realizację wyzwań, jakie 
stoją przed biznesem w  świecie 
niepewności, kurczących się zaso-
bów, zmieniających się recept na 
walkę z  kryzysem klimatycznym. 
Tymczasem „bikorpy” pokazują 
w  bardzo operacyjny sposób, co 
i jak robić. Niziński podał, że brytyj-
ski „The Guardian” jako pierwszy na 
świecie koncern mediowy uzyskał 
certyfikat B Corp jesienią 2019 r. 
Jego zdaniem „B oriented” media 
powinny się coraz częściej pojawiać.

– Z perspektywy korporacji mię-
dzynarodowych już od kilku lat ob-
serwujemy rosnące oczekiwania 
działań proekologicznych ze strony 
nie tylko klientów, ale również inwe-
storów – mówiła Katarzyna Bycz-
kowska, prezes zarządu BASF Polska. 

Nawiązując do aktualnej sytuacji, 
prezes Byczkowska twierdziła, iż 
działania proekologiczne są kosz-
towne, ale się opłacają. Firmy, które 
transparentnie raportują swoje 
dane, cieszą się wiarygodnością. 
Teraz, gdy z powodu koronawirusa 
indeksy spadają, takie przedsię-
biorstwa mają mniejsze spadki.

– Przemysł chemiczny jest bardzo 
energochłonny, produkcja wymaga 
dużo wody. Wprowadzamy konkret-
ne rozwiązania, które pozwalają na 
redukcje zużycia wody, i mamy na 
tym polu duże osiągnięcia. Daje nam 
to przewagę konkurencyjną nad 
innym firmami z branży. Nacisk na 
ekologię stymuluje innowacje – pod-
kreślała prezes Byczkowska. – Za-
mierzamy mierzyć ślad węglowy 
wszystkich naszych produktów. Przy 
tak bogatym portfolio jest to olbrzy-
mie przedsięwzięcie. Dane będą 
dostępne dla wszystkich naszych 
partnerów i klientów. Stale pracuje-
my nad zmniejszeniem śladu ofero-
wanych przez nas produktów i sku-
piamy się na rozwoju tych, które są 
najbardziej zrównoważone. 

Kto za to zapłaci

Dr inż. Krystian Szczepański, dy-
rektor Instytutu Ochrony Środowi-
ska – Państwowego Instytutu Ba-
dawczego, był pytany o  istniejący 
już dziewięciu lat projekt Klimada, 
pomagający m.in. odpowiedzieć na 
pytanie, kto nadąża najlepiej za 
trendami rynkowymi. 

– Najbardziej są zainteresowani 
ubezpieczyciele, bo starannie ba-

dają ryzyko. Spore jest zaintereso-
wanie samorządów: nasz projekt 
„Miejska strategia adaptacji” zain-
teresował 44 miasta – wyliczał dyr. 
Szczepański. – Branże, które muszą 
się liczyć z poważnymi zmianami, 
to m.in. gospodarka wodna, wod-
no-ściekowa, zdrowie, sektory rol-
niczy i energetyczny. 

Jego zdaniem ten, kto zapropo-
nuje dostawę energii z mniejszym, 
niż oferują konkurenci, śladem 
węglowym sprzeda ją na pewno, 
a ten kto ma duży ślad, spotka się 
z  odmową. Podkreślił, iż skala 
problemu jest olbrzymia – 30 mln t 
dwutlenku węgla „produkuje” co 
roku polskie rolnictwo, a niemiec-
kie – ponad 60 mln t, a  przecież 
coraz głośniej mówi się o doprowa-
dzeniu do neutralności produkcji 
dla środowiska. Pamiętając o am-
bitnych planach, trzeba liczyć 
koszty – ograniczenie o  90 proc. 
dzisiejszej emisji z  trudem chyba 
dałoby się sfinansować, ale próba 
większego ograniczenia powoduje 
już – zdaniem dyr. Szczepańskiego 
– kosmiczne koszty. Nie wspomina-
jąc, iż dziś nie mamy technologii, 
które by to umożliwiały, zakładając, 
że ktoś chciałby te koszty ponieść.

Mówiąc o  sytuacji w  Polsce, 
podkreślił, iż przejście z  węgla 
w naszych domach na gaz spowo-
duje, iż za 20 lat będzie to samo co 
jest teraz, dlatego potrzebne jest 
nam przejście na ogrzewanie ener-
gią elektryczną, ale pochodzącą 
z czystych źródeł.

Kiepsko z produktywnością

 Marnotrawstwo zasobów jest 
ogromnie kosztowne i dla planety, 
i dla firm. Ograniczając je, odsuwa-
my w czasie katastrofę środowisko-
wą. W  ostatnim Circularity Gap 
Report wyliczono, że od roku 1970 
liczba ludności się podwoiła, ale 
w tym samym czasie aż czterokrot-
nie wzrosło zużycie zasobów. Zuży-
wamy ich rocznie ponad 100 mld 
ton, a  tylko 8,6 proc. jesteśmy 
w stanie zawrócić do obiegu, więc 
ponad 90 proc. jest marnotrawio-
nych. Musimy ograniczyć to marno-
trawstwo – przekonywał prof. Rok. 

Podał, że wskaźniki produktywno-
ści zasobów są w Polsce trzykrotnie 
niższe niż średnia europejska. Nie-
efektywnie wykorzystujemy zasoby 
materialne, co oznacza, że zbyt du-
żym kosztem przyczyniamy się do 
wzrostu PKB. Gdybyśmy lepiej za-
dbali o efektywność w tym zakresie, 
wzrosłaby przewaga konkurencyjna 
firm, bo spadłyby łączne koszty za-
kupów surowców i energii. 

 —oprac. Krzysztof Krubski

Większość firm dostosuje 
się do nowych wymagań, kiedy 
będą gotowe regulacje i pojawi 
się perspektywa kar za ich 
nieprzestrzeganie. Ale 
prawdziwi liderzy robią zmiany 
już teraz i traktują te działania 
jako szansę na poprawienie 
oferty dla klientów

MARIA ANDRZEJEWSKA
dyrektor 
Centrum UNEP/GRID Warszawa
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Z perspektywy
korporacji międzynarodowych 
już od kilku lat obserwujemy 
rosnące oczekiwania
działań proekologicznych
ze strony nie tylko klientów,
ale również inwestorów. 
Działania proekologiczne
są kosztowne, ale się
opłacają
KATARZYNA BYCZKOWSKA
prezes zarządu BASF Polska
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B Corps to firmy, które 
chcą być nie tylko najlepsze
na świecie, ale też najlepsze
dla świata, dla których biznes
to przede wszystkim narzędzie 
do jego polepszania. Przystępując 
do ruchu B Corps, firmy 
zobowiązują się do 
uwzględnienia celów społecznych 

PAWEŁ NIZIŃSKI
partner Goodbrand/CEO BETTERbiznesu 
Orange Polska, zarząd FOB
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Przejście z węgla na gaz 
w naszych domach spowoduje, 
że za 20 lat będzie to samo,
co jest teraz, dlatego potrzebne 
jest przejście na ogrzewanie 
energią elektryczną, ale 
pochodzącą z czystych źródeł. 
Branże muszą się liczyć 
z poważnymi zmianami

KRYSTIAN SZCZEPAŃSKI
dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska 
– Państwowego Instytutu Badawczego
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Od wychodzącej na ulice 
młodzieży szkolnej aż po 
podejmowane w zaciszach 
gabinetów decyzje o rezy-

gnacji z  finansowania inwestycji 
w paliwa kopalne – ochrona środo-
wiska przestaje być rynkową niszą. 
I do niszy już nie wróci.

Trend ten nie dziwi, nawet jeśli 
przyjmiemy, że wkrótce po pary-
skim porozumieniu klimatycznym 
w  roku 2015 – kiedy to państwa 
sygnatariusze zobowiązały się do 
podejmowania działań na rzecz 
zmniejszenia wzrostu średniej, 
globalnej temperatury do poziomu 
2, a najlepiej 1,5 stopnia Celsjusza 
w  porównaniu z  okresem przed 
rewolucją przemysłową – można 
było odnieść wrażenie pewnego 
marazmu w realizacji jego zapisów.

(Współ)działanie 
#DlaPlanety

W powrocie tematu troski o kli-
mat na czołówki gazet, serwisów 
informacyjnych i portali interneto-
wych pomógł splot nauki i aktywi-
zmu społecznego. Kolejny, opubli-
kowany przez IPCC (Międzyrządo-
wy Zespół ds. Zmian Klimatu) 
raport na temat ryzyka, jakie dla 
ludzi i ekosystemów niesie przekro-
czenie progu 1,5 stopnia ocieplenia, 
zainspirował młodych ludzi na ca-
łym świecie do samoorganizacji 
i wspólnej walki o swoją przyszłość.

Jeszcze przed Paryżem klima-
tyczną mobilizację podtrzymywały 

inicjatywy globalnego biznesu oraz 
patrzących w przyszłość samorzą-
dów, takie jak koalicja We Mean 
Business czy Porozumienie Burmi-
strzów. 

Zasadność zrzeszania się w tego 
typu inicjatywy podkreśla m.in. 
Program ONZ ds. Środowiska 
(UNEP), który w swoich ostatnich 
publikacjach z  cyklu „Emissions 
Gap Report” pokazuje ich potencjał 
w  zasypywaniu luki emisyjnej 
między aktualnymi trendami wy-
puszczania przez ludzkość gazów 
cieplarnianych do atmosfery, 
a poziomami, które umożliwiłyby 
realizację celu: wzrostu temperatu-
ry maksimum o 1,5 stopnia.

Platformy współpracy

Partnerstwa, umożliwiające wy-
mianę wiedzy, doświadczeń i  do-
brych praktyk między sektorem 
publicznym, prywatnym, światem 
nauki oraz organizacjami społecz-
nymi, stanowią również istotną 
część działań Centrum UNEP/
GRID-Warszawa, które realizuje 
misję UNEP w Polsce.

Z  inicjatywy Centrum do życia 
powołane zostało partnerstwo na 
rzecz realizacji środowiskowych 
Celów Zrównoważonego Rozwoju 
„Razem dla środowiska”. Zrzesza 
dziś ono 60 instytucji – około 90 
proc. z  nich stanowią podmioty 
biznesowe – decydujących się na 
podejmowanie wspólnych działań 
na rzecz poszerzania społecznej 
świadomości oraz zmiany modeli 

biznesowych na bardziej przyjazne 
dla planety.

Dzięki tej inicjatywie możliwe 
staje się osiągnięcie efektu synergii  
czy to poprzez prezentację najważ-
niejszych, realizowanych przez 
firmy działań z  zakresu budowy 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
w ramach cyklu „Circular Economy 
– zamykamy obieg!”, czy to poprzez 
zaprezentowanie biznesowi naj-
ważniejszych, globalnych trendów 
z zakresu powiązań między środo-
wiskiem a  gospodarką w  ramach 
Przybornika Menedżera i dyskusji 
Climate Conversations. 

Walka 
z kryzysem klimatycznym

Przewijający się przez wydarze-
nia Partnerstwa wątek klimatyczny 
domagał się szczególnej uwagi, 
dlatego we współpracy z cenionym 
ekspertem do spraw zrównoważo-
nego rozwoju oraz odpowiedzialne-
go biznesu, prof. Bolesławem Ro-
kiem, Centrum zainicjowało projekt 
Climate Leadership, zachęcający 
biznes do wypracowania konkret-
nych, mierzalnych rozwiązań, 
zmniejszających jego negatywny 
wpływ na środowisko i umożliwia-
jących osiągnięcie celu: neutralności 
klimatycznej.

Pod lupę postanowiliśmy wziąć 
przede wszystkim te sektory go-
spodarki, które oferują produkty 
konsumentom lub których decyzje 
inwestycyjne mogą mieć ogromny 
wpływ na stan środowiska i jakość 
naszego życia – sektory: finansowy 
i szybko zbywalnych dóbr konsu-
menckich (FCMG).

Nie ograniczając się wyłącznie 
do tych branż, chcieliśmy jedno-
cześnie zwrócić uwagę firmom 

o szczególnie trudnym związku ze 
środowiskiem, że model „biznesu 
takiego jak zwykle” staje się nie do 
utrzymania. Takie sektory, jak 
branża energetyczna czy chemicz-
na, zostały wyłączone z programu. 
Dziś potrzebują one bowiem 
przede wszystkim inteligentnych 
regulacji oraz głębokiego przemy-
ślenia swojej praktyki biznesowej.

Czas na ekozwrot

W świecie fake newsów i chaosu 
informacyjnego wyzwaniem staje 
się unikanie greenwashingu – pro-
ponowanie realnych zmian za-
miast chwytliwych komunikatów, 
mających świadczyć o  odpowie-
dzialnym podejściu do gospodaro-
wania zasobami naturalnymi. 
Choć w  procesie przechodzenia 
do zielonej gospodarki nie da się 
uniknąć potknięć, kluczowa staje 
się otwarta komunikacja i  goto-
wość do wzięcia realnej odpowie-
dzialności za planetę także przez 
biznes, który korzysta z dostarcza-
nych mu przez przyrodę dóbr 
i usług.

UNEP-owski „Emissions Gap 
Report 2019” nie pozostawia wąt-
pliwości – aby uniknąć wymknięcia 
się globalnego ekosystemu spod 
kontroli w latach 2020–2030 musi-
my obniżać poziom globalnych 
emisji gazów cieplarnianych 
w tempie 7,6 proc. rocznie. Ograni-
czenie wzrostu średniej, globalnej 
temperatury do maksymalnie 1,5 
stopnia możliwe będzie tylko dzię-
ki konsekwentnym, stanowczym 
działaniom instytucji publicznych 
i przedsiębiorstw.

Pracujemy nad tym, by swoją ce-
giełkę do tego procesu dołożył rów-
nież działający w Polsce biznes.

Odpowiedzialność firm za klimat: 
rosną społeczne oczekiwania

ANALIZA | Model „biznesu takiego jak zwykle” staje się nie do utrzymania

MARIA ANDRZEJEWSKA 
dyrektor 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

BARTŁOMIEJ KOZEK 
specjalista Centrum

ds. zrównoważonego rozwoju

 Z inicjatywy Centrum w 2016 r. 
powstało Partnerstwo na rzecz realizacji 
środowiskowych celów 
zrównoważonego rozwoju 
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Zaangażowanie biznesu 
w działania na rzecz ochrony 
środowiska nieustannie 
ewoluuje. Pierwsze projekty 

w tym obszarze podejmowały duże 
przedsiębiorstwa produkcyjne, 
które niejako z definicji wywoływa-
ne były do tablicy, gdy tylko poru-
szało się kwestię odpowiedzialno-
ści biznesu za pogarszający się stan 
środowiska. 

Okres transformacji i wejście do 
Polski zagranicznych inwestorów 
zapoczątkował nowy etap. Wnieśli 
oni nie tylko kapitał, ale również 
nowe spojrzenie na myślenie eko-
logiczne, które w Polsce wówczas 
praktycznie nie istniało. 

Najpierw duże, 
potem mniejsze

Modernizując linie produkcyjne, 
firmy zaczynały wprowadzać roz-
wiązania redukujące ich negatywny 
wpływ na środowisko. Kolejne lata 
przyczyniły się do wzrostu świado-
mości ekologicznej w całym społe-
czeństwie, przez co również 
mniejsze firmy – w tym usługowe 
– zaczęły wprowadzać w  swojej 
działalności rozwiązania prośrodo-
wiskowe, często inicjowane przez 
firmy zagraniczne. 

Cennym źródłem inspiracji są 
nadal firmy z  francuskim kapita-
łem, które w Polsce zainwestowały 
do tej pory blisko 82 mld zł i  za-
trudniają ponad 200 tys. osób. Ich 
wpływ na rozwój polskiej gospo-

darki, jak również kreowanie po-
staw jest zatem niebagatelny. 

Jak pokazują wyniki badania 
CSR w praktyce – Barometr Fran-
cusko-Polskiej Izby Gospodarczej, 
coraz więcej firm prowadzi projek-
ty z zakresu ochrony środowiska. 
Już w 2016 roku 71 proc. przedsię-
biorstw deklarowało działania 
w tym obszarze, a w ubiegłym roku 
było ich ponad 80 proc. W  roku 
2018 w  Barometrze pojawiły się 
szczegółowe pytania dotyczące 
angażowania się w  obszar „zero 
waste”. Jak się okazuje, jest on 
bardzo istotny z punktu widzenia 
biznesu – 75 proc.  respondentów 
deklarowało prowadzenie działań 
w  tym obszarze. Wynika to po 
części z tego, że „zero waste” jest 
pojęciem bardzo szerokim i moż-
na do niego przypisać różne ak-
tywności. To z  kolei pozwala na 
włączenie się w ten wachlarz pro-
jektów również mniejszych orga-
nizacji.

Surowce i recykling na czele 

Najczęściej firmy prowadzą 
działania w zakresie ograniczania 
zużycia surowców (papier – 94 
proc.  firm, energia – 89 proc.) 
i recyklingu (79 proc.). Rozwiązania 
w  obszarze zrównoważonego 
transportu stosowane są w 45 proc.  
firm, a  26 proc. deklaruje prowa-
dzenie projektów w  zakresie go-
spodarki o obiegu zamkniętym. Te 
ostatnie wymagają znaczących 
nakładów i często również wspar-
cia z poziomu centrali. 

Dobrym przykładem jest pro-
gram „Sharing Beauty with All” 
firmy L’Oréal, definiujący cele, 
które firma postawiła przed sobą 
i zobowiązała się osiągnąć do 2020 
r. w  zakresie ograniczenia nega-
tywnego wpływu na środowisko 
i zwiększania swoich zobowiązań 
społecznych oraz socjalnych. 
W Polsce działania te podejmowa-
ne są m.in. w największej fabryce 
grupy w  podwarszawskich Ka-
niach, gdzie udało się wyraźnie 
zredukować ilość wykorzystywa-
nych w procesie produkcji surow-

ców, a także wprowadza się w życie 
koncepcję   „suchej fabryki”. We-
dług tej koncepcji woda z  miasta 
wykorzystywana jest tylko jako 
woda trafiająca do produktu goto-
wego i woda sanitarna, natomiast 
cała pozostała woda wykorzysty-
wana w fabryce musi zostać pod-
dana oczyszczeniu i  wykorzysty-
wana ponownie w  tzw. pętli pro-
dukcyjnej. 

Firmy wprowadzają również 
wiele rozwiązań pozwalających na 
oszczędzanie energii, jak chociażby 
stosowanie energooszczędnych 
żarówek w  sklepach i  biurach, 
systemów monitorujących zużycie 
energii, montowanie paneli foto-
woltaicznych na dachach budyn-
ków. 

Są to działania, które poza 
aspektem środowiskowym przyno-
szą również wymierne korzyści fi-
nansowe. 

Biznes stara się również dzielić 
wiedzą i promować wśród swoich 
dostawców, partnerów, pracowni-
ków i klientów postawy prośrodo-
wiskowe. Wiele z takich przedsię-
wzięć jest realizowanych wspólnie, 
jak choćby akcja „Odbierz sadzon-
kę” prowadzona przez Carrefour 
i SUEZ Polska w jednym z centrów 
handlowych, w  którym oddając 
makulaturę, można było otrzymać 
sadzonkę i sporo się dowiedzieć na 
temat segregacji i ekologii. 

Obszarem, który dopiero rozwija 
się w naszym kraju, jest bioróżno-
rodność, choć i  tutaj możemy 
przywołać kilka przykładów za-
awansowanych projektów prowa-
dzonych przez biznes. 

Fundacja Veolia Polska co roku 
prowadzi nowe nasadzenia, zakła-
da skrzynki lęgowe dla zagrożo-
nych wyginięciem ptaków, nietope-
rzy i owadów. W 2018 r. w Poznaniu, 
Łodzi, Tarnowskich Górach i War-
szawie otoczono opieką 100 nieto-
perzy, 5 pustułek, posadzono po-
nad 1300 roślin. Przy okazji prowa-
dzone są działania edukacyjne dla 
uczniów pobliskich szkół i wykłady 
dla pracowników grupy Veolia.

Wiele przykładów angażowania 
się firm w obszar bioróżnorodności 
pochodzi z Francji. EDF – produ-

cent i dystrybutor energii – od 2010 
r. pracuje wraz z lokalnym stowa-
rzyszeniem nad przywróceniem 
ekosystemu w starorzeczach Renu 
w Alzacji. Szeroko zakrojone prace 
polegające na odtworzeniu wodni-
stego terenu i  posadzeniu odpo-
wiednich roślin skutkowały przy-
wróceniem flory i  fauny sprzed 
industrializacji.

73 mld euro w cztery lata

Bardzo ważnym obszarem, 
w który chce angażować się coraz 
więcej firm, jest walka ze zmianami 
klimatycznymi. Jest to jedno z naj-
większych wyzwań współczesnego 
świata, tak więc i rola biznesu jest 
tu kluczowa. W sierpniu ubiegłego 
roku w  Paryżu 99 największych 
francuskich przedsiębiorstw za-
trudniających na świecie łącznie 
ponad 6 mln ludzi potwierdziło 
konieczność zmian i wprowadzania 
rozwiązań mających na celu global-
ną redukcję gazów cieplarnianych. 
55 z nich już teraz zadeklarowało, 
że w latach 2020–2023 przeznaczą 
73 mld euro na inwestycje oraz 
badania w obszarze energii odna-
wialnej, dekarbonizacji produkcji, 
zrównoważonych praktyk w rolnic-
twie. 

W  Polsce również zagadnienie 
ochrony klimatu staje się coraz 
ważniejsze dla przedsiębiorców. 
Świadczy o tym chociażby ostatnia 
deklaracja, podpisana wspólnie 
przez Orange Polska oraz Minister-
stwo Rozwoju i Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przy okazji I Polsko-Fran-
cuskiego Forum Przemysłu Przy-
szłości. Rozpoczyna ona pilotażo-
wy projekt monitorowania jakości 
powietrza w 100 szkołach, który ma 
być rozszerzony na 1000 placówek.

Tego typu partnerstwa są do-
brym przykładem współdziałania 
podmiotów publicznych i prywat-
nych, co stanowi kluczowy element 
we wprowadzaniu spójnych i dłu-
gofalowych działań na rzecz ochro-
ny klimatu w Polsce i na świecie.

Miejmy nadzieję, że będzie ich 
coraz więcej.

Francuskie doświadczenia, 
polskie realizacje

MATERIAŁ PARTNERA | Ochrona środowiska i klimatu

MARIUSZ KIELICH
kierownik ds. komunikacji

Francusko-Polska Izba Gospodarcza 
(CCIFP)
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Odpowiadając na globalne 
wyzwania klimatyczne, 
wiele firm podejmuje 
działania na rzecz zmniej-

szania swojego wpływu na środo-
wisko. Nierzadko biznes zaczyna 
od małych kroków, wprowadzając 
dobre praktyki w  wybranych ob-
szarach swojej działalności. Co 
ważne, te małe kroki przekładają 
się często na przełomowe zmiany.

Zapewne każdy w miarę swoich 
możliwości stara się szanować 
środowisko i zachowywać proeko-
logicznie. Segregujemy zatem 
śmieci (zgodnie z przekonaniem, że 
posortowane odpady to surowce 
do przerobu i   wykorzystania), 
staramy się racjonalnie korzystać 
z wody, gasimy niepotrzebne świa-
tło, nie otwieramy okien, kiedy 
mamy gorące kaloryfery.

Małe kroczki, długi dystans

I choć wydaje się, że z poziomu 
codziennego życia nie mamy wpły-
wu na globalne zmiany klimatycz-
ne, to te proste działania, skumulo-
wane w  ramach osiedla, miasta, 
regionu, a wreszcie kraju, dają efekt 
skali i przekładają się wprost na to, 
ile rzeczy, których się pozbywamy, 
ma szansę trafić do recyklingu, ile 
energii – elektrycznej i cieplnej – 
uda się uchronić od zmarnowania. 
Nasze działania – ale też ich zanie-
chanie – mają realny wpływ na 
środowisko i robią różnicę.

Co jeszcze można zrobić? Coraz 
popularniejsze staje się ponowne 
wykorzystywanie używanych rzeczy 
zamiast ich wyrzucania. Ten trend 
wpisuje się zarówno w  koncepcję 
gospodarki obiegu zamkniętego, jak 
i coraz powszechniejszą dziś ekono-
mię współdzielenia. Wiele przed-
miotów, które mamy w  domu, 
a z których już nie korzystamy i są 
nam niepotrzebne, może u  kogoś 
innego z powodzeniem służyć dalej. 
Tak jest choćby z odzieżą, której już 
nie potrzebujemy, a chcemy się jej 
pozbyć, gdy robimy wiosenny prze-
gląd naszej garderoby.

Wpisując się w  oczekiwania 
klientów oraz wyzwania związane 
ze zmianami klimatu, radykalne 
zmiany w swoich działaniach wpro-
wadzają też firmy. W tym przypad-

ku zasięg działalności przekłada się 
wprost na wymierne efekty. Idea 
zrównoważonego rozwoju stała się 
więc sposobem prowadzenia biz-
nesu dla tych organizacji, które 
rozumieją swoją rolę społeczną. Co 
ważne, odpowiedzialność za użyte 
surowce, proces produkcji i dystry-
bucji rozumie coraz więcej z nich. 
Wśród takich firm jest polska firma 
odzieżowa LPP.

Spółka podjęła już wiele zobo-
wiązań mających na celu odpowie-
dzialne gospodarowanie zasobami. 
LPP, jako pierwsza polska firma, 
przystąpiło do inicjatywy na rzecz 
gospodarki obiegu zamkniętego 
w zakresie zarządzania plastikiem 
– New Plastics Economy Global 
Commitment. Jest to międzynaro-
dowe porozumienie zainicjowane 
przez fundację Ellen MacArthur we 
współpracy z ONZ, jego celem jest 
całkowita eliminacja plastikowych 
odpadów niepodlegających obie-
gowi zamkniętemu. Już we wrze-
śniu ubiegłego roku z polskich sa-
lonów marek należących do LPP 
zniknęły foliowe torby zakupowe.

Konsekwentne podejście firmy 
do eliminacji plastiku znalazło 
wyraz także w celach zrównoważo-
nego rozwoju i  realizacji wyzwań 
określonych w  nowej, ogłoszonej 
jesienią ubiegłego roku, strategii na 
lata 2020–2025. Mapa drogowa 
działań spółki została określona 
bardzo szczegółowo.

I tak dostawy zamówień online 
marek Reserved i Mohito już teraz 
są realizowane tylko w  opakowa-
niach wykonanych z  makulatury. 
Zastąpiły one używany dotychczas 
karton i foliopak. A to pozwoliło na 
rezygnację z wykorzystania jedno-
razowego plastiku – folii zewnętrz-
nej. Łącznie od 2017 r. LPP wdroży-
ło przeszło 300 projektów, dzięki 
którym zużycie plastiku w  pacz-
kach wysyłanych do klientów zale-
dwie w ciągu dwóch lat zmniejszy-
ło się aż o 250 ton. Do końca tego 
roku firma wyeliminuje jednorazo-
wy plastik ze wszystkich paczek 
e-commerce. Z kolei o 50 proc. zo-
stanie ograniczone użycie jednora-
zowej folii do pakowania próbek 
handlowych. 

Skrojone pod wymiar

Co istotne, to niejedyne zmiany, 
na jakie zdecydowała się firma. Już 
teraz opakowania stosowane przez 
spółkę w sprzedaży online mają nie 
kilka, lecz kilkanaście różnych roz-
miarów, a firma zapowiada kolejne 
nowe rozwiązania. Wszystko to po-
zwala na optymalne wykorzystanie 
surowców, z których wykonane są 
kartony, rezygnację z  niepotrzeb-
nych wypełniaczy i  – co równie 
ważne – lepsze zagospodarowanie 
przestrzeni w transporcie. Mówiąc 
krótko: dopasowanie zawartości 

przesyłki do jej opakowania spra-
wia, że nie ma potrzeby wożenia 
samego powietrza.

Co dalej? W przyszłym roku na 
zawieszkach cenowych klienci nie 
znajdą już folii. Natomiast w roku 
2023 wszystkie kartony wykorzy-
stywane przez LPP będą posiadały 
certyfikat FSC (Forest Stewardship 
Council, organizacji zajmującej się 
m.in. certyfikacją produktów z pa-
pieru) lub będą pochodziły z recy-
klingu – podobnie jak 100 proc. 
opakowań w sklepach.

Wreszcie do 2025 r. LPP całkowi-
cie wyeliminuje z całej sieci sprze-
daży i łańcucha dostaw opakowa-
nia niepodlegające obiegowi za-
mkniętemu. Będzie korzystać 
wyłącznie z plastiku spełniającego 
jedno z kryteriów: w 100 proc. na-
dającego się do ponownego użycia, 
poddającego się recyklingowi lub 
kompostowaniu. 

Ponowne wykorzystanie pro-
duktów firma promuje w  jeszcze 
inny sposób. W  wybranych salo-
nach marek Reserved oraz House 
i Mohito w Polsce pojawiły się po-
jemniki na używane ubrania, które 
mogą zostawiać klienci odwiedza-
jący sklepy. Łącznie są już w  50 lo-
kalizacjach, a od początku projektu 
zebrano w ten sposób ponad 4 tony 
ubrań. LPP przekazuje je potrzebu-
jącym za pośrednictwem Towarzy-
stwa Pomocy im. św. Brata Alberta, 
które prowadzi w  całej Polsce 
noclegownie dla bezdomnych. 
W  2022 r. pojemniki na używane 
ubrania będą już we wszystkich 
salonach pięciu marek firmy 
(oprócz Reserved, House i Mohito 
są to Cropp i Sinsay).

Warto wspomnieć o jeszcze jed-
nym obszarze odpowiedzialności 
firmy. To przyjazna środowisku 
produkcja. Już w  przyszłym roku 
co czwarty produkt LPP będzie 
oznaczony metką Eco Aware. Z ko-
lei do 2025 r. udział kolekcji ekolo-
gicznych we flagowej marce Rese-
rved wzrośnie do 50 proc. Firma już 
teraz do produkcji swojej odzieży 
wykorzystuje bawełnę organiczną, 
TencelTM Lyocell pozyskiwany 
z  celulozy drzewnej, organiczny 
len, włókna z recyklingu, np. polie-
ster pochodzący z butelek. Spółka 
zamierza też zainwestować milion 
złotych w  technologie utylizacji 
odpadów tekstylnych.

Klimat się zmienia. Co z biznesem?
MATERIAŁ PARTNERA | LPP jako pierwsza polska firma przystąpiło do inicjatywy New Plastics Economy Global Commitment
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≥Do 2025 r. LPP wyeliminuje opakowania niepodlegające obiegowi 
zamkniętemu
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TOMASZ FURMAN

PKN Orlen wraz z Fundacją 
Orlen od wielu lat inwestuje 
w działania z zakresu szero-
ko rozumianej społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Tylko 
w ostatnich kilku tygodniach kon-
cern wdrożył co najmniej kilkana-
ście różnego rodzaju inicjatyw. 
Objęły one pracowników grupy 
kapitałowej, jej partnerów bizneso-
wych i społecznych oraz klientów. 
Promowana jest innowacyjność 
oraz wyznaczane są najwyższe 
standardy w zakresie etyki biznesu 
i ochrony środowiska.

Czyste środowisko

Niektóre przedsięwzięcia CSR 
łączą w sobie kilka zadań. Tak jest 
m.in. z listem intencyjnym podpisa-
nym przez Orlen z  gminą miasto 
Płock o współpracy na rzecz rozwo-
ju zeroemisyjnego transportu pu-
blicznego opartego na napędach 

wodorowych. Rezultatem działań 
prowadzonych na skutek tego poro-
zumienia ma być stworzenie infra-
struktury tankowania wodoru, 
przeznaczonej dla pojazdów komu-
nikacji miejskiej i usług publicznych. 
Wcześniej podobny list intencyjny 
podpisano z  Górnośląsko-Zagłę-
biowską Metropolią. Również tam 
przewidziana jest ścisła współpraca 
na rzecz rozwoju zeroemisyjnego 
transportu publicznego napędza-
nego wodorem. 

W ten sposób promowana i wdra-
żana jest innowacyjność, poprawie 
ma ulec jakość powietrza w miastach, 
zacieśniana jest współpraca z lokal-
nymi partnerami i społecznościami. 
Co równie ważne, to element strate-
gii koncernu przewidującej prace 
nad rozwojem paliw alternatywnych 
wykorzystywanych w  transporcie. 
Obecnie grupa wytwarza ok. 45 ton 
wodoru na godzinę, z  czego więk-
szość zużywana jest na potrzeby 
produkcyjne. 

Spółka rozpoczęła już realizację 
instalacji do oczyszczania wodoru, 
która od 2021 r. ma pozwolić na 

wprowadzenie tego paliwa na ry-
nek. Rozwijana jest też technolo-
gia magazynowania, transporto-
wania i  dystrybuowania paliwa 
wodorowego. 

Pod koniec ubiegłego roku Orlen 
zorganizował w  Płocku kolejne 
wspólne warsztaty swoich eksper-
tów z przedstawicielami instytucji 
zajmujących się zapewnieniem 
bezpieczeństwa lokalnej społecz-
ności. Przedstawiciele administra-
cji samorządowej i różnego rodzaju 
służb państwowych mogli naocznie 
przekonać się, jak wygląda monito-
ring, nadzór i  praca w  zakładzie. 
Przedstawiono im też komplekso-
wą informację dotyczącą m.in. 
bezpieczeństwa pracy, bezpieczeń-
stwa pożarowego, ochrony środo-
wiska oraz działań podejmowanych 
w  przypadku wystąpienia awarii 
przemysłowej. 

Orlen jest wydawcą raportów, 
które nie tylko przybliżają czytel-
nikom działalność grupy i branży, 
w której funkcjonuje, ale pokazują 
w szerszym świetle rzeczy i zjawi-
ska, z  którymi stykamy się na co 

dzień. Tak jest z  ostatnim rapor-
tem „Petrochemia ma przyszłość” 
szeroko opisującym różne zagad-
nienia związane z  tworzywami 
sztucznymi, produktami, bez 
których dziś nie da się żyć. Raport 
to również próba odpowiedzi na 
pytanie, jak radzić sobie z nagro-
madzeniem plastikowych odpa-
dów – trudnym do rozwiązania 
problemem ekologicznym i  spo-
łecznym. Przedstawienie rzetelnej 
wiedzy na ten temat ma ogromne 
znaczenie również w  kontekście 
realizacji sztandarowej inwestycji, 
czyli Programu Rozwoju Petro-
chemii, który ma być zrealizowany 
do końca 2023 r. Koncern, świado-
my narastającego na świecie pro-
blemu zanieczyszczenia środowi-
ska, realizuje również takie pro-
jekty jak np. rozwój punktów 
ładowania samochodów eklek-
tycznych i  produkcja bio-glikolu 
propylenowego.

Orlen wydaje broszury informa-
cyjno-edukacyjne - jako pierwsza 
została wydana broszura dot 
ochrony środowiska, w której po-
łożono nacisk na kwestię bioróżno-
rodności.

Edukacja i sport

Spółka duży nacisk kładzie na 
działalność edukacyjną. Taki cha-
rakter miała m.in. dwudniowa 
bezpłatna konferencja „Pszczoła 
w  życiu człowieka. Bioróżnorod-
ność i  ochrona” zorganizowana 
wspólnie z  Mazowieckim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego 
w Płocku, a skierowana do uczniów 
szkół średnich z  klas o  profilu 
biologicznym i  pszczelarzy. Pod-
czas konferencji młodzież wysłu-
chała wykładów specjalistów 
z dziedziny pszczelarstwa. Nieda-
leko rafinerii powstała pasieka, 
w której zamieszkał niemal milion 
pszczół. 

Firma zorganizowała dwa werni-
saże wystawy „Z dumą o przeszło-
ści, z  odwagą o  przyszłości” – 
w Warszawie i Płocku – dla miłośni-
ków historii. Pokazano zbroję 
husarską zakupioną ze środków 

Orlen rozwija społeczną 
odpowiedzialność biznesu

SUROWCE | Grupa kapitałowa rośnie dzięki dobrym relacjom z pracownikami i otoczeniem
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Fundacji Orlen z przeznaczeniem 
dla Muzeum Historii Polskiej. Wer-
nisaże były połączone z wykładami 
o historii husarii i walk, w których 
brała udział. 

Orlen był organizatorem wykła-
dów i rozmów na tematy ekologicz-
ne, połączonych z  bezpłatnymi 
rejsami przyrodniczymi po Wiśle, 
dla blisko pół tysiąca płocczan. 
W ich trakcie przewodnik opowia-
dał o  najcenniejszych gatunkach 
fauny i flory, jakie można spotkać 
na środkowym odcinku Wisły. 

Spółka wspiera projekty, któ-
rych celem jest zmniejszanie nie-
równości społecznych. Temu celo-
wi służyły m.in. bezpłatne pokazy 
filmowe kierowane do podopiecz-
nych z rodzinnych domów dziecka, 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w  pod-
warszawskich Laskach oraz do se-
niorów. 

W ramach projektu „Kino z Orle-
nem” odbywały się prelekcje spe-
cjalnych gości dotyczące zasad 
bezpieczeństwa oraz koncert 
z  udziałem aktorów teatralnych 
i artystów Akademii Operowej. 

Koncern jest jednym z założycieli 
i  darczyńców Fundacji Fundusz 
Grantowy dla Płocka, a przedstawi-
ciele spółki w ramach wolontariatu 
aktywnie uczestniczą w jej działalno-
ści. Fundacja od ponad 15 lat wspie-
ra finansowo lokalne stowarzyszenia, 
kluby i  fundacje w  pracy na rzecz 
poprawy życia mieszkańców. Chodzi 
m.in. o inicjatywy dotyczące sportu, 
opieki społecznej i kultury.

Zdrowie i bezpieczeństwo

PKN Orlen jest inicjatorem tak 
licznych lokalnych przedsięwzięć 
z obszaru społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, że postanowił stwo-
rzyć bezpłatny system informacji 
dla mieszkańców regionu płockiego. 
Dzięki temu z wyprzedzeniem każ-
dy zainteresowany, mailowo lub 
poprzez sms, może otrzymywać 
wiadomości o realizowanych w re-
gionie projektach. System powiada-
mia także o uciążliwościach środo-
wiskowych i  utrudnieniach w  co-
dziennym życiu związanych 
z działalnością rafinerii. 

Spółka organizuje spotkania 
prozdrowotne dla członków kół 
gospodyń wiejskich z gmin powiatu 
płockiego pod hasłem „Powiedz TAK 
zdrowej przyszłości”. W jego ramach 
m.in. omówiono program profilakty-
ki onkologicznej realizowany przy 
współpracy z Narodowym Instytu-
tem Onkologii i dano uczestnikom 
możliwość skorzystania z podstawo-
wej diagnostyki medycznej. 

W ubiegłym roku Orlen z płoc-
kim WOPR po raz czwarty zapew-
nili bezpieczny wypoczynek oso-
bom, które korzystały z  plaży 
w Grabinie. Zostało przygotowane 
miejsce do letniej rekreacji, prze-
badano wodę jeziora, wydzielono 
obszar przeznaczony do kąpieli, 
a ratowników wyposażono w pro-
fesjonalny sprzęt. 

Spółka wspólnie z Fundacją Or-
len podczas Dni Chemika zorgani-
zowała w Płocku Miasteczko Zdro-
wia. Celem tego wydarzenia była 
promocja profilaktyki zdrowotnej 
oraz aktywnego stylu życia. Uczest-
nicy wydarzenia wzięli udział 
w bezpłatnych badaniach i konsul-
tacjach lekarskich. W  dwóch jego 

edycjach uczestniczyło łącznie po-
nad 10 tys. osób. 

Orlen podpisał z  Narodowym 
Instytutem Onkologii umowę na 
realizację piecioletniego programu 
„Kompleksowej profilaktyki, dia-
gnostyki i  leczenia nowotworów 
oraz chorób układu oddechowego 
mieszkańców Płocka i  powiatu 
płockiego”. 

W  ramach projektu Fundacji 
Orlen „Moje miejsce na Ziemi” firma 
zachęca lokalne społeczności do 
dokonywania zmian w ich najbliż-
szym otoczeniu. Efektem programu 
było w ubiegłym roku dofinansowa-
nie 276 projektów, wybranych 
przez niezależnych ekspertów.

Od 20 lat wsparcie finansowe 
otrzymują jednostki państwowej 
i  Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W 2019 r. 249 jednostek otrzymało 
łącznie ponad 2 mln zł. Od czterech 
lat płoccy uczniowie podczas akcji 
„Lekki plecak” otrzymują tablety. 
Nowy sprzęt pozwala im korzystać 
z  e-podręczników zamiast z  cięż-
kich książek.

 Materiał powstał we współpracy 
 z PKN Orlen
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≥Efektowne Płockie Ogrody Światła
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Jak pracowniczy wymiar CSR 
wygląda w  polskich firmach, 
gdzie jest największe pole do 
poprawy? Jak równoważyć 

interes biznesowy, np. potrzebę 
elastyczności zatrudnienia z potrze-
bami ludzi, którzy wolą stabilne 
formy zatrudnienia? Odpowiedzi na 
te pytania szukali uczestnicy debaty 
„CSR ważny nie tylko dla młodych”. 

Z badań firm doradczych wynika, 
że to głównie młode pokolenia, 
które już niedługo zdominują rynek 
pracy, zwracają uwagę na odpowie-
dzialność społeczną firm. Nasza 
debata pokazała jednak, że CSR jest 
ważny dla wszystkich generacji.

Społeczna odpowiedzialność 
biznesu obejmuje kwestie istotne 
dla wszystkich pracowników: zapo-
bieganie dyskryminacji, dbałość 
o  wysokie standardy zarządzania 
ludźmi i uwzględnianie ich potrzeb 
i życiowych ról.

Efekt demografii

– Osoby młode są bardziej niż 
pozostałe pokolenia zaangażowane 

w  różne akcje prośrodowiskowe, 
w aktywizm, a na co dzień zwracają 
uwagę na to, co kupują – wynika 
z badania wspólnie przeprowadzo-
nego przez Forum Odpowiedzialne-
go Biznesu i ARC Rynek i Opinia – 
mówił Tadeusz Joniewicz, menedżer 
ds. zarządzania wiedzą Forum Od-
powiedzialnego Biznesu. Jak dodał, 
wskaźniki demograficzne pokazują, 
że przybywa i  będzie przybywać 
osób starszych, którymi trzeba się 
będzie opiekować. Pracodawcy po-
winni więc myśleć o tych pracowni-
kach, którzy zajmują się – i to czasa-
mi przez długie lata – swoimi sędzi-
wymi rodzicami. Dla rodziców 
małych dzieci ułatwienia w polskim 
prawie pracy już są. – Nasze ogólno-
polskie badania prowadzone wspól-
nie z Santander Bank Polska i firmą 
Henkel Polska pokazały, że wsparcie 
pracowników w sile wieku obarczo-
nych obowiązkami opiekuńczymi 
wobec swoich rodziców jest po-
trzebne i potrzeba ta będzie rosła. 
Dotąd odpowiedzialne firmy sku-
piały się głównie na dodatkowych 
ułatwieniach adresowanych do ro-
dziców opiekujących się małymi 
dziećmi – ocenił Tadeusz Joniewicz.

Czy akcyjność pomagania to 
tylko polska specjalność czy po-
wszechne wyzwanie dla wolonta-
riatu?

Wojciech Kaczmarczyk, dyrek-
tor Narodowego Instytutu Wolno-
ści – Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego był zdania, 
że duża rola wolontariatu akcyjne-
go jest cechą nie tylko Polski, 
w innych krajach też mamy z tym 
do czynienia. Rozwija się jednak 
również – i za granicą, i w Polsce 
– wolontariat systematyczny. Jako 
przykład takiego ruchu z długą już 
historią podał Peace Corps, dzia-
łający od czasów prezydenta J. F. 
Kennedy’ego. Młodzi ludzie anga-
żują się w  ten amerykański ruch 
minimum na rok, podobne progra-
my realizowane są we Francji. – Ale 
i  w  Polsce wolontariat systema-
tyczny ma swoje miejsce, jest 
przedmiotem zainteresowania 
władz publicznych, w takie działa-
nia angażuje się społeczeństwo, 
popierają go pracodawcy – mówił 
dyr. Kaczmarczyk.

Jego zdaniem w Polsce jest za-
równo wolontariat szkolny, czyli 
ruch ludzi młodych, jak i  osób 

starszych. Rządowego programu 
stałego wspierania tego typu wo-
lontariatu u nas nie było do roku 
2018, kiedy to powstał Korpus 
Solidarności. – Dysponuje on 
rocznym budżetem w wysokości 
ok. 3 mln zł przeznaczonym m.in. 
na szkolenia, rozmaite działania 
integracyjne, kojarzenie wolonta-
riuszy z  organizacjami, na przy-
ciąganie firm do tego programu 
– wyliczał dyr. Kaczmarczyk. 
Pracownicy administracji pu-
blicznej też mogą być wolontariu-
szami.

Jak przekonać biznes

A  jak sobie radzą organizacje 
pozarządowe? Skąd biorą wolon-
tariuszy, jak starają się o  sponso-
rów? Misją jednej z takich organi-
zacji – Stowarzyszenia Otwarte 
Drzwi – jest pomaganie osobom 
z niepełnosprawnościami, by sta-
wały się możliwie samodzielne 
i  niezależne życiowo. Wymaga to 
dłuższych działań. 

Zdaniem Iwony Wojtczak-Grze-
sińskiej, koordynatora do spraw 

   Firmy ceniące wartości będą coraz     
DEBATA | Osoby młode są bardziej niż pozostałe pokolenia zaangażowane w różne akcje prośrodowiskowe
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rehabilitacji osób z niepełnospraw-
nością Stowarzyszenia Otwarte 
Drzwi, żadna instytucja pozarządo-
wa nie da sobie rady bez wolonta-
riuszy, a  dominują wśród nich 
młodzi ludzie. Po wsparcie instytu-
cje te często idą do firm. Gdy mają 
złożyć ofertę biznesowi, często 
czują się trochę jak uboższy brat, są 
zwykle obciążone myśleniem ra-
czej o charytatywności niż o part-
nerstwie z  firmą, do której się 
zwracają. 

– Działamy już 25. rok, mamy 
sporo doświadczeń. Pracujemy na 
rzecz osób, głównie dorosłych, 
które spotykają się z  najmniej-
szym zainteresowaniem biznesu: 
z  osobami z  zaburzeniami psy-
chicznymi, długotrwale bezrobot-
nymi, z  dotkniętymi bezdomno-
ścią – mówiła Iwona Wojtczak-
-Grzesińska. – Prowadzimy dom 
dla młodych bezdomnych i kolej-
ny rok szukamy partnera, który 
chciałby odnowić budynek we 
współpracy z naszymi podopiecz-
nymi.

Jej zdaniem organizacje poza-
rządowe mają często własne, 
oryginalne oferty dla biznesu, 

wykraczające poza znane od lat 
formy współpracy, ale trudno im 
zdobyć partnerów do innowacyj-
nych przedsięwzięć. – Bardzo 
często wszelkie nowe pomysły są 
trudne do zmieszczenia w stereo-
typowych, biznesowych schema-
tach rozliczania finansowego 
i merytorycznego takiej współpra-
cy – uważa Iwona Wojtczak-Grze-
sińska. 

Jej zdaniem do tej pory organi-
zacje pozarządowe skupiały się 
głównie na merytorycznej pracy, 
a niezbyt skuteczne były w promo-
cji działań i  dokonań. – Biznes 
mówi innym niż my językiem, żeby 
zdobyć jego uznanie i  wsparcie, 
powinniśmy nauczyć się mówić 
tym językiem – stwierdziła koordy-
natorka stowarzyszenia.

Po co firma istnieje

Przybywa organizacji pomagają-
cych wdrażać w  firmach kulturę 
opartą na wartościach. Jak takie 
działania są przyjmowane przez 
pracowników, menedżerów śred-
niego szczebla, przez otoczenie 

firm? Czy firmy nie boją się, że 
utracą konkurencyjność, prowa-
dząc kosztowne nieraz działania 
prośrodowiskowe?

Paweł Kaczmarczyk, wykła-
dowca w warszawskiej Akademii 
Leona Koźmińskiego, doradca 
zarządu w firmie ABC Czepczyń-
ski i  w  Fundacji Rodziny Czep-
czyńskich, był zdania, że wartości 
już od 40 lat są coraz ważniejsze 
w  teorii zarządzania. Firmy po-
winny określić swoją tożsamość, 
wskazywać ważne dla nich warto-
ści klientom, ale i swoim pracow-
nikom, zarówno tym, których już 
mają, jak i osobom zainteresowa-
nym pracą u nich. 

Wartości mogą być różne: zaspo-
kajanie potrzeb lokalnych społecz-
ności, szczerość, odpowiedzial-
ność, zaufanie, budowanie zgrane-
go zespołu, oczywiście także 
nastawienie na zysk. Trzeba zadbać 
o  to, by były one wyodrębnione, 
żeby nie było ich za dużo, żeby były 
zrozumiale i  prawdziwe. – Jeśli 
nazwanie tych wartości to będzie 
tylko PR firmy, nie będzie to przy-
nosiło efektów – uważa Paweł 
Kaczmarczyk.

Na pytanie „Czy moją rolą w biz-
nesie jest tylko generowanie zysku 
i rozwój przedsiębiorstwa?” coraz 
więcej firm odpowiada przecząco 
i  dlatego przybywa przedsię-
biorstw chcących angażować się 
w zrównoważony rozwój. 

– Pracownicy, idąc rano do pracy, 
chcą mieć poczucie, że nie idą tam 
tylko po to, żeby zarabiać, ale także 
po to, żeby wnieść wartość dodaną 
w szerszym aspekcie: ekonomicz-
nym, społecznym, ekologicznym – 
przekonywał Kaczmarczyk.

Podał przykład firmy rodzinnej, 
zatrudniającej ponad 300 osób, 
która wdrożyła zarządzanie oparte 
na wartościach. Na spotkaniu po-
nad 20 menedżerów średniego 
szczebla 30-latek powiedział: „Nie 
oszukujmy się, możemy się zajmo-
wać wartościami, gdy firmie dobrze 
idzie, w czasach kryzysu musimy je 
odłożyć na bok i skupić się na po-
zytywnym wyniku finansowym”. 
Osoba 20 lat od niego starsza 
wzburzona odezwała się: „Nie chcę, 
żeby w mojej organizacji liczył się 
tylko zysk, chcę, by rozwiązywała 
ona kryzysy za pomocą wartości, 
odpowiedzialności i dialogu”.

– Nie tylko młodzi ludzie zwraca-
ją uwagę na wartości – podsumo-
wał Kaczmarczyk.

Jednym z kluczowych obszarów 
CSR są kwestie pracownicze, m.in. 
dbałość o  standardy zarządzania 
ludźmi, uwzględnianie ich potrzeb 
i  życiowych ról poza zakładem 
pracy. Czy widać zwiększone zain-
teresowanie firm uwzględnieniem 
kwestii CSR w zarządzaniu? A jeśli 
tak, to czy zależy to od struktury 
wiekowej załogi? 

Nie chodzi o PR

Łukasz Chodkowski, dyrektor 
zarządzający Déhora Polska, był 
zdania, że 10–15 lat temu w roz-
mowach o CSR aspekt zarządza-
nia ludźmi nie byłby tak gorący 
jak dziś. – Mamy absolutnie wy-
jątkową sytuację na rynku pracy: 
rekordowo niskie bezrobocie, 
wielopokoleniowe załogi, szybko 
rosnącą liczbę pracowników 
z zagranicy. To wielkie wyzwania 
m.in. dla menedżerów średniego 
szczebla. Coraz ważniejszym za-
daniem staje się utrzymanie 

    bardziej atrakcyjne dla pracowników

Duża rola wolontariatu 
akcyjnego jest cechą nie tylko 
Polski. Ale i wolontariat 
systematyczny jest u nas 
przedmiotem zainteresowania 
władz publicznych, w takie 
działania angażuje się 
społeczeństwo, popierają je 
pracodawcy 

WOJCIECH KACZMARCZYK
dyrektor Narodowego Instytutu Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego 
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Bardzo często
nowe pomysły są trudne
do zmieszczenia
w stereotypowych biznesowych 
schematach rozliczania 
finansowego i merytorycznego 
współpracy. Biznes
mówi innym niż my
językiem, powinniśmy się
go nauczyć

IWONA WOJTCZAK-GRZESIŃSKA
koordynator  
w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi
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Nasze ogólnopolskie 
badania pokazały, że wsparcie 
pracowników w sile wieku 
obarczonych obowiązkami 
opiekuńczymi wobec swoich 
rodziców jest potrzebne. Dotąd 
firmy skupiały się głównie na 
ułatwieniach dla rodziców 
opiekujących się małymi
dziećmi

TADEUSZ JONIEWICZ
menedżer ds. zarządzania wiedzą 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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pracowników, np. przez oferowa-
nie im atrakcyjnych wartości ce-
nionych przez ich firmy – mówił 
dyr. Chodkowski.

Ale muszą to być wartości prze-
strzegane, a nie tylko deklarowane, 
ponieważ „młodzi ludzie są odpor-
ni na ściemę”. Firmy zaczynają 
doceniać rolę hobby w życiu pra-
cowników, lepiej rozumieją zna-
czenie czasu wolnego i  koniecz-
ność opieki pracowników nad sę-
dziwymi rodzicami. Zdaniem dyr. 
Chodkowskiego pracodawcy dotąd 
nie przykładali aż tak dużej wagi 
do tego, co się z ich pracownikami 
dzieje po pracy.

Déhora Polska zajmuje się głów-
nie blue collars, osobami pracują-
cymi nieregularnie, zmianowo, 

w  nocy. – Nikt z  nimi dotąd nie 
rozmawiał o  elastycznym czasie 
pracy, o  work-life balance. Teraz 
jest dobry moment, żeby się zasta-
nowić, czy dobrze organizujemy 
pracę tej grupie ludzi, czy zapew-
niamy im przewidywalność, obło-
żenie pracą tak, by się nie zmienia-
ło z  każdym przychodzącym do 
firmy nowym zamówieniem – su-
gerował dyr. Chodkowski. – Ponad 
dziesięć lat temu zaczynaliśmy 
pracę w  Polsce i  pytaliśmy „Czy 
dbacie o dobry sen pracowników 
zmianowych?”. Nie zacytuję tutaj, 
co słyszeliśmy w  odpowiedzi – 
wspominał.

– Zwracamy uwagę na zarządza-
nie różnorodnością. Dlatego 
ważna jest np. komunikacja mię-

dzypokoleniowa. Jeśli do zgrane-
go zespołu, pracującego wspólnie 
latami, dołącza młoda osoba, 
często ma ona problem z szybkim 
i gładkim wpasowaniem się w taką 
ekipę – przestrzegał Tadeusz Jo-
niewicz.

Rośnie znaczenie pochodzenia 
etnicznego. – Jest już u nas sporo 
Ukraińców, niewykluczone, że 
będzie ich jeszcze więcej. Część 
z  nich jest przyzwyczajona do 
hierarchicznego modelu zarzą-
dzania: polecenia i rady powinien 
im dawać kierownik. Jeśli chciałby 
im pomóc czy zwrócić uwagę do-
bry fachowiec, ale niebędący ich 
przełożonym, może to czasami 
prowadzić do nieporozumień – 
podkreślał ekspert FOB. – Takie 

różnice mogą wydawać się błahe, 
ale warto mieć świadomość, że 
istnieją.

Rynek pracownika pomaga 
w zmianach w podejściu do załogi, 
bo nawet jeśli szefowie firmy nie 
mają silnego przekonania, że warto 
dbać o pracowników, widzą, że to 
się im opłaca. 

Widzą też, że coraz więcej mło-
dych ludzi nie chce pracować 
w  nocy ani na zmiany. – Musimy 
trochę bardziej zindywidualizować 
podejście do pracowników, dać im 
nieco większą swobodę w decydo-
waniu, kiedy mogą pracować, 
a kiedy potrzebują czasu dla siebie, 
wszystko jedno, czy to będzie czas 
potrzebny na opiekę nad kimś 
bliskim czy na realizację samego 

siebie, np. poprzez hobby – pod-
kreślał dyr. Chodkowski.

Skutki podwyżek pensji

Zdaniem dyr. Chodkowskiego 
w  Polsce niewiele już brakuje do 
takiego poziomu płac, gdy znacznie 
zwiększy się liczba ludzi, którzy 
będą mogli sobie pozwolić – wła-
śnie z  powodu niezłej sytuacji fi-
nansowej – na pracę w niepełnym 
wymiarze godzin. Na to pracodaw-
cy nie są przygotowani.

Czy podejście firm do CSR zale-
ży od wieku ich zarządów? Z jakimi 
obszarami CSR polskie firmy mają 
najwięcej problemów? Gdzie jest 
największe pole do poprawy?

– Podejście nie zależy od wieku. 
Są takie firmy, w których liczy się 
tylko zysk, ale funkcjonuje również 
biznes troszczący się o pracowni-
ków i środowisko – uważa Liliana 
Anam, założycielka i  menedżer 
zarządzająca CSRInfo. 

Jej zdaniem, osoby, które zakłada-
ły biznesy w latach 90., używają inne-
go języka niż ten, którym biznes po-
sługuje się teraz. Mówią one o sza-
cunku do człowieka, o  godności, 
o  tradycji kupieckiej – te terminy 
według nich charakteryzują odpo-
wiedzialny biznes. Sustainability, 
ESG – takich określeń używają z kolei 
młodzi biznesmeni m.in. dlatego, że 
słyszą je od instytucji finansowych 
i inwestorów. Ale tak naprawdę obie 
grupy mówią o tym samym.

Niektórzy stwierdzają jednak 
zdecydowanie: „Nie lubię określe-
nia CSR”. Być może dlatego, że 
słowo to funkcjonuje w  różnych 
kontekstach. Pewna firma wysłała 
organom kontrolnym informację, 
że w  jej branży doszło do zmowy 
cenowej, a  w  sprawozdaniu ze 
swojej działalności nazwała to 
„dobrą praktyką”. 

Dziś największe fundusze inwe-
stycyjne są już ukierunkowane na 
inwestycje zrównoważone i  od 
firm, które ubiegają się o ich zain-
teresowanie, oczekują informacji 
nie tylko o zyskach, ale i o środowi-
sku. Od wielu lat EBOR ma takie 
standardy, a w bankach finansują-
cych sektory i  branże też są tego 
typu oczekiwania. 

Przedstawiciel banku mówił mi 
o  stanowisku swojej instytucji: 
„Jeśli przedsiębiorstwo proponuje 
mi inwestycję, dzięki której mogę 
mieć i zysk i ochronę środowiska, 
dlaczego mam jej nie sfinansować? 
A dlaczego w takiej sytuacji mam 
finansować te firmy, które mi gwa-
rantują tylko zysk?” – cytowała Li-
liana Anam.

Firmy mają dziś, w czasach ryn-
ku pracownika, skłonność do sku-
piania się na młodych członkach 
załogi, ale przecież ci, którzy już 
sporo lat w  tych firmach pracują, 
mają do przepracowania jeszcze po 
20–25 lat. Wyzwaniem jest więc 
integracja załogi, bo inny jest język 
młodych i ludzi w sile wieku, inne 
są ich doświadczenia pokoleniowe, 
a często i oczekiwania wobec firmy. 

Założycielka CSRInfo podała 
wyniki badań, z których wynika, że 
młody człowiek, idąc do „tradycyj-
nej” firmy, często cyfrowo cofa się 
w  czasie o  pięć lat, bo uczy się 
w  niej „muzealnych programów”. 
W  naszej współczesności zaciera 
się też różnica między komunikacją 
zewnętrzną i  wewnętrzną firm. 
Coraz więcej przedsiębiorstw 
umieszcza informacje o sobie tylko 
w  internecie i  sądzi, że wszyscy 
pracownicy tam je znajdą. 

A co z tymi pracownikami, którzy 
nie używają internetu, których nie ma 
na Facebooku? Przecież są oni w tej 
sytuacji wykluczeni z obiegu infor-
macji o przedsiębiorstwie, w którym 
nieraz przepracowali sporo lat – 
zwracali uwagę dyskutanci.

Do pamiętania o tym, że w War-
szawie zarobki znacząco odbiegają 
od pensji poza stolicą, nawoływał 
Joniewicz. – Dane GUS pokazują, 
że najczęściej wypłacane wynagro-
dzenie w Polsce to niecałe 1800 zł 
na rękę – zwracał uwagę przedsta-
wiciel Forum Odpowiedzialnego 
Rozwoju.

 —oprac. Krzysztof Krubski

Z osobami pracującymi 
nieregularnie, zmianowo, 
w nocy, nikt dotąd nie 
rozmawiał o elastycznym czasie 
pracy, o work-life balance. 
Teraz jest dobry moment, żeby 
się zastanowić, czy dobrze 
organizujemy pracę tej grupie 
ludzi

ŁUKASZ CHODKOWSKI
dyrektor zarządzający Déhora Polska

R
O

B
E

R
T

 G
A

R
D

Z
IŃ

S
K

I

Przedstawiciel banku 
tłumaczył mi: „Jeśli 
przedsiębiorstwo proponuje 
inwestycję, dzięki której mogę 
mieć i zysk, i ochronę środowiska, 
dlaczego mam jej nie 
sfinansować? A dlaczego w takiej 
sytuacji mam finansować te firmy, 
które mi gwarantują tylko zysk?” 

LILIANA ANAM
założycielka CSRInfo
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Pracownicy, idąc rano 
do pracy, chcą mieć poczucie, że 
nie idą tam tylko po to, żeby 
zarabiać, ale także po to, 
żeby wnieść wartość dodaną 
w szerszym aspekcie: 
ekonomicznym, społecznym, 
ekologicznym 

PAWEŁ KACZMARCZYK
wykładowca w warszawskiej Akademii 
Leona Koźmińskiego
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Polska ma dużo do zrobienia 
w zakresie godzenia pracy 
z  życiem prywatnym. Ak-
tywność zawodowa kobiet 

jest o kilkanaście procent niższa niż 
mężczyzn i  plasuje się poniżej 
średniej dla Unii Europejskiej. 
W szczególnie niekorzystnej sytu-
acji są kobiety 50+. 

Opublikowany w roku ubiegłym 
raport równości płci Europejskiego 
Instytutu Równości Płci (European 
Institute for Gender Equity) poka-
zuje nie tylko pogłębiane nierówno-
ści (spadek na 24. miejsce w Unii), 
ale też to, że obszar czasu (aktywno-
ści związane z codziennością gospo-
darstw domowych i  opieką) jest 
jednym z tych, w których radzimy 
sobie bardzo słabo. 

Ważne jest więc przyjrzenie się 
bliżej zjawisku łączenia obowiąz-
ków opiekuńczych z  pracą oraz 
wskazanie problemów i oczekiwań 
pracownic, pracowników i  praco-
dawców jako niezbędnej bazy do 
dalszych dyskusji w Polsce. W tym 
celu Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu na przełomie lat 2019 
i 2020 zrealizowało badanie „Praca 
zawodowa a pełnienie ról opiekuń-
czych przez kobiety i  mężczyzn 
w Polsce”. Projekt objął blisko 3400 
osób. Inspiracją było w  dużym 
stopniu badanie brytyjskie z 2018 r. 
„Equal Lives. Parenthood and ca-
ring in the workplace” Business In 
The Community. Polskie badanie 
składało się z  części jakościowej 
oraz ilościowej, uzupełnionej o ba-
danie źródeł wtórnych (GUS). Dla 
uzyskania wyników reprezentatyw-

nych, 1200 wywiadów w części ilo-
ściowej zrealizowano zgodnie ze 
strukturą populacji Polaków, tj. wg 
płci, wieku i wielkości miejscowości. 
Blisko 70 proc. badanych stanowili 
pracownicy dużych organizacji 
z całego kraju, w większości zatrud-
nieni na pełen etat. 

Jak jest obecnie?

Badanie Forum Odpowiedzialne-
go Biznesu pokazuje, że zjawisko 
łączenia ról opiekuńczych z pracą 
dotyczy co trzeciego gospodarstwa 
domowego, połowy zatrudnionych 
na umowę o pracę – ponad 6,2 mln 
osób. W zdecydowanej większości 
– 88 proc. przypadków – to opieka 
nad zdrowymi dziećmi, 10 proc. 
wskazań odnosi się do opieki nad 
niesamodzielnymi dorosłymi/ro-
dzicami/partnerem/partnerką, a 4 
proc. dziecka z  niepełnosprawno-
ścią. Czasem opieka dotyczy i dzieci, 
i  dorosłych, stąd łączna wartość 
przekracza 100 proc. 

Wyniki badania potwierdzają 
istnienie związku między obowiąz-
kami opiekuńczymi a  rezygnacją 
z pracy lub jej czasowym przerwa-
niem: aż trzy czwarte pracowników 
zetknęło się z taką sytuacją. W więk-
szości chodzi o kobiety i opiekę nad 
dzieckiem (62 proc. wskazań), ale aż 
w 30 proc. przypadków jako przy-
czynę takiej decyzji ankietowani 
wskazali opiekę nad niesamodziel-
nym dorosłym. 

Te wyniki potwierdzają znane 
problemy. Pierwszy to niedomaga-
nia systemu opieki instytucjonalnej 
nad dziećmi, niewypełnianie tzw. 
celów barcelońskich dotyczących 
zapewnienia sieci żłobków i przed-
szkoli. Drugie – polskie wyzwania 
demograficzne. Już dziś jedna 
czwarta społeczeństwa ma więcej 
niż 60 lat, osób po osiemdziesiątce 
jest 1,8 mln, więcej niż rodzi się 
dzieci w ciągu czterech lat. 

Zgodnie z powszechnym odczu-
ciem badanie potwierdza, że opieka 
nad dziećmi jest domeną kobiet. 
Inaczej wygląda jednak sytuacja 
w  odniesieniu do osób dorosłych, 
gdzie widać zdecydowanie większe 

zaangażowanie mężczyzn. Częściej 
sprawują oni samodzielnie, bez po-
mocy innych osób, opiekę nad zależ-
ną osobą dorosłą (34 proc. zaanga-
żowanych mężczyzn versus 25 proc. 
kobiet; w przypadku samodzielnej 
opieki nad dzieckiem to 4 proc. 
mężczyzn i 11 proc. kobiet). Częściej 
są głównymi opiekunami w  przy-
padku opieki nad dorosłymi niż 
w przypadku dzieci (34 proc. męż-
czyzn i 46 proc. kobiet, w odniesie-
niu do dzieci jest to odpowiednio 57 
proc. kobiet i  zaledwie 15 proc. 
mężczyzn), częściej dzielą się po 
równo opieką z partnerem/partner-
ką (20 proc. mężczyzn i 15 proc. ko-
biet, w odniesieniu do dzieci to od-
powiednio 29 proc. kobiet i 61 proc. 
mężczyzn). 

Pogłębiając temat roli mężczyzn 
w opiece nad dziećmi, zbadaliśmy, 
jaki jest poziom znajomości praw 
przysługujących im w tym zakresie. 
Niestety, mimo że Polska ma dość 
szeroki zakres świadczeń dla ojców 
i choć dobrą lub bardzo dobrą wie-
dzę deklaruje znakomita większość 
panów, jest to wiedza pozorna. Aż 48 
proc. ankietowanych jako przyczynę 
nieskorzystania z urlopu ojcowskie-
go wskazało na chęć przekazania go 
matce dziecka, podczas gdy to 
świadczenie wyłącznie dla ojców.

Gotowi na zmiany?

Z opinii pracowników wynika, że 
role opiekuńcze mężczyzn i kobiet 
są postrzegane w zasadzie jako do-
tyczące w równym stopniu obu płci. 
Zarówno jeśli chodzi o prawa o ko-
rzystanie z wolnego z przeznacze-
niem na obowiązki opiekuńcze (90 
proc.  twierdzących odpowiedzi 
kobiet i 82 proc. takich odpowiedzi 
mężczyzn), jak i  w  odniesieniu do 
pytania o to, czy mężczyźni powinni 
angażować się w opiekę nad dziećmi 
w takim samym stopniu jak kobiety 
– odpowiednio 88 proc. odpowiedzi 
twierdzących kobiet i 75 proc. odpo-
wiedzi mężczyzn.  

W opinii 71 proc. ankietowanych 
nie są potrzebne osobne dla obu płci 
regulacje prawne dotyczące praw 
opiekuńczych. Powszechne jest też 

zrozumienie dla potrzeby wspierania 
opiekunów w miejscu pracy – według 
ponad 70 proc. badanych powinni 
oni mieć dodatkowe możliwości 
i prawa. Widać jednak oczekiwanie 
kobiet, by mężczyźni w jeszcze więk-
szym stopniu angażowali się w opie-
kę. Kobiety mają większą świado-
mość, że to ułatwiłoby im rozwój ka-
riery – 81 proc.  kobiet vs 64 proc. 
mężczyzn. 

Wciąż mężczyźni częściej niż ko-
biety uważają, że główną rolą męż-
czyzny jest dostarczanie pieniędzy 
i zasobów dla rodziny, to jednak takie 
oczekiwanie wyraża już mniejszość 
(ok. 40 proc. mężczyzn i ok. 1/3 ko-
biet). Do korzystania z przysługują-
cych praw i urlopów najbardziej za-
chęciłaby mężczyzn pewność, że nie 
wpłynie to na ich dalszą karierę. 

Bardzo potrzebne są więc roz-
wiązania dotyczące budowania 
kultury organizacyjnej sprzyjającej 
rozumieniu obowiązków opiekuń-
czych kobiet i mężczyzn, empatia, 
wsparcie bezpośredniego przeło-
żonego. Kluczowe jest dbanie 
o  pełną i  dostępną informację, 
szkolenia – jedynie 12 proc. mene-
dżerów czuje się w pełni przeszko-
lonych w tym zakresie. 

Niezależnie od inicjatyw biznesu 
i wsparcia samorządów (tworzenie 
miejsc opieki dla dzieci, w tym opie-
ki wytchnieniowej, opieki pielę-
gniarskiej, infrastruktury itd.) ko-
nieczne są też rozwiązania systemo-
we, takie jak: skrócenie czasu pracy 
(np. czterodniowy tydzień pracy, 
mniej godzin pracy), dodatkowe dni 
wolne, różnego rodzaju zasiłki czy 
dopłaty, wreszcie wspieranie równo-
ści wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Badanie pokazuje zmianę w po-
strzeganiu ról kobiet i  mężczyzn 
z wyraźnym otwarciem na przejmo-
wanie przez mężczyzn ról opiekuń-
czych zwłaszcza w odniesieniu do 
opieki nad dorosłymi. Zmiana 
percepcji już się w dużym stopniu 
dokonała. Polskie rozwiązania na 
bazie unijnej dyrektywy WLB po-
winny na tym bazować, akcentując 
równość praw płci w pełnieniu ról 
opiekuńczych, i  wspierać praco-
dawców, którzy już takie rozwiąza-
nia wprowadzają. 

Jakie polskie rozwiązania 
w łączeniu opieki z pracą?

ANALIZA | Potrzebna jest kultura organizacyjna sprzyjająca rozumieniu obowiązków opiekuńczych kobiet i mężczyzn

MARZENA STRZELCZAK
dyrektorka generalna

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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PIOTR MAZURKIEWICZ

Z  raportu firmy OC&C Strate-
gy Consultants wynika, że 
prawie połowa polskich 
konsumentów deklaruje, że 

wpływ detalistów na środowisko 
naturalne jest dla nich ważny. 
Oznacza to, że większa grupa – 
w tym wypadku 53 proc. ankieto-
wanych – kwestiami środowisko-
wymi się nie interesuje, często nie 
tylko w  odniesieniu do firm, 
w sklepach których robią zakupy, 
ale ogólnie. 

– Mimo że w Polsce kwestie CSR 
w niewielkim stopniu przekładają 
się na realne decyzje zakupowe, nie 
oznacza to, że retailerzy mogą spać 
spokojnie, marginalizując w swoich 
działaniach środowisko bądź pra-
wa pracowników. Nowe pokolenia 
– milenialsi oraz pokolenie Z – co-
raz uważniej patrzą im na ręce. Są 
oni jako młodzi ludzie najbardziej 
zainteresowani przyszłością plane-
ty oraz respektowaniem praw 
człowieka – mówi Maciej Bazyl, 
menedżer OC&C Strategy Consul-
tants. 

Jego zdaniem budowanie marki 
odpowiedzialnej społecznie trwa 
latami. Firmy, które zaczną inwe-
stować w CSR dopiero wtedy, gdy 
będzie to jeden z istotnych czynni-
ków decyzyjnych przy zakupach 
Polaków, przegrają wyścig. – Dlate-
go nawet jeśli z  inwestycji w  CSR 
nie ma natychmiastowego zwrotu, 
moim zdaniem jest to jedyna droga 
do pozostania w  grze w  średnim 
bądź dłuższym horyzoncie czasu 
– uważa Maciej Bazyl. 

Na zakupach nie tylko cena

Jak podaje OC&C w swoim rapor-
cie o postrzeganiu sieci detalicznych, 
patrząc na dane krajów zamożniej-
szych niż Polska, istotność kryterium 
ekologicznego rośnie wraz ze wzro-
stem dochodów. My na razie musimy 
się nasycić zakupami i poczuć stabil-
ność stanu posiadania. – Dopiero 
wówczas zaczniemy myśleć o ogra-
niczaniu się w imię bycia ekologicz-
nymi. Można zatem uznać, że każdy 
retailer – a są tacy, którzy traktują 
poważnie w swych decyzjach bizne-
sowych kwestie ekologii i zrówno-

ważonego rozwoju – robi to rzeczy-
wiście pro publico bono i na razie od 
ponad połowy polskich konsumen-
tów punktów za to nie otrzymuje – 
ocenia Maciej Bazyl.

Mimo to firmy handlowe bardzo 
chętnie podnoszą kwestie zrówno-
ważonego rozwoju, ochrony środo-
wiska, recyklingu w  komunikacji 
z  klientami, a  w  internecie tego 
rodzaju tematyka spotyka się 
z  ogromnym zainteresowaniem 
odbiorców. 

– Na zakupach cena jest głów-
nym kryterium wyboru, produktów 
ekologicznych także to dotyczy. Ich 
relatywnie niskie udziały to jednak 
też efekt niedoinformowania kon-
sumentów, którzy potrzebują do-
datkowych danych, aby sięgnąć po 
produkty eko. Na półce premium, 
na jakiej się one znajdują, są też 
inne towary, niekoniecznie eko, 
dlatego potrzebny jest ich mocniej-
szy wyróżnik – uważa Andrzej Fa-
liński, prezes Forum Dialogu Go-
spodarczego.

Sieci handlowe w szeroko rozu-
miane działania związane ze spo-
łeczną odpowiedzialnością biznesu 
coraz intensywniej inwestują. Bie-
dronka, należąca do portugalskiego 
koncernu Jeronimo Martins pod-
kreśla iż ma to wpływ także na 
działania w stosunku do pracowni-
ków, jak również oznacza iż firma 
oddziałuje na praktyki swoich do-

stawców. – Nasza działalność wpły-
wa na życie społeczności i na środo-
wisko. Dlatego staramy się integro-
wać kwestie etyczne i środowiskowe 
w  naszym łańcuchu dostaw, by 
w sposób ciągły i trwały przyczyniać 
się do poprawy efektów naszej 
działalności – podaje firma.

Co więcej, sieć coraz bardziej 
rozszerza swoje projekty związane 
ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu. – Rok 2020 jest wyjątkowy 
dla Biedronki, która obchodzi 
25-lecie działalności w Polsce. Je-
steśmy dumni, że udaje nam się 
łączyć rozwój naszej sieci z promo-
waniem ważnych inicjatyw środo-
wiskowych. Podczas ósmej edycji 
Targów CSR zaprezentujemy nasze 
działania z ekoprojektowania opa-
kowań. Ten temat jest z  naszej 
perspektywy szczególnie istotny, 
gdyż uznaje się, że 80 proc. wpływu 
produktu na środowisko jest deter-
minowane na etapie projektowania 
– mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrek-
tor ds. komunikacji w  sieci Bie-
dronka. 

Również sieć Carrefour mocno 
zwiększa swoje zaangażowanie. 
W  połowie 2019 r. francuski kon-
cern handlowy podpisał dwie 
umowy o  wartości 3,9 mld euro 
z  przeznaczeniem środków na 
działania CSR, związane szczegól-
nie z  programem transformacji 
rynku żywności. Firma również 

w komunikacji z klientami kładzie 
nacisk na zmiany, np. w  składach 
produktów. Z produktów usuwany 
jest nadmiar takich składników jak 
sól czy tłuszcz, których większość 
konsumentów spożywa za dużo, 
przy niezmienionych ich walorach 
smakowych. 

Umowy kredytowe opiewają na 
okres pięcioletni, w sumie projekt 
społeczny Carrefoura kredytuje 
ponad 20 banków. To pierwszy tego 
typu kredyt w Europie. – Jesteśmy 
dumni z naszej roli pioniera dzia-
łalności CSR, to nasz kolejny krok 
na drodze do realizacji ambicji fir-
my, by przewodzić procesowi 
przekształcania globalnego rynku 
spożywczego – wyjaśnia Matthieu 
Malige, dyrektor finansowy Grupy 
Carrefour. – Powodzenie tych 
dwóch transakcji jest odzwiercie-
dleniem zaufania społeczności fi-
nansowej do wiarygodności kredy-
towej firmy. 

Firma podkreślała w komunika-
cie, że pozyskane w ramach umów 
z bankami środki zostaną przezna-
czone na zbudowanie zupełnie 
nowej formuły dla programu 
przekształcenia rynku żywności. 

Plastik na celowniku

– Niemal 40 proc. Polaków de-
klaruje zainteresowanie ekologią 
i  sprawdzanie podczas zakupów, 
czy produkty są wytworzone z na-
turalnych składników i z poszano-
waniem środowiska. Chociaż 
znaczenie produktów certyfikowa-
nych lub chociaż oznaczanych 
jako bio lub eko nadal dla większo-
ści kategorii towarów nie przekra-
cza kilku procent udziału w całym 
rynku, segmenty te cechują się 
bardzo wysoką dynamiką wzrostu 
– mówi Karolina Zajdel, dyrektor 
zarządzająca w  Nielsen Connect 
Polska. 

Jej zdaniem oznacza to, że coraz 
liczniejsza grupa konsumentów nie 
tylko deklaruje, że w swoich wybo-
rach kieruje się zrównoważonym 
rozwojem, ale już głosuje portfe-
lem na produkty bardziej natural-
ne i przyjazne środowisku. Wybory 
te są ułatwione coraz szerszą 
ofertą produktów bio. – Widać 
zatem bezpośrednie przełożenie 
oczekiwań konsumentów na dzia-

Ekologia tak, ale wtedy, gdy niedroga
KONSUMENCI | 40 proc. Polaków używa na zakupach własnych opakowań wielorazowego użytku do towarów na wagę

Czy dla klienta ważny jest wpływ
sieci na środowisko, w proc.

Polacy interesują się produktami
ekologicznymi, w proc.

Podejście osób odpowiedzialnych
w domu za zakupy, w proc.

Źródło: Nielsen, NIK, OC&C
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łania branży FMCG – przekonuje 
dyr. Zajdel. 

Na rynku widać gotowość firm do 
realizowania dużych projektów. – 
Sieć Lidl Polska jako społecznie 
odpowiedzialna firma oraz część 
Grupy Schwarz przyjęła całościową 
strategię REset Plastic obejmującą 
pięć obszarów działania: od reduko-
wania i projektowania przez recy-
kling i niwelowanie wykorzystania 
plastiku po innowacje i  edukację. 
W ten sposób dążymy do tego, aby 
wizja „mniej plastiku” stała się rze-
czywistością – mówi Aleksandra 
Robaszkiewicz, rzecznik Lidl Polska. 

Przypomina, że w ostatnim cza-
sie sieć wprowadziła do asorty-
mentu BIO warzywa znakowane 
naturalnym światłem i dzięki temu 
przestano używać do ich pakowa-
nia plastikowych opakowań. W po-
łowie stycznia we wszystkich skle-
pach pojawiły się torby na zakupy 
z certyfikatem Blue Angel, wykona-
ne w 80 proc. z surowców z recy-
klingu i w 100 proc. nadające się do 
recyklingu.

Firma wprowadziła też worki 
wielorazowego użytku do ważenia 
owoców i warzyw, aby także w ten 
sposób ograniczać zużycie plasti-
ku. Rozszerzana jest oferta owoców 
i warzyw, które są oznaczane przy 
użyciu światła specjalnym tzw. ta-
tuażem, dzięki czemu nie wymaga-
ją dodatkowego opakowania. 

Zmianę w podejściu widać także 
w sytuacji rynkowego zamieszania 
i niepewności związanej z zaraże-

niami koronawirussem. Poza za-
pewnieniem dostaw produktów 
sieci handlowe prowadzą akcje in-
formacyjne skierowane do klien-
tów i wprowadzają zmiany. 

– Mamy świadomość, że obecna 
sytuacja związana z  zagrożeniem 
koronawirusem może budzić wiele 
obaw – mówi Janusz Stroka, prezes 
Netto Polska. – Dlatego w  trosce 
o  bezpieczeństwo naszych klien-
tów oraz pracowników podjęliśmy 
decyzje zapobiegawcze, które 
mamy nadzieję wpłyną na bezpie-
czeństwo pracy oraz zakupów 
w naszej sieci. 

W związku z obecną sytuacją sieć 
Netto podjęła decyzję, że w najbliż-
szym czasie żadna nieobecność 
pracownika spowodowana choro-
bą i  potwierdzona zwolnieniem 
lekarskim nie będzie miała wpływu 
na wysokość uznaniowej premii 
frekwencyjnej. 

Przybywa oczekiwań 

Postawy konsumentów zmienia-
ją się, nie tylko jeśli chodzi o to, co 
jest wkładane do koszyka. Inne są 
również sposoby robienia zaku-
pów. Już niemal 40 proc. Polaków 
używa na zakupach własnych 
opakowań wielorazowego użytku 
do towarów na wagę, a  niemal 
wszyscy korzystają z  wielorazo-
wych toreb na zakupy – wynika 
z badania aplikacji Moja Gazetka, 
analizującej oferty promocyjne sie-

ci handlowych na grupie 2,5 tys. 
osób. Prawie dwie trzecie ankieto-
wanych twierdzi, że za produkt 
zapakowany ekologicznie może 
dopłacić, a  więcej niż co czwarty 
mówi, że zdarza mu się rezygnować 
z zakupu, gdy jest nieekologiczny 
standard opakowania.

– Polacy są eko i chcą żyć ekolo-
gicznie, ale zwykle wtedy, gdy im 
się to opłaca, a do tego jest to łatwe. 
Przykład: używamy toreb wielora-
zowych, bo wystarczy raz je kupić, 
a oszczędzamy potem na kosztach 
torebek plastikowych, za które 
sklepy każą sobie płacić– mówi 
Tomasz Machniak, współzałożyciel 
aplikacji Moja Gazetka. – Polacy 
z reguły nie rezygnują jednak z za-
kupu produktu zapakowanego 
w plastik i nie są skorzy do dopła-
cania za ekologiczne opakowanie. 
Duża grupa ludzi – ponad 91 proc. 
– popiera konieczność ogranicze-
nia druku papierowych gazetek 
promocyjnych.

Już 40 proc. kupujących Pola-
ków interesuje się produktami eko 
– nie tylko żywnością, ale też ko-
smetykami i chemią domową. By-
łoby ich więcej, gdyby oferta była 
atrakcyjniejsza, a ceny niższe.

Biorąc pod uwagę całą populację, 
już więcej niż co trzeci dorosły 
konsument interesuje się kategorią 
produktów ekologicznych – wynika 
z badania firmy Nielsen. Sięgają po 
nie klienci z  różnych grup wieko-
wych. Zwykle „momentami przeło-
mowymi”, które skłaniają do więk-

szego zainteresowania tym ryn-
kiem, są pojawienie się w rodzinie 
dziecka albo problemy zdrowotne 
członka rodziny. Ale liczy się też 
rosnąca moda na życie bardziej eko. 
Nielsen podaje, że zazwyczaj zaczy-
na się od sięgania po produkty 
spożywcze, następnie konsument 
rozszerza zainteresowanie na ko-
smetyki, a na końcu dodaje chemię, 
np. produkty piorące i czyszczące.

Naturalne, czyli zdrowe

– Pamiętajmy, że najważniejszą 
motywacją Polaków do zakupu 
produktów bio jest poszukiwanie 
towarów o  naturalnych składni-
kach, postrzeganych jako zdrowsze. 
Zdrowie pozostaje od kilku lat 
jedną z  największych obaw Pola-
ków, nic więc dziwnego, że wraz 
z  rosnącą zamożnością naszego 
społeczeństwa do koszyka polskie-
go konsumenta coraz częściej tra-
fiają produkty z półki eko – mówi 
Karolina Zajdel z Nielsena. 

Jest to – jej zdaniem – doskonały 
prognostyk dla dalszego intensyw-
nego rozwoju produktów i  inicja-
tyw eko na polskim rynku FMCG. 

– Konsumenci świadomie wybie-
rają produkty o naturalnym skła-
dzie, wytworzone z  poszanowa-
niem środowiska oraz oczekują 
oferty zaspokajającej ich potrzeby. 
Oczywiście oferty na miarę ich 
możliwości finansowych – dodaje 
dyr. Zajdel. 
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Według światowego ba-
dania agencji Edelman 
76 proc. respondentów 
twierdziło w 2018 r., że 

to szefowie firm powinni przejąć 
inicjatywę w działaniach prośrodo-
wiskowych, zamiast czekać, co na-
rzucą im rządy. W 2019 r. ten odse-
tek wynosił 74 proc. Pracownicy 
oczekują także, że ich pracodawcy 
aktywnie przyłączą się do promo-
wania kwestii społecznych i środo-
wiskowych. 

Zmienione kryteria badania

Uczestnicy debaty „Odpowie-
dzialne przywództwo” starali się 
określić, co takie oczekiwania załóg 
oznaczają dla szefów i menedżerów 
firm. Jak zmieniają się wymagania 
im stawiane? Czy polscy liderzy 
biznesu dostrzegają i uwzględniają 
już teraz coraz bardziej widoczne 

także u  nas oczekiwania, które 
wymagają niekiedy podjęcia trud-
nych decyzji biznesowych, np. re-
zygnacji z  niektórych surowców i 
dostawców? Czy są gotowi na 
zmianę sprawdzonych i  efektyw-
nych sposobów działania? 

Marzena Strzelczak, dyrektorka 
generalna Forum Odpowiedzialne-
go Biznesu, podała, że w przywoły-
wanym już badaniu Edelmana 92 
proc. respondentów oczekiwało, że 
prezesi będą zabierać glos w waż-
nych sprawach społecznych i śro-
dowiskowych i  że te oczekiwania 
ciągle rosną. 

To już 20. edycja tego badania, 
posłużono się w niej nową metodo-
logią oceny zaufania do instytucji, 
biznesu i rządów. Opiera się ona na 
dwóch składnikach. Pierwszy to 
ocena kompetencji, czyli zdolności 
do osiągania wyników finansowych 
– można to określić jako tzw. twar-
dy biznes. Drugi składnik to etyka, 
czyli tworzenie wartości nie tylko 

dla akcjonariuszy i  pracowników 
firmy, ale też szerszej wartości 
społecznej.

Jak wypadły instytucje, firmy 
i rządy? – Okazało się, że zdaniem 
badanych żadna z  nich nie jest 
i kompetentna, i etyczna. Organiza-
cje pozarządowe dominują w zbie-
raniu dobrych ocen za etyczne za-
chowania, biznes uznawany jest za 
kompetentny. Najgorzej wypadły 
rządy, które oceniono tak: ani 
kompetentne, ani etyczne – mówi-
ła dyr. Strzelczak. 

Warto podkreślić, że bardzo 
wysoko oceniano spójność między 
tym, co firma deklaruje w sprawach 
wartości, i tym, co rzeczywiście robi 
na co dzień.

Ten model się przeżył

Zdaniem przedstawicielki Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu 
można stwierdzić, że opinia pu-

bliczna coraz częściej uważa, iż 
model kapitalizmu, który znamy, 
przynosi teraz więcej szkody niż 
pożytku. 

Do niedawna panowała opinia, 
że chcąc być odpowiedzialnym, 
wystarczy rozwijać firmę, tworzyć 
miejsca pracy, płacić podatki, nie 
niszczyć środowiska naturalnego. 
Dzisiaj coraz częściej chcemy, by 
firmy aktywnie naprawiały świat 
– edukowały, zmniejszyły nierów-
ności społeczne. Czy to realne 
oczekiwania? – zastanawiali się 
dyskutanci.

Prof. Krzysztof Obłój, ekspert 
zarządzania strategicznego war-
szawskiej Akademii Leona Koźmiń-
skiego i Uniwersytetu Warszawskie-
go, uznał rozbudowane oczekiwa-
nia wobec biznesu za rzeczywiste, 
ale nierealistyczne, i ocenił, że takie 
pozostaną. Mogą być one pochod-
ną absolutnego braku zaufania 
opinii społecznej – potwierdzonego 
w badaniu Edelmana – do rządów. 

Koniec epoki firm maszynek 
wyłącznie do zwiększania zysków

DEBATA | Coraz częściej chcemy, by firmy aktywnie naprawiały świat. Czy to realne oczekiwania? 
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Jeśli ta konstatacja jest dość po-
wszechna, to biznes staje się ostat-
nią deską ratunku.

– Mamy spaczony obraz biznesu. 
Większość firm latami zachowuje 
się przyzwoicie: dba o wyniki, nie 
lamie prawa, nie mobbinguje pra-
cowników i nie zrzuca nocą ścieków 
do rzek. W  tych firmach pracują 
i  tymi firmami kierują uczciwi lu-
dzie, żaden z nich nie chce pozosta-
wić po sobie pustyni. Ale mamy też 
firmy amoralne, przestępcze. 
Danske Bank wyprał 200 mld euro 
pochodzących z Rosji i wiedział, co 
robi. A przecież ten bank był w czo-
łówce szanowanych, europejskich 
firm. I takie właśnie fakty przycią-
gają uwagę 90 proc. społeczeństw 
– uważa prof. Obłój.

W środku – między tymi dwoma 
biegunami – jest cała grupa firm, 
którym zdarza się dokonywać 
kompromisowych wyborów. W jego 
opinii w  miarę, jak dodajemy fir-
mom obowiązków społecznych 
i  tworzymy klimat rosnących wo-
bec nich oczekiwań, ubywa czarno-
-białych rozwiązań i dlatego czasa-
mi nie da się realizować oczekiwań 
akcjonariuszy i interesariuszy, „bo 
nie da się mieć wszystkiego”. 

Prof. Obłój postawił tezę, że de-
cyzja o tym, które społeczne ocze-
kiwania mają być realizowane, to 
nie jest odpowiedzialność preze-
sów. To regulator, czyli społeczeń-
stwo, powinien powiedzieć: „Macie 
się zachowywać superprzyzwoicie, 
ale wiemy, że są ograniczenia”. Aby 
to wyjaśnić, podał przykład fundu-
szy emerytalnych. Dysponują one 
ogromnymi pieniędzmi, które in-
westują m.in. w  akcje firm. Czy 
fundusze te powinny wymagać od 
tych przedsiębiorstw, by skupiły się 
głównie na wypracowywaniu zy-
sków z  myślą o  interesach przy-
szłych emerytów, czy też czasem 
ten wymóg osłabiać, by umożliwić 
biznesowi zrealizowanie innych, na 
pewno ważnych, celów społecz-
nych?

Bywa jednak i tak, że oczekiwa-
nia społeczne są sprzeczne ze sobą, 
co powoduje, iż nie sposób ich 
wszystkich zrealizować.

Plastiku już nie chcą

Katarzyna Byczkowska, prezes 
zarządu BASF Polska, mówiła, że 
klienci coraz częściej pytają o inno-
wacyjne rozwiązania, które pozwo-
lą na redukcję odpadów z tworzyw 
sztucznych. Podążając za oczeki-
waniami konsumentów, zaintereso-
wani są produktami, które nadają 
się do recyklingu. – Branża che-
miczna wychodzi naprzeciw tym 

oczekiwaniom i dostarcza innowa-
cyjne rozwiązania – uważa prezes 
Byczkowska..

Przez lata polscy szefowie byli 
cenieni za nastawienie na skutecz-
ność, koncentrację na celach, wyni-
kach. Czy teraz dostrzegają 
i  uwzględniają widoczne także 
u nas oczekiwania, które wymagają 
niekiedy podjęcia trudnych decyzji 
biznesowych, np. rezygnacji z nie-
których surowców lub zmiany 
sprawdzonych i efektywnych spo-
sobów działania? Czy i jak można 
to pogodzić z oczekiwaniami inwe-
storów, by firma zwiększała przy-
chody, zyski i swoją wartość? Czy 
nasi CEO już są na tym etapie, że 
dostrzegają korzyści – nie tylko 
wizerunkowe – ze zrównoważone-
go rozwoju?

Raport, czyli obowiązek

– Na poziomie deklaratywnym 
moim studentom MBA nie muszę 
tłumaczyć potrzeby odpowiedzial-
ności szefów firm za środowisko, 
sami studenci o tym chętnie mówią, 
podając przykłady. Ale gdy próbu-
ję zestawić ich postawę z wynikami 
naszych badań raportów niefinan-
sowych spółek notowanych na 
GPW – chodzi o  raporty z  pierw-
szego roku konieczności raporto-
wania – widzę rozdźwięk – przy-
znał prof. Rafał Mrówka z Katedry 
Teorii Zarządzania, kierownik 
programu MBA warszawskiej SGH.

Są takie spółki, które rzetelnie 
odrobiły lekcję z  raportowania 

niefinansowego, a ich prezesi czu-
wali nad tym, by zadowolić swoich 
interesariuszy, mających przecież 
rozmaite, również prośrodowisko-
we, oczekiwania. Ale sporo firm 
zrobiło te raporty, bo musiało je 
zrobić, i dlatego niektóre sprawoz-
dania są pełne pseudoefektywnych 
działań dobrze pasujących do an-
gielskiego określenia greenwashing.

Zdaniem prof. Mrówki trend jest 
na pewno dobry: konieczność 
przygotowania takich raportów 
przypomina firmom, że mają nowe 
obowiązki. To jeszcze nie rewolucja 
w ich postawie wobec społecznych 
obowiązków biznesu, liderzy nie 
staną się od razu mocno prośrodo-
wiskowi, ale widać postęp. – Jeśli 
przypomnimy sobie, co się działo 
w Australii tak niedawno – przykre, 
że już chyba trzeba o tym przypo-
minać – zobaczymy silny dowód, że 
klimat naprawdę się zmienia i  że 
skutki tego dotykają różnych sek-
torów gospodarki. Naprawdę czas 
na hasło „Wszystkie ręce na po-
kład” – nawoływał prof. Mrówka.

Nie jest to apel do wszystkich 
polityków, którym prawie nikt nie 
ufa, nie do wszystkich organizacji 
pozarządowych, potrzebna jest już 
teraz pomoc i zaangażowanie biz-

nesu. Trzeba jednak przyznać, że 
rola prezesów firm różnej wielkości 
nie jest łatwa, sytuacja pracowni-
ków tych firm też nie. Ale to szefo-
wie, jeśli naprawdę są liderami, 
powinni teraz tworzyć wizję zmian, 
a potem przypilnować, by te wizje 
się zrealizowały. To jest czas wiel-
kiej zmiany, często potrzebna bę-
dzie nawet zmiana modelu bizne-
sowego. Żadna nowość nie jest ła-
twa do wprowadzenia, a tak wielka 
– szczególnie. Do tego jeszcze, ro-
biąc te wielkie zmiany, szefowie 
powinni pamiętać, że - jak to ujął 
prof. Mrówka, nadal „liczby muszą 
się zgadzać”, co jest przypomnie-
niem o konieczności osiągania zy-
sku i zapewnienia możliwości roz-
woju kierowanych przez nich firm.

– Odpowiedzialność liderów 
polega i  na tym, by stworzyć taki 
nowy model biznesowy, który po-
zwoli zarabiać pieniądze, ale i reali-
zować inne potrzeby interesariu-
szy. Jest możliwa strategia win-win, 
czyli zrealizowanie tych wszystkich 
ważnych celów – uważa prof. 
Mrówka.

Zarobić krocie czy pomóc?

Jego zdaniem z powodu inwazji 
koronawirusa „świat nam się trochę 
posypał” i zrodziła się gigantyczna 
odpowiedzialność szefów niektó-
rych branż. Są firmy, które właśnie 
teraz zarabiają krocie, np. branża 
farmaceutyczna. Warto się już za-
stanawiać, jak będzie ustalana cena 
szczepionki antywirusowej, kiedy 
zostanie opracowana: czy firma, 
która ją przygotuje, nastawi się na 
olbrzymi zysk i  takież koszty dla 
chorych, czy wybierze zysk mniej-
szy, ale i niższą cenę, co znakomicie 
ułatwi udostępnienie tej szcze-
pionki większej liczbie ludzi.

Zdaniem prof. Obłoja nie potrafi-
my opisać, co dokładnie znaczy 
społeczna odpowiedzialność bizne-
su. Do niedawna firma była jasno 
zdefiniowana: ponosi koszty, coś 
produkuje, kieruje wyroby lub 
usługi na rynek, ma przychody, 
a różnica między kosztami i przy-
chodami stanowi marżę; oczywiście 
wszystko to powinno być realizowa-
ne w ramach prawa. – Od momentu, 
kiedy zaczynamy obarczać firmę 
innymi oczekiwaniami, np. prośro-

Większość firm latami 
zachowuje się przyzwoicie: 
dba o wyniki, nie łamie prawa, 
nie mobbinguje pracowników 
i nie zrzuca nocą ścieków do 
rzek. W tych firmach pracują 
i tymi firmami kierują uczciwi 
ludzie

PROF. KRZYSZTOF OBŁÓJ
ekspert zarządzania strategicznego 
Akademii Leona Koźmińskiego 
i Uniwersytetu Warszawskiego
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W badaniu Edelmana 
okazało się, że żadna  
organizacja nie jest uznawana 
za kompetentną i etyczną. 
Organizacje pozarządowe 
dominują w zbieraniu dobrych 
ocen za etyczne zachowania, 
biznes uznawany jest za 
kompetentny

MARZENA STRZELCZAK
dyrektorka generalna 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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 Podczas transformacji przełomu lat 80. 
i 90. szefowie mieli szacunek dla 
pracowników, starali się umożliwić im 
łączenie pracy z życiem prywatnym
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dowiskowymi, pojawiają się pytania 
typu: „Czyje interesy najpierw reali-
zować, kiedy wolno iść na kompro-
mis” – mówił prof. Obłój. 

Jego zdaniem wiadomo, że ist-
nieje istotna korelacja między wy-
nikami firm a prowadzeniem przez 
nie prospołecznej działalności. Ale 
nie jest jasne, czy dobre wyniki 
prowadzą do prospołecznych za-
chowań, czy to prospołeczna dzia-
łalność prowadzi do dobrych wy-
ników. 

Reputacji nie da się kupić

Największe badania na świecie 
analizujące kryzysy pokazują, że 
w  trudnych sytuacjach, np. klęsk 
żywiołowych, firmy oferują darowi-
zny. Przedsiębiorstwa o złej repu-
tacji dają zwykle wysokie darowi-
zny i… pogarsza się ich reputacja. 
Bo rynek nie jest głupi i udowadnia 
m.in. w ten sposób, że dobrej repu-
tacji kupić się nie da, trzeba na nią 
zapracować. 

– Jedyna grupa, która może 
długofalowo wywierać silną, praw-
dziwą presję na biznes, to społe-
czeństwo, ale musi się ono zmierzyć 
z  konsekwencjami swojej presji. 
Jeśli biznes długo będzie wypeł-
niać swoje społeczne zobowiąza-
nia, zapłaci za to, bo są one kosz-
towne. Społeczeństwo musi zaak-
ceptować, że taniego kurczaka 
ekologicznie wyprodukować się nie 
da, że dobry podkoszulek musi 
„zużyć” sporo litrów wody i  m.in. 
z  tego powodu też nie może być 
tani – ocenił prof. Obłój. 

Nawiązując do kosztów ulegania 
przez firmy naciskom prośrodowi-
skowym, dyskutanci zastanawiali 
się, czy tego typu działalność to 
tylko problem, np. w postaci kosz-
tów, czy także szansa.

Zdaniem prezes Byczkowskiej 
działania prośrodowiskowe firm są 
zauważane i doceniane. Posłużyła 
się przykładem: gdy weźmiemy 
pod uwagę firmę z branży IT, ener-
getyczną i chemiczną, to zobaczy-
my, że wszystkie one mogą starać 
się ograniczyć emisję dwutlenku 
węgla. I chociaż w przemyśle takie 
zmiany są dużo bardziej złożone, to 
jednak w każdym sektorze gospo-
darki są szanse na wdrożenie 
środków mających na celu zwięk-

szenie efektywności energetycznej 
i optymalizację procesów.

- Firma BASF postawiła sobie cel 
związany z neutralnością emisyjną 
do 2030 r. Oznacza to, że spółka 
zamierza utrzymać emisje gazów 
cieplarnianych pochodzące z  za-
kładów i  związane z  zakupem 
energii na poziomie z  roku 2018, 
przy jednoczesnym wzroście pro-
dukcji - zapowiadała prezes. 

Prezes Byczkowska podkreślała 
również znaczenie transparentne-
go informowania o  produktach 
z portfolio. – Chcemy informować 
o śladzie węglowym generowanym 
przez oferowane przez nas produk-
ty. To działanie również pozwoli się 
nam wyróżnić się na tle innych 
firm. – podała prezes. 

BASF stara się poruszać z  pra-
cownikami wszystkie ważne kwe-
stie jak np. zmiany klimatyczne i ich 
konsekwencje.  Ponieważ jedną 
z  ról biznesu – zdaniem szefowej 
BASF Polska – jest edukacja. 

Prof. Mrówka podał, że spory 
procent amerykańskich dzieci cierpi 
na koszmary senne wywołane oba-
wami przed zmianami klimatu, 
w USA jest to spory problem. – Pięć 
lat od czasu wybuchu afery Volkswa-
gena moi studenci zbadali, jaki był 

wpływ skandalu na sprzedaż aut tej 
marki. Wzrosła, nie tylko u  nas, 
wzrosła globalnie! Być może są to 
supersamochody i  stąd to wielkie 
zainteresowanie kupujących, ale 
poważna strata wizerunkowa z po-
wodu świadomie popełnionego 
oszustwa w przypadku Volkswagena 
nie skutkuje spadkiem sprzedaży – 
podkreślił prof. Mrówka.

– Bo za oczekiwaniami deklaro-
wanymi przez obywateli w  bada-
niach nie idą ich decyzje zakupowe. 
Ludzie w ankietach deklarują silne 
preferencje prośrodowiskowe, 
a przy zakupach kierują się głównie 
ceną. Tylko wieloletnią, starannie 
prowadzoną – i  to już u  dzieci – 
edukacją można próbować to 
zmienić – uważa prof. Obłój. 

Dyr. Strzelczak przekonywała, że 
trzeba z tego typu edukacją dotrzeć 
właśnie do ludzi, a  jest ich mnó-
stwo, szczególnie w krajach mniej 
zamożnych, których niskie docho-
dy niejako zmuszają do kierowania 
się podczas zakupów głównie ceną.

Tak ma być i już!

Czy pokoleniowa wymiana mene-
dżerów pomoże przyśpieszyć zmia-
ny? – to kolejny wątek rozważań.

Zdaniem prezes Byczkowskiej 
model autorytarnego szefa nie ma 
już racji bytu. Czasy, kiedy prezes 
mówił wszystkim, jak ma być i nie 
był otwarty na perspektywę pra-
cowników, już nie wrócą, m.in. 
dlatego, że pokolenie milenialsów 
takiego stylu kierowania nigdy 

i pod żadnymi warunkami nie za-
akceptuje.

Dyr. Strzelczak przypomniała 
wtedy Steve’a Jobsa, który – łagod-
nie mówiąc – nie był empatyczny, 
ale był liderem i  ludzie chcieli 
u niego pracować.

Prof. Obłój ocenił, że zmiany 
w firmach, które teraz zachodzą, to 
skutek zmian w świadomości lide-
rów biznesu oraz nacisku społecz-
nego, który wcześniej nie istniał. 
Przed laty żaden wielki fundusz 
inwestycyjny nie zawiadamiał 
firm, których akcje posiadał, że 
jeśli nie będą one prośrodowisko-
we, sprzedadzą ich akcje. Nigdy 
wcześniej społeczeństwo nie było 
tak nastawione na ekologię. Ta 
zmiana nastawienia była i szybka, 
i silna. – To tsunami dotarło do nas 
w  ciągu 10–15 ostatnich lat. Być 
może dziś świat nadal nie jest 
wspaniały, ale na pewno jest lep-
szy, niż był – ocenił.

Zdaniem prof. Obłoja biznes 
wraca teraz do najstarszego i naj-
piękniejszego pytania: jaki jest cel 
istnienia firmy? Biznes wraca do 
roli, którą zawsze powinien był 
pełnić – do bycia instytucją spo-
łeczną, zamiast być tylko maszyn-
ką do robienia pieniędzy, czym 
stał się nie bez udziału jego akcjo-
nariuszy. 

Kto i kiedy „odkrył” wartości

Dyskutanci – doceniając radyka-
lizm poglądów i  siłę przebicia 
młodych ludzi wchodzących na 
rynek pracy - przestrzegali przed 
przesadnym podkreślaniem, iż 
najmłodsze pokolenie to głównie 
idealiści ze światopoglądem silnie 
opartym na wartościach. Przecież 
patrząc na czas transformacji prze-
łomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku 
widzimy, że szefowie powstających 
wtedy firm pracowali ciężko razem 
z załogami, bo taka była potrzeba 
czasu, ale wielu prezesów, dyrekto-
rów i  kierowników kierowało się 
właśnie tradycyjnymi cechami lide-
rów: mieli szacunek dla pracowni-
ków, rozumieli, iż zatrudniony ma 
potrzebę bycia wysłuchanym, sta-
rali się umożliwić podwładnym 
racjonalne łączenie ról zawodo-
wych z życiem prywatnym. 

Być może dostrzegana teraz po-
wszechnie i potwierdzana wynika-
mi badań ankietowych siła młode-
go pokolenia w sporej części bierze 
się z tego, iż w czasach rynku pra-
cownika życzenia i potrzeby kan-
dydata do pracy są bardziej słucha-
ne i możliwe do realizacji niż jesz-
cze parę lat temu.

 —oprac. Krzysztof Krubski

Jeśli przypomnimy sobie, 
co się działo w Australii tak 
niedawno – przykre, że już 
chyba trzeba o tym 
przypominać – zobaczymy 
wyraźny dowód, że klimat 
naprawdę się zmienia 
i że skutki tego dotykają 
różnych sektorów gospodarki

PROF. RAFAŁ MRÓWKA
kierownik programu MBA 
warszawskiej SGH
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Klienci coraz częściej 
pytają o innowacyjne 
rozwiązania, które pozwolą 
na redukcję odpadów 
z tworzyw sztucznych. 
Zainteresowani są produktami, 
które nadają się do recyklingu. 
Branża chemiczna wychodzi 
naprzeciw tym oczekiwaniom

KATARZYNA BYCZKOWSKA
prezes zarządu BASF Polska
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 Często potrzebna będzie zmiana 
modelu biznesowego. Żadna nowość 
nie jest łatwa do wprowadzenia, 
a tak wielka – szczególnie
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Czy wśród polskich szefów mamy 
wielu przywódców pasujących
do opinii prof. Johna Adaira, że
na szefa wybiera rada nadzorcza, 
a na lidera serca i umysły ludzi? 

Liderów w Polsce przybywa, 
szczególnie wśród przedsiębior-
ców w wieku 30–40 lat, którzy, 
często działając w branży 
technologicznej, z fazy startupu 
rozwinęli firmy mające dzisiaj po 
kilkadziesiąt milionów złotych 
obrotu. Tworzyli je w sposób 
społeczno-koleżeński, lecz potem 
odkrywali, że „turkus” (zarządza-
nie bez hierarchii władzy – przyp. 
red.) lepiej wychodzi w książkach 
niż w życiu, gdzie potrzebna jest 
jednak struktura. Są to ludzie, 
którzy nie mają nawyków z PRL, 
ani obciążeń z etapu transforma-
cji, dużo podróżują po świecie, 
wielu z nich ma za sobą staże czy 
pracę w międzynarodowych 
korporacjach. W tym pokoleniu 
liderów na pewno przybywa. Nie 
pasują oni do tego powiedzenia 
Adaira, gdyż sami siebie powołali 
na liderów, a dopiero potem 
potwierdziły to serca i umysły 
ludzi, co niekiedy wymagało pracy 
nad spójnością i charakterem.

Czy to oznacza, że dopiero ze 
zmianą pokoleniową w polskim 
biznesie przybędzie prawdziwych 
liderów?

Możemy ich również spotkać 
wśród seniorów polskiego 
biznesu: taki lider jest wszech-
stronny, ma swój punkt widzenia 
i z szacunkiem wymaga. Według 
różnych badań, duża część 
polskiego społeczeństwa – w tym 
także młodzi – nie ma nic 
przeciwko hierarchicznym, 
a nawet autorytarnym rozwiąza-
niom. W firmach zazwyczaj mamy 
miks pracowników – tych, którzy 
oczekują wizji, chcą wiedzieć 
w imię czego pracują, i tych którzy 
potrzebują celów do realizacji. 
Trzeba więc być na tyle wszech-
stronnym, by w razie potrzeby być 
zasadniczym, surowym, a jeśli 
trzeba otwartym i partnerskim.

Czy można być prawdziwym 
liderem bez poczucia odpowie-
dzialności nie tylko za pracowni-
ków, lecz także za środowisko 
naturalne, a nawet klimat?

Biznes, szczególnie w obec-
nych warunkach, to już nie tylko 
kapitał i narzędzia do jego 
pomnażania. Biznes to relacje, 
tworzą je ludzie, w tym 
pracownicy, klienci i dostawcy. 
Dlatego też odpowiedzialność 
siłą rzeczy jest odpowiedzialno-
ścią społeczną. Szczególnie jeśli 
pracuję u siebie i – jak mawiał 
śp. Mariusz Łukasiewicz, twórca 
Eurobanku – podpisuję czeki 
własną krwią, a faktury 
własnym potem. Muszę być 
więc odpowiedzialny, a jeśli 
mam otwarty umysł, to czuję się 
odpowiedzialny nie tylko za 
wyniki, ale również za wartość 
i jakość firmy – także za 
budowanie dobrego miejsca 
pracy. Od tego jest tylko krok do 
poczucia współodpowiedzial-
ności za otoczenie – za środowi-
sko naturalne. Dlatego jeśli ktoś 
jest autentycznym liderem, to 
koncepcja CSR może mu się 
wydawać sztucznym wynalaz-
kiem. 

Niestety, autentycznych 
szefów– liderów nie ma zbyt 
wielu, a społeczne oczekiwania 
wobec szefów rosną. Trzy 
czwarte uczestników sondażu 
agencji Edelman twierdzi, że 
liderzy biznesu powinni stanąć 
na czele ważnych społecznie 
zmian...

Może się to wiązać ze zjawi-
skiem zbiorowego rozczarowania 
liberalną demokracją, liderami 
politycznymi i społecznymi, które 
dotyczy całego świata. Paradok-
salnie więc to biznes, który 
jeszcze kilkanaście lat temu był 
trochę odsądzany od czci i wiary 
jako egoistyczny wyzyskiwacz, 
zaczyna budzić nadzieję jako 
źródło skutecznego działania, 
prawdziwego przywództwa i 
myślenia o przyszłości. To firmy 
stają się miejscem, gdzie ważne są 
wartości, misja. Na przykład moją 
misją jest teraz dzielenie się 
wiedzą, psychologiczna inspiracja 
liderów, od których zależy los 
dziesiątek, a nawet setek ludzi. 
W tym roku liczba absolwentów 
mojej Akademii Przywództwa 
przy Szkole Biznesu Politechniki 
Warszawskiej przekroczy 800 
właścicieli i menedżerów. To 
kobiety i mężczyźni – z jednej 
strony drapieżni ekonomicznie, 
z drugiej – wrażliwi społecznie. 
Jest duża szansa, że spotkamy ich 
w firmach. Być może to oni– pra-
cując nad sensem przywództwa, 
nad byciem autentycznym 
liderem– staną się w najbliższych 
latach modelem przywództwa – 
także społecznego.

Czy z pańskich rozmów z szefami 
firm wynika, że czują już tę 
większą odpowiedzialność?

Tak, zwłaszcza w ostatnich 
dniach gdy dociera do nas jak 
bardzo powiązane są ze sobą 
biznes i problemy społeczne na 
całym świecie. Widzą to na pewno 
właściciele, menedżerowie czują 
bardziej odpowiedzialność 
względem regulacji prawnych, 
procedur bezpieczeństwa. Temat 
autentycznej odpowiedzialności, 
która wykracza poza korporacyj-
ną odpowiedzialność za mój 
kawałek biznesu, bywa trudny, bo 
w wielu ludziach ciągle tkwi 
folwarczna mentalność. Potrze-
bujemy czasu, by się jej pozbyć i 
zacząć budować atmosferę 
prawdy, nauki z porażek, by 
szukać ich przyczyn, a nie tylko 
winnych.

Wspomniał pan, że mamy więcej 
liderów w pokoleniu 30–40-latków. 
Czy widać u nich zaangażowanie 

społeczne, chęć zmieniania świata 
na lepszy?

Młode pokolenie jest bardzo 
różnorodne, są w nim ludzie 
autentycznie zainteresowani czy 
firma jest odpowiedzialna 
społecznie i czy nie ma w swoim 
łańcuchu dostaw przedsiębiorstw, 
które łamią prawa człowieka. Są 
jednak i tacy, którym jest to 
obojętne – chcą tylko dobrze 
zarabiać. Z badań społecznych 
wynika, że młodzi dorośli bywają 
bardzo otwarci na podmiotowe 
organizacje z pełną partycypacją 
pracowników, ale mamy ok. 
10-proc. grupę młodych coraz 
bardziej zainteresowaną 
autorytarnymi rozwiązaniami.

Jakie więc powinny być dzisiaj 
cechy prawdziwego, odpowiedzial-
nego lidera biznesu?

Przede wszystkim ważne są te 
cechy, które czynią go odpowie-
dzialnym biznesowo. Lider musi 
być ponad organizacją, czuć się 
architektem jej działań, mając też 
umiejętność budowania 
rentownych modeli biznesowych. 
Kolejnym elementem jest 
umiejętność budowania relacji 
tak, by na kluczowych stanowi-
skach w firmie zapewnić 
właściwych ludzi. Tacy ludzie na 
osi X mają bardzo wysokie 
kompetencje, a na osi Y – dobrą 
relacyjność. Potrafią grać 
w drużynie i jednocześnie popro-
wadzić samodzielnie jakiś 
projekt – trochę jak w oddziałach 
sił specjalnych. Bardzo ważna 
jest też odpowiedzialność za 
prawdę, za takie wartości jak 
szacunek, jasność standardów 
i procedur. Dopiero od tego 
można przejść do pytania, jak 
mamy się odnieść do świata, do 
różnych procesów społecznych. 
Tym, co jest dzisiaj najbardziej 
potrzebne, to umiejętność 
budowania morale zespołu, 
poczucia odpowiedzialności za 
skutek i rezonans społeczny tego, 
co robię pomimo niepewności 
i wielu ograniczeń. 

—rozmawiała Anita Błaszczak

Jacek Santorski – profesor honorowy 
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, 

w której jego firma prowadzi Akademię 
Psychologii Przywództwa

Dzisiejszy biznes to relacje ludzi
WYWIAD | Najbardziej potrzebna jest umiejętność budowania morale zespołu – mówi JACEK SANTORSKI, psycholog biznesu
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KATARZYNA KUCHARCZYK

Według danych Eurosif za 
2018 r. globalny rynek 
tzw. aktywów społecz-
nie odpowiedzialnych 

wycenia się na 35 bilionów dolarów, 
co stanowi ponad jedną czwartą 
wartości całego rynku zarządzania 
aktywami. Coraz więcej globalnych 
funduszy deklaruje, że część lub 
wszystkie aktywa, które mają w za-
rządzaniu, będą inwestowane 
w spółki, które uwzględniają kryte-
ria ESG (środowiskowe, społeczne 
i dotyczące ładu korporacyjnego) 
w swojej działalności. 

– GPW chce odpowiedzieć na te 
zmiany i być aktywnym uczestni-
kiem tego globalnego trendu po-
przez różnego rodzaju działania, 
mające na celu dostosowanie 

emitentów do nowych wyzwań czy 
poprzez rozszerzenie oferty z za-
kresu produktów inwestycyjnych 
typu ESG. Dlatego też wprowadzi-
liśmy indeks WIG-ESG, którego 
metodologia uwzględnia kryteria 
pozafinansowe – komentuje Izabe-
la Olszewska, członek zarządu 
GPW. Dodaje, że giełda współpra-
cuje z niezależną firmą Sustainaly-
tics, która ma międzynarodową 
renomę i dostarcza dane z zakresu 
ESG dla największych firm inwe-
stycyjnych i indeksowych na całym 
świecie.

Indeks WIG-ESG jest publikowa-
ny od 3 września 2019 r. na podsta-
wie wartości portfela akcji spółek 
uznawanych za odpowiedzialne 
społecznie, tj. takich, które prze-
strzegają zasad odpowiedzialnego 
biznesu – w szczególności w zakre-
sie kwestii środowiskowych, spo-

łecznych, ekonomicznych i  ładu 
korporacyjnego. Nowy wskaźnik 
zastąpił Respect Index. Przez 
pierwsze trzy miesiące indeksy 
były publikowane jednocześnie, 
a od 1 stycznia 2020 r. warszawska 
giełda pożegnała się ostatecznie 
z Respect Index.

To się spółkom opłaca

 – Kryteria ESG rzeczywiście 
odgrywają coraz większą rolę 
w finansowaniu działalności spół-
ek giełdowych, a  w  najbliższym 
czasie rozszerzone zostaną na 
pozostałe podmioty gospodarcze. 
Będzie to pochodną nie tylko no-
wych regulacji, ale także zmiany 
świadomości i preferencji inwesto-
rów – mówi Mirosław Kachniewski, 
prezes Stowarzyszenia Emitentów 

Giełdowych. Dodaje, że niestety 
polskie przedsiębiorstwa podcho-
dzą do zbierania i  raportowania 
danych ESG wyłącznie w katego-
riach spełnienia nowego wymogu 
regulacyjnego, bez głębszej reflek-
sji dotyczącej wpływu czynników 
niefinansowych na ich funkcjono-
wanie. Jego zdaniem wpływ ten 
będzie bardzo istotny, przynaj-
mniej w dwóch wymiarach. Pierw-
szy to dostęp do finansowania: 
podmioty, które nie udowodnią, że 
ich działalność jest wystarczająco 
„zielona” będą miały coraz większe 
problemy z  uzyskaniem finanso-
wania. 

– Drugi natomiast jest jeszcze 
poważniejszy: klienci nie będą 
chcieli kupować produktów, jeśli 
nie będą przekonani do ich „zielo-
ności”. Dotyczy to zarówno odbior-
ców indywidualnych, jak i bizneso-

Inwestorzy coraz bardziej 
doceniają biznes z ludzką twarzą

GIEŁDA | Fundusze inwestują w spółki, które spełniają kryteria ESG. W ich doborze pomaga nowy indeks
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wych, którzy nie będą chcieli 
„brudzić” swojego łańcucha warto-
ści, dążąc do tego aby ich finalny 
produkt był wystarczająco „zielo-
ny” – podsumowuje Kachniewski.

Wiodący inwestorzy finansowi 
potwierdzają, że znaczenie ESG 
rośnie.

 – W NN Investment Partners TFI 
obserwujemy rosnące zaintereso-
wanie inwestowaniem odpowie-
dzialnym społecznie i środowisko-
wo. Na razie przede wszystkim 
wśród klientów instytucjonalnych, 
ale stopniowo również wśród indy-
widualnych – informuje Jan Mor-
biato, menedżer komunikacji inwe-
stycyjnej NN IP TFI. Dodaje, że na 
ile jest to moda, a  na ile kwestia 
szczerych przekonań zarządzają-
cych aktywami oraz ich klientów 
trudno jednoznacznie orzec. Ktoś 
może włączyć kryteria ESG do 
procesu inwestycyjnego, bo wierzy, 
że dzięki temu jego pieniądze będą 
zmieniać świat na lepsze. Ktoś inny 
zrobi to dlatego, że wyczuwa w tym 
trend inwestycyjny i  wychodzi 
z założenia, że na fali – na przykład 
– obaw o zmiany klimatyczne, będą 
drożały akcje przedsiębiorstw, 
które przeciwdziałają globalnemu 
ociepleniu. 

Niezależnie od motywacji jedno 
jest pewne: inwestycje uwzględnia-
jące kryteria ESG charakteryzują 
się wyższym zyskiem ważonym 
ryzykiem, czyli współczynnikiem 
Sharpe’a  – wynika z  badań prze-
prowadzonych przez European 
Centre for Corporate Engagement 
przy Uniwersytecie w  Maastricht 
we współpracy z  NN Investment 
Partners TFI.

 – Mówiąc obrazowo: tego typu 
kryteria minimalizują ryzyko gwał-
townego załamania notowań inwe-
stycji z  uwagi na problemy wize-
runkowe, środowiskowe, korupcyj-
ne etc. – wyjaśnia Morbiato. 

Jak wygląda w  praktyce ocena 
pod kątem ESG? Na przykład w NN 
Investment Partners TFI zespół 
analityków każdej spółce przyzna-
je rating ESG w  pięciostopniowej 
skali. Emitenci, którzy wypadają 
najgorzej, są wykluczeni z portfeli 
wszystkich funduszy w  ofercie. 
Ponadto lista wykluczeń uniemoż-
liwia inwestowanie w przedsiębior-
stwa prowadzące kontrowersyjną 
działalność, na przykład produku-

jące tytoń, wydobywające ropę 
naftową z  piasków roponośnych, 
wytwarzające niektóre rodzaje 
broni (np. miny przeciwpiechotne, 
broń biologiczną, broń chemiczną), 
uzyskujące istotną część przycho-
dów z górnictwa węgla kamiennego 
czy też naruszające międzynarodo-
we standardy biznesowe.

Działania prymusów pod lupą

Poprosiliśmy spółki o  najwięk-
szym udziale w indeksie WIG-ESG 
o komentarz jakie działania podej-
mują w ramach społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Najwięcej 
w  portfelu tego indeksu "waży" 
PKO BP.

– W odpowiedzi na zmiany kli-
matyczne PKO BP rozpoczął prace 
analityczne nad oceną wpływu jaki 
jego działalność wywiera na środo-
wisko. Bank wprowadził czynniki 
klimatyczne jako jedno z kryteriów 
branych pod uwagę w politykach 
sektorowych, w tym wobec branż 
wysokoemisyjnych – wymienia 
Michał Zwoliński z biura prasowe-
go PKO BP. Potwierdza, że coraz 
większa liczba zarządzających 
funduszami dłużnymi i akcyjnymi 

bierze pod uwagę w swoich decy-
zjach ratingi ESG. Zwraca też 
uwagę, że pod koniec ubiegłego 
roku weszło w życie rozporządze-
nie UE w sprawie ujawniania infor-
macji związanych ze zrównoważo-
nym rozwojem w  sektorze usług 
finansowych. Będzie ono obowią-
zywać bezpośrednio we wszystkich 
krajach UE od 10 marca 2021 r. 
Wówczas nie będzie to już dobro-
wolna deklaracja zarządzających 
i  doradców inwestycyjnych, ale 
obowiązujące ich prawo.

Na ESG postawiło też Pekao. 
Przeznaczyło ponad 1,2 mld zł na 
finansowanie efektywności energe-
tycznej i  odnawialnych źródeł 
energii. Termomodernizuje swoje 
budynki i zakłada na nich instalacje 
fotowoltaiczne. Upraszcza także 
procedury wewnętrzne, co pozwa-
la na znaczne oszczędności w za-
kresie materiałów oraz rozwija 
ekologiczny wolontariat – sadzenie 
drzew oraz czyszczenie lasów 
i parków. Dba też o równoupraw-
nienie i brak dyskryminacji. Za te 
działania bank został wyróżniony 
włączeniem do globalnego indeksu 
Bloomberg Gender-Equality jako 
jedyna firma w Polsce i jedna z nie-
licznych w całym regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Znaczący udział w WIG-ESG ma 
też Santander Bank Polska. Jest 
przekonany, że budowanie portfe-
la i  oferty na podstawie wskaźni-
ków ESG jest przyszłością, nie tylko 
dla instytucji finansowych.

– Jesteśmy w  okresie silnych 
zmian, gdzie duża część z nich jest 

efektem zmian klimatycznych, 
wywołanych przez człowieka. To 
czasy porównywalne do okresu 
rewolucji technologicznej, które 
wymuszą na rynku zmianę podej-
ścia do budowania modelu bizne-
sowego na odpowiedzialny i zrów-
noważony – podkreśla Maciej Tar-
nawski, dyrektor departamentu 
rynków kredytowych w Santander 
Bank Polska.

Na ESG stawia też Cyfrowy Pol-
sat, który zwraca uwagę m.in. na 
rosnący rynek zielonych obligacji 
dedykowanych wyłącznie inwesty-
cjom o charakterze prośrodowisko-
wym i proekologicznym. Telekom 
skorzystał w ostatnich tygodniach 
z tego instrumentu.

 – Wyemitowaliśmy pierwsze 
w Polsce zielone obligacje korpo-
racyjne w  złotówkach, z  których 
środki w wysokości 1 mld zł zostaną 
przeznaczone na refinansowanie 
inwestycji prośrodowiskowych, 
dotyczących m.in. poprawy efek-
tywności energetycznej grupy czy 
zmniejszenia śladu węglowego 
związanego z  produkowanymi 
przez Cyfrowy Polsat urządzeniami 
elektronicznymi – informuje Olga 
Zomer, rzeczniczka Cyfrowego 
Polsatu. 

Rosnącą wagę zagadnień ESG 
podkreśla też Eurocash. 

– W 2019 r. otrzymaliśmy ocenę 
AA w ratingu MSCI ESG. Zostaliśmy 
wówczas ocenieni wyżej niż tacy 
światowi gracze z branży handlowej 
jak WalMart, Sysco, Ahold, 7/11 czy 
Wallgreens – podkreśla Jan Domań-
ski, rzecznik handlowej firmy.

 Na rynkach kapitałowych atrakcyjne 
stają się przedsiębiorstwa zarządzane 
w sposób zrównoważony 
i odpowiedzialny społecznie
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Koronawirus to test na etykę 
i odpowiedzialność w biz-
nesie. Przykład galopują-
cych cen za maski, latekso-

we rękawiczki, środki odkażające, 
materiały niezbędne dla ochrony 
najsłabszych i najbardziej zagrożo-
nych to najbardziej wymowny 
przykład, że coś jest nie tak. 

Utraciliśmy empatię, a wraz z nią 
zdolność widzenia ryzyk i zagrożeń. 
Nie utraciliśmy jedynie apetytu na 
posiadanie i zagarnianie. W obliczu 
epidemii, podobnie jak w  obliczu 
kryzysu klimatycznego, maksymali-
zacja zysku wciąż jest najważniejsza. 
Moralność, zwykła przyzwoitość 
przegrywa z chciwością. Z chciwo-
ścią przegrywają też przyszłe poko-
lenia. Zostawimy im ziemię w zna-
komicie gorszym stanie i wydaje się, 
że światowy biznes niespecjalnie się 
tym przejmuje. Liczy się tu i teraz, 
a po nas to choćby potop. 

Jeśli apokaliptyczne scenariusze 
się ziszczą, to nie Covid-19 będzie 
naszym koszmarem, ale wizja koń-
ca epoki absolutnej dominacji 
człowieka – antropocenu. 

Wiedza jest...

Czy jest nadzieja na odwrócenie 
trendu? Oczywiście. Dokładnie 
wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby 
zniwelować czynniki ryzyka i  za-
bezpieczyć optymalne warunki dla 
rozwoju przyszłych pokoleń w har-
monii z  naturą i  w  poszanowaniu 
dla różnorodności ekosystemów. 
Na razie wyspecjalizowaliśmy się 
w degradowaniu naszej niszy roz-
wojowej opartej na przyjaznej dla 
stałocieplnych ssaków temperatu-
rze i  dostępie do słodkiej wody 
i żywności. ONZ ostrzega od słyn-

nego szczytu G7 w Tokio w 1979 r. 
Już wtedy ONZ wskazywał na ro-
snące ryzyko wzrostu temperatur 
i  na konieczność ograniczenia 
spalania paliw kopalnych. Już 
wtedy ONZ wskazał na konieczność 
odejścia od skupiania się na PKB na 
rzecz oszczędzania nieodnawial-
nych zasobów. 

Zeszłoroczny raport o różnorod-
ności biologicznej i funkcji ekosys-
temów (IPBES 2019) jest alarmi-
styczny. Co z niego wiemy? Udało 
nam się doprowadzić do zagroże-
nia wyginięciem 25 proc. sklasyfi-
kowanych gatunków. Wiemy, że 
ponad milion gatunków wymrze 
w przeciągu dekady. Przekształci-
liśmy 75 proc. powierzchni ziemi, 
degradując ją i często bezpowrot-
nie ograniczając szanse na przy-
wrócenie bioróżnorodności. Od 
2000 roku wylesiliśmy ponad 32 
mln ha lasów tropikalnych. 

Nie otrzeźwiło nas nawet wielkie 
wymieranie owadów, a  przecież 
wiadomo, że jeśli utracimy zapyla-
cze, to czeka nas widmo głodu. 
Skala jest przerażająca. Już dziś 
wiemy, że brak owadów to straty 
w produkcji żywności na poziomie 
nie mniej niż 235 mld dol. Najpierw 
nauczyliśmy się przemysłowo 
produkować żywność, żeby później 
ją marnotrawić, a na skutek chemi-
zacji produkcji żywności i  mono-
upraw zaburzyliśmy habitaty dla 
owadów. Tempo ich wymierania 
jest galopujące. 

Ale chciwość człowieka każe 
ignorować znaki ostrzegawcze. 
Uspokajają nas dane o PKB. Cieszy-
my się, że prawie wszędzie rośnie, 
że przez  50 lat podwoiła się liczba 
ludności, że wartość światowej 
gospodarki wrosła czterokrotnie, 
a rynek żywności się potroił. Zapo-
mnieliśmy, że zafundowaliśmy so-
bie globalny kryzys wodny. 

Ludzka bezmyślność jest poraża-
jąca. Mój zaprzyjaźniony pszcze-
larz Tomek zamieścił zdjęcia. Jakiś 
troglodyta postanowił dla rozrywki 
zniszczyć ule. Zginęło 500 tys. 
pszczół. Miodu nie będzie, a oko-
liczna przyroda boleśnie odczuje 
brak pszczółek. Czemu przeszka-
dzały? Nie wiem i  pewnie się nie 
dowiem. Obawiam się, że troglody-
tów jest więcej niż pszczelarzy. Los 
tych 500 tys. pszczół wstrząsnął 
mną mocniej niż ogłoszony przez 

WHO stan pandemii z  powodu 
Covid-19. Powiem więcej. Mam 
nadzieję, że dzięki temu, co się te-
raz dzieje i zbiorowej traumie, ru-
chy antyszczepionkowe zaczną się 
szczepić, a ludzie myć ręce. Może 
z  tej pandemii wykrzeszemy coś 
dobrego. 

A fakt, że jej ogniskiem był chiń-
ski targ, gdzie sprzedawano dzikie 
zwierzęta, tylko dlatego że jest na 
ich mięso moda, jest swoistym ak-
tem zemsty natury na człowieku. 
Covid-19 jak jeździec apokalipsy 
przemierza kontynenty i jest wszę-
dzie. Osacza nas i  nie pozwala 
o sobie zapomnieć. Podobnie jak 
plastik nie pozwala zapomnieć in-
nym gatunkom o nas, ziemianach. 
Od 1950 r. wyprodukowaliśmy 8 
mld t plastiku. Jest wszędzie. 
W  oceanach mamy siedem jego 
wielkich skupisk. To największe na 
Pacyfiku ma powierzchnię pięciu 
Polsk. Oceaniczne plamy plastiku 
każdego roku zabijają milion pta-
ków morskich, 100 tys. ssaków 
morskich i niezliczoną liczbę ryb. 
Może Covid-19 jest nieśmiałą pró-
bą delfinów, fok, mew i śledzi, żeby 
się na nas odegrać?

Chciwość człowieka sięga dalej. 
Od 2016 r. zniknęło 559 z 6190 ga-
tunków zwierząt hodowlanych. 
Dlaczego? W swojej pogoni za zy-
skiem wybieramy te, które dają 
nam więcej mięsa, mleka, jaj czy 
futra. Nawet te gatunki, które po-
czątkowo używając biblijnego 
sformułowania „uczyniliśmy sobie 
poddane”, skazaliśmy na wymarcie. 

... metody też są

Jak powstrzymać to szaleństwo? 
ONZ zaproponował w  2015 r. 17 
Celów Zrównoważonego Rozwoju 
i zaapelował do światowych przy-
wódców i  liderów biznesu, aby 
uporządkowali swoje działania i je 
wdrożyli, odrzucając narodowe 
egoizmy i  sprzeczne interesy. By 
zapomnieli o  słupkach sondażo-
wych, wycenach akcji czy sprawoz-
daniach finansowych. 

Nawet Norweski Komitet No-
blowski zaapelował, by zmienić 
ekonomię i  odejść od pułapki 
maksymalizacji zysku poprzez 
podsycanie globalnej konsumpcji. 
Zeszłoroczne Noble z ekonomii dla 

Abhijit Banerjee, Esther Duflo 
i Michaela Kremera, reprezentują-
cych nurt ekonomii rozwoju, po-
zwalają mieć nadzieję, że coś się 
zmieni. Że kolejne pokolenia eko-
nomistów inaczej będą zarządzać 
koncepcją rozwoju światowej go-
spodarki i  wyprowadzą ludzkość 
spod gradowej chmury. 

Nie będzie łatwo. Covid-19 i fia-
sko Szczytu Klimatycznego w Ma-
drycie (COP25) pokazały, że kon-
cepcja odpowiedzialnego biznesu 
i  racjonalności podejmowanych 
decyzji przez przywódców prze-
grała z  krótkowzroczną strategią 
liczenia zysków czy troski o utrzy-
manie władzy, która karmi popu-
lizm. 

Stoimy w  obliczu globalnego 
kryzysu etyki i moralności. Kryzysu 
przywództwa, który jest odczuwal-
ny tym silniej, im mocniej ludzkość 
spycha samą siebie w  przepaść. 
Potrzebujemy wśród liderów biz-
nesu wizjonerów, którzy odrzucą 
skompromitowaną i  zbyt wąską 
koncepcję społecznej odpowie-
dzialności biznesu i  wdrożą holi-
styczną koncepcję biznesu odpo-
wiedzialnego i  zrównoważonego. 
Tylko wtedy uciekniemy znad 
przepaści. 

Co daje nadzieję? W  ostatnim 
raporcie UN Global Compact „The 
decade to deliver. A call to business 
action” opisaliśmy, dlaczego 71 
proc. prezesów uważa, że biznes 
odgrywa kluczową rolę dla wdro-
żenia SDG. Dlaczego 88 proc. pre-
zesów uważa, że globalna gospo-
darka powinna opierać się na 
sprawiedliwym wzroście. Dlaczego 
86 proc. uważa, że aktywne działa-
nie na rzecz klimatu jest kluczowe. 
59 proc. wspiera gospodarkę nisko-
emisyjną oraz wdraża odnawialną 
energię, aż 99 proc. firm z rocznym 
przychodem przekraczającym mi-
liard dolarów uważa, że zrównowa-
żony rozwój będzie gwarantem 
przyszłego sukcesu ich firmy. Może 
Covid-19 i coraz mocniej odczuwa-
ne konsekwencje kryzysu klima-
tycznego aktywują w  człowieku 
atawizm przetrwania i zrozumiemy, 
że tylko poprzez samoogranicze-
nie, poskromienie chciwości i em-
patię względem samych siebie 
i innych istot uchronimy raj, w któ-
rym żyjemy. 

Raj, który nazywa się Ziemia. 

Samoograniczenie i empatia
KOMENTARZ | Moralność i zwykła przyzwoitość ciągle jeszcze przegrywają z chciwością

KAMIL WYSZKOWSKI
prezes rady Global Compact w Polsce

/ ©℗

BIZNES ODPOWIEDZIALNY W POLSCE34 piątek 20 M A R C A 2020

20-03-IP-4-T-022-KO.indd   3420-03-IP-4-T-022-KO.indd   34 13.03.2020   17:1013.03.2020   17:10



Jak wygląda działalność CSR 
w waszej firmie?

Wyznaczyliśmy trzy 
priorytetowe obszary. Są to 
odpowiedzialność gospodarcza, 
społeczna i środowiskowa. 
W obszarze gospodarczym chodzi 
o promowanie działań CSR 
poprzez zaangażowanie 
potencjalnych lub obecnych 
klientów. Z kolei w obszarze 
środowiskowym naszym celem 
jest ograniczenie negatywnego 
wpływu na środowisko. Szukamy 
oszczędności i pomysłów na 
ograniczanie wykorzystania 
zasobów naturalnych. Promujemy 
zrównoważony transport 
i inicjatywy na rzecz zwiększania 
efektywności ekologicznej, które 
angażują pracowników. 
W obszarze społecznym kluczowe 
jest wyrównywanie szans grup 
lokalnych, zaangażowanie 
pracowników i firmy na rzecz 
fundacji oraz ośrodków edukacji 
publicznej. To również działania 
na rzecz pracowników 
ukierunkowane na szkolenia i ich 
rozwój, work life balance, łączenie 
pasji z działaniami 
proekologicznymi, zarządzanie 
różnorodnością. Wszystko to 
podnosi poczucie identyfikacji 
z firmą wraz z nadaniem poczucia 
sensu.

Jakie konkretne działania 
prowadzicie? 
Będąc blisko naszych klientów, 
których większość reprezentuje 
obszar małych i średnich 
przedsiębiorstw, postanowiliśmy 
w ramach naszej 
odpowiedzialności gospodarczej 
zbadać, jak temat społecznej 
odpowiedzialności wygląda z ich 
punktu widzenia. Dlatego 
dziewiątą edycję naszego raportu 
„Pod lupą” poświęciliśmy właśnie 
CSR w MŚP. Raport ten jest 
kopalnią wiedzy na temat 
ewolucji CSR w Polsce, roli 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw dla 
konsumentów, ale traktuje 

również o barierach, jakie 
napotykają właściciele firm we 
wcielaniu w życie działań CSR. 

Naszym celem w obszarze 
społecznym jest wyrównywanie 
szans edukacyjnych. W roku 2019 
zainicjowaliśmy nasz autorski 
projekt Klub Młodego 
Przedsiębiorcy skierowany do 
podopiecznych Wrocławskiego 
Centrum Opieki i Wychowania. 
Jego celem jest zdobycie wiedzy 
oraz umiejętności potrzebnych 
do wejścia na rynek pracy oraz 
wskazanie aktywności zawodowej 
jako jednej z dróg kreowania 
własnej przyszłości.

Nasi pracownicy angażują się 
również w działania na rzecz 
społeczności lokalnej. Od lat 
wspieramy Fundację „Przylądek 
Nadziei – Na ratunek dzieciom 
z chorobą nowotworową”, nie 
tylko darowizną, ale też czynnym 
udziałem.

Czym kierujcie się, angażując 
w dodatkowe projekty?

Tak jak wspominałam jesteśmy 
częścią społeczności lokalnych 
i to przede wszystkim do nich 
skierowane są nasze inicjatywy. 
Wybór organizacji jest 
podyktowany przede wszystkim 
zaangażowaniem naszych 
pracowników. Wsłuchujemy się 
w ich głos, komu i jak chcieliby 

pomagać i słuchamy potrzeb tych 
fundacji i organizacji, które się do 
nas zwracają o pomoc. Jeśli mamy 
wspólny mianownik, pomoc staje 
się efektywna i długofalowa.

Niektóre firmy narzekają, że działania 
CSR wiążą się z dużymi wydatkami. 
Tak jest rzeczywiście?

Odpowiedź jest po części 
zawarta w mojej powyższej 
odpowiedzi. Największym 
i czasem najtrudniejszym 
problemem w podejmowaniu 
działań CSR nie są środki 
finansowe, ale zaangażowanie 
i czas pracowników. Dobrze 
rozumiana odpowiedzialność 
społeczna to proces, którego nie 
można stworzyć jednym, 
wysokonakładowym działaniem. 
Żeby ten proces był prawdziwy 
musi cechować się etyką, 
przyzwoitością 
i odpowiedzialnością, czego – jak 
wiadomo – kupić się nie da.

Nasze dotychczasowe akcje 
i działania w obszarze 
społecznej odpowiedzialności 
pokazują, że do ich realizacji nie 
jest potrzebny duży budżet. 
Klub Młodego Przedsiębiorcy to 
efekt pracy naszych 
pracowników, jaką wkładają 
w przygotowanie zajęć dla 
młodzieży i czas jaki poświęcają, 
żeby je przeprowadzić.

Często zdarza się, że przedsiębiorcy 
ograniczają się do jednorazowych 
akcji. Dlaczego CSR powinien mieć 
charakter długofalowy?

Powinien był długofalowy 
z takich samych powodów, dla 
jakich strategie firm są 
długofalowe. Z takich samych 
powodów, dla których wszystko, 
co chcemy, żeby przyniosło 
zamierzony efekt robimy 
długofalowo: dbanie o zdrowie, 
dieta, starania na rzecz 
środowiska. Nic, co jest 
jednorazowe albo przypadkowe 
nie może dać oczekiwanych 
efektów w dłuższej 
perspektywie, a taką powinny 
mieć odpowiedzialne działania 
przedsiębiorstw na rzecz 
wszystkich interesariuszy. 
Pozwolę sobie porównać to 
z jednorazowymi naczyniami 
plastikowymi: służą chwilę, 
a negatywny ślad zostawiają na 
długie lata. Tak samo z akcjami, 
które są jednorazowe. Na chwilę 
upiększają wizerunek firmy, ale 
jeśli nie są przemyślane 
i zaplanowane na dłuższy czas, 
są nieefektywne. 
A niejednokrotnie potrafią odbić 
się negatywnym echem, bo 
odbierane są jako niewiarygodne 
i nieprawdziwe.

Jakie korzyści przynosi CSR? 
Dominuje  aspekt wizerunkowy? 
A może efektem są konkretne 
korzyści?

Na pewno na naszym rynku, ale 
i na świecie, nie brakuje firm, 
które podejmują  działania 
z obszaru społecznej 
odpowiedzialności li tylko dla 
polepszenia swojego wizerunku. 
Ja głęboko wierzę, że nasza 
aktywność ma przynosić realne 
korzyści beneficjentom, do 
których jest ona skierowana. 
Wiem, że możemy mieć  
oddziaływać na otoczenie, że tym 
co robimy możemy zwiększać  
wpływ pozytywny i zmniejszać  
negatywny.

 —rozmawiała Katarzyna Kucharczyk

Jednorazowe, przypadkowe akcje 
nie dają dobrych efektów

WYWIAD POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z EFL | Jesteśmy częścią społeczności lokalnych i to przede wszystkim 

do nich skierowane są nasze inicjatywy – mówi JOANNA PICHER-RÓŻYŁO, kierownik biura zarządu i CSR w EFL
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BEATA FARACIK

W  zamieszaniu spowodo-
wanym koronawirusem 
łatwo było przeoczyć 
informację o opubliko-

waniu w ostatnich dniach lutego br. 
długo wyczekiwanej analizy doty-
czącej wymogów należytej staran-
ności w  całym łańcuchu dostaw, 
opracowanej na zlecenie Komisji 
Europejskiej (oryg. tytuł „Study on 
due diligence requirements thro-
ugh the supply chain”).

Koniec epoki dobrowolności 

A szkoda, ponieważ ten komplek-
sowy dokument, przewidziany 
w Planie działania Komisji Europej-
skiej dotyczącym finansowania 
zrównoważonego wzrostu gospodar-
czego (COM(2018) 97 final, Działanie 
10), i mający na celu wsparcie oceny 
„ewentualnej potrzeby wprowadze-
nia wymogu opracowywania i ujaw-
niania przez zarządy przedsiębiorstw 
strategii zrównoważonego rozwoju, 
w tym właściwych badań należytej 
staranności (due diligence) w całym 
łańcuchu dostaw,  a  także mierzal-
nych celów dotyczących zrównowa-
żonego rozwoju”, wydaje się zamykać 
pewną epokę w  historii dyskusji 
i działań w obszarze praw człowieka 
w kontekście biznesu – epokę dobro-
wolności. 

Sektor prywatny miał sporo czasu 
od jednogłośnego przyjęcia przez 
ONZ w 2011 r. Wytycznych dotyczą-
cych biznesu i  praw człowieka, na 
wywiązanie się z obietnic dotyczą-
cych wdrożenia dobrowolnych 
działań skutkujących poprawą po-
szanowania przezeń praw człowieka. 
Na razie jednak wykazał jedynie, że 
dobrowolność się nie sprawdza – 
czego dowodem są miażdżące wyni-
ki analiz raportów niefinansowych 
publikowanych przez firmy, m.in. 
The Alliance for Corporate Transpa-
rency Research Report 2019 oparty 
na analizie raportów 1000 spółek 
w  UE, Corporate Human Rights 
Benchmark Key Findings Report 
2019 czy analizy dotyczące raporto-
wania w  różnych regionach świata 
powstałe w ramach Valuing Respect 
Project, w tym report PIHRB & Shift 
pt. Current Use of Metrics in Compa-

ny Human Rights Reporting in Po-
land). I że czas podjąć działania legi-
slacyjne, by mieć pewność, że spo-
łeczna odpowiedzialność 
w rozumieniu Komunikatu KE z 2011 
jest faktycznie rozumiana jako odpo-
wiedzialność organizacji za jej wpływ 
na otoczenie i  przekłada się na 
działania nastawione na zapewnie-
nie praw człowieka w  kontekście 
codziennej działalności biznesowej 
prowadzącej do wypracowywania 
zysku. A nie jedynie jako działania 
marketingowe/PR-owe czy filantro-
pijne, podejmowane de facto na 
etapie dystrybucji zysku. 

Trudno było być zatem zaskoczo-
nym w październiku 2019, gdy owa 
„ewentualna potrzeba”, o  której 
wspominał Plan działania KE, przy-
brała charakter konkretnych dekla-
racji ze strony – obecnie już człon-
ków Komisji Europejskiej – Didiera 
Reyndersa (Komisarz ds. Sprawie-
dliwości) oraz Jutty Urpilainen 
(Komisarz ds. Partnerstwa Między-
narodowego), którzy podczas wy-
słuchań w Parlamencie Europejskim 
podkreślili, że dobrowolne działania 
przedsiębiorstw w zakresie należy-
tej staranności w  obszarze praw 
człowieka są niewystarczające i  że 
potrzebne są reformy i wypracowa-
nie nowych zobowiązań prawnych 
dla przedsiębiorstw. 

Zmiana paradygmatu:
od akcjonariuszy
do interesariuszy

Nawet Paul Hogan, Komisarz do 
spraw Handlu, zobowiązał się do 

konstruktywnej współpracy z Par-
lamentem, gdyby zdecydował 
o  priorytetowym potraktowaniu 
sprawy. A że Parlament Europejski 
od kilku już lat konsekwentnie 
wzywa do wypracowania wiążą-
cych regulacji w tym zakresie (np. 
rezolucja dotycząca odpowiedzial-
ności firm za poważne naruszenia 
praw człowieka w krajach trzecich 
(2015/2315(INI) czy rezolucja doty-
cząca zrównoważonego finansowa-
nia (2018/2007(INI)), należy się 
spodziewać, że w najbliższym cza-
sie będzie to jeden z jego obszarów 
priorytetowych. Czego przejawem 
jest zaplanowanie na wiosnę br. 
warsztatu-wysłuchania połączo-
nych komisji, którego celem jest 
pomoc w wypracowaniu stanowi-
ska odnośnie do zakresu przy-
szłych regulacji, poprzez umożli-
wienie konsultacji posłów PE 
z  ekspertami, wsparte opracowa-
niem kilku krótkich analiz dedyko-
wanych kluczowym aspektom 
przyszłych regulacji, w prace nad 
którymi autorka niniejszego arty-
kułu ma przyjemność być zaanga-
żowana. 

Choć daleko jeszcze do jedno-
myślności, widoczne są też istotne 
zmiany w  stanowiskach państw 
członkowskich UE. Jest to zrozu-
miałe – z  perspektywy biznesu, 
kluczowej dla większości państw 
– bardziej praktyczne i ułatwiające 
konkurencję jest jednolite rozwią-
zanie funkcjonujące na terenie całej 
UE i EOG niż patchwork regulacji 
przyjmowanych przez różne kraje. 
A tych z roku na rok przybywa. Po 
Wielkiej Brytanii (UK Modern Sla-

very Act, 2015), Francji (Loi relative 
au devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneu-
ses d’ordre, 2017) i  Niderlandach 
(Wet zorgplicht kinderarbeid, 
2019) kampanie mające na celu 
wprowadzenie obowiązkowych 
regulacji dotyczące należytej sta-
ranności w zakresie praw człowieka 
i wpływu na środowisko pojawiły 
się także w innych krajach. Urucho-
miony w maju 2019 r. Business and 
Human Rights Resource Centre 
portal Mandatory Due Diligence, 
dedykowany inicjatywom legisla-
cyjnym, wymienia obecnie 13 
państw, w których takie inicjatywy 
są aktualnie dyskutowane lub już 
zostały przyjęte. Z tego 11 to Pań-
stwa Członkowskie UE, w  tym 
Niemcy, gdzie rząd po pięcioletnim 
okresie obserwacji (braku) wystar-
czających działań po stronie bizne-
su realizuje deklarację, że w takiej 
sytuacji wprowadzi regulacje wią-
żące, założenia do których mają 
zostać opublikowane w  końcu 
marca 2020. Pozostałe dwa kraje, 
w których prace są na zaawansowa-
nym poziomie, to Norwegia (pro-
jekt ustawy „Act relating to trans-
parency regarding supply chains, 
the duty to know and due diligen-
ce”, 2019) i  Szwajcaria (projekt 
„Responsible Business Initiative”, 
2018), gdzie wprowadzenie obo-
wiązkowej należytej staranności 
w obszarze praw człowieka także 
nie pozostanie bez wpływu na 
polskie przedsiębiorstwa. 

Wyraźnie zmienione nastawienie 
do regulacji wybrzmiało także 
podczas konferencji Prezydencji 
Fińskiej w  Radzie UE na temat 
„Biznes i prawa człowieka: w stronę 
Wspólnej Agendy” (oryg. Business 
& Human Rights: Towards a Com-
mon Agenda), która odbyła się 
w  grudniu 2019 r., a  w  publikacji 
z  której pojawia się także akcent 
polski. To wydarzenie nie pozosta-
wiło wątpliwości, że regulacje do-
tyczące należytej staranności 
w obszarze praw człowieka i ochro-
ny środowiska z  rozbudowanym 
dostępem do środków zaradczych 
w  przypadku naruszenia praw 
człowieka jest jednym z  oczywi-
stych oczekiwań od aktualnej Ko-
misji. I  że pytanie nie brzmi już 
„czy”, lecz jest pytaniem de facto 
o  zakres regulacji. Przed nami 

              Należyta staranność: jeszcze     
PRAWA CZŁOWIEKA | Nowe regulacje powinny objąć wszystkie firmy niezależnie od sektora i ich wielkości 
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≥Parlament Europejski: córka Ilhama Tohti, bojownika o prawa Ujgurów 
w Chinach, odbiera w imieniu ojca nagrodę im. Andrieja Sacharowa
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prezydencja niemiecka w  Radzie 
UE. A rząd niemiecki już wskazał, 
że także dla niego będzie to istotny 
obszar, szczególnie zważywszy na 
podejmowane na arenie krajowej 
działania ustawodawcze. 

Wzrastające poparcie dla wiążą-
cych prawnie rozwiązań obserwu-
jemy nie tylko tradycyjnie ze strony 
organizacji pozarządowych (np. 
oświadczenie ponad 100 organiza-
cji społeczeństwa obywatelskiego 
z grudnia 2019 r., ECCJ Legal Brief 
2020) czy związków zawodowych 
(The European Trade Union Confe-
deration Position, 2019), ale i nie-
których stowarzyszeń biznesowych 
(Amfori Position Paper 2020) i du-
żych korporacji międzynarodo-
wych, w tym także tych, których do 
niedawna byśmy o  takie postawy 
nie podejrzewali, np. Primark czy 
Mondelēz International. Za zmianą 
podejścia leży m.in. dostrzeżenie 
korzyści, jaką daje możliwość kon-
kurowania na równych zasadach, 
co umożliwi im – oraz innym fir-
mom – utrzymanie lub podjęcie 
odpowiednich działań o odpowie-
dzialnym wymiarze przy znacznie 
mniejszym ryzyku, że stracą prze-
wagę konkurencyjną względem 
firm nieprzestrzegających podsta-
wowych praw człowieka, w  tym 
praw pracowniczych. Firmy do-
strzegają też zmieniające się posta-
wy konsumentów, ale i  rosnący 
nacisk ze strony coraz liczniejszej 
grupy odpowiedzialnych inwesto-
rów, uwzględniających nie tylko 
dane finansowe za miniony okres, 
ale i czynniki ESG, które sygnalizu-
ją obszary ryzyk i potencjału mają-
ce wpływ na wyniki finansowe 
w przyszłości. Sprzyjające nowym 
regulacjom podejście części środo-
wiska biznesowego w  Europie 
znalazło dodatkowego sojusznika 
w niektórych środowiskach bizne-
sowych w  Ameryce Północnej, 
gdzie w opublikowanym w sierpniu 
2019 oświadczeniu US Business 
Roundtable „Statement on the 
Purpose of a Corporation”, podpi-
sanym przez 181 dyrektorów gene-
ralnych i dotyczącym celu istnienia 
korporacji, podkreślono zmianę 
paradygmatu, przesuwając akcent 
z akcjonariuszy na interesariuszy. 
Oświadczenie potwierdza funda-
mentalne zobowiązanie prowadze-
nia działalności biznesowej z  ko-

rzyścią dla wszystkich zaintereso-
wanych stron, w  tym klientów, 
pracowników, dostawców, społecz-
ności, a także akcjonariuszy.

Jaki kształt
przyszłych regulacji

Co zatem nowego wnosi na zapre-
zentowanym tle wspomniany na 
początku raport Komisji Europej-
skiej? Oprócz szczegółowej analizy 
istniejących przepisów i omówienia 
wyników szeroko zakrojonych ba-
dań różnych grup interesariuszy 
odnośnie do ich oczekiwań i prefe-
rencji względem potencjalnych re-
gulacji dotyczących należytej sta-
ranności dotyczących praw człowie-
ka i  ochrony środowiska, w  tym 
w  odniesieniu do zmian klimatu, 
przedstawia on kilka wariantów 
regulacyjnych. Co istotne, każdy 
z czterech głównych wariantów i ich 
podwariantów jest uzupełniony 
o badanie tego, jak postrzegają go 
różne grupy interesariuszy oraz 
wstępną ocenę ich skutków).

Cztery główne warianty zapre-
zentowane w raporcie to: 
∑  wariant 1 – brak jakiejkolwiek 

zmiany w aktualnym stanie praw-
nym, 

∑  wariant 2 – wypracowanie dodat-
kowych miękkich wytycznych 
i przewodników, 

∑  wariant 3 – bardziej wymagające 
rozwiązania dotyczące obowiąz-
kowego raportowania informacji 
niefinansowych w  odniesieniu 

szczególnie do należytej staran-
ności (co – zdaniem autorki – i tak 
nastąpi, zważywszy na trwające 
aktualnie konsultacje KE w tym 
zakresie i  skłanianie się ku ko-
nieczności objęcia tym obowiąz-
kiem firm liczących > 250 pracow-
ników (aktualnie 500), 

∑  wariant 4 – nowe regulacje nakła-
dające obowiązek stosowania 
obowiązkowej należytej staran-
ności w obszarze praw człowieka. 

Przy czym w obrębie wariantu 4. 
wyróżniono kilka podwariantów, tj: 
∑  podwariant 4.1: Nowe regulacje 

mające zastosowanie do wąskiej 
kategorii przedsiębiorstw (np. 
wybrany sektor(y);

∑  podwariant 4.2: Nowe regulacje 
mające zastosowanie horyzontal-
ne w różnych sektorach:

(a)  dotyczące tylko określonej 
grupy dużych przedsiębiorstw;

(b)  dotyczące wszystkich przedsię-
biorstw, w tym MŚP;

(c)  dotyczące wszystkich firm, 
wszystkich sektorów ze szcze-
gólnymi dodatkowymi obowiąz-
kami mającymi zastosowanie 
tylko do dużych przedsię-
biorstw

Podwariant 4.3: podwariant 1 i 2, 
któremu towarzyszy ustawowy 
mechanizm nadzoru i / lub egze-
kwowania: 
(a)  zapewnienie mechanizmów 

sądowych lub pozasądowych 
zapewniających dostęp do 
środków zaradczych i odwoław-
czych;

(b)  utworzenie państwowego orga-
nu nadzoru i  wprowadzenie 
sankcji za nieprzestrzeganie 
przepisów.

Bez względu
na branżę i wielkość

Który z  wariantów okaże się 
najbardziej przekonujący dla więk-
szości podmiotów zaangażowa-
nych w proces legislacyjny, dowie-
my się za jakiś czas. Warto jednak 
dodać, że np. rekomendacje eks-
pertów z obszaru praw człowieka 
wskazują, że aby pozostać w zgo-
dzie z międzynarodowym prawem 
praw człowieka oraz Wytycznymi 
ONZ dotyczącymi biznesu i  praw 
człowieka (Wytyczna nr 13, 14), 
nowe regulacje powinny objąć 
wszystkie firmy niezależnie od 
sektora i ich wielkości (co notabene 
spotkało się z  przychylnością re-
spondentów uczestniczących 
w  badaniu poprzedzającym ra-
port), a  jedynie konkretne obo-
wiązki (np. wymóg raportowania) 
powinny być proporcjonalne do 
wielkości i możliwości wywierania 
wpływu na podmioty w łańcuchu 
dostaw i współmierne do charakte-
ru negatywnego wpływu.  

Autorka jest współzałożycielką 
i prezeską zarządu Polskiego Instytutu 
Praw Człowieka i Biznesu (www.pihrb.

org). Ekspertka specjalizuje  się 
w problematyce praw człowieka 

w kontekście biznesu oraz CSR/RBC.

    dobrowolna, wkrótce obowiązkowa?

Zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw 
człowieka, odpowiedzialność biznesu za poszanowanie 
praw człowieka wymaga, by przedsiębiorstwa:
(a)  unikały powodowania lub przyczyniania się do 

negatywnego wpływu na prawa człowieka przez swoją 
działalnością oraz podjęły działania naprawcze, gdy 
takowe zaistnieją, 

(b)  podejmowały działania mające na celu zapobieżenie 
negatywnemu wpływowi na prawa człowieka powiąza-
nemu bezpośrednio z ich działalnością, produktami lub 
usługami poprzez ich relacje biznesowe lub łagodziły 
taki wpływ, nawet jeśli one same nie przyczyniły się do 
niego.

Proces należytej staranności w zakresie praw człowieka to 
proces mający na celu operacjonalizację odpowiedzialności 
korporacyjnej za poszanowanie praw człowieka, poprzez 

zidentyfikowanie możliwego negatywnego wpływu firmy
na prawa człowieka, zapobieganie i łagodzenie go, oraz 
rozliczenie się z tego, w jaki sposób przedsiębiorstwo stara 
się rozwiązać problem swojego negatywnego wpływu na 
prawa człowieka. 
Proces ten wymaga m.in. wdrożenia procedur i rozwiązań 
umożliwiających działania zaradcze w przypadku 
negatywnego wpływu na prawa człowieka, spowodowane-
go przez firmę lub do którego powstania firma się 
przyczynia.
Przy czym należyta staranność w tym obszarze oznacza 
analizę nie pod kątem ryzyka dla firmy, lecz skutków dla 
osób będących podmiotami praw. 
Podejście zawarte w Wytycznych ONZ, zostały następnie 
uwzględnione przez inne organizacje międzynarodowe,
m.in. ONZ, OECD czy Rada Europy. ∑

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU ZA POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA
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W  tym roku mija pięć lat 
od ogłoszenia przez 
Organizację Narodów 
Zjednoczonych celów 

zrównoważonego rozwoju (SDG) 
i  dziesięć lat współpracy BASF 
Polska z Centrum Nauki Kopernik 
(CNK) w roli wyłącznego partnera 
laboratorium chemicznego. 

Te rocznice łączą się w  4. celu 
zrównoważonego rozwoju: dobra 
jakość edukacji, który BASF jako 
firma chemiczna realizuje, prowa-
dząc projekty promujące nauki 
ścisłe. – Zawsze podkreślamy, że 
realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju jest możliwa jedynie 
w partnerstwie. Współpraca z Cen-
trum Nauki Kopernik jest dla nas 
kluczowa w zakresie promocji nauki 
i  wsparcia edukacji młodzieży. – 
mówi Katarzyna Byczkowska, pre-
zes BASF Polska. – Współpracujemy 
również z  uczelniami wyższymi. 
W listopadzie zeszłego roku podpi-
saliśmy umowę o współpracy BASF 
Polska z  Wydziałem Chemicznym 
Politechniki Warszawskiej. Umowa 
ma na celu wsparcie lokalnych ini-

cjatyw badawczych wpisujących się 
w globalne kierunki rozwoju BASF, 
a tym samym prowadzące do pogłę-
bienia dialogu nauki i biznesu. 

Blisko studentów

Kilka lat temu z inicjatywy BASF 
Polska na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Warszawskiej powstał 
przedmiot zarządzanie biznesem 
technologicznym, który obejmuje 
swoją tematyką m.in. zrównoważo-
ny rozwój, zarządzanie projektami, 
public relations w branży chemicz-
nej i aspekty HR-owe. 

Wykłady mające na celu rozwój 
kompetencji miękkich są istotnym 
uzupełnieniem podstawowego 
programu studiów. Studenci mają 
możliwość poszerzenia wiedzy 
o  praktyczne aspekty funkcjono-
wania przemysłu chemicznego 
i  lepszego przygotowania się do 
wejścia na rynek pracy. 

Ponadto na Politechnice prowa-
dzone są prace inżynierskie i magi-
sterskie pod opieką ekspertów 
z BASF Polska.

Laboratorium chemiczne 
w  Centrum Nauki Kopernik od-
wiedza rocznie niemal 10 tysięcy 
osób. Od początku funkcjonowa-
nia laboratorium zrealizowano 5,5 
tys. zajęć według ponad 30 scena-
riuszy, pięć z nich zostało opraco-
wanych przez ekspertów BASF. 
Przygotowane scenariusze doty-
czyły m.in. produkcji kremów oraz 

filtrów UV. Firma ufundowała na 
potrzeby laboratorium kamerę 
UV, która używana jest podczas 
zajęć. 

BASF w ramach partnerstwa co 
roku realizuje w laboratorium wy-
darzenia specjalne prowadzone 
przez ekspertów z BASF oraz am-
basadorki programu edukacyjnego 
chemiatomy. W 2019 roku zrealizo-

wano dwa całodniowe warsztaty 
„Gospodarka w  obiegu zamknię-
tym” według autorskiego pomysłu 
BASF. Uczestnicy zapoznali się m.
in. z procesem recyklingu papieru 
i metali, nauczyli się, jak stworzyć 
prosty filtr do wody oraz doświad-
czalnie porównali standardowy 
worek foliowy z workami wyprodu-
kowanymi z  biodegradowalnego 
tworzywa ecovio®. W  zajęciach 
w sumie wzięło udział 128 uczniów 
w wieku 14–18 lat. 

Współpraca z  CNK wychodzi 
również poza przestrzeń Centrum. 
9 maja – po raz czwarty – BASF 
weźmie udział w  Pikniku Nauko-
wym, organizowanym od kilku lat 
na Stadionie Narodowym. Na od-
wiedzających czekać będą mini-
warsztaty chemiczne, podczas 
których każdy będzie mógł poeks-
perymentować. To stoisko trzeba 
koniecznie odwiedzić. 

Własny projekt
edukacyjny – chemiatomy

Prowadzone działania edukacyj-
ne skierowane do dzieci i młodzie-
ży są częścią projektu chemiatomy. 
W ramach programu, który ma swój 
profil na facebooku, organizowane 
są interaktywne warsztaty nauko-
we z  misją popularyzacji nauki 
i angażowania uczniów szkół pod-
stawowych oraz średnich w odkry-
wanie fascynującej strony chemii 
i pomaganie im zrozumieć, w jaki 
sposób nauki przyrodnicze mogą 
pomóc w zrównoważonym rozwo-

ju. Dzięki temu programowi ucznio-
wie mają możliwość samodzielnego 
przeprowadzenia eksperymentów, 
zobaczenia, jak nauka może roz-
wiązywać codzienne problemy 
i jaka jest jej rola w ratowaniu pla-
nety. 

Uczniowie mogą zobaczyć, jak 
chemia działa poza klasą, i znaleźć 
inspirację do dalszej nauki.

Wspieramy dobrą jakość edukacji
MATERIAŁ PARTNERA | Współpraca z Politechniką Warszawską i Centrum Nauki Kopernik
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<Uczniowie 
znajdują 
inspirację 
do nauki

 Zawsze podkreślamy, że realizacja
celów zrównoważonego rozwoju
jest możliwa jedynie w partnerstwie
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