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S¸OWO WST¢PNE

O odpowiedzialnym biznesie mówi si´ w Polsce coraz cz´Êciej. Jest wiele inicjatyw i programów,
ciekawych przyk∏adów wspó∏pracy miedzy sektorem biznesu i organizacjami pozarzàdowymi,
kampanii spo∏ecznych i akcji charytatywnych - te i kilka innych zjawisk pokazaliÊmy w raporcie
og∏oszonym w lutym tego roku: „Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2002“.

Brak jednak by∏o dotychczas kompleksowego badania pokazujàcego jak firmy w Polsce postrzega-
jà odpowiedzialnoÊç biznesu, na ile jest to dla polskich mened˝erów strategia firmy, a na ile PR,
obliczony na krótkotrwa∏y efekt? Czy etyczne prowadzenie biznesu to tylko deklaracje, czy fakty-
cznie praktyka firm dzia∏ajàcych w Polsce? I w koƒcu, dlaczego firmy anga˝ujà si´ w programy
odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej? 

Tym zagadnieniom postanowiliÊmy poÊwi´ciç nasze badanie, przeprowadzone wspólnie 
z Akademià Rozwoju Filantropii w Polsce i Bankiem Âwiatowym. 

Do badania wybraliÊmy list´ 500 najwi´kszych przedsi´biorstw, wed∏ug opracowania
Rzeczpospolitej. Ze wzgl´du na pozycj´ rynkowà tej grupy firm wydaje si´, i˝ ich postawa 
i zaanga˝owanie w odpowiedzialny biznes Êwiadczyç mo˝e o tendencjach na rynku polskim. 

Wyniki badania, które na razie w skrócie przedstawiamy w niniejszym opracowaniu pozytywnie
zaskoczy∏y nas samych. Okazuje si´, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç badanych mened˝erów (99%)
wskazuje na kierowanie si´ zasadami etycznymi w prowadzeniu firmy za bardzo wa˝ne lub
wa˝ne. W dobie afer korupcyjnych i licznych „przekr´tów finansowych“ ta wysoka ocena dla
wartoÊci etycznych w gospodarce wydawaç si´ mo˝e zadziwiajàca, ale jak pokazuje dalsza
cz´Êç raportu znajduje te˝ pewne potwierdzenie w praktyce.

Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´ na jeszcze jeden fakt bardzo jasno wynikajàcy z naszego badania. Jak
si´ okazuje, noÊnikiem wartoÊci etycznych i zaanga˝owania spo∏ecznego firm w Polsce jest g∏ównie
kapita∏ zagraniczny. Wbrew obiegowej opinii o „krwio˝erczym biznesie mi´dzynarodowym“ badanie
potwierdzi∏o tez´ mówiàcà, ̋ e zasady etyki i spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci sà zdecydowanie cz´Êciej
realizowane w firmach z kapita∏em zagranicznym. I w∏aÊnie to te firmy rozumiejà najlepiej potrzeb´
odpowiedzialnych praktyk w biznesie.

Pozostaje nam ˝yczyç sobie, aby i polskie firmy szybko do∏àczy∏y do tego grona i w niedalekiej
przysz∏oÊci by∏y w stanie konkurowaç na rynku europejskim, gdzie odpowiedzialnoÊç spo∏eczna
biznesu ju˝ dawno sta∏a si´ wa˝nà cz´Êcià strategii biznesowej. Oby nasze firmy szybko zauwa˝y∏y
t´ koniecznoÊç.

Ma∏gorzata Greszta
Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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CZY FIRMY Z POLSKIM KAPITA¸EM POWINNY SI¢ UCZYå ODPOWIEDZIALNOÂCI W BIZNESIE?

Przeprowadzone badanie wskazuje - doÊç zaskakujàco - na bardzo wysokà wra˝liwoÊç ety-
cznà wÊród mened˝erów najwi´kszych firm dzia∏ajàcych w Polsce. Zdecydowana wi´kszoÊç
z nich (99%) uzna∏a kierowanie si´ zasadami etycznymi w prowadzeniu swojej firmy jako
bardzo wa˝ne lub wa˝ne. Szczególnie przestrzegane powinny byç zasady etycznego
post´powania wobec pracowników. A˝ 99% mened˝erów uwa˝a, ˝e pracownicy powinni
mieç równe szanse rozwoju w firmie, niezale˝nie od swoich przekonaƒ politycznych i religij-
nych, p∏ci, wieku i sprawnoÊci fizycznej. OczywiÊcie, deklaracje nie zawsze odzwierciedlajà
rzeczywiste praktyki stosowane w firmach - co pokazuje te˝ badanie - ale to przecie˝ zmiany
w ÊwiadomoÊci sà zawsze poczàtkiem istotnych zmian w dzia∏aniu.

Czy wa˝ne jest aby Pana(i) firma kierowa∏à si´ zasadami etycznymi?

99% mened˝erów uwa˝a za wa˝ne lub bardzo wa˝ne, aby firma kierowa∏a si´ zasadami etycznymi 
w biznesie

Mo˝na zatem postawiç pytanie: skàd bierze si´ w Polsce ta etyczna wra˝liwoÊç 
u mened˝erów, skoro wszyscy, niezale˝nie od pe∏nionych ról w spo∏eczeƒstwie, jesteÊmy
na co dzieƒ bombardowani informacjami o wszechobecnej korupcji, oszustwach i nepo-
tyzmie? Odpowiedê, jaka wy∏ania si´ po analizie przeprowadzonych badaƒ nie jest zbyt
zaskakujàca. Czynnikiem, który wprowadza moralny porzàdek w polskiej gospodarce
jest przede wszystkim kapita∏ zagraniczny. Badanie potwierdzi∏o tez´ mówiàcà, ˝e
zasady etyki i spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci sà cz´Êciej realizowane w firmach z kapi-
ta∏em zagranicznym. I w∏aÊnie te firmy rozumiejà najlepiej potrzeb´ odpowiedzialnych
praktyk w biznesie, niezale˝nie od tego, czy ich sytuacja ekonomiczna akurat si´
poprawia, czy te˝ nie.

Odpowiedzialny biznes to wprowadzanie takiego stylu zarzàdzania - zarówno ludêmi, pro-
cesami, produktami, jak i ca∏à organizacjà - który opiera si´ na dobrowolnych zobowiàzani-
ach przewy˝szajàcych wymagania prawne, obowiàzujàce w danym kraju. Wszystkie firmy
potwierdzajà, ̋ e g∏ówna korzyÊç wewn´trzna z programów spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci to
podniesienie poziomu kultury organizacyjnej. Druga zaÊ najwa˝niejsza korzyÊç to
pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników. Czynnik ten wymieniany jest wyraênie
cz´Êciej ni˝ przeci´tnie przez firmy b´dàce wy∏àcznà w∏asnoÊcià kapita∏u zagranicznego.
Najwi´kszy odsetek firm posiadajàcych kodeksy etyczne stanowià firmy zagraniczne,
zw∏aszcza z wy∏àcznym udzia∏em kapita∏u zagranicznego. Te ostatnie posiadajà najcz´Êciej
kodeks w postaci spisanego dokumentu.
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WÊród korzyÊci zewn´trznych, jakie mogà odnosiç firmy odpowiedzialne spo∏ecznie
wszyscy respondenci podkreÊlajà popraw´ wizerunku i reputacji. Na drugim miejscu
pod wzgl´dem cz´stoÊci znajduje si´ zwi´kszenie lojalnoÊci klientów. KorzyÊç t´
wyraênie cz´Êciej ni˝ przeci´tnie wymieniajà jednak firmy z wy∏àcznym udzia∏em kapi-
ta∏u zagranicznego (56% wobec 37% przeci´tnie).

Jakie korzyÊci wewn´trzne mogà odnosiç Pana(i) zdaniem firmy odpowiedzialne spo∏ecznie?

Jakie korzyÊci zewn´trzne mogà odnosiç Pana(i) zdaniem firmy odpowiedzialne spo∏ecznie?

W firmach z kapita∏em zagranicznym ró˝ne grupy interesariuszy, a wÊród nich tak˝e pracowni-
cy ni˝szych szczebli, majà wp∏yw na decyzje dotyczàce zakresu programów spo∏ecznej odpo-
wiedzialnoÊci, podczas gdy w firmach z kapita∏em krajowym cz´Êciej takie decyzje podejmu-
je prezes. I mo˝e w∏aÊnie dlatego firmy b´dàce wy∏àcznà w∏asnoÊcià kapita∏u zagranicznego
unikajà sponsorowania dzia∏alnoÊci sportowej. Analiza pokazuje wyraênà zale˝noÊç: wzrost
zaanga˝owania w pomoc spo∏ecznà i w rozwój spo∏ecznoÊci lokalnej powoduje spadek zain-
teresowania wspieraniem dzia∏alnoÊci sportowej. Zasada ta dzia∏a równie˝ w przeciwnym
kierunku. Mo˝na to krótko okreÊliç tak: niektóre firmy rozumiejà, ˝e priorytetem powinno byç
w Polsce kszta∏towanie demokracji i stwarzanie równych szans, a nie tylko „wieczne igrzyska“. 

Jednak˝e mimo tego, ˝e firmy z kapita∏em zagranicznym lepiej znajà ide´ spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci biznesu, to ich faktyczne zaanga˝owanie finansowe jedynie nieznacznie
przekracza przeci´tnie deklarowane. A wi´c nie chodzi o wysokoÊç bud˝etów na programy
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci, lecz o màdre dysponowanie nimi. 

Zastanawiajàcy jednak mo˝e byç w tym obrazie firm z kapita∏em zagranicznym jeden fakt.
Wprawdzie idea przejrzystoÊci i publikowania sprawozdaƒ ma wi´ksze znaczenie dla firm 
z udzia∏em kapita∏u zagranicznego ni˝ krajowego, to jednak kapita∏ ten nie w pe∏ni docenia

06 Raport



znaczenie sprawozdawczoÊci finansowej. W pewnym sensie zamiast tego firmy z kapita∏em
zagranicznym wskazujà na wi´ksze znaczenie sprawozdawczoÊci w zakresie ochrony
Êrodowiska i odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej. 

Czy w Pana(i) firmie istnieje kodeks etyczny dotyczàcy post´powania pracowników?

Kodeks etyczny istnieje ju˝ w znaczàcej iloÊci firm, chocia˝ - jak pokazujà szczegó∏owe analizy
- stosunkowo rzadko pojawia si´ w firmach z kapita∏em krajowym. Je˝eli nawet mened˝erowie
tych firm twierdzà, ̋ e taki kodeks stosujà, to najcz´Êciej nie ma on charakteru spisanego doku-
mentu. Mo˝na wi´c tak powiedzieç w imieniu mened˝erów firm z kapita∏em krajowym: Nor-
my etyczne sà wa˝ne w biznesie, staramy si´ je przestrzegaç, ale po co je zapisywaç, przecie˝
i tak ka˝dy wie, co jest moralne, a co nie. Widaç wi´c wyraênie, ̋ e mened˝erowie w tych firmach
nie wiedzà, ˝e kodeks etyczny - a przede wszystkim proces jego budowania i wdra˝ania - jest
istotnym elementem zarzàdzania.    

Wszystkie firmy, a szczególnie te najwi´ksze, anga˝ujà si´ w dzia∏ania spo∏ecznie u˝yteczne.
W firmach paƒstwowych, znacznie cz´Êciej ni˝ przeci´tnie, decyzje o skali i zakresie zaanga-
˝owania podejmuje prezes, z kolei w firmach b´dàcych w∏asnoÊcià prywatnego kapita∏u kra-
jowego decyzje takie podejmujà najcz´Êciej w∏aÊciciele. Ta „jednoosobowa“ specyfika zaan-
ga˝owania spo∏ecznego w polskich firmach powoduje, ˝e trudno jeszcze wiàzaç programy
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci z doskonaleniem jakoÊci zarzàdzania.

Dlatego nie dziwi, ̋ e firmy z kapita∏em krajowym sprawozdawczoÊç w zakresie spo∏ecznej od-
powiedzialnoÊci - która przecie˝ ju˝ w niektórych krajach Unii Europejskiej staje si´ obowià-
zkowa, a w innych „szczególnie po˝àdana“ - uznajà za najmniej wa˝nà. Podobne zdanie majà
te firmy równie˝ o sprawozdawczoÊci Êrodowiskowej. Zdecydowanie wy˝ej ni˝ firmy z kapi-
ta∏em zagranicznym oceniajà jednak potrzeb´ sprawozdawczoÊci finansowej. Z tej oceny
„wy∏amujà“ si´ firmy posiadajàce silnie skoncentrowany prywatny kapita∏ krajowy, które nie
sà przekonane o potrzebie sprawozdawczoÊci finansowej. Mo˝na prawdopodobnie przyjàç,
˝e spó∏ki publiczne publikujà raporty finansowe, bo jest to ich obowiàzkiem, a sprawozda-
wczoÊcià spo∏ecznà zainteresujà si´ dopiero wtedy, gdy pojawià si´ takie przepisy. Z kolei
spó∏ki prywatne starajà si´ ograniczaç raportowanie do niezb´dnego minimum, wi´c tym
bardziej nie myÊlà o innych formach sprawozdawczoÊci.

Czy zainteresowanie, a tak˝e wiedza, dotyczàce spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu zwi´-
kszà si´ dopiero wtedy, gdy pojawià si´ wi´ksze naciski ze strony Unii Europejskiej? Czy wtedy
nie b´dzie ju˝ za póêno? Czy polski kapita∏ prywatny b´dzie potrafi∏ z równym lub nawet
wi´kszym powodzeniem konkurowaç na jednolitym rynku europejskim nie znajàc obowiàzu-
jàcych standardów? Mo˝na mieç uzasadnione obawy. 
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WPROWADZENIE

Celem przeprowadzonego badania by∏o okreÊlenie znajomoÊci koncepcji spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci biznesu i jej faktycznej realizacji przez firmy dzia∏ajàce na polskim
rynku. Idea spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu powsta∏a w latach 60-tych ubieg∏ego
wieku w Stanach Zjednoczonych i szczególnie tam jest coraz bardziej znana. W ostatnich
latach cz´sto ∏àczy si´ jà z ideà promowania etycznych zachowaƒ w biznesie czy kodek-
sów etycznych dla pracowników, a tak˝e systemów nadzoru korporacyjnego. W krajach
europejskich, ze wzgl´du na inny system redystrybucji PKB, by∏a mniej popularna.
Obecnie jednak i w krajach UE nast´pujà przemiany, które ∏àczà si´ z otwarciem na idee
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu. 

W Unii Europejskiej toczy si´ obecnie debata na temat koniecznych zmian w polityce
gospodarczej, w której udzia∏ biorà przedstawiciele sektora przedsi´biorstw, organizacji
pozarzàdowych, naukowych, samorzàdów terytorialnych, gospodarczych i zawodo-
wych, organizacji pracodawców, pracowników i konsumentów. Coraz bardziej wyraêne
jest przekonanie, ˝e lepsze warunki do upowszechniania obywatelskich postaw w sekto-
rze przedsi´biorstw to w efekcie lepsze warunki dla konkurencyjnoÊci europejskiej
gospodarki w Êwiecie i jednoczeÊnie dla podnoszenia poziomu ˝ycia obywateli. 

Zdaniem Komisji Europejskiej wa˝ne jest aby odpowiedzialnoÊç spo∏eczna sta∏a si´ inte-
gralnà cz´Êcià zarzàdzania i by∏a obecna w codziennej dzia∏alnoÊci. To z kolei wymaga
zmian w sposobie pracy i zarzàdzania w ca∏ym przedsi´biorstwie, a tak˝e nowych
umiej´tnoÊci wÊród kadry mened˝erskiej. Taki sposób myÊlenia wymaga wielu zmian nie
tylko wewnàtrz firmy ale tak˝e w jej otoczeniu. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu to
w dzisiejszych czasach przede wszystkim podejmowanie d∏ugofalowych dzia∏aƒ strate-
gicznych z poszanowaniem zasad dialogu spo∏ecznego. Dialog pozwala na poznawanie
wzajemnych oczekiwaƒ pracowników, kadry kierowniczej, klientów, dostawców, przed-
stawicieli spo∏ecznoÊci lokalnej, w∏adz lokalnych i centralnych.

W Polsce, ze wzgl´du na prawie pi´çdziesi´cioletni okres panowania w gospodarce 
ideologii komunistycznej nie podejmowano w ogóle takich dyskusji. Po roku 1989, wraz
z nastaniem systemu wolnorynkowego, mniej lub bardziej otwarcie zacz´to pytaç 
o relacje, jakie zachodzà mi´dzy sferà gospodarki a powinnoÊci moralnych i obywatel-
skich. Koncepcja spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu pozostaje jednà z mo˝liwych
odpowiedzi.

FIRMY BIORÑCE UDZIA¸ W BADANIU

Badaniu poddanych zosta∏o 170 firm znajdujàcych si´ w roku 2002 na liÊcie „Rzeczpospolitej“
500 najwi´kszych przedsi´biorstw dzia∏ajàcych na rynku polskim. Firmy te stanowià pewnà
elit´ wÊród polskich przedsi´biorstw, osiàgajà zwykle wysokà rentownoÊç, posiadajà znanà
mark´ i ustabilizowanà pozycj´ na rynku. JednoczeÊnie firmy te stosunkowo najcz´Êciej pro-
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dukujà na rynek zewn´trzny, majà udzia∏owców zagranicznych - a wi´c majà do czynienia z
mi´dzynarodowymi standardami uprawiania biznesu, do których w pewnej mierze nale˝y ju˝
zarzàdzanie spo∏ecznà odpowiedzialnoÊcià. Z tych powodów to w∏aÊnie tym firmom idea
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu powinna byç najbardziej znana.

Struktura firm uczestniczàcych w badaniu

WÊród ankietowanych 170 firm reprezentowane by∏y firmy z kapita∏em zagranicznym 
i krajowym, zarówno paƒstwowym jak i prywatnym. Najliczniejszà grup´ firm stanowià
te nale˝àce do prywatnych udzia∏owców krajowych, najmniej liczne sà firmy z przewagà
kapita∏u paƒstwowego. W badaniu nie uczestniczy∏a ˝adna firma b´dàca wy∏àcznà
w∏asnoÊcià takiego kapita∏u. Firmy z kapita∏em zagranicznym to nieco ponad 1/3 wszys-
tkich ankietowanych przedsi´biorstw. 

Ankietowane firmy zlokalizowane sà g∏ównie wokó∏ dwóch centrów polskiego biznesu 
- Warszawy i Poznania, a tak˝e w najbardziej uprzemys∏owionych regionach Polski - na
Âlàsku i w ¸ódzkiem. Firmy z kapita∏em zagranicznym skoncentrowane sà w wojewódz-
twach mazowieckim i wielkopolskim; istnieje znaczna liczba województw, gdzie takich
firm nie ma w ogóle. Pozosta∏e firmy sà bardziej równomiernie roz∏o˝one w ca∏ym kraju.

Wi´kszoÊç firm bioràcych udzia∏ w badaniu ocenia swojà sytuacj´ ekonomicznà jako
dobrà, mimo tego, ˝e znaczny ich odsetek osiàgnà∏ ujemny wynik finansowy. ¸àczne
pozytywne oceny sytuacji ekonomicznej panujàcej w firmie deklaruje a˝ 97% ankie-
towanych. Jedynie 6 firm oceni∏o swojà sytuacj´ ekonomicznà jako z∏à lub bardzo z∏à.
Wi´kszoÊç ankietowanych firm dostrzega popraw´ swojej kondycji ekonomicznej 
w porównaniu do ubieg∏ego roku. Najlepiej swojà kondycj´ oceniajà firmy z wy∏àcznym
udzia∏em kapita∏u zagranicznego.
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ZNAJOMOÂå KONCEPCJI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Koncepcja spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci jest znana 2/3 ankietowanym. Bardzo s∏abo
znana jest w mniejszych firmach (poni˝ej 300 pracowników), nieco lepiej w du˝ych
(powy˝ej 2000). Ma∏o znana jest w przedsi´biorstwach dzia∏ajàcych aktywnie na
rynkach zagranicznych. Kontakty na rynkach mi´dzynarodowych nie wp∏ywajà wi´c na
znajomoÊç koncepcji spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu. Omawiana koncepcja nie
jest znana 16% badanym.

Czy znana jest Panu(i) koncepcja odpowiedzialnego biznesu?

Wi´kszoÊç mened˝erów badanych firm stosunkowo szeroko rozumie koncepcj´
odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej. Ponad po∏owa intuicyjnie identyfikuje jà z potrzebà
kszta∏towania w∏aÊciwych warunków wynagradzania pracowników i przestrzeganiem
norm etycznych. Znaczna cz´Êç mened˝erów odwo∏uje si´ te˝ do przejrzystoÊci (trans-
parentnoÊci) procedur post´powania. Co ciekawe, najmniej wskazaƒ uzyska∏y
odpowiedzi dotyczàce wymiaru promocyjnego (budowanie wizerunku) i  charytaty-
wnego (udzielanie pomocy potrzebujàcym). Oznacza to, ˝e wi´kszoÊç kadry zarzàdza-
jàcej nie sprowadza ju˝ zasad odpowiedzialnego biznesu wy∏àcznie do chwytliwych
hase∏ reklamowych i okazjonalnej filantropii. Dokona∏a si´ wi´c istotna zmiana nie tylko
na poziomie deklaracji ale tak˝e wiedzy.

Co rozumie Pan(i) przez dzia∏alnoÊç odpowiedzialnà spo∏ecznie?

Zdecydowana wi´kszoÊç respondentów uwa˝a, ̋ e zarówno paƒstwo (82%) jak i organizacje
pozarzàdowe (78%) mogà przyczyniç si´ do rozwoju programów odpowiedzialnoÊci
spo∏ecznej, realizowanych przez firmy. Podobny odsetek ankietowanych (81%) uwa˝a, ˝e
spo∏ecznoÊç lokalna oczekuje od firm wi´kszego zaanga˝owania w rozwiàzywanie proble-
mów spo∏ecznych. Nieco mniej respondentów (62%) uwa˝a, ˝e klienci oczekujà od firm
wi´kszego zaanga˝owania w sferze odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej. Przekonania te sà
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zró˝nicowane ze wzgl´du na region. Wi´kszy odsetek ankietowanych akceptujàcych
wszystkie te przekonania pochodzi z regionu wielkopolskiego i ∏ódzkiego. 

Czy Pana(i) zdaniem...
Polityka paƒstwa mo˝e zach´ciç firmy do wi´kszego zaanga˝owania w dzia∏alnoÊç zwiàzanà 
z odpowiedzialnoÊcià spo∏ecznà

Czy Pana(i) zdaniem...
Organizacje pozarzàdowe mogà pomóc firmom w prowadzeniu projektów z zakresu odpowiedzial-
noÊci spo∏ecznej

Czy Pana(i) zdaniem... 
Klienci oczekujà od firm wi´kszego zaanga˝owania w rozwiàzywani problemów spo∏ecznych

Czy Pana(i) zdaniem.. 
Spo∏ecznoÊç lokalna oczekuje od firm wi´kszego zaanga˝owania w rozwiàzywanie problemów
spo∏ecznych

Firmy prowadzàce dzia∏alnoÊç eksportowà sà du˝o mniej ni˝ przeci´tnie przekonane do
skutecznoÊci polityki paƒstwa wspierajàcej dzia∏alnoÊç odpowiedzialnà spo∏ecznie. Naj-
wi´kszy odsetek przekonanych do skutecznoÊci polityki paƒstwa w tym zakresie jest
wÊród firm paƒstwowych (88% odpowiedzi: tak, wobec 82%: przeci´tnie), wyraênie najm-
niejszy wÊród firm z prywatnym kapita∏em krajowym. Najwi´kszy odsetek firm prywatnych
jest równie˝ sceptyczny wobec mo˝liwoÊci wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi 
w ramach organizacji projektów w zakresie spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu.
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Przeprowadzona analiza czynnikowa wskazuje, ˝e im bardziej respondenci sà przekonani 
o koniecznoÊci wp∏ywu polityki paƒstwa na realizacj´ programów spo∏ecznej odpowiedzial-
noÊci, tym mniejsze majà przekonanie, ˝e spo∏ecznoÊç lokalna albo klienci oczekujà od firm
wi´kszego zaanga˝owania w rozwiàzywanie problemów spo∏ecznych. Zale˝noÊç ta dzia∏a 
w obu kierunkach: im wi´ksze oczekiwania spo∏ecznoÊci wed∏ug respondentów, tym
mniejsze zaanga˝owanie paƒstwa. Je˝eli spo∏ecznoÊç lokalna albo klienci nie oczekujà od
firm wi´kszego zaanga˝owania, to trzeba zaproponowaç odpowiednià polityk´ paƒstwa aby
zach´caç firmy. Dalsze wyniki wskaza∏y na niezbyt silnà (15% wp∏yw na zmiennoÊç wyników),
aczkolwiek wyraênà, odwrotnà zale˝noÊç pomi´dzy oczekiwaniami klientów zwiàzanymi 
z zaanga˝owaniem firm, a oczekiwaniami spo∏ecznoÊci lokalnej. Zale˝noÊç ta dzia∏a w obu
kierunkach. Oznacza to, ˝e grupy klientów i spo∏ecznoÊci lokalnej uzupe∏niajà si´, majà
charakter substytucyjny. 

Podobnie ujemnie skorelowane sà opinie „polityka paƒstwa mo˝e zach´caç firmy do
wi´kszego zaanga˝owania w prowadzenie programów odpowiedzialnych spo∏ecznie“ oraz
„organizacje pozarzàdowe mogà pomóc w prowadzeniu firmom takich projektów“.
Respondenci ró˝nià si´ zatem w swojej ocenie co do tego, czy paƒstwo, czy te˝ organizacje
pozarzàdowe powinny wspieraç biznes w prowadzeniu dzia∏alnoÊci odpowiedzialnej
spo∏ecznie. Mened˝erowie przypisujàcy znacznà rol´ organizacjom pozarzàdowym,
deprecjonujà znaczenie wp∏ywu regulacji paƒstwowych i odwrotnie: mened˝erowie przeko-
nani o znaczeniu wp∏ywu polityki rzàdowej, nie przywiàzujà zbyt du˝ego znaczenia do roli
organizacji pozarzàdowych. 

ODPOWIEDZIALNOÂå WOBEC PRACOWNIKÓW

Nie dziwi, ˝e rosnàcy poziom wiedzy wÊród wy˝szej kadry zarzàdzajàcej przek∏ada si´ na
zdecydowane poparcie dla przestrzegania podstawowych praw cz∏owieka w firmie. Mo˝na
powiedzieç, ˝e mened˝erowie wiedzà ju˝ co powinni deklarowaç w ramach „politycznej
poprawnoÊci“ i w∏aÊciwie odczytujà oczekiwania spo∏eczne wobec po˝àdanego kierunku
zmian w kulturze organizacyjnej biznesu.

Czy Pana(i) zdaniem wa˝ne jest aby wszyscy pracownicy mieli równe szanse rozwoju w firmie,
niezale˝nie od swoich przekonaƒ politycznych i religijnych, p∏ci, wieku i sprawnoÊci fizycznej?

WÊród firm bioràcych udzia∏ w badaniu, nie ma w zasadzie takich, którym by brakowa∏o
wiedzy na temat zarzàdzania kapita∏em ludzkim. Ta dziedzina zarzàdzania bardzo szy-
bko rozwin´∏a si´ w Polsce w ostatnich latach, i oczywiÊcie przede wszystkim dotyczy to
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najlepszych przedsi´biorstw. Istniejà pewne ró˝nice w stosowaniu poszczególnych metod
pomi´dzy firmami z kapita∏em polskim a firmami zagranicznymi, które sà omówione w innej
cz´Êci tego badania. Tutaj mo˝na podkreÊliç, ˝e stosunkowo niewiele przedsi´biorstw korzy-
sta z takiej metody zarzàdzania kapita∏em ludzkim, która w ostatnich latach staje si´ coraz
bardziej popularna na Êwiecie, a mianowicie rozwoju pracowniczego poprzez aktywne
uczestnictwo we wspólnych programach z organizacjami pozarzàdowymi.   

Czy Pana(i) firma zapewnia pracownikom:

Badane przedsi´biorstwa zapewniajà pracownikom szkolenia i kursy dokszta∏cajàce oraz
motywacyjny system wynagrodzeƒ. Bardzo wiele firm deklaruje, ˝e udost´pnia swoim pra-
cownikom informacje na temat zmian w strategii rozwoju. Stosunkowo du˝a grupa stosuje
ró˝norodne dodatkowe Êwiadczenia socjalne.

ZAANGA˚OWANIE SPO¸ECZNE

Jako g∏ówny powód anga˝owania si´ w dzia∏alnoÊç odpowiedzialnà spo∏ecznie, mened˝e-
rowie wskazujà przede wszystkim: budowanie wizerunku firmy. To oczywiÊcie powód, który
ma charakter wyraênie pragmatyczny. Ale w dalszej kolejnoÊci by∏y wskazywane tak˝e
bardziej „spo∏ecznie oÊwiecone“ powody - co nie znaczy, ˝e nie majàce w efekcie równie˝
pragmatycznego charakteru - lepsze relacje ze spo∏ecznoÊcià lokalnà i poczucie obywatel-
skiego obowiàzku. Odpowiedê, ˝e firma anga˝uje si´ w dzia∏alnoÊç spo∏ecznà z potrzeby
serca zaznaczy∏o jedynie 1/4 respondentów. Podobnie niewielkie znaczenie jako motyw
zaanga˝owania spo∏ecznego, majà naciski ze strony pracowników czy opinii publicznej.

G∏ówne powody zaanga˝owania spo∏ecznego biznesu
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Firmy anga˝ujà si´ w dzia∏alnoÊç spo∏ecznie odpowiedzialnà przede wszystkim poprzez
wsparcie finansowe i rzeczowe. Stosunkowo ma∏o popularne sà wspólne projekty z orga-
nizacjami pozarzàdowymi  - praktykuje je nieco ponad 1/4 firm. 

Jakie formy zaanga˝owania spo∏ecznego sa realizaowne w Pana(i) firmie?

JednoczeÊnie dla 2/3 firm wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi na rzecz partner-
stwa spo∏ecznego jest bardzo wa˝na lub wa˝na, chocia˝ jak wynika z powy˝szego
wykresu, wspó∏praca sprowadza si´ cz´sto wy∏àcznie do biernego przekazywania
pomocy finansowej lub rzeczowej. Odpowiedzi na pytanie o wspó∏prac´ z organizacja-
mi pozarzàdowymi dodatnio najsilniej skorelowane sà z odpowiedziami na pytanie 
o oczekiwania spo∏ecznoÊci lokalnych na rzecz anga˝owania si´ firm w dzia∏alnoÊç
spo∏ecznà. Ankietowani, którzy uwa˝ajà, ˝e spo∏ecznoÊci lokalne oczekujà takiego zaan-
ga˝owania, cz´Êciej sà te˝ zdania, ˝e wspó∏praca z organizacjami pozarzàdowymi jest
wa˝na lub bardzo wa˝na. Dziwi, ˝e odpowiedzi na pytanie dotyczàce roli strategicznego
partnerstwa w mniejszym stopniu sà skorelowane z ocenami skutecznoÊci dzia∏ania
organizacji pozarzàdowych na rzecz rozwoju projektów z zakresu odpowiedzialnoÊci
spo∏ecznej.

Czy wa˝ne jest, aby Pana(i) firma anga˝owa∏a si´ w strategiczne programy partnerstwa
spo∏ecznego z organizacjami. pozarzàdowymi?

Zaanga˝owanie wi´kszoÊci firm w dzia∏alnoÊç odpowiedzialnà spo∏ecznie pozosta∏o 
na takim samym poziomie jak w ubieg∏ym roku i nie mia∏o zwiàzku z wynikiem finan-
sowym osiàganym przez firm´. Ârednio wynosi∏o ono 1,2% rocznego przychodu, 
jednak˝e a˝ dla ponad po∏owy firm by∏o to mniej ni˝ 1% przychodu. Jedynie jedna firma
wyda∏a na dzia∏alnoÊç spo∏ecznà wi´cej ni˝ 5% przychodu. 1/4 ankietowanych firm
twierdzi, ˝e ich zaanga˝owanie spo∏eczne, mierzone odsetkiem rocznego przychodu,
wzros∏o w stosunku do ubieg∏ego roku, a bardzo niewielki odsetek firm deklaruje, ˝e
zmala∏o.
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Szacunkowa wartosc spolecznego zaangazowania w roku 2002

SPRAWOZDAWCZOÂå 

Wa˝nym elementem przejrzystego dzia∏ania przedsi´biorstw jest publikowanie rocznego spra-
wozdania finansowego. W grupach, w których bardzo du˝y odsetek stanowià firmy nale˝àce do
jednego rodzaju kapita∏u (a wi´c prawdopodobnie jednego w∏aÊciciela), nacisk na sprawoz-
dawczoÊç, przede wszystkim finansowà, jest mniejszy. Koresponduje to z ogólnymi teoriami na
temat wp∏ywu struktury akcjonariatu na funkcjonowanie firm. Im akcjonariat bardziej skupiony,
tym mniej sk∏onny jest poddawaç firm  ́zewn´trznej kontroli. Mo˝na tu równie  ̋zaobserwowaç
tendencj ,́ kiedy jeden w∏aÊciciel rekompensuje ni˝szà ocen  ́ wa˝noÊci sprawozdawczoÊci
finansowej poprzez stosunkowo wysokie oceny sprawozdawczoÊci z zakresu ochrony Êrodo-
wiska i spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci. Przyk∏adem sà wyniki dla grup: banki, czy w mniejszym
stopniu energetyka i paliwa. Mniejsze firmy (zatrudniajàce poni˝ej 300 osób) przywiàzujà
najwi´kszà wag  ́do publikacji sprawozdania w zakresie odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej, a sto-
sunkowo ma∏o wa˝ne jest dla nich publikowanie rocznego sprawozdania finansowego.

Nie mo˝na niestety jednoznacznie oceniç, czy jest to zwiàzane z niech´cià do obowiàzkowej
sprawozdawczoÊci, która w zasadzie s∏u˝y tylko wàskiej grupie specjalistów, na korzyÊç spra-
wozdawczoÊci spo∏ecznej, która buduje wizerunek firmy wÊród klientów, a która nie jest jeszcze
regulowana precyzyjnymi standardami. Firmy, które prowadzà dzia∏alnoÊç eksportowà,
wi´kszy nacisk ni  ̋ przeci´tnie k∏adà na sprawozdawczoÊç w zakresie ochrony Êrodowiska,
wyraênie mniejszà na sprawozdawczoÊç finansowà. To, czy firma publikuje sprawozdanie w
zakresie odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej jest nie znane w 14% ankietowanych firm.

Czy wazne jest aby firma publikowala sprawozdania
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Deklaracje na temat wa˝noÊci sprawozdawczoÊci w ochronie Êrodowiska nie przek∏adajà
si´ w jakikolwiek sposób na informowanie klientów o konsekwencjach dla Êrodowiska
(struktura firm informujàcych jak i nie informujàcych o konsekwencjach dla Êrodowiska
jest prawie identyczna w grupach uwa˝ajàcych, ˝e sprawozdawczoÊç jest bardzo wa˝na
jak i zupe∏nie niewa˝na). 

Poglàdy na potrzeb´ sprawozdawczoÊci spo∏ecznej i Êrodowiskowej sà bardziej pozyty-
wne w grupie tych firm, które bardziej aktywnie anga˝ujà si´ ju˝ w konkretne dzia∏ania
z zakresu zarzàdzania odpowiedzialnoÊcià - majà np. certyfikat ISO14000.

STRUKTURA W¸ASNOÂCI I SPO¸ECZNA ODPOWIEDZIALNOÂå

Przeprowadzone badanie potwierdzi∏o tez´ mówiàcà, ˝e zasady etyki i spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci sà zdecydowanie cz´Êciej realizowane w firmach z kapita∏em
zagranicznym. I w∏aÊnie te firmy rozumiejà najlepiej potrzeb´ odpowiedzialnych prak-
tyk w biznesie, niezale˝nie od tego, czy ich sytuacja ekonomiczna akurat si´ poprawia,
czy te˝ nie. Odpowiedê, jakà uzyskuje si´ po analizie dokonanej na podstawie
przeprowadzonych badaƒ wÊród najwi´kszych przedsi´biorstw, nie jest wi´c zbyt
zaskakujàca. Czynnikiem, który wprowadza moralny porzàdek w polskiej gospodarce
jest przede wszystkim kapita∏ zagraniczny.

ZnajomoÊç koncepcji
Stàd najwi´ksze zró˝nicowanie odpowiedzi wyst´puje ze wzgl´du na pochodzenie
kapita∏u w firmie, które przek∏ada si´ na pewne standardy zarzàdzania pracownikami,
stosunki z w∏adzami, spo∏ecznoÊcià itp. Firmy z kapita∏em zagranicznym sà g∏ównym
noÊnikiem idei spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu i zwykle najcz´Êciej jà realizujà. 

ZnajomoÊç koncepcji spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu
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Respondenci byli proszeni o ocen´ znajomoÊci koncepcji odpowiedzialnego biznesu (w skali od 1 
- zdecydowanie nieznana do 5 - zdecydowanie znana). Wyniki w poszczególnych grupach wykazy-
wa∏y znaczne rozbie˝noÊci. Powy˝szy wykres prezentuje Êrednià ocen´ znajomoÊci dla wybranych
grup (po∏o˝enie Êrodkowej cz´Êci wskaênika) oraz miar´ rozproszenia (zró˝nicowania) odpowiedzi 
- szerokoÊç ramion wskaênika. Przeci´tna ocena wszystkich respondentów wynios∏a 3.7, a oceny

najcz´Êciej waha∏y si´ w przedziale 3.4 - 4.0 

ZnajomoÊç koncepcji jest zdecydowanie lepsza wÊród firm, które oceni∏y swojà bie˝àcà kondycj́  jako
bardzo dobrà. Firmy, których kondycja uleg∏a w ostatnim czasie pogorszeniu - znacznie s∏abiej znajà
koncepcj́  ni˝ pozosta∏e firmy. 

W przedsi´biorstwach z wy∏àcznym lub wi´kszoÊciowym udzia∏em kapita∏u polskiego
znajomoÊç koncepcji spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci i praktyka zgodna z jej zasadami
wyglàdajà inaczej. Dodatkowo widaç tu zró˝nicowanie w zale˝noÊci od tego, czy prze-
wa˝a kapita∏ prywatny czy paƒstwowy. W firmach z przewagà w∏asnoÊci skarbu paƒstwa
najs∏abiej znana jest koncepcja zarzàdzania zgodnego z zasadami spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci. Wyraênie cz´Êciej ni˝ przeci´tnie przyznajà si´ te firmy do braku
wiedzy na ten temat (29% wobec 16% przeci´tnie). Nieco lepiej jest w polskich firmach
prywatnych, chocia˝ z kolei jest to zale˝ne od wielkoÊci firmy. Firmy zatrudniajàce ponad
2000 pracowników wi´cej wiedzà na ten temat, ni˝ firmy zatrudniajàce poni˝ej 300 pra-
cowników. 

Najgorzej koncepcja spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu znana jest wÊród firm 
z wi´kszoÊciowym udzia∏em kapita∏u paƒstwowego. WÊród firm paƒstwowych znajduje
si´ równie˝ najwi´kszy odsetek przedsi´biorstw, które tej idei nie znajà w ogóle. 
W ocenie firm z udzia∏em skarbu paƒstwa dzia∏alnoÊç odpowiedzialna spo∏ecznie
znacznie rzadziej polega na przestrzeganiu norm etycznych i udzielaniu pomocy potrze-
bujàcym, cz´Êciej na przestrzeganiu przepisów prawa. Interesariuszem znacznie cz´Êciej
ni˝ przeci´tnie jest dla nich administracja paƒstwowa, cz´Êciej jako uczestnik dialogu 
w formu∏owaniu zasad i wartoÊci etycznych uczestniczà w nich zwiàzku zawodowe.

KorzyÊci z zaanga˝owania
Odpowiedzialny biznes to wprowadzanie takiego stylu zarzàdzania - zarówno ludêmi,
procesami, produktami, jak i ca∏à organizacjà - który opiera si´ na dobrowolnych zobo-
wiàzaniach przewy˝szajàcych wymagania prawne, obowiàzujàce w danym kraju.
Jedynie w grupie firm z wy∏àcznym udzia∏em kapita∏u zagranicznego przewa˝a przeko-
nanie, ˝e taka dzia∏alnoÊç jest op∏acalna d∏ugofalowo. Firmy o innej strukturze w∏asnoÊci
nie sà co do tego przekonane. Wszystkie firmy potwierdzajà, ˝e g∏ówna korzyÊç
wewn´trzna z programów spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci to podniesienie poziomu kul-
tury organizacyjnej.

Druga najwa˝niejsza korzyÊç to pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników. Czynnik
ten wymieniany jest wyraênie cz´Êciej ni˝ przeci´tnie przez firmy b´dàce wy∏àcznà
w∏asnoÊcià kapita∏u zagranicznego.
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KorzyÊci wewn´trzne odnoszone przez firmy odpowiedzialne spo∏ecznie (w opinii firm
zagranicznych) wzgl´dem firm krajowych

KorzyÊci zewn´trzne odnoszone przez firmy odpowiedzialne spo∏ecznie (w opinii firm
zagranicznych) wzgl´dem firm krajowych

WÊród korzyÊci zewn´trznych, jakie mogà odnosiç firmy odpowiedzialne spo∏ecznie
wszyscy respondenci podkreÊlajà popraw´ wizerunku i reputacji. Na drugim miejscu
pod wzgl´dem cz´stoÊci znajduje si´ zwi´kszenie lojalnoÊci klientów. KorzyÊç t´ wyra-
ênie cz´Êciej ni˝ przeci´tnie wymieniajà jednak firmy z wy∏àcznym udzia∏em kapita∏u
zagranicznego (56% wobec 37% przeci´tnie). „Wi´ksza szansa na d∏ugofalowe powodze-
nie firmy“ jest wymieniana przez oko∏o 1/3 firm. Zdecydowanie najrzadziej jest
wymieniana przez firmy z wi´kszoÊciowym udzia∏em skarbu paƒstwa. Podobnie cz´sto
wymieniany jest przez firmy „∏atwiejszy dost´p do mediów“. Najrzadziej wymieniajà t´
korzyÊç firmy z wy∏àcznym kapita∏em zagranicznym, najcz´Êciej firmy z wy∏àcznym kapi-
ta∏em prywatnym. Nieco rzadziej wymieniane sà „lepsze warunki prowadzenia biznesu“.
Zdecydowanie najcz´Êciej wymieniane sà przez firmy b´dàce wy∏àcznà w∏asnoÊcià
kapita∏u zagranicznego.

„Wp∏yw na kszta∏towanie polityki paƒstwa“ nie jest zró˝nicowany ze wzgl´du na pocho-
dzenie kapita∏u, jest natomiast mocno zró˝nicowany regionalnie. Jako korzyÊç z pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci odpowiedzialnej spo∏ecznie stosunkowo rzadko wymieniany jest
„zrównowa˝ony rozwój kraju i regionu“, najcz´Êciej - przez firmy z wy∏àcznym udzia∏em
kapita∏u zagranicznego. Najrzadziej wymieniane jest „promowanie zasad rozwiàzywa-
nia konfliktów spo∏ecznych“, cz´Êciej - przez firmy paƒstwowe. Jest to prawdopodobnie
spowodowane wi´kszym nasileniem konfliktów w firmach paƒstwowych, ingerencjà
paƒstwa, które próbuje poprzez firmy, b´dàce w jego posiadaniu, prowadziç polityk´
spo∏ecznà.
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Pracownicy
Firmy z kapita∏em zagranicznym, a w∏aÊnie te firmy najlepiej znajà koncepcj´ spo∏ecznej
odpowiedzialnoÊci w zarzàdzaniu, za ca∏kowicie elementarne uznajà takie instrumenty
zarzàdzania jak okresowa ocena wyników pracy, czy przejrzyste kryteria awansu
wewn´trznego, nie mówiàc ju˝ o adekwatnym i terminowym wynagradzaniu pracowników.
Znacznie cz´Êciej jednak ni˝ firmy z kapita∏em polskim oferujà pracownikom np. dodat-
kowy program ochrony zdrowia oraz ponadobowiàzkowe Êwiadczenia socjalne.

Czy Pana(i) firma zapewnia pracownikom...

Zestawienie wyników firm z kapita∏em krajowym i firm z kapita∏em zagranicznym wyraênie
wskazuje na znacznie wi´kszy zakres Êwiadczeƒ na rzecz pracowników w przypadku firm
zagranicznych. Najwi´ksze zró˝nicowanie wyst´puje w przypadku dodatkowego programu
zdrowia - udzia∏ firm zapewniajàcych swoim pracownikom takie Êwiadczenia jest o blisko 30%
wy˝szy wÊród firm z kapita∏em zagranicznym, ni˝ firm z kapita∏em krajowym. We wszystkich
badanych kategoriach Êwiadczeƒ na rzecz pracowników, firmy z kapita∏em zagranicznym
wypad∏y pomyÊlniej. 

Firmy z kapita∏em prywatnym krajowym bardzo cz´sto oferujà motywacyjny system
wynagrodzeƒ (suma odpowiedzi: „tak“ dla dwóch grup wynosi 192%). Ale du˝o rzadziej
dostarczajà okresowej oceny wyników pracy pracownikom (suma odpowiedzi: „tak“ dla
dwóch grup wynosi 162%). Istnieje wi´c grupa firm z prywatnym kapita∏em krajowym,
majàcych doÊç niejasny dla pracownika system wynagrodzeƒ motywacyjnych, który nie
jest zwiàzany z dostarczaniem pracownikowi okresowej oceny wyników jego pracy. 
W efekcie mamy wynagrodzenie zale˝ne w zasadzie od wyników, ale ocena tych
wyników nie zawsze jest prowadzona. Mniej przejrzyste ni˝ w firmach zagranicznych sà
te˝ kryteria awansu wewn´trznego, szczególnie jest to widoczne w mniejszych firmach. 

Prywatny kapita∏ krajowy jest te˝ bardziej oszcz´dny je˝eli chodzi o dodatkowe Êwiadczenia,
np. zwiàzane z programem ochrony zdrowia, czy ponadobowiàzkowymi Êwiadczeniami soc-
jalnymi. WÊród badanych firm widaç te˝ pewnà prawid∏owoÊç, która potwierdza rozbie˝noÊç
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pomi´dzy deklaracjami a codziennà praktykà: firmy, które deklarujà, ˝e pracownicy sà dla
nich bardzo wa˝ni, wcale nie oferujà swoim pracownikom wi´cej ni˝ te, które nie sk∏adajà
takich deklaracji.

Firmy z wi´kszoÊciowym udzia∏em skarbu paƒstwa stosunkowo najrzadziej zapewniajà pra-
cownikom okresowà ocen´ wyników ich pracy, motywacyjny system wynagrodzeƒ czy przej-
rzyste kryteria awansu wewn´trznego. Jednak˝e wyraênie cz´Êciej oferujà pracownikom
ponadobowiàzkowe Êwiadczenia socjalne.

Etyka
W firmach z przewagà kapita∏u krajowego, wyraênie rzadziej ni˝ wÊród firm z kapita∏em zagra-
nicznym, przestrzeganie norm etycznych jest wiàzane z zarzàdzaniem spo∏ecznà odpowie-
dzialnoÊcià, chocia˝ - jak mówiliÊmy - na poziomie deklaracji równie˝ mened˝erowie w fir-
mach z kapita∏em krajowym sà przekonani, ̋ e nale˝y kierowaç si´ zasadami etycznymi w pra-
ktyce. Z kolei w firmach b´dàcych wy∏àcznà w∏asnoÊcià prywatnych udzia∏owców krajowych
(sà to prawdopodobnie firmy o du˝ej koncentracji kapita∏u w r´kach jednej lub kilku osób),
znacznie cz´Êciej deklarowana jest wa˝noÊç zasad etyki w biznesie, na podobnym poziomie
jak w firmach z wy∏àcznym kapita∏em zagranicznym. Przy kapitale mieszanym, ale z przewagà
krajowego, etyka nie jest tak mocno podkreÊlana. Widaç jednak w badaniu pewnà prawid∏o-
woÊç, a mianowicie dzia∏anie etyczne cz´Êciej jest bardzo wa˝ne dla firm, które postrzegajà je
jako element definiujàcy spo∏ecznà odpowiedzialnoÊç biznesu. 

Czy w Pana(i) firmie istniej kodeks etyczny dotyczàcy post´powania pracowników?

Wyst´puje znaczàce zró˝nicowanie pomi´dzy firmami z kapita∏em krajowym i firmami z kapita∏em
zagranicznym w kwestii istnienia w firmie kodeksu etycznego. O ile w przypadku ponad 40% firm z kapi-
ta∏em zagranicznym  istnieje spisany kodeks etyczny, tylko 15% firm z kapita∏em krajowym posiada taki
kodeks. Znacznie wi´kszy jest tak˝e odsetek firm z kapita∏em krajowym, które deklarujà i˝ nie posiada-
jà kodeksu etycznego w ˝adnej postaci.

W efekcie kodeks etyczny najrzadziej wyst´puje w firmach z kapita∏em krajowym, a je˝eli
nawet mened˝erowie twierdzà, ˝e taki kodeks posiadajà, to najcz´Êciej nie ma on charakteru
spisanego dokumentu. Co ciekawe, firmy paƒstwowe nieco cz´Êciej posiadajà kodeks ety-
czny ni˝ prywatne. To, ˝e kodeks etyczny dotyczàcy post´powania pracowników nie jest
spisany, prawdopodobnie oznacza, ̋ e firmy polskie uwa˝ajà, ̋ e normy etyczne umieszczone
sà w ró˝nych innych dokumentach, jak np. statut spó∏ki, czy regulamin pracy i nie ma potrze-
by tworzyç kolejnego dokumentu. 
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Zaanga˝owanie spo∏eczne
Wszystkie firmy, a szczególnie te najwi´ksze, anga˝ujà si´ w dzia∏ania spo∏ecznie
u˝yteczne. Ale firmy krajowe znacznie cz´Êciej ni˝ zagraniczne po prostu nie wiedzà,
dlaczego w∏aÊciwie to robià. Nie czynià raczej tego z potrzeby serca, ale te˝ nie sà
przekonane, ˝e to pomaga w budowie wizerunku. Nie sà te˝ przekonane, ˝e zaanga-
˝owanie spo∏eczne d∏ugofalowo mo˝e byç op∏acalne. Nieco inaczej na tym tle przedsta-
wiajà si´ firmy z kapita∏em paƒstwowym, które uwa˝ajà, ˝e nale˝y wspieraç rozwój
spo∏ecznoÊci lokalnej. 

W firmach paƒstwowych, znacznie cz´Êciej ni˝ przeci´tnie, decyzje o skali zaanga˝owa-
nia i szczególnych obszarach podejmuje prezes, zaÊ du˝o mniej do powiedzenia ma
zarzàd, czy te˝ pracownicy. Z kolei w firmach b´dàcych w∏asnoÊcià prywatnego kapita∏u
krajowego decyzje takie podejmujà najcz´Êciej w∏aÊciciele. Mo˝e w∏aÊnie stàd wynika
wspominana ju˝ prawid∏owoÊç, ˝e polskie firmy najcz´Êciej wspierajà wa˝ne
wydarzenia sportowe i kulturalne, a w mniejszym stopniu anga˝ujà si´ w programy, które
sà istotne dla poprawy jakoÊci codziennego ˝ycia przeci´tnego pracownika, czy obywa-
tela lokalnej spo∏ecznoÊci.

Kto podejmuje g∏ówne decyzje o skali zaanga˝owania spo∏ecznego

Analiza dotyczàca obszarów zaanga˝owania spo∏ecznego pokazuje wyraênà zale˝noÊç:
wzrost zaanga˝owania w pomoc spo∏ecznà i w rozwój spo∏ecznoÊci lokalnej powoduje
spadek zainteresowania wspieraniem dzia∏alnoÊci sportowej. Zasada ta dzia∏a równie˝
w przeciwnym kierunku. Zaanga˝owanie w dzia∏alnoÊç sportowà najcz´Êciej jest
wybierane przez firmy z kapita∏em krajowym. Z kolei obszary dotyczàce rozwoju
spo∏ecznoÊci lokalnych i wspierania przedsi´biorczoÊci sà znacznie cz´Êciej wybierane
przez firmy z kapita∏em zagranicznym ni˝ firmy z kapita∏em krajowym.
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W jakim stopniu Pana(i) firma jest zaanga˝owana w nastepujàce obszary:

Na wykresie zosta∏y porównane Êrednie oceny zaanga˝owania firm z kapita∏em krajowym i kapi-
ta∏em zagranicznym w poszczególnych obszarach. Firmy wskazywa∏y oceny w skali od 0 (brak
zaanga˝owania) do 5 (bardzo du˝y stopieƒ zaanga˝owania). Na osi pionowej wykresu jest mierz-
ona ocena zaanga˝owania firm z kapita∏em krajowym, a na osi poziomej - ocena firm z kapita∏em
zagranicznym. Poszczególne punkty symbolizujà obszary zaanga˝owania. Im punkt znajduje si´
dalej na prawo - tym wi´ksze jest zaanga˝owanie firm z kapita∏em zagranicznym w ten obszar. Im
punkt znajduje si´ wy˝ej - tym wi´ksze zaanga˝owanie w danym obszarze wskaza∏y firmy z kapi-
ta∏em krajowym. 

Gdyby rozk∏ad zaanga˝owania firm krajowych i zagranicznych by∏ identyczny - wszys-
tkie punkty le˝a∏yby na linii trendu i pokrywa∏yby si´ z przekàtnà wykresu. Rzeczywiste
wyniki przesun´∏y lini´ trendu w gór´ - wskazujàc na przeci´tnie wi´ksze ogólne zaan-
ga˝owanie firm z kapita∏em zagranicznym we wszystkie obszary. Najwi´ksze odchylenia
(in plus w pionie) od linii trendu wystàpi∏y w przypadku wspierania dzia∏alnoÊci
sportowej - sygnalizujàc i˝ ten obszar jest znacznie cz´Êciej wybierany przez firmy 
z kapita∏em krajowym. Najwi´ksze odchylenia (in minus w pionie) dotyczy∏y z kolei roz-
woju spo∏ecznoÊci lokalnych i wspierania przedsi´biorczoÊci - stopieƒ zaanga˝owania
firm z kapita∏em zagranicznym w te obszary jest znacznie wi´kszy ni˝ firm z kapita∏em
krajowym.

Ta specyfika zaanga˝owania spo∏ecznego powoduje, ˝e trudno wiàzaç programy
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci z doskonaleniem jakoÊci zarzàdzania w polskich firmach.
Je˝eli bowiem sà to arbitralne decyzje podejmowane przez prezesa (w przypadku firmy
paƒstwowej) lub w∏aÊciciela (w przypadku wy∏àcznoÊci prywatnego kapita∏u), to majà
one na celu przede wszystkim „pokazanie si´“ na zewnàtrz, zamanifestowanie swojej
pozycji. Je˝eli spo∏eczna odpowiedzialnoÊç biznesu ma si´ sprowadzaç do sponsorowa-
nia sportu i czasem kultury, to jest to jedynie narz´dzie o charakterze marketingowym
Dlatego naturalne jest, ˝e doskonalenie jakoÊci zarzàdzania i podnoszenie poziomu kul-
tury organizacyjnej najrzadziej jako korzyÊci, które mo˝e odnosiç firma spo∏ecznie
odpowiedzialna, wymieniane sà w∏aÊnie przez firmy paƒstwowe.
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KorzyÊci wewn´trzne odnoszone przez firmy odpowiedzialne spo∏ecznie (w opinii firm
paƒstwowych) wzgl´dem opinii wszystkich firm

KorzyÊci zewn´trzne odnoszone przez firmy odpowiedzialne spo∏ecznie (w opinii firm
paƒstwowych) wzgl´dem opinii wszystkich firm

Potwierdza si´ teza o ma∏ej wiedzy szczególnie w firmach paƒstwowym na temat spo-
∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu jako efektywnej i nowoczesnej formy zarzàdzania
strategicznego. Zresztà, firmy paƒstwowe, zdecydowanie cz´Êciej ni˝ przeci´tnie, wÊród
korzyÊci zewn´trznych p∏ynàcych z programów odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej wymie-
niajà promowanie zasad rozwiàzywania konfliktów spo∏ecznych i popraw´ wizerunku, 
a znacznie rzadziej mówià o d∏ugofalowym powodzeniu w biznesie lub nawet o zwi´k-
szaniu lojalnoÊci klientów.

REGIONALNE CZYNNIKI KULTUROWE

Zró˝nicowanie odpowiedzi, dotyczàcych spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu, ze
wzgl´du na struktur´ kapita∏u i form´ w∏asnoÊci jest istotnym elementem, ale nie
jedynym. Mo˝na równie˝ mówiç o zró˝nicowaniu regionalnym i kulturowym. Ten temat
zas∏uguje na bardziej szczegó∏owe analizy, dlatego ograniczymy si´ tutaj jedynie do
kilku uwag ogólnych.

Najlepszà znajomoÊç idei spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu deklarujà firmy 
w województwach mazowieckim i wielkopolskim, najs∏abszà w ∏ódzkim, nieco lepsza sytuacja
jest na Âlàsku. Firmy w Wielkopolsce w wi´kszej mierze ni˝ w innych regionach k∏adà nacisk
na przejrzystoÊç prowadzenia biznesu czy wszelkà sprawozdawczoÊç. Firmy te deklarujà
równie˝ lepsze traktowanie pracowników - wi´kszy ni˝ przeci´tnie odsetek firm dostarcza
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pracownikom oceny wyników ich pracy,  rzetelnoÊç wobec pracowników. Cz´Êciej lokalizujà
korzyÊci z dzia∏alnoÊci spo∏ecznej w podniesieniu standardów struktury organizacyjnej firmy. 

Firmy z Wielkopolski anga˝ujà si´ w dialog z interesariuszami wyraênie cz´Êciej ni˝ firmy 
z pozosta∏ych regionów. Na Âlàsku mo˝na dostrzec wyraênie mniejszà trosk´ o pracownika,
choç firmy podejmujà tam cz´Êciej dzia∏ania spo∏eczne ze wzgl´du na poczucie obywatel-
skiego obowiàzku i z potrzeby serca. Firmy zlokalizowane na Âlàsku znacznie rzadziej posia-
dajà równie˝ certyfikaty zarzàdzania Êrodowiskiem. Firmy mazowieckie, prawdopodobnie ze
wzgl´du na du˝à konkurencj´ o wartoÊciowego pracownika, przywiàzujà stosunkowo naj-
wi´kszà wag´ do tego, by pracownicy nie byli dyskryminowani i mieli równe szanse rozwoju. 

Prawdopodobnie z tych samych powodów najcz´Êciej oferujà one równie˝ ponadobowià-
zkowe Êwiadczenia socjalne. Znajduje to odzwierciedlenie w postrzeganiu si∏y pracowników
jako grupy interesariuszy - w województwie mazowieckim si∏a pracowników jest wyraênie
wi´ksza ni˝ przeci´tnie i jest prawie tak du˝a jak dwóch innych najwa˝niejszych interesariu-
szy - w∏aÊcicieli i klientów. W województwie mazowieckim niezaanga˝owanych w poszcze-
gólne wyró˝nione obszary dzia∏alnoÊci odpowiedzialnej spo∏ecznie pozostaje relatywnie
najwi´cej firm. 

Niekiedy znaczenie na preferencje w zakresie spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu ma
równie  ̋bran˝a i wielkoÊç firmy. Mniejsze firmy znajà koncepcje spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci
biznesu s∏abiej ni˝ du˝e. Sà one zaanga˝owane znacznie rzadziej i s∏abiej w takà dzia∏alnoÊç.
JeÊli anga˝ujà si´ one to przede wszystkim w pomoc potrzebujàcym. Du˝e firmy sà przed-
miotem wi´kszych nacisków ze strony ró˝nych grup i dlatego deklarujà wi´ksze znaczenie
wszystkich interesariuszy w podejmowaniu decyzji. Du˝e firmy sà zaanga˝owane w wyraênie
wi´kszym stopniu we wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdowymi ni˝ firmy ma∏e, równie˝
cz´Êciej podkreÊlajà znaczenie przestrzegania norm etycznych w dzia∏alnoÊci biznesowej. 

ZmiennoÊç niektórych odpowiedzi mo˝e byç niekiedy wyjaÊniana równie˝ specyfikà bran˝y.
Dla przyk∏adu, banki deklarujà jako bardzo wa˝ne koniecznoÊç przestrzegania norm ety-
cznych, co zwiàzane jest z rolà zaufania w bran˝y finansowej. Prawdopodobnie z tego samego
powodu w bankach zdecydowanie najcz´Êciej istniejà kodeksy etyczne i prawie zawsze sà to
kodeksy spisane. ˚aden bank nie udost´pnia pracownikom informacji na temat zmian 
w strategii rozwoju firmy. Do specyfiki firm handlowych nale˝y z kolei to, ˝e dla nich drugà
najistotniejszà grup´ interesariuszy po akcjonariuszach stanowià organizacje pozarzàdowe.
W firmach handlowych, wyraênie cz´Êciej ni˝ w innych, pracownikom oferowany jest moty-
wacyjny system wynagrodzeƒ.

PODSUMOWANIE

Badanie wykaza∏o rosnàce powoli zainteresowanie mened˝erów zagadnieniami
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu i pewnà „politycznà poprawnoÊç“ je˝eli chodzi 
o sk∏adanie deklaracji. Czy mo˝na przewidywaç, ˝e zainteresowanie to, a tak˝e wiedza,
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dotyczàca odpowiedzialnego biznesu zwi´kszy si´ dopiero wtedy, gdy pojawià si´
wi´ksze naciski ze strony Unii Europejskiej? Wszystkie badane firmy, niezale˝nie od
struktury kapita∏u i w∏asnoÊci podajà, ˝e najwi´kszà przeszkodà w odpowiedzialnym
prowadzeniu biznesu sà cz´ste zmiany polityki gospodarczej, a tak˝e zbyt wysokie
podatki i koszty pracy. Wiemy jednak dobrze, ˝e te same czynniki sà zwykle wymieniane
jako generalne utrudnienia w prowadzeniu biznesu w Polsce. Widaç wyraênie, ˝e firmy
nie majà jakiÊ szczególnych oczekiwaƒ od paƒstwa, je˝eli chodzi o odpowiedzialnoÊç
spo∏ecznà w biznesie. 

Prawdopodobnie wynika to z tego, ˝e nie znajà wa˝nych dyskusji publicznych, które 
w ostatnim okresie rozpocz´∏y si´ w wielu paƒstwach Unii Europejskiej na temat
odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej biznesu, zmian w polityce gospodarczej paƒstw i Komisji
Europejskiej. Nie znajà dokumentów przyjmowanych przez poszczególne Dyrekcje
Generalne i dlatego nie wiedzà, czego powinny wymagaç i czego mogà oczekiwaç. 
Nie odczuwajà te˝ wyraênej presji spo∏ecznej ze strony organizacji pozarzàdowych 
i konsumenckich. Nie uczestniczàc w dyskusjach, nie formu∏ujàc swoich propozycji,
skazujà si´ mimowolnie na bierne oczekiwanie na regulacje, które Polska b´dzie niewàt-
pliwie przyjmowaç w najbli˝szych latach, dostosowujàc prawo do zmieniajàcych si´ te˝
wymagaƒ Unii Europejskiej w tym zakresie. 
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FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Forum Odpowiedzialnego Biznesu powsta∏o ponad trzy lata temu w Warszawie.
Za∏o˝ycielami Forum sà przedstawiciele Êrodowisk gospodarczych, akademickich 
i pozarzàdowych, dostrzegajàcy potrzeb´ promocji podejÊcia do prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, uwzgl´dniajàcego równie˝ aspekty ekologii i etyki. Forum jest
jednà z pierwszych instytucji w Europie Ârodkowej i Wschodniej, która zajmuje si´ tema-
tykà odpowiedzialnego biznesu w kompleksowy sposób.

Misjà Forum jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu
obowiàzujàcego w Polsce w celu zwi´kszenia konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, zado-
wolenia spo∏ecznego i poprawy stanu Êrodowiska. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
jako pierwsza organizacja w Polsce nie tylko stworzy∏o mo˝liwoÊç wymiany doÊwiad-
czeƒ pomi´dzy mened˝erami, administracjà paƒstwowà i dzia∏aczami spo∏ecznymi, ale
korzystajàc z najlepszych wzorców dost´pnych na Êwiecie zacz´∏o tak˝e aktywnie
poszukiwaç odpowiednich rozwiàzaƒ z zakresu spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci dla firm
dzia∏ajàcych w Polsce, adekwatnych do potrzeb i mo˝liwoÊci.

Forum by∏o pierwszà organizacjà spoza Unii Europejskiej, która uzyska∏a status Krajowej
Organizacji Partnerskiej CSR Europe, najwi´kszej europejskiej sieci organizacji zajmujàcych
si´ odpowiedzialnym biznesem.

Swojà misj´ Forum realizuje poprzez dzia∏ania w pi´ciu obszarach:
_ PODNOSIMY ÂWIADOMOÂå (spotkania Klubu Odpowiedzialnego Biznesu, cykliczny

Magazyn, portal tematyczny www.odpowiedzialnybiznes.pl, publikacje, konferencje 
i seminaria)

_ EDUKUJEMY (gromadzenie najlepszych przyk∏adów zaanga˝owania firm, Akademia
Odpowiedzialnego Biznesu, program edukacyjny dla studentów)

_ TWORZYMY NARZ¢DZIA (obszary tematyczne, sekcje praktyczne na portalu,
wspieranie firm poprzez dostarczanie narz´dzi i materia∏ów)

_ POKAZUJEMY NOWE TRENDY (cykliczny raport Odpowiedzialny biznes w Polsce,
monitorowanie mediów, badania)

_ W¸ÑCZAMY SI¢ W EUROPEJSKÑ KAMPANI¢ 2005 (konferencja w ramach Europejskiej
Kampanii 2005, program europejski, partner europejskiej sieci CSR Europe)

www.odpowiedzialnybiznes.pl
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BANK ÂWIATOWY A ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Idea odpowiedzialnego biznesu (CSR) odgrywa dla Grupy Banku Âwiatowego coraz
wa˝niejszà rol´ jako punkt wspólny dla rozwoju sektora prywatnego oraz zagadnieƒ
spo∏ecznych, etycznych i Êrodowiskowych.

Grupa Banku Âwiatowego aktywnie wspiera dzia∏ania promujàce ide´ odpowiedzialne-
go biznesu. Do takich skoordynowanych dzia∏aƒ zaliczyç mo˝na projekty Mi´dzynaro-
dowej Korporacji Finansowej (IFC) oraz Departamentu Zrównowa˝onego Rozwoju
(ESSD), wewn´trzne inicjatywy Departamentu Us∏ug (GSD), program „Comunity
Outreach“, system rozwiàzywania konfliktów (CRS), program szkoleniowy przygotowany
przez Instytut Banku Âwiatowego, program Departamentu Komunikacji dedykowany idei
odpowiedzialnego biznesu i dialogowi interesariuszy oraz  dzia∏ania grupy CSR Practice
skierowane na wspieranie rzàdów krajów rozwijajàcych si´ w promowaniu idei
odpowiedzialnego biznesu.

Zespó∏ do spraw CSR wspólnie z Departamentem ds. Rozwoju Sektora Prywatnego zinte-
growali dzia∏ania zwiàzane Finansowego CSR w Europie i Azji Centralnej z regionalnym
programem nadzoru korporacyjnego. Program pilota˝owy przewiduje przeprowadzenie
badaƒ opinii sektora prywatnego na temat CSR w Polsce, Bu∏garii, Chorwacji, Rumunii 
i Turcji. Dodatkowe przygotowane zostanie raport zawierajàcy rekomendacje oraz
najlepsze przyk∏ady z regionu, które pomogà firmom w stosowaniu zasad odpowiedzial-
nego biznesu.

www.worldbank.org
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AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

CZYM BY¸BY ÂWIAT BEZ FILANTROPII?

Nasz poczàtek
Akademi´ za∏o˝y∏y osoby od lat zwiàzane ze Êrodowiskiem organizacji obywatelskich.
Spotka∏y si´ w zespole Academy for Educational Development, amerykaƒskiej organizacji,
która w latach 1995-98 realizowa∏a program wsparcia dla polskich organizacji pozarzà-
dowych - DemNet. Osoby tworzàce Akademi´ po∏àczy∏y wspólne wartoÊci i indywidualne
misje ˝yciowe oraz ch´ç odtwarzania kilkusetletniej historii polskiej filantropii i tworzenia jej
wspó∏czesnych form dzia∏ania.

Dlaczego akademia jest unikalnà organizacjà?
Nasze rozumienie wspó∏czesnej filantropii to przejÊcie z myÊlenia i dzia∏ania opartego na
zasadach darczyƒca - beneficjent do relacji wzajemnego dialogu, w którym obydwie strony
obdarowujà si´, wymieniajàc wartoÊci, korzyÊci, pomys∏y, pomoc, a wszystko to na rzecz
poprawy ˝ycia cz∏owieka, wspólnot lokalnych, spo∏eczeƒstwa. Taka szeroka definicja
filantropii pozwala nam prowadziç ró˝norodne dzia∏ania: edukacyjne, promocyjne, dota-
cyjne, inicjujàce lokalnà aktywnoÊç obywatelskà.

_ Pomagamy poprzez ró˝norodne programy: finansowe, szkoleniowe, doradcze, promocyj-
ne, niekiedy sami inicjujemy potrzebne inicjatywy, czasem uczestniczymy w przedsi´wzi´-
ciach realizowanych przez inne organizacje i instytucje.

_ Pomagamy Êrodowiskom lokalnym, organizacjom pozarzàdowym i instytucjom po˝ytku
publicznego, ale tak˝e firmom i samorzàdom. 

_ Wspieramy rzeczy trwa∏e, dajàce szanse na d∏ugofalowy rozwój. 

_ Szukamy rozwiàzaƒ unikalnych, próbujemy byç nowoczeÊni, ale z troskà odnosimy si´ do
naszego dziedzictwa kulturowego i spo∏ecznego i wykorzystujemy w naszych dzia∏aniach
to, co ju˝ si´ sprawdzi∏o. 

_ Chcemy, aby wspó∏pracujàce z nami organizacje nauczy∏y si´ samodzielnie pozyskiwaç
Êrodki finansowe, by Êrodowiska lokalne sta∏y si´ ogniskami samopomocy, by spo∏ecznoÊci
potrafi∏y rozwiàzywaç swoje problemy bez koniecznoÊci interwencji organów
paƒstwowych, by potrafi∏y wspó∏pracowaç z ró˝nymi partnerami i wykorzystywaç w∏asne
zasoby - ludzkie, spo∏eczne i kapita∏owe. 

_ Fundusze na naszà dzia∏alnoÊç pozyskujemy od ró˝nych darczyƒców, od fundacji 
krajowych, zagranicznych, od firm i osób indywidualnych. 

_ Pomagajà nam tak˝e wolontariusze i sta˝yÊci.

_ Zespó∏ Akademii ciàgle si´ uczy i rozwija, chcàc coraz lepiej s∏u˝yç po˝ytkowi publicznemu. 

_ S∏uchamy ró˝nych Êrodowisk, opinii i poznajemy ró˝ne doÊwiadczenia.

_ Rozpoznajemy potrzeby lokalne i staramy si´ poznaç jak najlepiej tych, którym pomagamy
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