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W czasach, gdy w wielu firmach najważniej-
szą umiejętnością menedżera zdaje się 
wiedza o cięciu wydatków na wszelkie 

możliwie sposoby, zasady odpowiedzialnego bizne-
su zdają się budzić coraz większe zainteresowanie. 
Prezesi i właściciele firm zaczęli zdawać sobie spra-
wę, że tak zwana optymalizacja kosztów nie zawsze 
przynosi założone korzyści.

Cieszy nas, że także w Polsce odpowiedzialny biznes 
staje się z roku na rok coraz bardziej popularny. O ile 
sam skrót CSR (ang. Corporate Social Responsibility) 
znany jest od lat, to dotychczas nierzadko pozostawał je-
dynie modnym akronimem stosowanym przez działy 
public relations, by podkreślić jakieś jednorazowe dzia-
łanie firmy. Ot, choćby przekazanie darów dla domu 
dziecka. Dziś, co wynika z naszych rozmów z osobami 
wypełniającymi dla nas ankiety, CSR rozumiany jest 
coraz lepiej. Menedżerowie zdają sobie sprawę, że nie 
chodzi tu jedynie o działalność charytatywną, nawet 
najbardziej spektakularną, ale także o wiele innych 
aspektów, jak choćby przestrzeganie określonych zasad 
w kontaktach biznesowych bądź ustalenie zgodnych z 
etyką biznesu relacji z pracownikami.

Okazuje się, że także i w Polsce w wielu firmach zro-
zumiano, że CSR może być narzędziem, które pomoże 
spokojniej i bezpieczniej przetrwać czasy kryzysu. Co 
więcej, wdrażanie jego zasad może nawet w sposób bar-
dzo konkretny pomóc we wspomnianym cięciu kosztów. 
Tyle że nie przez masowe zwalnianie ludzi i obniżanie 
pensji, lecz za sprawą realnej optymalizacji kosztów, na 
przykład poprzez zmniejszenie zużycia energii i papieru. 
To oczywiście tylko jeden, bardzo prosty przykład.

Najpewniej rosnąca świadomość wagi, jaką mają za-
sady odpowiedzialnego biznesu sprawia, że tegoroczna, 
trzecia już edycja naszego badania (wcześniejsze dwie 
były prezentowane w miesięczniku Manager Magazin w 
latach 2007 i 2008) spotkała się ze zdecydowanie więk-
szym zainteresowaniem niż rok i dwa lata wcześniej.

Powodem był na pewno fakt, że autor pytań, ekspert 
z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskie-

go, Bolesław Rok, przygotowując tegoroczną edycję an-
kiety, uwzględnił wszelkie uwagi, które przekazano nam 
w poprzednich latach. W sumie otrzymaliśmy niemal 70 
odpowiedzi od największych działających w naszym 
kraju przedsiębiorstw i zapowiedź przesłania wypełnio-
nych ankiet od kolejnych kilkunastu. Niestety, niektóre z 
tych firm ostatecznie wycofały się z wcześniej danych 
obietnic.

Powody, dla których przedstawiciele firm zdecydo-
wali wycofać się z naszego badania lub w ogóle w nim 
nie uczestniczyć, jak co roku były dość typowe. Najbar-
dziej banalny pozostaje brak czasu, co w przypadku nie-
których renomowanych koncernów szczycących się po-
ważnym podejściem do kwestii CSR-u jest niezrozumia-
łe. Były jednak i inne, bardziej oryginalne uzasadnienia, 
jak choćby zasłanianie się polityką firmy (która nie po-
zwala uczestniczyć w takich badaniach) lub twierdze-
nie, że zawarte w ankiecie pytania stawiają firmę w złym 
świetle... Już łatwiejszą do zaakceptowania przyczyną 
rezygnacji są trudności z przygotowaniem dokumentów, 
które potwierdzałyby wszystkie udzielone odpowiedzi. 
Rzeczywiście, były one niezbędne, ponieważ tak jak 
przed rokiem o pomoc w weryfikacji nadesłanych ankiet 
zwróciliśmy się do firmy doradczej - Pricewaterhouse-
Coopers. O dziwo, w tym roku „zagrożenie” audytem w 
większości przypadków jednak nie zniechęcało, a przed-
stawiciele niektórych firm, które zdecydowały się uczest-
niczyć w badaniu, niecierpliwie pytali, kiedy i czy poja-
wią się u nich audytorzy. Najwyraźniej możliwość zesta-
wienia swojej wiedzy o CSR-ze z wiedzą fachowców oka-
zała się cenną wartością dla wielu firm rzeczywiście za-
interesowanych wdrażaniem zasad odpowiedzialnego 
biznesu.

Na koniec jeszcze jedna, optymistyczna uwaga. Tego-
roczny proces zbierania ankiet wykazał, że wiele firm w 
ubiegłym roku zaczęło wdrażać u siebie zasady etyki bi-
znesu. Skąd ten wniosek? Wiele z nich, choć w tym roku 
nie zdecydowało się wypełnić ankiety obiecało uczestni-
czyć w naszym badaniu za rok. Cóż, trzymamy za 
słowo.

Tak jak i w poprzednim roku, tak i tegoroczna ankieta złożona była z 60 
pytań zamkniętych. W tym roku po pierwsze uprościliśmy odpowiedzi 
tak, by były jednoznaczne. To zdecydowanie zmniejszyło liczbę błędów 
w wypełnionych ankietach, wynikających z błędnej interpretacji pytań 
i odpowiedzi. Tym razem pytania pogrupowaliśmy w sześć bloków od-
powiadających poszczególnym obszarom działalności firm. W ubiegłym 
roku było ich pięć, postanowiliśmy jednak dodać pytania związane z za-
angażowaniem firm w ekologię. W każdej z tych kategorii znalazło się 
10 pytań z dziedzin: podstawy społecznej odpowiedzialności, relacje z 
klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami oraz odpowiedzial-
ność ekologiczna i w końcu zaangażowanie społeczne.
Poszczególnym odpowiedziom przyporządkowano taką liczbę punktów, 
by w każdej kategorii można było uzyskać maksymalnie 100 punktów, 
przy czym punktacja za poszczególne pytania została ustalona tak, by 
większe znaczenie dla ostatecznego wyniku miały najważniejsze kwestie 
związane z odpowiedzialnym biznesem. 

Oznacza to, że, w odróżnieniu od poprzednich edycji rankingu, tym 
razem każda ze sfer związanych z odpowiedzialnym biznesem była punk-
towana w taki sam sposób, w ostatecznej punktacji wszystkie obszary 
działalności firmy miały równą wagę. W tegorocznym badaniu można 
było uzyskać maksymalnie 600 punktów.
Audytu badania, jak i w 2008 roku, dokonała firma doradcza Pricewa-
terhouseCoopers (PwC). Odpowiedzi zawarte w próbie ankiet zostały 
porównanie z dokumentami źródłowymi oraz dodatkowymi informacja-
mi uzyskanymi w trakcie rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstw 
uczestniczących w rankingu. Eksperci z PwC dokonali też analizy po-
równawczej odpowiedzi, analizy trendów i odchyleń od wartości oczeki-
wanych oraz sprawdzenia pod kątem poprawności arytmetycznej, w tym 
spójności stosowania zasad oceny dla poszczególnych ankiet. Po skory-
gowaniu weryfikowanych ankiet (jeśli stwierdzono taką konieczność) po-
wstało ostateczne zestawienie.

metodologia – jak pytaliśmy i sprawdzaliśmy

ranking odpoWiedzialnyCh firm  reCepta na kryzyS

Jarosław Horodecki
Redaktor badania  

Ranking Odpowiedzialnych  
Firm 2009
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Tworzymy przyszłość
Odpowiadamy za środowisko wokół nas.
Za ludzi, z którymi pracujemy.
Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Nasza polityka odpowiedzialności
to troska o przyszłe pokolenia.
To są priorytety naszych działań.
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S
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1 2 12 Kompania Piwowarska SA 96 100 91 92 84 100 563

2 1 4 Danone 100 100 76 100 92 92 560

3 - 2 Toyota Motor Poland Company Limited 95 92 80 95 100 90 552

4 6 16 British American Tobacco Polska 100 97 76 95 92 75 535

5 5 - Tesco Polska 100 85 76 85 88 70 504

5 8 3 Telekomunikacja Polska 79 92 63 95 80 95 504

7 7 - Henkel Polska 56 100 75 95 92 82 500

8 - 11 Microsoft 85 79 81 85 80 87 497

9 23 - Coca-Cola HBC Polska 88 92 61 92 100 63 496

10 17 18 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 63 94 61 95 92 87 492

11 - - Cadbury Wedel 90 82 54 92 92 80 490

12 - - Mars Polska 83 92 66 92 92 60 485

13 10 9 Citi Handlowy – Bank Handlowy w Warszawie 100 90 38 80 74 100 482

14 - - Toyota Motor Manufacturing Poland 95 48 61 95 100 78 477

15 - - Michelin Polska 95 77 76 67 100 58 473

16 - - TNT Express (Worldwide) Poland 78 81 51 82 100 80 472

17 12 13 Polski Koncern Naftowy ORLEN 66 90 63 71 92 79 461

17 26 25 RWE Polska 96 65 58 80 92 70 461

19 - - IBM 91 80 64 77 62 85 459

20 - - Philips Lighting Poland 78 88 61 87 92 50 456

21 15 37 Provident Polska 93 78 50 77 82 69 449

22 11 30 GE Money Bank 75 63 71 92 40 100 441

23 18 7 Bank Zachodni WBK 66 97 72 100 30 69 434

24 29 14 Schenker 64 63 65 79 92 68 431

25 16 - Grupa Lotos 100 69 29 59 92 72 421

26 - - Unilever Polska 68 90 39 90 92 37 416

26 - - Polpharma 61 79 50 77 92 57 416

28 12 10 Kredyt Bank 100 87 74 77 16 60 414

29 - - Raiffeisen Bank Polska 80 77 68 79 64 40 408

30 8 6 Bank Pekao 83 85 49 84 28 77 406

31 - - Oracle Polska 85 76 31 90 72 47 401

32 - - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 78 65 18 64 100 69 394

33 - 15 Nestle Polska 80 79 36 70 92 35 392
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S
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33 - - Grupa Allianz Polska 73 77 45 75 62 60 392

35 34 - ATLAS 100 72 15 54 84 64 389

36 - - Metro Group 83 81 49 56 64 50 383

37 32 35 BRE Bank 89 80 53 42 40 72 376

38 - - Isuzu Motors Polska 40 73 80 77 84 12 366

39 - - Grupa Żywiec 76 80 18 69 84 32 359

39 - - Sandvik Mining And Construction 80 75 51 69 72 12 359

41 - - Vattenfall Poland 63 89 46 23 82 52 355

42 25 47 Bank Millennium 64 60 59 44 70 46 343

43 12 - CEMEX Polska 70 48 41 69 80 23 331

44 - - AmRest Holdings 83 82 46 75 32 12 330

45 - - Raben Management Services 35 53 55 62 92 27 324

46 23 8 Bank BPH 73 92 64 62 22 10 323

47 - - Mennica Polska 50 71 46 49 82 15 313

48 31 43 Polkomtel 54 67 45 21 50 66 303

49 - - Ricoh Polska 70 63 23 44 92 5 297

50 - - WSK „PZL-Rzeszów” 30 48 56 31 84 44 293

51 - - UPC Polska 46 70 12 76 20 68 292

52 - - Indykpol 58 44 51 29 52 52 286

53 - - Samsung Electronics Polska 77 81 36 31 40 17 282

54 - - CenterNet 78 46 20 31 22 73 270

54 - - Euro Bank 60 67 36 62 8 37 270

56 - - Pekaes 43 56 33 28 70 38 268

57 - 29 Bank Gospodarstwa Krajowego 48 58 46 41 20 52 265

58 - - Telefonia DIALOG 83 61 43 64 12 0 263

59 38 45 Polskie Koleje Państwowe 36 43 66 44 40 27 256

60 - - Hutmen 30 55 48 47 72 0 252

61 - Echo Investment 38 83 20 21 74 5 241

62 - - Huta Pokój 38 58 25 39 62 10 232

63 - - Gwarant Agencja Ochrony 20 46 55 26 22 56 225

64 - - Generali Polska 70 56 21 59 8 5 219

65 - - Mix Electronics 38 41 41 51 8 5 184

W tym roku na  podium stanęli  
  kompania piwowarska, d anone, toyota motor poland
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W tym roku na  podium stanęli  
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Bankowość i ubezpieczenia

1 13 Citi Handlowy – Bank Handlowy w Warszawie 100 90 38 80 74 100 482

2 21 Provident Polska 93 78 50 77 82 69 449

3 22 GE Money Bank 75 63 71 92 40 100 441

4 23 Bank Zachodni WBK 66 97 72 100 30 69 434

5 28 Kredyt Bank 100 87 74 77 16 60 414

6 29 Raiffeisen Bank Polska 80 77 68 79 64 40 408

7 30 Bank Pekao 83 85 49 84 28 77 406

8 33 Grupa Allianz Polska 73 77 45 75 62 60 392

9 37 BRE Bank 89 80 53 42 40 72 376

10 42 Bank Millennium 64 60 59 44 70 46 343

11 46 Bank BPH 73 92 64 62 22 10 323

12 54 EuroBank 60 67 36 62 8 37 270

13 57 Bank Gospodarstwa Krajowego 48 58 46 41 20 52 265

14 64 Generali Polska 70 56 21 59 8 5 219

Handel, transport i logistyka, usługi

1 5 Tesco Polska 100 85 76 85 88 70 504

2 16 TNT Express (Worldwide) Poland 78 81 51 82 100 80 472

3 24 Schenker 64 63 65 79 92 68 431

4 36 Metro Group 83 81 49 56 64 50 383

5 44 AmRest Holdings 83 82 46 75 32 12 330

6 45 Raben Management Services 35 53 55 62 92 27 324

7 56 Pekaes 43 56 33 28 70 38 268

8 59 Polskie Koleje Państwowe 36 43 66 44 40 27 256

9 63 Gwarant Agencja Ochrony 20 46 55 26 22 56 225

10 65 Mix Electronics  38 41 41 51 8 5 184

Przemysł spożywczy, farmacja, chemia

1 1 Kompania Piwowarska 96 100 91 92 84 100 563

2 2 Danone 100 100 76 100 92 92 560

3 4 British American Tobacco Polska 100 97 76 95 92 75 535

4 7 Henkel Polska 56 100 75 95 92 82 500

5 9 Coca-Cola HBC Polska 88 92 61 92 100 63 496

6 10 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 63 94 61 95 92 87 492

7 11 Cadbury Wedel 90 82 54 92 92 80 490

8 12 Mars Polska 83 92 66 92 92 60 485

9 26 Unilever Polska 68 90 39 90 92 37 416
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S
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9 26 Polpharma 61 79 50 77 92 57 416

10 33 Nestle Polska 80 79 36 70 92 35 392

11 39 Grupa Żywiec 76 80 18 69 84 32 359

12 52 Indykpol 58 44 51 29 52 52 286

Paliwa i energetyka

1 17 Polski Koncern Naftowy ORLEN 66 90 63 71 92 79 461

1 17 RWE Polska 96 65 58 80 92 70 461

2 25 Grupa Lotos 100 69 29 59 92 72 421

3 32 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 78 65 18 64 100 69 394

4 41 Vattenfall Poland 63 89 46 23 82 52 355

Produkcja przemysłowa

1 3 Toyota Motor Poland Company Limited 95 92 80 95 100 90 552

2 14 Toyota Motor Manufacturing Poland 95 48 61 95 100 78 477

3 15 Michelin Polska 95 77 76 67 100 58 473

4 35 ATLAS 100 72 15 54 84 64 389

5 38 Isuzu Motors Polska 40 73 80 77 84 12 366

6 39 Sandvik Mining And Construction 80 75 51 69 72 12 359

7 43 CEMEX Polska 70 48 41 69 80 23 331

8 47 Mennica Polska 50 71 46 49 82 15 313

9 50 WSK PZL-Rzeszów 30 48 56 31 84 44 293

10 60 Hutmen 30 55 48 47 72 0 252

11 61 Echo Investment 38 83 20 21 74 5 241

12 62 Huta Pokój 38 58 25 39 62 10 232

Telekomunikacja i IT, AGD

1 5 Telekomunikacja Polska 79 92 63 95 80 95 504

2 8 Microsoft 85 79 81 85 80 87 497

3 19 IBM 91 80 64 77 62 85 459

4 20 Philips Lighting Poland 78 88 61 87 92 50 456

5 31 Oracle Polska 85 76 31 90 72 47 401

6 48 Polkomtel 54 67 45 21 50 66 303

7 49 Ricoh Polska 70 63 23 44 92 5 297

8 51 UPC Polska 46 70 12 76 20 68 292

9 53 Samsung Electronics Polska 77 81 36 31 40 17 282

10 54 CenterNet 78 46 20 31 22 73 270

11 58 Telefonia DIALOG 83 61 43 64 12 0 263

najbardziej odpowied zialne społecznie firmy  
w podziale  branżowym
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Bankowość i ubezpieczenia

1 13 Citi Handlowy – Bank Handlowy w Warszawie 100 90 38 80 74 100 482

2 21 Provident Polska 93 78 50 77 82 69 449

3 22 GE Money Bank 75 63 71 92 40 100 441

4 23 Bank Zachodni WBK 66 97 72 100 30 69 434

5 28 Kredyt Bank 100 87 74 77 16 60 414

6 29 Raiffeisen Bank Polska 80 77 68 79 64 40 408

7 30 Bank Pekao 83 85 49 84 28 77 406

8 33 Grupa Allianz Polska 73 77 45 75 62 60 392

9 37 BRE Bank 89 80 53 42 40 72 376

10 42 Bank Millennium 64 60 59 44 70 46 343

11 46 Bank BPH 73 92 64 62 22 10 323

12 54 EuroBank 60 67 36 62 8 37 270

13 57 Bank Gospodarstwa Krajowego 48 58 46 41 20 52 265

14 64 Generali Polska 70 56 21 59 8 5 219

Handel, transport i logistyka, usługi

1 5 Tesco Polska 100 85 76 85 88 70 504

2 16 TNT Express (Worldwide) Poland 78 81 51 82 100 80 472

3 24 Schenker 64 63 65 79 92 68 431

4 36 Metro Group 83 81 49 56 64 50 383

5 44 AmRest Holdings 83 82 46 75 32 12 330

6 45 Raben Management Services 35 53 55 62 92 27 324

7 56 Pekaes 43 56 33 28 70 38 268

8 59 Polskie Koleje Państwowe 36 43 66 44 40 27 256

9 63 Gwarant Agencja Ochrony 20 46 55 26 22 56 225

10 65 Mix Electronics  38 41 41 51 8 5 184

Przemysł spożywczy, farmacja, chemia

1 1 Kompania Piwowarska 96 100 91 92 84 100 563

2 2 Danone 100 100 76 100 92 92 560

3 4 British American Tobacco Polska 100 97 76 95 92 75 535

4 7 Henkel Polska 56 100 75 95 92 82 500

5 9 Coca-Cola HBC Polska 88 92 61 92 100 63 496

6 10 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 63 94 61 95 92 87 492

7 11 Cadbury Wedel 90 82 54 92 92 80 490

8 12 Mars Polska 83 92 66 92 92 60 485

9 26 Unilever Polska 68 90 39 90 92 37 416
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9 26 Polpharma 61 79 50 77 92 57 416

10 33 Nestle Polska 80 79 36 70 92 35 392

11 39 Grupa Żywiec 76 80 18 69 84 32 359

12 52 Indykpol 58 44 51 29 52 52 286

Paliwa i energetyka

1 17 Polski Koncern Naftowy ORLEN 66 90 63 71 92 79 461

1 17 RWE Polska 96 65 58 80 92 70 461

2 25 Grupa Lotos 100 69 29 59 92 72 421

3 32 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 78 65 18 64 100 69 394

4 41 Vattenfall Poland 63 89 46 23 82 52 355

Produkcja przemysłowa

1 3 Toyota Motor Poland Company Limited 95 92 80 95 100 90 552

2 14 Toyota Motor Manufacturing Poland 95 48 61 95 100 78 477

3 15 Michelin Polska 95 77 76 67 100 58 473

4 35 ATLAS 100 72 15 54 84 64 389

5 38 Isuzu Motors Polska 40 73 80 77 84 12 366

6 39 Sandvik Mining And Construction 80 75 51 69 72 12 359

7 43 CEMEX Polska 70 48 41 69 80 23 331

8 47 Mennica Polska 50 71 46 49 82 15 313

9 50 WSK PZL-Rzeszów 30 48 56 31 84 44 293

10 60 Hutmen 30 55 48 47 72 0 252

11 61 Echo Investment 38 83 20 21 74 5 241

12 62 Huta Pokój 38 58 25 39 62 10 232

Telekomunikacja i IT, AGD

1 5 Telekomunikacja Polska 79 92 63 95 80 95 504

2 8 Microsoft 85 79 81 85 80 87 497

3 19 IBM 91 80 64 77 62 85 459

4 20 Philips Lighting Poland 78 88 61 87 92 50 456

5 31 Oracle Polska 85 76 31 90 72 47 401

6 48 Polkomtel 54 67 45 21 50 66 303

7 49 Ricoh Polska 70 63 23 44 92 5 297

8 51 UPC Polska 46 70 12 76 20 68 292

9 53 Samsung Electronics Polska 77 81 36 31 40 17 282

10 54 CenterNet 78 46 20 31 22 73 270

11 58 Telefonia DIALOG 83 61 43 64 12 0 263

najbardziej odpowied zialne społecznie firmy  
w podziale  branżowym
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kompania Piwowarska, podobnie jak i 
producenci papierosów, sprzedaje 

produkt, do którego spożywania, choć w 
ograniczonym zakresie, to jednak zniechę-
ca. Chodzi oczywiście o picie piwa przez 
osoby, które nie powinny tego robić, bądź 
w okolicznościach, w jakich jest to zdecy-
dowanie niewskazane.

Warto zatem wspomnieć o kampaniach, 
które mają ograniczyć sprzedaż alkoholu 
nieletnim. Jedna z nich prowadzona jest 

wraz z Państwową Agencją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz Związ-
kiem Pracodawców Przemysłu Piwowar-
skiego. Kampania ta prowadzona była w 
latach 2003-2005 i miała na celu wyczule-
nie dorosłych na problem zakupu alkoho-
lu przez nieletnich. Inny pomysł ludzi z 
Kompanii Piwowarskiej to akcja prowa-
dzona wraz z Komendą Wojewódzką Poli-
cji w Poznaniu i tamtejszą Akademią Sztuk 
Pięknych. Cel? Stworzenie prac, które do-

tyczyłyby zakazu sprzedaży alkoholu nie-
letnim oraz dwóch innych tematów: skut-
ków prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych po spożyciu alkoholu oraz zagroże-
nia kradzieżą podczas picia alkoholu. Wy-
brane prace rozpowszechniono w postaci 
plakatów, stojaków na stolikach i podkła-
dek pod kufle. 

Rzecz jasna, działalność społeczna to nie 
wszystko, czego oczekuje się po firmie, 
która może być wzorem dla innych w dzie-

pierwsze miejsce. kompania piw owarska: warzą w dobrym stylu

IOkazuje się jednak, że nawet piwo można produkować w taki sposób, by nie 
budzić kontrowersji i czynić to, przestrzegając wszelkich zasad, z istotnymi 
akcjami społecznymi na czele

firma założona przez Billa Gatesa dzia-
ła lokalnie, ale realizując globalne, 

korporacyjne programy. Oczywiście w taki 
sposób, by dostosować je do warunków w 
danym kraju. W Polsce nikt nie zamierza 
zatem promować tanich laptopów z 
uproszczoną wersją Windows i prądnicą 

uruchamianą „na korbkę”. Te pomyślane 
są dla biednych krajów trzeciego świata. U 
nas Microsoft nieco inaczej realizuje swoje 
zamierzenia, by uczynić nowoczesne tech-
nologie dostępnymi i przyjaznymi.

Oczywiście przedstawiciele Microsoftu 
uczciwie przyznają, że dbałość o rozwój wie-

dzy informatycznej w społeczeństwie w przy-
szłości może (choć nie zawsze musi) przeło-
żyć się na konkretne liczby w bilansie zysków i 
strat korporacji. To jednak nic złego. Wręcz 
przeciwnie. Dobrze prowadzone programy 
CSR mają wszak przynosić korzyści nie tylko 
społecznościom, ale również akcjonariuszom 
firmy. W innym razie szybko zabrakłoby na 
nie finansowania.

W Polsce Microsoft ma więc na swym kon-
cie zarówno popularyzację nowoczesnych 
technologii w małych miasteczkach i wsiach, 

ósme miejsce. microsoft: Windows to nie wszystko

IMicrosoft, znany głównie dzięki popularnym „okienkom” i pakietom 
biurowym, nie tylko produkuje zdecydowanie więcej różnorodnego 
oprogramowania, lecz także czynnie angażuje w akcje społeczne.

tesco stara się na tyle, na ile może to 
robić sieć handlowa. Jak zapewnia na 

swoich internetowych stronach „CSR to 
fundamentalna część naszego planowania 
biznesowego oraz strategia rozwoju firmy”. 
Wszelkie procesy związane z odpowie-
dzialnym biznesem są wpisane w działal-

ność spółki i koordynowane tak, jak to po-
winno być, czyli na poziomie zarządu, 
który tworzy Komitet ds. CSR, spotykający 
się raz na kwartał, by omówić strategię 
CSR w firmie i dokonać analizy wskaźni-
ków, za pomocą których mierzy się postęp 
w realizacji projektów. Te ostatnie ujęte są 

ITesco to jedna z działających w Polsce sieci supermarketów,  
a u nas prowadząc akurat ten rodzaj działalności handlowej, 
trudno o dobry wizerunek. Trzeba więc starać się podwójnie.

piąte miejsce. tesco: su permarket z ludzką twarzą

Agnieszka Suszko 
kierownik planu dla społeczności, Tesco Polska



      gazeta prawna 11

ranking odpoWiedzialnyCh firm

pierwsze miejsce. kompania piw owarska: warzą w dobrym stylu
dzinie odpowiedzialnego biznesu. Kompa-
nia Piwowarska zasady odpowiedzialnego 
biznesu stosuje też wewnątrz firmy, po-
cząwszy od przejrzystego procesu rekruta-
cji, a skończywszy na jasnych regulaminach 
awansu oraz wynagrodzeń.

O wszystkich zasadach, jakich starają się 
trzymać ludzie pracujący w Kompanii Piwo-
warskiej, można zresztą przeczytać na jej 
stronach internetowych, ponieważ jako 
jedna z niewielu firm prezentuje tam doku-
menty i raporty związane ze swoją działal-
nością, w tym i aktualny raport odpowie-
dzialności społecznej.

ósme miejsce. microsoft: Windows to nie wszystko
jak i program szkoleń dla kadry zarządzającej 
w małych i średnich przedsiębiorstwach. W 
tym pierwszym przypadku udało się utworzyć 
aż 118 bezpłatnych punktów dostępu do inter-
netu (pod hasłem Ikonk@) oraz 10 pracowni 
informatycznych na Podlasiu. W ramach szko-
leń dla przedsiębiorców z kolei specjaliści z 
Microsoftu uczą, jak jeszcze efektywniej wy-
korzystywać narzędzia firmy, co ostatecznie 
może prowadzić do szybszego rozwoju zaczy-
nających swą działalność firm technologicz-
nych.

Amerykański koncern, w ramach Forum 
Edukacji Microsoft, prowadzi również 
mnóstwo innych akcji społecznych, których 
wspólnym mianownikiem jest poszerzanie 
wiedzy o komputerach i internecie. Szcze-
gólnie dużo dzieje się w szkołach i na uni-
wersytetach. Przykładem może być choćby 
realizowany od 1998 roku projekt Interkl@
sa, w ramach którego do szkół trafiły już 
dziesiątki tysięcy komputerów z oprogra-
mowaniem Microsoftu.

w innym dokumencie – Planie dla Społecz-
ności. Warto w tym miejscu w wspomnieć, 
iż tak sformalizowane zasady CSR to rzad-
kość w firmach działających w naszym 
kraju. Zwykle za kwestie te odpowiada 
osoba z działu public relation lub – co go-
rzej – marketingu, raportując nie do zarzą-
du, lecz np. do dyrektora marketingu lub 
szefa działu kadr.

Gdy chodzi o działalność firmy widocz-
ną na zewnątrz, Tesco szczyci się wieloma 
inicjatywami, dzięki którym firma ma być 
postrzegana jako przyjazna dla otoczenia. 

Sieć supermarketów dba więc, by nie były 
zużywane zbyt duże ilości wody oraz aby 
w optymalny sposób zużywać produkty 
takie, jak np. foliowe torby. Tesco stara się 
przy tym ułatwiać klientom recykling pro-
duktów, zbierając surowce wtórne w 
utworzonych w tym celu punktach segre-
gacji śmieci, zbierających aluminium, 
szkło, baterie, plastik, sprzęt AGD/RTV 
oraz makulaturę.

Oczywiście jak w każdym supermarke-
cie, tak i w Tesco można kupić niezbyt 
przyjazne produkty, takie jak choćby alko-

hole, papierosy bądź chipsy, ale menedże-
rowie firmy zapewniają też, że nieustannie 
powiększają ofertę tzw. zdrowej żywności, 
specjalnie ją zresztą oznaczając marką „Or-
ganic”. To produkty pochodzące z upraw i 
hodowli ekologicznych. Znane są też akcje 
Tesco zachęcające i pracowników, i oko-
licznych mieszkańców do aktywnego stylu 
życia. Organizowane są imprezy sportowe, 
przede wszystkim związane z promocją 
biegania, pod hasłem „Biegaj z Tesco”. Jak 
na sieć supermarketów, to naprawdę cał-
kiem sporo.

piąte miejsce. tesco: su permarket z ludzką twarzą

Małgorzata Walędzińska 
CSR Manager, Kompania Piwowarska 

Marek Kosycarz, dyrektor  
ds. odpowiedzialności społecznej, Microsoft 
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debata  odpoWiedzialny bizneS W polSCe

Czy firmy działające w polsce 
rozumieją czym jest CSr?

maria magdalena Winconek
Zrozumienie CSR-u jest z roku na rok coraz 

większe, ale każda firma inaczej definiuje spo-
łeczną odpowiedzialność biznesu. Również 
praktyka jest różna w poszczególnych firmach. 
Najważniejsze jest to, że firmy z roku na rok są 
coraz bardziej aktywne na tym polu. Firmy chcą 
tu inicjować i rozwijać swoje dobre praktyki.

tomasz fill
Myślę, że w Polsce obserwujemy znaczny 

wzrost świadomości, że prowadzenie biznesu 
w zgodnie z zasadami zrównoważonego roz-
woju i społecznej odpowiedzialności nie może 
polegać na „pudrowaniu” różnych niedoskona-
łości działania tych firm. Chodzi raczej o nada-
nie prowadzonemu biznesowi określonego 
stylu działania, wyrażającego się w odpowied-
nim traktowaniu wszystkich grup interesariu-
szy – pracowników, kontrahentów i klientów.

PGNiG kojarzy się większości ludziom z fak-
turami za gaz. Tymczasem jest to grupa kapita-
łowa, składająca się z ponad 50 spółek prowa-
dzących różnorodną działalność – od poszuki-
wania ropy i gazu, poprzez wydobycie tych su-
rowców, aż po ich sprzedaż ponad sześciu milio-
nom odbiorców. Choć złożoność naszej organi-

zacji jest ogromna, to widać w niej poważne 
traktowanie zasad zrównoważonego rozwoju i 
odpowiedzialnego biznesu. Pod koniec 2008 r. 
prowadziliśmy w firmie analizę tego jak realizo-
wane są działania w zakresie CSR. Stwierdzili-
śmy, że w wielu obszarach, np. w zakresie ochro-
ny środowiska, poszczególne spółki naszej grupy 
robią więcej, niż wymaga tego prawo, ale działa-
nia te nie są rozwijane w całej firmie w sposób 
systematyczny. Dało to impuls do rozpoczęcia 
prac nad strategią CSR dla całej grupy, która bę-
dzie niejako uzupełnieniem strategii biznesowej. 
Do tej pory na nasz CSR składało się mnóstwo 
rozproszonych działań, prowadzonych w spo-
sób nie usystematyzowany i niekiedy luźno po-
wiązanych ze strategią biznesową firmy. Chce-
my to zmienić. Jeśli działania CSR będą sprzęg-
nięte z realizacją strategii biznesowej to będą o 
wiele bardziej skutecznie oddziaływać zarówno 
na otoczenie, jak i na samą firmę.

Istotną częścią odpowiedzialności społecz-
nej PGNiG jest i będzie działalność nastawio-
na na edukowanie naszych partnerów w biz-
nesie, a głównie odbiorców w zakresie efek-
tywnego użytkowania energii. Jest to bardzo 
istotne zarówno ze względu na dominującą 
pozycję PGNiG wynikającą głównie z czegoś, 
co określamy „pętlą regulacyjną” (brak kon-
kurencji spowodowany koniecznością sprze-
daży gazu po cenie taryfowej, tj. poniżej ceny 

pozyskania gazu z importu), jak i na zagad-
nienie odbiorcy wrażliwego, czyli takiego, 
który w określonej sytuacji nie jest w stanie re-
gulować swoich opłat za energię.

Co to znaczy, że zaangażowanie 
społeczne firmy jest wpisane w jej 
strategię biznesową?

małgorzata Szlendak
Jeśli przyjmiemy, że podstawą odpowie-

dzialnego działania firmy jest przestrzeganie 
prawa, to kolejnym krokiem powinno być przy-
stosowanie działalności firmy do standardów 
zrównoważonego rozwoju. Chodzi m.in. o 
wprowadzenie zasad odpowiedzialnego ko-
rzystania z zasobów surowcowych (wody, 
energii, papieru itd.), z pracy personelu. Zrów-
noważony rozwój polega na tym, że firma re-
zygnuje z nastawienia rabunkowego i dążenia 
do osiągnięcia doraźnych zysków za wszelką 
cenę. Wpisując działania CSR-owe w strategię 
firmy, Nestlé idzie jeszcze o krok dalej, a mia-
nowicie tak reguluje swoje działania, by wraz z 
osiągnięciem zysków kreować wartości dla 
wszystkich, którzy dziś biorą udział w tzw. łań-
cuchu wartości firmy – dla pracowników, kon-
trahentów, klientów, otoczenia społecznego 
firmy itd. Nazywamy to Tworzeniem Wspólnej 
Wartości (creating sheared value). Tę wspólną 

CSr nie jest zaangażowaniem dodanym do biznesu, ale jego integralną częścią

IDo historii przechodzi stereotyp, że pierwszy milion trzeba ukraść, a biznes kieruje 
się wyłącznie prawami dżungli. Wśród firm rośnie świadomość, że interesy należy 
prowadzić w sposób odpowiedzialny.

Małgorzata Szlendak
dyrektor ds. komunikacji  
w Nestlé Polska

Magdalena Ciupak-Zarzycka
specjalista ds. komunikacji  
w Johnson & Johnson Polska

Maria Magdalena Winconek
specjalista ds. CSR w BRE Banku

Aleksandra Stanek
menedżerka programu partnerstwa 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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wartość definiujemy jako zysk, który może być 
wartością nie tylko dla właścicieli czy akcjona-
riuszy, ale i dla wszystkich interesariuszy firmy. 
Jest to ciekawy koncept, choć nie jest łatwo go 
realizować. W tym celu trzeba pokonać 2 
progi. Pierwszy polega na tym, że firma uznaje 
CSR za aktywność integralnie związaną z pro-
wadzonym przez nią biznesem, a nie aktyw-
ność poboczną, sponsoring dzieł społecznie 
pożytecznych czy odświętnie podejmowaną 
dobroczynność. Musi więc wykazać się dojrza-
łością w rozumieniu CSR-u. Druga trudność 
polega na znalezieniu praktycznych rozwią-
zań wyrażających społeczną odpowiedzial-
ność w różnych obszarach działalności firmy. 
Nie zawsze jest to proste – wymaga dobrej zna-
jomości tendencji rynkowych, cierpliwości i 
dialogu z interesariuszami. Jednak na tej pod-
stawie można z czasem wypracować rozwią-
zania, które są faktycznie korzystne zarówno 
dla biznesu, jak i jego otoczenia.

Odpowiedzialny biznes zdecydowanie le-
piej uprawia się w przygotowanym czy wyedu-
kowanym w tej dziedzinie społeczeństwie. 
Wtedy jest bardziej zyskowny dla firmy i niesie 
wiele korzyści dla interesariuszy. Nie jest to 
tylko idea, ale wniosek wyciągnięty z doświad-
czeń, jakie nasza firma zdobyła np. w ciągu 
80–90 lat obecności w Brazylii. Biznes Nestlé 
rozwijał się tam wraz z podnoszeniem na wyż-
szy poziom kultury rolnej, przetwórczej kon-
trahentów, wraz z rozwojem branży opako-
wań, z logistyką i handlem w otoczeniu firmy.

Zaangażowanie społeczne firm w Polsce 
również podlega wspomnianym prawidło-

wościom rozwojowym. Najpierw CSR utoż-
samiany był z filantropią i dobroczynnoś-
cią, czyli z działaniami zewnętrznymi 
względem biznesu. Jeśli jednak firma trak-
tuje poważnie zaangażowanie na tym polu, 
to stopniowo integruje je ze swoim bizne-
sem, oczekując, że działania te przyniosą 
obopólne korzyści.

bolesław rok
Wraz z osłabieniem się złotego rośnie zain-

teresowanie zachodnich firm współpracą z 
polskimi dostawcami jako z partnerami efek-
tywniejszymi kosztowo. Czy ten trend widocz-
ny jest też w Nestlé Polska?

małgorzata Szlendak
Ostatnie miesiące niewiele pod tym wzglę-

dem zmieniły, ponieważ większość surowców 
dostępnych w Polsce (np. olej, cukier, warzy-
wa), kupujemy na miejscu, a nie importujemy. 
Jednocześnie stawiamy kontrahentom wymo-
gi dotyczące jakości i prowadzimy w tym za-
kresie audyty. Wszyscy nasi partnerzy, aby 
móc z nami współpracować, muszą stawiać 
na jakość działania, co jest jednym z pożąda-
nych przez nas efektów CSR.

Czy zintegrowanie CSr ze strategią 
biznesową nie sprawia, że 
pozostaje tylko biznes, a CSr znika?

małgorzata Szlendak
To zależy jak rozumiemy CSR. Często, 

gdy mówimy o CSR, pojawia się pytanie: co 

to jest? I wyobrażamy sobie, że jest to jakiś 
dodatkowy element działalności firmy. Ja 
wolę zadawać pytanie: jak? Bo CSR jest po 
prostu sposobem, w jaki „robimy” biznes i 
zdobywamy zysk. Do każdego elementu 
działalności firmy – od zakupu surowców, 
poprzez produkcję, marketing, sprzedaż po 
komunikację z konsumentami – można 
przyłożyć rodzaj matrycy, o której wspomi-
nałam już wcześniej, a mianowicie: po 
pierwsze – czy przestrzegane jest prawo z 
tego zakresu działalności, po drugie – czy 
działamy w sposób zrównoważony w zakre-
sie korzystania z zasobów, i po trzecie – czy 
możemy wypracować taki program i sposób 
osiągania zysków, by wraz z nami zyskiwali 
nasi kontrahenci, partnerzy, pracownicy, 
klienci.

aleksandra Stanek
Na tym właśnie polega dojrzała odpowie-

dzialność społeczna biznesu, że CSR nie jest 
zaangażowaniem dodanym do biznesu, ale 
jego integralną częścią.

maria magdalena Winconek
Myślę, że w wielu polskich firmach CSR to 

efekt pracy jednej lub kilku osób. Jeśli 
jednak to zaangażowanie jest poważnie 
traktowane przez zarząd, to wówczas 
możemy mówić, że CSR w firmie jest na 
dobrej drodze do osiągnięcia dojrzałości. 
W BRE Banku to sam prezes firmuje za-
angażowania społeczne podejmowane 
przez bank.

CSr nie jest zaangażowaniem dodanym do biznesu, ale jego integralną częścią

Krzysztof Jakubiak
dyrektor PR w Polpharma

Tomasz Fill
dyrektor departamentu komunikacji  
w PGNiG

Bartłomiej Roch Remisko
dyrektor ds. CSR  
w Grupie Telekomunikacji Polskiej

dr Bolesław Rok
Centrum Etyki Biznesu  
Akademii Leona Koźmińskiego
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debata  odpoWiedzialny bizneS W polSCe

kiedy odpowiedzialność społeczna 
firmy jest dojrzała?

krzysztof jakubiak
Dojrzały CSR to wypadkowa zachowań 

pracowników, a nie tylko „zaangażowanie 
firmy”, bo firma jako taka jest pewną abs-
trakcją. W firmach można wprowadzić pro-
cedury i zalecenia, które tworzą presję do za-
chowywania się w określony sposób. Ale z 
odpowiedzialnością społeczną mamy do czy-
nienia dopiero wtedy, gdy ludzie tworzący 
firmę – od prezesa po pracowników na naj-
niższych szczeblach – pracują w sposób od-
powiedzialny.

bolesław rok
Niekiedy procedury i zalecenia firmowe 

sprawiają, że dobry człowiek staje się człowie-
kiem korporacyjnym, np. gdy normy zachęca-
ją sprzedawcę do zwiększania sprzedaży to 
będzie on robił wszystko, by osiągnąć ustano-
wione cele, zdobyć pochwały i przy tym zaro-
bić, a że dzieje się to ze szkodą dla wielu inte-
resariuszy, to trudno.

krzysztof jakubiak
W takich przypadkach mamy do czynienia 

z nieodpowiedzialnym biznesem, który z cza-

sem obróci przeciw sobie otoczenie i sam za-
cznie podupadać.

bartłomiej roch remisko
To nie jest do końca tak, że pracownicy wie-

dzą, czym jest CSR i potrafią sami z siebie pra-
cować w sposób odpowiedzialny. W CSR nie 
chodzi tylko o programy społeczne, lecz o spo-
sób prowadzenia biznesu. W tak dużej korpo-
racji jak Grupa Telekomunikacji Polskiej trud-
no sobie wyobrazić społeczną odpowiedzial-
ność bez kodeksu etycznego, bez pewnych 
procedur, bo to ich przestrzeganie kształtuje 
pożądane postawy.

krzysztof jakubiak
Procedury są tylko narzędziem. Odpowie-

dzialność społeczna firmy to przede wszystkim 
pochodna postaw ludzi. W firmie, którą repre-
zentuję, odpowiedzialność społeczna jest właś-
nie pochodną przykładu idącego z samej góry. 
Osoba, która jest liderem naszej organizacji, 
wyznacza standardy zachowań społecznie od-
powiedzialnych. Jeśli przywódca przeznacza 
część środków wypracowanych przez swoją 
firmę na działania społeczne, np. założywszy 
fundację wspierającą rozwój polskiej nauki, to 
tym samym tworzy dla podległych mu mene-
dżerów standard działania. Powstaje wzorzec 

zachowania, który jest implementowany w róż-
nych obszarach działalności firmy, np. w proce-
sie rekrutacji firma zwraca się uwagę, czy dany 
kandydat ma predyspozycje do działania w 
sposób odpowiedzialny i zgodny z naszym fir-
mowym systemem wartości.

tomasz fill
Sądzę, że nie ma udanej realizacji CSR w 

firmie bez budowania odpowiedzialnej relacji 
pracodawca–pracownik. Jeśli pracownik tylko 
wykonuje swoje obowiązki zawodowe i praco-
dawca nie troszczy się, by pracownik eduko-
wał się, poszerzał swoje kompetencje, a w ta-
kich firmach jak nasza dodatkowo dbał o bez-
pieczeństwo i higienę pracy, to trudno taki 
układ uznać za zgodny z zasadami CSR. Żeby 
móc tym zarządzać, w PGNiG odpowiedzial-
ność za realizację celów w zakresie CSR wpi-
saliśmy menedżerom do zadań w ramach sy-
stemu zarządzania przez cele.

jak zaszczepić CSr w sektorze mSp?

bolesław rok
W małych i średnich firmach często mamy 

do czynienia z wyraźnym przywództwem ze 
strony najczęściej właściciela. Również w 
struktura organizacyjna takich przedsię-

BeATA JuRKSCHAT
dyReKTOR dS. KOMuniKACJi i CSR W GRuPie LOTOS 
Grupa Lotos jest całkowicie polskim koncernem naftowym, ale o między-
narodowym zasięgu działalności. Dziś mamy już skodyfikowane zasady 
społecznej odpowiedzialności, stosowny kodeks postępowania i przyjęty 
system wartości. Jednak CSR - traktowany jako filozofia zarządzania orga-
nizacją, jej relacjami z partnerami i klientami, jako stosunek do otoczenia 
społecznego i środowiska naturalnego czy wreszcie dbałość o zachowa-
nie i rozwój najważniejszego kapitału, czyli własnych pracowników - wpi-
sany jest od początku istnienia firmy w zasady prowadzenia biznesu. Spo-
łeczna odpowiedzialność jest integralną częścią strategii koncernu, ale i 
przesłanką kształtującą jakość decyzji na najniższym szczeblu.
Firmy nie działają w próżni, lecz coraz silniej są uzależnione od społecz-
nej akceptacji. Brak powiązania między tym, co stanowi o kompetencjach 
firmy w danej dziedzinie i potrzebami występującymi w jej otoczeniu, pro-
wadzić może do realizacji jedynie krótkofalowych, doraźnych celów. Stra-
tegiczne wpisanie polityki społecznej w długofalowe cele biznesowe 
przedsiębiorstwa niesie pewność nie tylko racjonalnie dysponowanych 
środków na cele społeczne, ale i rzeczywistej, trwałej poprawy zarówno 
rynkowej pozycji samej firmy, jak i kondycji jej kluczowych interesariuszy. 
Zasadnicze znaczenie mają postawy ludzi. Jeśli ich codzienna praktyka 
będzie się rozmijać z korporacyjnymi deklaracjami, wtedy nawet najlepszy 
kodeks postępowania nie wpłynie na poziom społecznej odpowiedzialno-
ści. Przykład w takiej sytuacji musi iść z góry. Z jednej strony postawa za-
rządu jest przykładem dla pracowników, z drugiej zaś społeczne normy i 
zachowania pracowników powinny być przez kierownictwo dostrzegane 
i promowane. W zależności od kultury organizacyjnej firmy czasami wy-

starczające będzie słowo pochwały, czasa-
mi zaś wartości CSR powinny być formalnie 
uwzględniane w systemie okresowych ocen 
pracowników. Ma to jednak drugorzędne 
znaczenie. Najważniejsza jest zgodność mię-
dzy głoszonymi zasadami a praktyką zarząd-
czą. Jedynie w tym przypadku można mówić 
o dojrzałym pojmowaniu CSR.
 W naszej praktyce biznesowej i społecznej 
mamy często okazję współpracować z firma-
mi z sektora MSP – naszymi klientami, kon-
trahentami, dostawcami usług lub produk-
tów. Dobrym sposobem na przekonanie do idei CSR jest odpowiedni spo-
sób budowania tych relacji. I nie chodzi o dydaktykę i ukazywanie wzor-
ców korporacyjnych jako jedynie słusznych. Małe i średnie firmy mają w 
Polsce często dobrą tradycję społecznej odpowiedzialności, budowaną 
nierzadko w sposób nieuświadamiany, powodowany osobistymi pobud-
kami właścicieli czy pracowników. To, na co chcę zwrócić uwagę jako 
szansę dla rozwoju CSR, to jakość naszej współpracy oparta na wysokich 
standardach, to promowanie pewnych modeli zarządzania czy postępo-
wania przejawiających się np. w przywiązywaniu wagi do etycznych czy 
środowiskowych aspektów działalności w obustronnych relacjach. Grupa 
Lotos ma taką praktykę w obszarze bhp. Wydajemy dla naszych podwy-
konawców specjalny podręcznik promujący najlepsze metody w dziedzi-
nie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, prowadzimy szkolenia, po-
magamy doskonalić zachowania poprzez ukazywanie pożądanych wzor-
ców postępowania. 

OPINIA
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biorstw jest stosunkowo płaska – wszyscy pra-
cują razem i nie ma rozbudowanej hierarchii 
zarządzania. Czy to sprzyja uzgodnieniu dzia-
łalności tych firm z zasadami CSR?

krzysztof jakubiak
Małe i średnie firmy często angażują się w 

różne działania, które są dobrodziejstwem dla 
lokalnej społeczności, wspierają realizację 
wielu różnych projektów służących mieszkań-
com. Skąd to się bierze? Najczęściej okazuje 
się, że jest to pochodna postawy właściciela, 
który niczego nie narzuca, ale daje przykład i 
pociąga swoich pracowników do podobnych 
zachowań. Osobiście uważam, że w przypad-
ku małych i średnich firm jest to jedyna, sku-
teczna metoda zaszczepienia CSR.

Ciekawą metodą na rozwój odpowiedzial-
ności społecznej firmy jest promowanie inno-
wacyjności. W Polpharmie od ponad roku 
działa biuro innowacji, które zachęca pracow-
ników do innowacyjnego, twórczego myśle-
nia i zbiera pomysły innowacji, które można 
wprowadzić do biznesu. Zgłoszone pomysły 
są co miesiąc oceniane, duża część jest wdra-
żana do działalności operacyjnej firmy, a twór-
cy najlepszych rozwiązań są wyróżniani, 
otrzymują nagrody. W ciągu ubiegłego roku 
zgłoszono ponad 200 innowacji.

bartłomiej roch remisko
Grupa TP zatrudnia prawie 28 tys. pracow-

ników i każdy z nich może zgłosić pomysł inno-
wacyjny, niezależnie od swojej funkcji, czy sta-
nowiska. Liczy się pomysł. Firma co roku roz-
strzyga wewnętrzny konkurs TeleKreator w 
pięciu kategoriach związanych z działalnością 
biznesową firmy, a od tego roku mamy również 
oddzielny Konkurs Ekologiczny. Zwycięzcy 
otrzymują nagrody finansowe oraz możliwość 
wdrażania projektu. Konkurs zachęca pracow-
ników do rozwijania swoich kompetencji i na-
bywania nowych, niezależnie od zajmowanego 
miejsca w hierarchii. Uważam, że – zwłaszcza 
w firmach z sektora MSP – postawienie na in-
nowacyjność może być motorem rozwoju firmy 
i jej społecznego zaangażowania.

bolesław rok
Takie działania są przykładem pobudzania 

aktywności i przedsiębiorczości zarówno we-
wnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu społecznym.

maria magdalena Winconek
Innowacyjność jest dziś niezbędnym ele-

mentem rozwoju każdej firmy, niezależnie od 
jej wielkości. Skuteczne strategie biznesowe, 
stosowanie nowoczesnych technologii i – prze-
de wszystkim – wykorzystanie potencjału i 

wiedzy pracowników to klucze do osiągnięcia 
przewagi nad konkurencją i jeden z kluczo-
wych czynników, które decydują o jej prze-
trwaniu. W BRE Banku bardzo poważnie pod-
chodzimy do tej kwestii. Sami wprowadzamy 
nowoczesne produkty i usługi oraz wspieramy 
innowacyjne firmy. Dlatego 4 lata temu zaini-
cjowaliśmy badanie innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw. Chcieliśmy poznać ich poten-
cjał. Byliśmy ciekawi tego, w jaki sposób wdra-
żają innowacje, a najlepsze przykłady chcieli-
śmy pokazywać i promować. Nie ma bowiem 
chyba większego źródła wiedzy i inspiracji, jak 
podpatrywać i uczyć się od najlepszych.

jak w sposób odpowiedzialny  
zorganizować event?

magdalena Ciupak-zarzycka
Firma Johnson & Johnson powstała zaspo-

kajając potrzebę stosowania opatrunków. Dal-
szy rozwój przedsiębiorstwa jest efektem 
pracy nad zaspokajaniem potrzeb społecz-
nych. Obecnie pracujemy razem z Forum Od-
powiedzialnego Biznesu nad przygotowaniem 
poradnika dla firm z sektora MSP „Etyka i an-
tykorupcja”. Stawiamy sobie za cel upo-
wszechnianie wśród małych i średnich firm 
zbioru praktyk, które pomogą im kształtować, 
zgodnie z zasadami CSR, relacje wewnątrz 
przedsiębiorstwa i z interesariuszami w jego 
otoczeniu.

Funkcjonujemy w kilku branżach – kosme-
tycznej, medycznej i farmaceutycznej, które 
obecnie podlegają dynamicznym zmianom. 
Od początku roku realizujemy program „Sym-
fonia” adresowany do ok. 200 pracowników. 
Obecnie zaangażowało się w jego realizację 
90 osób. Chodzi o pobudzanie zaangażowa-
nia pracowników i ich odpowiedzialności za 
jakość funkcjonowania naszego biznesu w 
warunkach turbulencji rynkowych. Co cieka-
we pracownicy zaangażowani w projekt w 
nowy sposób podchodzą do swojej pracy. Na 
dalszy plan zeszły analizy słupków i wskaźni-
ków. O wiele bardziej liczy się dobra komuni-
kacja i zrozumienie w zespole, a także wza-
jemne wspieranie się. Ostatnio włączyliśmy 
się w ruch pod hasłem „Odpowiedzialny 
event”.

bolesław rok
Duże firmy organizują dużo imprez i konfe-

rencji. W jaki sposób robić to w sposób odpo-
wiedzialny?

magdalena Ciupak-zarzycka
Firma odpowiedzialna może przyjąć zało-

żenia dotyczące odpowiedzialnego realizowa-

nia eventów. Wśród nich nie może zabraknąć 
wymogu prowadzenia segregacji śmieci przez 
ośrodek konferencyjny lub hotel. Powinien on 
też współpracować z bankami żywności, aby 
przekazywać im tę zakupioną część żywności, 
która nie została zużyta w trakcie imprezy. 
Można też wymagać, by miejsce eventu było 
w określonym stopniu oświetlone światłem 
naturalnym. Podobne wymogi można też sta-
wiać ewentualnym partnerom, z którymi 
współpracujemy w trakcie przygotowania im-
prezy. Takie podejście skutkuje lepszym zarzą-
dzaniem zasobami, z których firma korzysta, 
przygotowując event, co z kolei przynosi też 
wymierne oszczędności.

bartłomiej roch remisko
Odpowiedzialność społeczna może dopro-

wadzić też do określenia polityki dużej firmy, 
choćby w zakresie zakupu i dystrybuowania 
gadżetów czy drukowania i dystrybuowania 
materiałów promocyjnych. Można np. wyklu-
czyć zakup gadżetów wyprodukowanych z 
substancji, które nie poddają się biodegradacji 
lub poddają się jej w zbyt długim czasie, oraz 
wykorzystywać e-fakturę, jak to robimy w Gru-
pie TP. Potencjalny efekt skali przy naszej wie-
lomilionowej bazie klienckiej jest ogromny.

Czy oznaką biznesu uprawianego w 
sposób odpowiedzialny są zdobyte 
certyfikaty?

bolesław rok
Świadomość firm poszerza się. W 2008 r., 

gdy przygotowując ranking pytaliśmy, czy 
firmy współpracują z podmiotami ekonomii 
społecznej, wielu respondentów nie widziało, 
o co pytamy. W tym roku widać już w odpo-
wiedziach na to pytanie większe zrozumienie 
tej materii. W jaki sposób można zweryfiko-
wać zgodność oferty ośrodka konferencyjne-
go z zasadami „odpowiedzialnego eventu”?

magdalena Ciupak-zarzycka
Jeśli firma wdroży zasady „odpowiedzial-

nego eventu” i zgodnie z nimi będzie realizo-
wać kolejne imprezy, to z czasem zdobędzie 
umiejętności weryfikowania ofert hoteli i 
ośrodków konferencyjnych. Będzie umiała ko-
rzystać z usług tych obiektów, które faktycznie 
ukrócają wszelkiego typu rozrzutność.

bolesław rok
Małe firmy dość alergicznie reagują na wy-

mogi stawiane im przez dużych partnerów. 
Jeśli ci drudzy uzależniają podjęcie współpra-
cy od uzyskania przez małą firmę różnego 
typu certyfikatów świadczących o działaniu 
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na wymaganym poziomie, to często narażają 
się na zarzut, że postępując w ten sposób, za-
mykają małym firmom dostęp do rynku. Czy 
odpowiedzialność dużych firm nie powinna 
polegać na tym, by nie tylko stawiać małym 
partnerom wymagania, ale i pomagać im 
sprostać tym wymaganiom, a tym samym 
podciągnąć je na wyższy poziom funkcjono-
wania?

małgorzata Szlendak
Z wymagań dotyczących jakości nie można 

rezygnować, jeśli chce się zapewnić odpo-
wiedni jej poziom w całym procesie produkcji. 
Ale oczywiście Nestlé oferuje pomoc w uzy-
skaniu właściwych standardów, tam gdzie jest 
to możliwe. W wielu krajach – zwłaszcza tych 
rozwijających się – szkolimy np. plantatorów i 
hodowców, by mogli uzyskiwać wysokiej jako-
ści surowce. Takie, które z kolei spełniają 
nasze standardy zakupu. Postawa odpowie-
dzialności oraz chęć wypracowywania właści-
wych kryteriów współpracy powinna jednak 
cechować obie strony, a nie tylko duży biznes.

maria magdalena Winconek
BRE Bank proponuje swoim korporacyj-

nym klientom korzystanie z serwisu interne-
towego bizsupport.pl, gdzie mogą w trybie  
on-line zapoznać się z zasobami wiedzy o za-
rządzaniu biznesem. Autorami eksperckich 
opracowań i porad są uznane w Polsce i w 
świecie autorytety.

bolesław rok
Współczesny biznes nabiera cech działal-

ności edukacyjnej, najpierw skierowanej do 
wewnątrz – do pracowników, a także na ze-
wnątrz – do kontrahentów i klientów.

Czy klienci mogą wierzyć 
przekazom edukacyjnym firm, gdy 
są świadomi, że firmy dążą do 
zwiększania sprzedaży?

bartłomiej roch remisko
Klient często nie zna dokładnie produktu, 

który pragnie kupić. W takich przypadkach 
odpowiedzialność społeczna firmy polega na 
tym, by mu udzielić wyczerpujących informa-
cji. Zresztą z roku na rok zwiększa się ze-
wnętrzna presja na firmy, by więcej i lepiej in-
formowały o sobie i swoich produktach. Przy 
czym to się nie kłóci z dążeniem do rozwijania 
sprzedaży. Osiągnięcie tego celu jest przecież 
uzależnione od klientów, którzy oferowany im 
produkt kupią lub nie. Klienci korzystają z in-
formacji firm, ale nie traktują ich jako instruk-
taż czy rozkaz. Raczej jako przekaz, który po-

zwala im samym zastanowić się, co warto 
kupić, który produkt lepiej odpowie na ich po-
trzeby. Na tym zresztą polega dojrzałość kon-
sumencka i odpowiedzialne korzystanie przez 
konsumentów z wolnego rynku. W interesie 
biznesu leży edukowanie klienta i budowanie 
jego świadomości. I nie robimy tego sami, bo i 
federacje konsumentów, i urzędy regulacyjne, 
rząd, i organizacje społeczne robią to wraz z 
nami. Obopólność korzyści to w tym zakresie 
klucz do sukcesu CSR.

bolesław rok
Czy można oczekiwać od biznesu rzetelnej 

i pełnej informacji, skoro codziennie jesteśmy 
świadkami niedostatków w tej informacji, np. 
w przekazach instytucji finansowych?

krzysztof jakubiak
Należy przyjąć, że reklama to przede 

wszystkim przekaz emocjonalny, który ma 
zbudować pozytywne nastawienie klienta do 
danej marki. Informacja zaś to przekaz racjo-
nalny, który ma na celu dostarczenie wiedzy. 
Jeśli mówimy o komunikacji marketingowej, 
to nie należy spodziewać się pełnej informacji, 
bo jest to często po prostu technicznie niemoż-
liwe. Natomiast jeśli mówimy o informacji na 
temat produktu, np. dołączonej do niego w 
formie ulotki, to tu należy domagać się możli-
wie wyczerpującego i rzetelnego przekazu. 
Klient ma prawo do uzyskania pełnej informa-
cji. Doskonale spełnia tę rolę internet, gdzie 
można opublikować pełną informację, dostęp-
ną dla każdego w dowolnym czasie.

magdalena Ciupak-zarzycka
Reklama nie powinna wprowadzać w błąd, 

ale odpowiedzialność konsumenta powinna 
polegać na tym, by przy wyborze określonego 
produktu nie kierować się wyłącznie reklamą. 
Reklama nie daje kompletu informacji i nie 
edukuje, lecz jedynie zachęca.

tomasz fill
Myślę, że oczekiwania klientów wobec ko-

munikacji marketingowej rosną i będą z bie-
giem czasu coraz wyższe. Firmy mogą i po-
winny wykorzystać takie nastawienie konsu-
menckie jako szansę na szeroko rozumianą 
edukację swoich klientów.

bartłomiej roch remisko
Przeprowadziliśmy ostatnio analizę mie-

sięcznej kampanii wizerunkowej dotyczącej 
„Bezpiecznych Mediów” dotyczącej ofero-
wanych przez Grupę TP usług: telefonii sta-
cjonarnej, komórkowej, internetu i telewi-
zji. Odbiorcy wysoko ją ocenili, choć nie 

była to kampania typowo marketingowa, 
nie zawierała informacji o cenach, o promo-
cjach itd. Była to raczej kampania edukacyj-
na, budująca świadomość rodziców na 
temat potencjalnych zagrożeń związanych z 
mediami elektronicznymi, a także sposoba-
mi ochrony przed nimi dzieci. Okazało się, 
że odbiorcy ocenili ją bardzo wysoko. Jej po-
zytywny odbiór na pewno przełoży się też 
na osiągnięcie lepszych wyników sprzeda-
żowych.

na czym polega marketing 
prowadzony w sposób społecznie 
odpowiedzialny?

krzysztof jakubiak
Z marketingiem społecznie odpowiedzial-

nym mamy do czynienia wówczas, gdy firmie 
opłaca się to samo, co jej interesariuszom i 
klientom, a także całemu społeczeństwu, a 
więc, gdy nie ma przegranych, bo wszyscy wy-
grywają.

aleksandra Stanek
Jeśli mamy do czynienia z dojrzałym biz-

nesem, to możemy oczekiwać, że taka firma 
poprawnie rozumie wartość i przydatność 
edukacyjnego oddziaływania na rynek. Dla 
takich przedsiębiorstw edukowanie klientów 
jest z wielu powodów opłacalne, także ko-
mercyjnie.

maria magdalena Winconek
Fundamentem odpowiedzialnego marke-

tingu jest uczciwa i przejrzysta komunikacja z 
klientami. Banki są bardzo aktywne reklamo-
wo, a sposób, w jaki promują swoje produkty 
wywiera duży wpływ na otoczenie. W BRE 
Banku wprowadziliśmy kanon etyki w rekla-
mach, w którym jasno określamy, w jaki spo-
sób zachęcamy klientów do naszych produk-
tów, nie wprowadzając ich w błąd. Co do dzia-
łań marketingowych promujących działania 
CSR można obecnie zauważyć, że gdzieś znik-
nęły wielkie przedsięwzięcia medialne z bu-
dżetami liczonymi w dziesiątkach i setkach ty-
sięcy zł.

bartłomiej roch remisko
Rzeczywiście budżety zredukowano i zaraz 

ściganie się o obecność w mediach, konkuro-
wanie o to, kogo będzie w nich więcej, osłabło. 
Osobiście czuję się z tym dobrze. Uważam, że 
powinniśmy skupić się na naszych progra-
mach CSR i na zapewnieniu im ciągłości. Licz-
my też na odpowiedzialne podejście mediów 
do tematu CSR.
debatę prowadził i relację opracował Krzysztof Polak

debata  odpoWiedzialny bizneS W polSCe
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neStlé  odpoWiedzialność globalnego lidera branży SpożyWCzej

nestlé dysponuje największym, pry-
watnym zapleczem badawczym w 
dziedzinie żywienia.

Potrzeby żywieniowe W 2008 r. firma 
Nestlé zainwestowała około 1,98 miliarda 
CHF w 26 swoich centrach badawczo–tech-
nologiczno–rozwojowych zajmujących się 
żywnością i napojami oraz w szeroką sieć ze-
wnętrznych jednostek stowarzyszonych z 
firmą. W szczególności stawia na rozwój swo-
jej obecności w Chinach. Służą temu dalsze in-
westycje w istniejące już centrum badawczo–
rozwojowe w Szanghaju i w nowe centrum 
badań i rozwoju Nestlé w Pekinie, otwarte w 
październiku 2008 r.

Jakość żywności Poprzez swoje produk-
ty firma stara się przyczyniać do poprawy ja-
kości odżywiania i zdrowia konsumentów. 
Aby to osiągnąć, podejmuje działania mają-
ce na celu zmniejszenie zawartości cukru, soli 
i tłuszczu w swoich produktach, przy jedno-
czesnym utrzymaniu smaku, wartości odżyw-
czych i bezpieczeństwa żywności.
W okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2007 
r. Nestlé zmniejszyła zawartość cukru w swo-
ich produktach o 290 tys. ton. Firma ta jest po-
nadto największym na świecie producentem 
żywności wzbogaconej o mikroskładniki – że-
lazo, witaminy i minerały niezbędne dla zdro-
wia. W odpowiedzi na niedobór mikroskład-
ników w pożywieniu mieszkańców krajów 
rozwijających się Nestlé oferuje produkty 
mleczne Nido w przystępnych cenach, wzbo-
gaconych tak aby odpowiadały na niedobory 
odżywcze na każdym z rynków. Po trzech la-
tach firma planuje dotrzeć do 11 mln konsu-
mentów na całym świecie.

w kraJach rozwiJaJących się Nestlé 
opracowała osobną strategię biznesową, aby 
sięgnąć jeszcze niżej, ku podstawie piramidy 
dochodów, poprzez produkty z kategorii PPP 
(popularly positioned products – produktów 
łatwo dostępnych). Oferują one wartości od-
żywcze po niższych cenach, często poprzez 

nowe systemy dystrybucji bezpośredniej. Za-
angażowanie firmy Nestlé w rozwój obszarów 
wiejskich ma także znaczący wpływ na odży-
wianie rolników, pracowników i dostawców 
należących do łańcucha wartości Nestlé, jak 
również konsumentów, którzy mają szerszy 
dostęp do odżywczej żywności.

zaPobieganie otyłości Elementem za-
pobiegania otyłości i promocji kontrolowa-
nia wagi ciała jest tworzenie takich produk-
tów jak Stouffer’s Lean Cuisine w USA. W 
oparciu o kontrolę wielkości porcji oraz li-
mity liczby kalorii dania mrożone oraz prze-
kąski Lean Cuisine umożliwiają Ameryka-
nom spożywanie większej ilości warzyw i 
produktów pełnoziarnistych. Nestlé Wa-
ters ma na celu oferowanie napojów o zero-
wej lub niskiej liczbie kalorii, które zastępu-
ją napoje wysokokaloryczne, w wygodnych 
i bezpiecznych opakowaniach. Program 
Jenny Craig wspiera mieszkańców Amery-
ki Północnej i Australii, którzy chcą zrzu-
cić zbędne kilogramy, poprzez porady oraz 
ofertę niskokalorycznych dań.

sPecyficzne Potrzeby Nestlé jest lide-
rem pod względem zapewniania rozwiązań 
żywieniowych dla osób ze specyficznymi po-
trzebami żywieniowymi. Obecnie w ponad 
100 krajach Nestlé Nutrition oferuje odżywczą 
żywność dla niemowląt oraz kaszki, niezbęd-

ne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dzie-
ci. Firma Nestlé jest zaangażowana w promo-
wanie karmienia piersią jako najlepszej formy 
odżywiania niemowląt. Dla matek, które nie 
karmią piersią, firma oferuje odżywki dla nie-
mowląt, w celu zastąpienia powszechnie sto-
sowanych substytutów mleka matki, takich 
jak mleko krowie lub skrobia i woda. Nestlé 
Nutrition oferuje także produkty Performan-
ce Nutrition dla sportowców oraz produkty 
dla osób z problemami zdrowotnymi. Kluczo-
wym biznesem jest także żywność Healthca-
re Nutrition, zaspokajająca potrzeby pacjen-
tów szpitali oraz rezydentów domów opieki, 
z których, jak zbadano, połowa nieprawidło-
wo się odżywia.

edukacJa konsumentów Nestlé sta-
wia sobie za cel umożliwienie konsumentom 
podejmowania właściwych wyborów doty-
czących odżywiania się i stylu życia. Poprzez 
wiele programów i działań edukacyjnych już 
około 9,1 miliona konsumentów na całym 
świecie zdobyło wiedzę na temat wagi odży-
wiania, zdrowego jedzenia oraz aktywności 
fizycznej. Tylko wcześnie rozpoczęta eduka-
cja żywieniowa może odegrać znaczącą rolę 
w rozwoju zdrowych dzieci – dlatego też tak 
duży nacisk kładziony jest w tej kwestii na 
edukację w szkołach.

inicJatywy lokalne Sztandarowymi 
działaniami Nestlé na rynku polskim są: ogól-
nopolska akcja „Jedz smacznie i zdrowo” pro-
wadzona wraz z partnerami handlowymi 
oraz specjalnie przygotowany i umieszcza-
ny na opakowaniach produktów Kompas Ży-
wieniowy Nestlé zawierający wiele istotnych 
informacji żywieniowych. Jako członek Pol-
skiej Federacji Producentów Żywności Nestlé 
wspiera program edukacyjny „Trzymaj formę” 
prowadzony przez tę organizację oraz Główny 
Inspektorat Sanitarny. Program promuje zasa-
dy zbilansowanej diety i aktywności fizycznej 
wśród młodzieży. W ciągu ostatnich trzech lat 
objął on swoim zasięgiem 2,2 mln uczniów.

Bartosz Rowiński

biznes nie może godzić w interesy 
udziałowców, kontrahentów i społeczeństwa

IBiznes prowadzony w sposób odpowiedzialny to w wydaniu Nestlé tworzenie 
wspólnej wartości zarówno dla udziałowców firmy, jak i dla jej otoczenia. Szukanie 
takich rozwiązań dotyczy każdego obszaru działalności firmy.

nestle na świecie

• Nestlé zatrudnia 283 tys. pracowników 
na całym świecie

• W 2008 r. firma przeznaczyła 16 mld 
CHF na wynagrodzenia

• Całkowite wydatki kapitałowe Nestlé w 
2008 r. wyniosły 4,9 mld CHF, z czego 
1,7 mld w krajach rozwijających się

• Nestlé współpracuje z około 165 tys. 
dostawców, od których w 2008 r. zaku-
piła surowce o wartości 22,5 miliarda 
CHF

• W ubiegłym roku firma zapłaciła 3,2 mld 
CHF podatków dochodowych
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pgnig  zaChoWania gWarantuje miSja firmy

Wykorzystanie gazu ziemnego 
jako paliwa oznacza nie tylko 
znaczną redukcję emisji zanie-

czyszczeń do powietrza, ale także pozwala 
na zmniejszenie energochłonności wielu 
procesów technologicznych w przemyśle.

gaz dla transPortu PGNiG promuje wy-
korzystywanie gazu ziemnego nie tylko w 
energetyce, przemyśle i gospodarstwach do-
mowych, ale także w transporcie – w postaci 
sprężonej (CNG) – jako paliwa do pojazdów. 
Wykorzystanie CNG oznacza mniej szkodli-
wych substancji, brak sadzy, obniżony poziom 
hałasu w porównaniu z benzyną lub olejem 
napędowym. Segment ten dynamicznie rośnie 
na świecie – po drogach porusza się ponad 4,3 
mln pojazdów napędzanych CNG. W Polsce to 
wciąż raczkujący rynek. Szacuje się, że mamy 
około 1,7 tys. pojazdów zasilanych CNG, które 
są obsługiwane przez 29 stacji PGNiG. 

dobrowolne samoograniczenie W 
PGNiG standardem jest dbałość o środowisko 
w całej działalności – począwszy od poszuki-
wań i eksploatacji złóż gazu i ropy, poprzez 
magazynowanie paliw do ich dystrybucji. We 
wszystkich tych obszarach PGNiG minimali-
zuje negatywny wpływ na przyrodę. Działa-
nia mają charakter stałego dobrowolnego sa-
moograniczenia, połączonego z monitorowa-
niem swojej aktywności. 
Kluczowym narzędziem realizacji takiej posta-
wy są wdrożone i certyfikowane w większości 
oddziałów i spółek Grupy Kapitałowej PGNiG 

systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ), 
zgodne z normą PN-EN ISO 14001, a w spół-
kach operujących na rynkach zagranicznych z 
międzynarodowymi standardami zarządzania 
HSE (Health, Safety and Environment). O 
efektywności PGNiG w tym zakresie świadczy 
fakt, że żadne z jej przedsięwzięć realizowa-
nych w 2007 r. w rejonie Obszarów Natura 
2000 nie spowodowało konieczności wykona-
nia tzw. kompensacji przyrodniczej, czyli dzia-
łań prowadzących do wyrównania szkód do-
konanych w środowisku i przywrócenia rów-
nowagi przyrodniczej na danym terenie.

w zgodzie z Przyrodą SZŚ to również ko-
rzyści związane ze zwiększeniem zaufania inte-
resariuszy PGNiG. Stosowanie tych systemów, 
poza wzrostem świadomości ekologicznej pra-
cowników, przynosi firmie korzyści biznesowe 
– zmniejszenie kosztów jej działalności. Nowe 
technologie to także większa efektywność zu-
życia surowców, wody i energii, ograniczanie 
emisji gazów i pyłów, emisji hałasu, właściwa 
gospodarka odpadami (selektywna zbiórka, 
odzysk, składowanie w górotworze).
Dużą wagę ma dla PGNiG aktywność w zakre-
sie likwidacji skutków jej działalności lub dzia-
łalności jej prawnych poprzedników. Zrekul-
tywowane przez PGNiG grunty i nieruchomo-
ści nie tylko przestają być potencjalnym źród-
łem zanieczyszczenia, ale są przywracane do 
obiegu gospodarczego.
4 instalacje oddziałów spółki – w Zielonej Górze 
(dwie), Odolanowie i w Mogilnie – uczestniczą 
w systemie handlu uprawnieniami do emisji 

CO2.  W 2008 r. łączna wielkość ich emisji oka-
zała się mniejsza, niż wynika to z przydziału w 
Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień Emisji 
CO2 na lata 2008–2012. Od 2008 r. spółka pu-
blikuje roczny raport środowiskowy.

wkład eksPertów Pracownicy PGNiG są 
doradcami grup roboczych Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
(SITPNiG), Polskiej Izby Paliw Płynnych czy 
Izby Gospodarczej Gazownictwa. Spółka po-
siada unikalne w Polsce i wieloletnie kompe-
tencje w zakresie zastosowania wychwytu i 
bezpiecznego składowania CO2 w górotwo-
rze (CCS – Carbon Capture and Storage). Ma 
to trudne do przecenienia znaczenie w kon-
tekście przyszłych, koniecznych do podjęcia 
przez Polskę, przedsięwzięć ograniczających 
emisję CO2 do atmosfery (gaz cieplarniany) 
dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym 
(Protokół z Kioto).
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badaw-
cze w Warszawie PGNiG, jako pierwsze labora-
torium w kraju i zapewne jedne z nielicznych w 
Europie, uzyskało certyfikat akredytacji w za-
kresie kontroli układów pomiarowych i oceny 
analizatorów procesowych dla paliw pod 
względem szacowania emisji zanieczyszczeń.
Wkrótce PGNiG, wspólnie z Pricewaterhouse-
Coppers, zorganizuje pierwszą ogólnopolską 
konferencję z cyklu „Odpowiedzialna energia”. 
Będzie ona poświęcona wyzwania zrównowa-
żonego rozwoju w branży energetycznej.

Bartosz Rowiński

odpowiedzialny biznes dba o środowisko

IDbałość o środowisko wynika wprost z misji PGNiG, która deklaruje zapewnienie 
niezawodnych i bezpiecznych dostaw energii z gazu ziemnego, energii przyjaznej  
dla środowiska naturalnego.

GRzeGORz SOJSKi
dyReKTOR BiuRA OCHROny śROdOWiSKA W PGniG
Przez wiele lat struktury odpowiedzialne za ochronę 
środowiska w PGNiG realizowały wiele różnorodnych 
działań i inicjatyw na rzecz racjonalnego korzystania 
z zasobów środowiska. Dość powiedzieć, że choć w 
roku ubiegłym po raz pierwszy opublikowany został 
nasz Raport Środowiskowy, to był on przygotowywa-
ny w GK PGNiG już od 10 lat. Obecnie idea ta zyskała 
wymiar strategiczny.
W 2008 r., przy okazji ogłoszenia nowej strategii biz-
nesowej dla GK PGNiG na lata 2008–2015, podję-
to prace nad strategią odpowiedzialności społecz-

nej i zrównoważonego rozwoju. Strategia CSR w GK 
PGNiG, harmonijnie łącząca etyczne i ekologiczne 
aspekty z efektywnością, ma zawierać sumę najlep-
szych praktyk w tym zakresie, w szczególności praktyk 
proekologicznych. Włączymy do niej aspiracje zgod-
ne ze strategią biznesową PGNiG i zobowiązania wy-
nikające z przynależności PGNiG do Global Compact 
i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To powinno za-
gwarantować utrzymanie przez spółkę najwyższych 
standardów ochrony środowiska także w przyszłości.

OPINIA
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Czy CSr to w polskim biznesie idea 
nieznana?
– W ciągu ostatnich 2–3 lat obserwujemy 

silny rozwój CSR w Polsce, a także rosnące za-
interesowanie mediów tym tematem. Świado-
mość tego, czym w rzeczywistości jest CSR, 
rośnie, a co za tym idzie, obserwujemy coraz 
więcej firm, które prowadzą swój biznes w 
sposób odpowiedzialny społecznie.

Pierwsze interpretacje społecznej odpowie-
dzialności biznesu krążyły wyłącznie wokół 
dobroczynności, filantropii, wolontariatu, 
sponsoringu, czyli różnych form wydawania 
przez firmę pieniędzy na cele społeczne. 
Obecnie firmy rozumieją, iż społeczna odpo-
wiedzialność biznesu powinna przejawiać się 
w codziennych działaniach i dotykać każdego 
obszaru aktywności biznesowej: od produkcji, 
przez sprzedaż, marketing, relacje z klienta-
mi, lokalną społecznością, instytucjami rządo-
wymi, organizacjami społecznymi, a także 
konsumentami i pracownikami.

 jak długo trzeba dochodzić do 
takiego traktowania CSr?
– Ważne jest, by działania CSR-owe prowa-

dzić zgodnie z oczekiwaniami różnych grup 

interesariuszy. Grzechem wielu firm pozosta-
je zaangażowanie w tym obszarze niezgodne 
z oczekiwaniami otoczenia. Prowadzi to z cza-
sem do bronienia przez firmy swoich działań 
lub do rezygnacji z nich. Wyższym stopniem 
wtajemniczenia w CSR jest takie zaangażowa-
nie, które wynika ze zobowiązań podjętych 
przez firmę w odpowiedzi na oczekiwania wy-
rażone przez różne grupy interesariuszy w 
dialogu społecznym. Takie nastawienie jest 
możliwe wtedy, gdy firma przeszła od proce-
su: „decyzja – działanie – obrona”, do postępo-
wania: „słuchanie – decyzja – działanie”. Od 
2003 r. tak właśnie wygląda zaangażowania 
CSR w British American Tobacco Polska (BAT) 
i jest ono spójne z globalną strategią firmy. 
Odpowiedzialność BAT jest jednym z trzech 
kluczowych filarów strategii firmy, zarówno 
na poziomie globalnym, jak i na rynku lokal-
nym. Koncepcję dialogu społecznego BAT rea-
lizuje konsekwentnie i ma już za sobą 2 cykle 
dialogu zakończone wydaniem Raportu Od-
powiedzialności Społecznej. Raport BAT, jako 
jedynej w Polsce firmy, jest zgodny ze standar-
dami AA1000AS. Pozwala to nam dalej dosko-
nalić zaangażowanie CSR i jednocześnie ge-
nerować wartości dla partnerów społecznych.

 Czy miarą dojrzałego traktowania 
CSr jest wpisanie tej aktywności  
w strategię?
– Nim do tego dojdzie trzeba najpierw 

spełnić kilka warunków. Temat musi zostać 
zrozumiany i zaaprobowany przez zarząd. 
Potem potrzebna jest konsekwencja i zacho-
wanie ciągłości zaangażowania firmy na tym 
polu. Warto powołać osobę lub zespół, który 
będzie wdrażał i monitorował działania CSR. 
W końcu, co jest tu bardzo ważne, potrzebna 
jest dobra komunikacja, która pozwoli zbu-
dować zrozumienie pracowników firmy dla 
CSR i zachęcić ich do zaangażowania. Para-
frazując znane powiedzenie Miltona Fried-
mana, że biznesem biznesu jest biznes, nale-
żałoby dziś powiedzieć, że biznesem biznesu 
jest odpowiedzialny biznes. Globalne trendy 
w gospodarce dowodzą, że dla inwestorów 
coraz bardziej istotne jest to, czy firma działa 
odpowiedzialnie. Na Wall Street stworzono 
wskaźnik Dow Jones Sustainability Index, 
który zrzesza firmy odpowiedzialne społecz-
nie. Przynależność do grupy takich firm jest 
nobilitacją, a jednocześnie nie jest dane raz 

na zawsze – co roku lista firm w tym indeksie 
jest aktualizowana. Grupa British American 
Tobacco jest notowana w tym indeksie nie-
przerwanie od 7 lat.

O dojrzałości CSR możemy mówić wtedy, 
gdy firma przez swoją działalność maksymali-
zuje zysk zarówno dla akcjonariuszy jak i dla 
swojego otoczenia.

 a jak CSr powinien wpływać na 
działania marketingowe?
– W przypadku firmy tytoniowej odpowie-

dzialny marketing zyskuje zupełnie inny wy-
miar. Nie chodzi tu tylko o przestrzeganie 
prawa. Działania samoograniczające w tym 
obszarze są przejawem głębokiej odpowie-
dzialności firmy. W 2001 r. BAT było współau-
torem zbioru dobrowolnych Międzynarodo-
wych Standardów Marketingowych. W 2007 
r. zostały one zaktualizowane. Chodzi w nich 
o poddanie się większym ograniczeniom niż 
wymaga tego lokalne prawo we wszystkich 
dziedzinach marketingu: od reklamy produk-
tu, przez materiały promocyjne, aż po kontakt 
z klientem.

Rozmawiał Krzysztof Polak

odpowiedzialność firmy polega na podejmowaniu 
zobowiązań wynikających z dialogu społecznego

I  Społeczna odpowiedzialność 
firmy powinna przejawiać się 
we wszystkich obszarach jej 
aktywności biznesowej.

britiSh ameriCan tobaCCo rozmaWiamy z magdaleną Szumną

inicjatywy społeczne bat

• Akademia Augustowska – program edu-
kacji i aktywizacji młodzieży w wieku  
18–26 lat z okolic Augustowa prowadzo-
ny we współpracy z Fundacją Rozwoju 
Przedsiębiorczości, 

• Fundacja Rewita – Dom pod Sosnami – 
wolontariat pracowniczy,

• International Marketing Standards – od-
powiedzialny marketing wyrobów tyto-
niowych; normy samoograniczajace BAT 
w obszarze marketingu produktów,

• Walka z przemytem wyrobów tytonio-
wych we współpracy m.in. ze służbą 
celną, strażą graniczną i policją,

• Przeciwdziałanie paleniu wśród nielet-
nich – wsparcie programów edukacyj-
nych oraz odpowiedzialnej sprzedaży 

Wyróżnienia

• „Dialog Społeczny 2006” – wyróżnie-
nie w konkursie na najlepszy raport spo-
łeczny roku 2007,

• EU CSR Award 2008 – BAT Polska wy-
różniona wśród 21 firm najbardziej od-
powiedzialnych społecznie w Europie,

• Partner Polskiej Ekologii 2009

Magdalena Szumna, kierownik ds. dialogu 
społecznego w British American Tobacco Polska.
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metro group  program ośWiatoWy 

mETRO Group we współpracy z 
polskimi szkołami realizuje pro-
gram METRO Edukacja. Chodzi 

o kształcenie młodzieży w zakresie nowo-
czesnego handlu. Projekt skierowany jest 
do uczniów techników handlowych i za-
sadniczych szkół zawodowych. Ma na celu 
zapoznanie ich ze specyfiką pracy w nowo-
czesnych placówkach handlowych. Pro-
gram zyskał aprobatę Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej i kuratoriów oświaty.

kształcenie zawodowe METRO Group 
zainicjowało kształcenie zawodowe młodzieży 
w dziedzinie nowoczesnego handlu, gdyż Pol-
ska jest tu jednym z najbardziej konkurencyj-
nych rynków w Europie. Powstaje wiele cen-
trów handlowych, w których potrzebni są wy-
kwalifikowani specjaliści. METRO Edukacja 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom – uzupeł-
nia szkolną edukację o przekaz wiedzy prak-
tycznej. Integralną jego częścią są miesięczne 
praktyki i cykl zajęć warsztatowych.

wiedza Praktyków W każdej ze szkół 
biorących udział w programie nauczyciele 

wraz z ekspertami Centrum Kształcenia Za-
wodowego Handlowców w Niemczech doko-
nali modyfikacji programów nauczania. Do 
sukcesu realizacji projektu przyczynili się za-
angażowani opiekunowie praktyk w marke-
tach i nauczyciele.

Projekt METRO Edukacja umożliwia uczniom: 
(1) zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu przed-
siębiorstw handlowych i ich organizacji, (2) 
poznanie podstaw marketingu oraz nowocze-
snych technik sprzedaży i obsługi klienta, (3) 
poznanie zasad prowadzania inwentaryzacji i 

zarządzania asortymentem. Uczestnicy uczą 
się też korzystać z programów komputero-
wych służących m.in. do wystawiania faktur i 
obsługi dostaw towarów. Część tej wiedzy 
uczniowie zdobywają w marketach pod opie-
ką specjalistów.

Praktyka z certyfikatem Istotnym ele-
mentem projektu jest miesięczny program 
praktyk zawodowych w placówkach handlo-
wych METRO Group w Niemczech. Co roku 
grupa najlepszych uczestników programu w 
Polsce wyjeżdża do Niemiec na praktyki za-
wodowe. Mogą oni zdobyć certyfikat Nie-
mieckiej Izby Przemysłowo–Handlowej w 
Magdeburgu oraz Polsko–Niemieckiej Izby 
Przemysłowo–Handlowej w Warszawie, który 
potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności. W 
roku szkolnym 2007/2008 kurs certyfikacyj-
ny odbył się po raz pierwszy w Polsce. W roku 
2009/2010 ponownie odbędzie się kurs certy-
fikacyjny w trzech miastach w Polsce. Certy-
fikat Niemieckiej Izby Przemysłowo–Handlo-
wej może być dla wielu uczniów kluczem do 
otrzymania pracy w nowoczesnym handlu.

Paweł Szaruga

Wzmacnianie praktycznych aspektów 
edukacji w szkołach średnich

IProjekt METRO Edukacja wychodzi naprzeciw potrzebie 
uzupełnienia szkolnej edukacji o przekaz wiedzy praktycznej 
dotyczącej współczesnego handlu.

program edukacyjny – efekty

• Program METRO Edukacja jest realizo-
wany w 25. technikach handlowych i za-
sadniczych szkołach zawodowych.

• Uczestniczy w nim ponad 1,2 tys. 
uczniów.

• Ukończyło go 1570 absolwentów, którzy 
po zdaniu egzaminu otrzymali dwujęzycz-
ne certyfikaty METRO Group.

• METRO Group wyposażyła w pracownie 
komputerowe 6 szkół, które jako pierw-
sze przyłączyły się do programu.
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Cadbury Wedel  obSzar StrategiCzny firmy

rodowód zaangażowania Cadbury 
wywodzi się z rodzinnej firmy, podobnie jak 
marka Wedel. W XVIII i XIX wieku zarówno 
rodzina Cadbury, jak i rodzina Wedlów ucho-
dziły nie tylko za przedsiębiorców, ale i filan-
tropów. Dali się poznać otoczeniu z jakościo-
wych produktów, ale również z zaangażowa-
nia na rzecz swoich pracowników i społecz-
ności w otoczeniu firm. W tamtych odległych 
czasach nie prowadziło się debat na temat od-
powiedzialności społecznej biznesu, czy etyki 
w zarządzaniu. Mimo to działania prospołecz-
ne zostały w sposób naturalny wpisane w pro-
wadzenie biznesu zarówno przez rodzinę We-
dlów, jak i rodzinę Cadbury, np. Wedel pod-
czas okupacji (1939–1944) magazynował 
żywność i rozdawał ją potrzebującym.
Obecnie firma Cadbury Wedel czerpie z 
tego ponad 150-letniego dziedzictwa i kon-
tynuuje je zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w przyjętej przez tę firmę całościowej strate-
gii biznesowej.

wolontariat Pracowniczy Jedną z 
kluczowych aktywności CSR jest program 
wolontariatu pracowniczego prowadzony 
od kilku lat wspólnie z Centrum Wolontaria-
tu. Pracownicy Cadbury są zachęcani do re-
alizowania własnych projektów społecznych. 
Firma daje im możliwość uzyskania grantów 
na sfinansowanie realizowanych samodziel-
nie autorskich projektów społecznych.
Od kilku lat firma współpracuje z Bankami 
Żywności. Przekazuje swoje produkty wielu 
różnym organizacjom pozarządowym, które 

trafiają następnie do potrzebujących. Wspiera 
też organizacje społeczne, znajdujących się w 
sąsiedztwie fabryk Cadbury. Współpracując z 
nimi włącza się w życie lokalnych społeczności.

wsPółPraca z organizacJami Przykła-
dem wspomnianej kooperacji są działania na 
warszawskiej Pradze, gdzie od lat firma współ-
pracuje ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla 
Dzieci”, niosącym pomoc dzieciom z trudnych 
środowisk. Partnerom udało się zorganizować 
wiele projektów społecznych z zakresu wo-
lontariatu pracowniczego. W 2008 r. zachęcili 
praskie dzieci do realizacji swoich fotograficz-
nych i filmowych pasji pod okiem ekspertów. W 
efekcie powstały 2 kalendarze Dzieci Pragi, wy-
stawy prac dzieci i festiwal filmów krótkome-
trażowych nakręconych przez podopiecznych 
Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”. Dzie-
ci fotografowały portrety mieszkańców Pragi, 
praskie detale architektoniczne i uchwycone na 
żywo sceny z ulic. Najlepsze zdjęcia trafiły do 
kalendarza, a dochód z jego sprzedaży zasilił 
fundusz wspomnianego Stowarzyszenia.
Podobne działania Cadbury prowadzi też w 
gminie Kobierzyce i w gminie Skarbimierz, 
gdzie znajdują się fabryki tej firmy. We wsi 
Solna Cadbury wspiera świetlicę środowisko-
wą dla najuboższych dzieci, a w Brzegu miej-
scowy dom dziecka.

Program dla Pracowników Jednym z 
programów CSR, skierowanym bezpośrednio 
do pracowników Cadbury, jest inicjatywa „Ktoś 
na Ciebie Czeka”. Chodzi o edukację pracowni-

ków w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Co-
dziennie kilkuset z nich wyrusza w trasy samo-
chodami. Dlatego edukacja w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy, bezpiecznych zachowań 
na drodze, testów praktycznych jest aktywno-
ścią na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeń-
stwa pracy. Program ten Cadbury realizuje we 
współpracy z ratownikami drogowymi, leka-
rzami i policją. Raz do roku organizuje też kon-
kurs na najlepszych kierowców w firmie.

zaangażowanie w ekologię 2 lata 
temu Cadbury zainicjowało w skali global-
nej program pod hasłem „Purple Goes Green” 
(nazwa pochodzi od korporacyjnego fioleto-
wego koloru firmy). Zakłada on znaczne re-
dukcje w zakresie emisji CO2 jak również zu-
życia wody oraz opakowań przez tę firmę. Zo-
bowiązania zostały określone w perspektywie 
do 2020 r. W wyniku tego wszystkie prowa-
dzone przez Cadbury biznesy, w tym na tere-
nie Polski, przyjęły swoje zobowiązania ekolo-
giczne, aby sprostać zobowiązaniom określo-
nym w programie globalnym.
W ramach tej strategii, w 2008 r., Cadbury włą-
czył się też w program „Szkoły dla Ekorozwo-
ju”, prowadzony przez Fundację Partnerstwo 
dla Środowiska. Chodzi o zachęcanie szkół do 
realizowania ekologicznych projektów, prze-
kładających się na zmianę podejścia najmłod-
szych pokoleń do ochrony środowiska natural-
nego. Program ten Cadbury rozpoczął na Dol-
nym Śląsku i realizuje go wspólnie z Fundacją 
oraz władzami lokalnymi miasta Brzeg.

Paweł Szaruga

odpowiedzialni pracownicy 
tworzą odpowiedzialny biznes

IOdpowiedzialny biznes w praktyce Cadbury polega na długofalowych działaniach  
na rzecz kluczowych interesariuszy firmy – nie tylko społeczności lokalnych,  
lecz także pracowników, konsumentów, dostawców i środowiska naturalnego.

MARTA POKuTyCKA-MądRALA
KieROWniK KOMuniKACJi KORPORACyJneJ CAdBuRy POLSKA
Dojrzałe podejście do odpowiedzialnego biznesu polega na uznaniu tego obszaru za 
strategiczny, a nie traktowanie go jako projekt doraźny, który raz się realizuje, a innym 
razem nie. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny przynosi nie tylko korzyści 
społeczne; może też być źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku. Wewnątrz firmy bu-
duje natomiast morale pracowników, co przekłada się na poczucie dumy z firmy, w któ-
rej się pracuje. I tu koło się zamyka, odpowiedzialni i etyczni pracownicy, tak naprawdę 
tworzą odpowiedzialny biznes, gdyż podejmują decyzje biznesowe i wpływają na to, jak 
firma działa względem swojego otoczenia.

OPINIA
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grupa lotoS  dialog z  praCoWnikami

grupa LOTOS zmierzyła się z pogar-
szającą się sytuacją rynkową, która 
skomplikowała prowadzone przez 

koncern inwestycje. Za konieczne uznano 
przede wszystkim prowadzenie dialogu z za-
trudnionymi, aby budować ich zaufanie do za-
rządu i akceptację dla jego działań. Było to 
szczególnie ważne w kontekście zobowiąza-
nia społecznej odpowiedzialności Grupy, któ-
rego wyrazem są strategia CSR firmy oraz cy-
kliczne raportowanie. Dlatego odpowiedź na 
kryzys nie mogła być inna. CSR to w Grupie 
LOTOS standard zarządzania oraz część kul-
tury korporacyjnej.

metodą dialogu Wyzwanie było tym 
większe, że w trudnych czasach ludzie mają 
skłonność do ujawniania skrajnych postaw. 
Tymczasem wdrażanie ogromnego programu 
inwestycyjnego 10+ nie miałoby szans po-
wodzenia bez zaangażowania całej załogi. To 
jeden z największych projektów inwestycyj-
nych w Europie Środkowo-Wschodniej, który 
zakłada rozbudowę rafinerii Grupy LOTOS. 
W momencie, w którym koncern musiał zmie-
rzyć się z kryzysem, Program 10+ był wykona-
ny już w 70 proc. Program jest dla Grupy prio-
rytetem, ponieważ zapewni nie tylko zwięk-
szenie wartości i udziałów rynkowych całej 
Grupie kapitałowej, ale pozwoli też zmniej-
szyć import paliw i przyczyni się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Dialog to w Grupie LOTOS standard wynika-
jący z odpowiedzialności koncernu wobec 
jego interesariuszy – w tym pracowników. 
Priorytetem w prowadzonej polityce komuni-
kacyjnej jest pełny dostęp pracowników do 
wszelkich zmian w strategii spółki, istotnych 
dla ich codziennej pracy. Model dialogu jest 
przez cały czas konsekwentnie wdrażany i do-

pracowywany. Pierwszy duży projekt z tego 
zakresu został zrealizowany w 2006 r. – ko-
munikowano wtedy strategię biznesową.

Pracownicy akcePtuJą Celem projektu 
antykryzysowego było pozyskanie akceptacji 
całej załogi dla zmian strategii firmy. Aby zre-
alizować założenia kampanii komunikacyjnej, 
konieczne było zbudowanie zaangażowania 
pracowników i ich motywacji. Komunikację 
rozpoczęto od przedstawienia planowanych 
zmian, określenia miejsca w strategii poszcze-
gólnych grup zawodowych i stanowisk pracy. 
W ten sposób pokazano pracownikom ich re-
alny wkład w powodzenie strategii.
Nowa strategia była komunikowana w czasie 
bezpośrednich spotkań wszystkich pracowni-
ków z kierownictwem firmy. Biorąc pod uwagę 
rozproszenie terytorialne organizacji i liczbę 
pracowników przedsięwzięcie było prowadzo-
ne na wielką skalę. Jego efekty są dla Grupy 
LOTOS pomyślne. Udało się rozmawiać w fir-
mie o firmie, zbudować zaufanie pracowni-
ków do zarządu oraz – przede wszystkim – 
wzmocnić kulturę otwartego dialogu. Funk-
cjonowanie dialogu jako standardu kultury 
firmy pomogło jej radzić sobie ze światowym 
kryzysem. Zarówno kadra kierownicza, jak i 
pracownicy są już przyzwyczajeni do dialogu. 
Dlatego nowy projekt komunikacji pakietu an-
tykryzysowego spotkał się ze zrozumieniem.

warto rozmawiać Grupa LOTOS, jako 
jedna z pierwszych firm, ogłosiła rozpoczęcie 
realizacji tzw. pakietu antykryzysowego. Jest 
to plan redukcji zbędnych kosztów i wydat-
ków, ale także program dialogu z pracowni-
kami i związkami zawodowymi. Osiągnięcie 
planowanych oszczędności wymagało współ-
pracy ze związkami zawodowymi i akcepta-

cji pracowników dla wprowadzanych zmian. 
Mimo że wiadomości nie były najlepsze, zde-
cydowano się kontynuować dialog z pracow-
nikami z pełną otwartością i szczerością. Cho-
dziło głównie o zapoznanie ich z genezą kry-
zysu finansowego oraz jego wpływem na sytu-
ację firmy i jej bezpośrednie otoczenie.
Przedstawiciele władz Grupy LOTOS i spółek 
zależnych tłumaczyli przebieg kryzysu i jego 
skutki, wskazywali także na sposoby obrony 
przed nim. Podczas spotkań tłumaczono rów-
nież przesłanki i priorytety pakietu antykryzy-
sowego. Spotkaniom towarzyszyła kampania 
informacyjna w intranecie i gazecie firmowej. 
Celem dialogu było nie tylko informowanie, 
lecz także edukacja pracowników. Poprzez ar-
tykuły ekspertów i analityków zewnętrznych, 
pracownicy zrozumieli istotę sytuacji, a w 
przeprowadzonych ankietach wyrazili swoją 
aprobatę dla projektu. Wszyscy pracownicy 
zaangażowali się w proces oszczędzania, a 
związki zawodowe jako pierwsze w kraju zgo-
dziły się na zamrożenie płac wI półroczu 2009. 
Dzięki tym działaniom oraz dialogowi kryzys 
nie zagroził programowi inwestycyjnemu. To 
dowód, że zaufanie zbudowane w czasach 
prosperity przekłada się na sytuację firmy w 
kryzysie.

Paweł Szaruga

CSr jako standard zarządzania 
i część kultury korporacyjnej

I  Globalny kryzys finansowy zagroził realizacji trwającego właśnie ambitnego 
programu inwestycyjnego. Przejściowe komplikacje udaje się przezwyciężać dzięki 
zaangażowaniu pracowników, wypracowanemu w dialogu społecznym. A przecież 
kryzys to także trudna próba dla nich.

pięć tysięcy  zatrudnionych

• Grupa LOTOS to około 20 różnego ro-
dzaju spółek w kraju i za granicą, a w 
nich zatrudnionych niemal 5 tys. osób

• W pierwszym półroczu 2009 pracowni-
cy zaangażowali się w proces oszczę-
dzania, a związki zawodowe – jako 
pierwsze w kraju – zgodziły się na za-
mrożenie płac

Udało się rozmawiać w firmie o firmie, zbudować zaufanie pracowników do 

zarządu oraz – przede wszystkim – wzmocnić kulturę otwartego dialogu
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danone  CSr to efektyWne tWorzenie WartośCi firmy

efektywność działania w zakresie 
CSR wymaga przemyślanej, długo-
falowej strategii, skutecznego mie-

rzenia działań i raportowania wyników.

PodeJście strategiczne Grupa Dano-
ne należy do czołówki światowych liderów in-
nowacyjnego łączenia w biznesie aspektów 
ekonomicznych ze społecznymi i środowisko-
wymi. W ostatnich latach to Danone Polska 
wniósł do Grupy ciekawe pomysły, inspirując 
menedżerów w innych krajach, np. strategicz-
ny program społeczny „Podziel się Posiłkiem” 
realizowany od 2002 r., czy kształt polskich 
raportów CSR.

Podejście do CSR rozwijało się latami, w 
miarę doświadczeń zdobywanych na polskim 
rynku. W 2003 r. Danone ujął swoją aktyw-
ność CSR w ramy programu Danone Way, 
który zakładał stałe usprawnianie funkcji 
firmy w oparciu o zasady odpowiedzialnego 
biznesu. Dzięki pracy niemal 200 pracowni-
ków zweryfikowano około 100 praktyk bizne-
sowych i zaprojektowano ich poprawę. Ciągła 
weryfikacja procesów biznesowych zmieniła 
podejście pracowników do CSR. Udało się 
przekonać ich, że CSR to nie tyle dobroczyn-
ność co sposób funkcjonowania biznesu.

Kolejne lata przyniosły wiele nowych 
przedsięwzięć. Wprowadzono m.in. zasady 
Karty Żywności, Żywienia i Zdrowia Grupy 
Danone. Wraz z nimi pojawiły się działania 
edukacyjne, mające podnieść poziom wiedzy 
konsumentów na temat zasad zdrowego ży-
wienia. Strategiczny program „Podziel się Po-
siłkiem” został rozszerzony o możliwość wo-
lontariatu dla pracowników. Wraz z Instytu-

tem Matki i Dziecka, Biedronką i Lubellą po-
wołano „Partnerstwo dla Zdrowia”. Stworzo-
no „Mleczny Start” – pierwszy w Polsce pro-
dukt użyteczny społecznie. W 2008 r. proces 
budowy długofalowej strategii CSR został ści-
śle zintegrowany ze strategią biznesową firmy 
na polskim rynku na lata 2009 – 2013.

Pomiar odPowiedzialnego zarzą-
dzania Część zysków ze sprzedaży produk-
tów Danone przeznacza na dożywanie dzieci 
w Polsce. Najważniejszym, policzalnym efek-
tem zaangażowania CSR jest liczba posiłków, 
sfinansowanych dzięki programowi „Podziel 
się Posiłkiem”. W trakcie 5 edycji programu 
dzięki Danonowi i partnerom: Fundacji Polsat 
i Bankom Żywności - do najbardziej potrze-
bujących dzieci trafiło 7 409 024 posiłków. W 
2008 r. w działaniach CSR wzięło udział 11 
proc. pracowników Danone'a.

W ciągu ostatnich trzech lat świadomość 
programu wśród konsumentów wzrosła z 67 
do 79 proc. Badania pokazały, że konsumenci 
znający ten program znacznie lepiej oceniają 
takie elementy wartości marki Danone, jak: 
zaufanie do firmy, jej dbałość o ludzi, czy kom-
pleksową odpowiedzialność.

Efektywne gospodarowanie zasobami jest 
przyjaźniejsze dla natury i obniża koszty dzia-
łania firmy. W ciągu ostatnich trzech lat Dano-
ne zredukował zużycie wody (w przeliczeniu 
m3 na tonę produktu) o 25 proc. i o 16 proc. 
zużycie energii (w przeliczeniu kWh na tonę 
produktu).

W obszarze relacji z pracownikami regular-
nie, co 2 lata, Danone mierzy poziom ich za-
dowolenia z pracy. Najistotniejsze jest to, że 

firma angażuje ich w ten proces – to oni sami 
określają kierunki zmian. Dzięki temu wierzą 
w skuteczność badań i powstających na ich 
podstawie programów naprawczych, np. sa-
tysfakcja z programów rozwoju indywidual-
nego wzrosła w ostatnich trzech latach z 80 
do 88 proc.

raPortowanie sPołeczne W 2006 r. 
tworząc pierwszy raport społeczny „Przegląd 
CSR” Danone chciał osiągnąć 3 cele – (1) po-
kazać przykłady odpowiedzialnego zarządza-
nia, (2) nawiązać dialog z kluczowymi intere-
sariuszami i (3) przeanalizować społeczny i 
środowiskowy wpływ działania firmy na oto-
czenie. Ambicją firmy była też edukacja oto-
czenia w zakresie podejścia do CSR. Dlatego 
raport trafił też do środowisk akademickich i 
naukowych. W 2007 r. publikacja ta została 
uznana za najlepszy Raport Społeczny w Pol-
sce. Niezależne jury podkreśliło jego aspekty 
edukacyjne i kompleksowe potraktowanie od-
powiedzialności w firmie. W procesie przygo-
towania „Przeglądu CSR” brało udział blisko 
20 menedżerów. Wspólne tworzenie raportu 
podniosło świadomość pracowników w zakre-
sie realizowanych przez firmę przedsięwzięć 
w tym zakresie i sprzyjało zwiększaniu ich za-
angażowania w projekty CSR. To właśnie pra-
cownicy zgłosili potem wiele pomysłów na 
działania w dziale zakupów, czy HR. Zaan-
gażowali się też w promocję raportu oraz idei 
CSR wśród dostawców i partnerów.

W ramach obecnie realizowanej strategii 
Danone planuje wydawać raport społeczny co 
dwa lata.

Bartosz Rowiński

od budowy strategii do raportowania wyników

IOdpowiedzialność biznesu buduje wizerunek firmy i jej reputację wśród interesariuszy, 
podnosi motywację pracowników, ułatwia zarządzanie ryzykiem biznesowym i 
motywuje do poszukiwania innowacji.

Dla Danone strategiczne podejście do CSR to proces za-
rządzania, który stawia przed nami ciągle nowe wyzwa-
nia. Staramy się im sprostać i stale rozwijać nasze stan-
dardy w tym zakresie. Daje nam to też szansę na poszu-
kiwanie innowacyjnych pomysłów i osiąganie lepszych 

wyników we wszystkich kluczowych sferach biznesu w 
sposób, który łączy interesy firmy, środowiska naturalne-
go i społeczeństwa, a o to przecież w wyzwaniach zrów-
noważonego rozwoju chodzi.

PRzeMeK POHRyBieniuK
CzłOneK zARządu, dyReKTOR dS. ReLACJi zeWnęTRznyCH i zRóWnOWAżOneGO ROzWOJu W dAnOne

OPINIA
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glaxoSmithkline  zoboWiązująCa pozyCja na globalnym rynku

od wielu lat GlaxoSmithKline anga-
żuje się w CSR. Jest partnerem le-
karzy i pacjentów, inicjatorem licz-

nych programów edukacyjnych, sponso-
rem kongresów i konferencji, których 
celem jest profilaktyka zdrowotna i podno-
szenie świadomości na temat schorzeń.

Partnerstwa dla zdrowia CSR to dla 
GSK jeden z priorytetów prowadzonej w Polsce 
i na świecie działalności. Wynika to po części z 
profilu działalności koncernu i jego pozycji na 
rynku globalnym. Etyczne zachowania promo-
wane i stosowane przez GSK są kluczem do bu-
dowania transparentnych relacji z otoczeniem. 
W Polsce od blisko trzech lat firma wspólnie z 
Naczelną Izbą Lekarską promuje etyczne zasa-
dy budowania partnerstwa między środowi-
skiem służby zdrowia, a przemysłem medycz-
nym i farmaceutycznym. 

GlaxoSmithKline stara się wpływać na po-
prawę stanu zdrowia Polaków nie tylko przez 
dostarczanie pacjentom nowoczesnych i bez-
piecznych leków, ale też przez edukację zdro-
wotną, prowadzoną na poziomach lokalnym i 

ogólnopolskim. Lokalne programy edukacyjne 
prowadzone są w Poznaniu i Krakowie. Centra 
Naukowo–Społeczne GSK realizują tam dzie-
siątki szkoleń specjalistycznych dla personelu 
medycznego i warsztaty edukacyjne dla spo-
łeczności lokalnej. Centra zawierają lokalne 
partnerstwa i współpracują z organizacjami po-
zarządowymi, władzami lokalnymi, towarzy-
stwami naukowymi i organizacjami pacjentów.

nacisk na Profilaktykę Od lat GSK 
wspólnie z władzami centralnymi, samorzą-
dowymi i organizacjami pacjentów promuje 
edukację i profilaktykę zdrowotną. Kampanie 
edukacyjne, inicjowane przez GSK, zachęcają 
Polaków do dbania o swoje zdrowie, np. wy-
konując badania okresowe czy korzystając ze 
szczepień ochronnych:
� Celem programu „STOP rakowi szyjki ma-

cicy” jest stworzenie koalicji przeciw cho-
robie, która zabija 5 Polek dziennie. Połą-
czenie badań przesiewowych (cytologia) 
ze szczepieniem przeciwko typom wirusa 
HPV odpowiedzialnym za wywoływanie 
raka szyjki macicy to recepta koalicjantów. 

Za zaangażowanie na tym polu firma GSK 
otrzymała od Polskiego Towarzystwa Gi-
nekologicznego tytuł Przyjaciela Polskiej 
Ginekologii

• „Mam haka na raka” to ogólnopolski pro-
gram edukacyjny adresowany do młodzie-
ży, ich rodzin i znajomych. Chodzi o zachę-
cenie młodych do aktywności prozdrowot-
nych wśród najbliższych. Wśród nich orga-
nizowany jest też konkurs na kampanię 
społeczną „Znajdź haka na raka”, a zwycię-
ski projekt jest realizowany. Obecnie trwa 
II edycja konkursu

� Sztandarowa akcja GSK – „Żółty Tydzień” – 
została nagrodzona tytułem „Dobrych Prak-
tyk” w zakresie profilaktyki. Edukacja na 
temat profilaktyki wirusowych zapaleń wą-
troby typu A i B już przyczyniła się do znacz-
nego spadku zachorowań. W ciągu kilkuna-
stu lat w Polsce spadła ona aż o 80 proc.

� Celem programu „Mamo, tato macie 
wybór” jest edukacja rodziców w zakresie 
ochrony dzieci przed najgroźniejszymi 
chorobami zakaźnymi i zaoszczędzenia 
niemowlętom bólu i łez

zaangażowanie nie tylko  
w edukację zdrowotną i profilaktykę 

IPozycja potężnego gracza na rynku farmaceutycznym zobowiązuje GSK do 
bycia odpowiedzialnym za swoje działania, bo korzystają z nich przecież setki 
milionów ludzi na całym świecie.

W jaki sposób firma farmaceutyczna może realizo-
wać strategię odpowiedzialnego biznesu?

Jako firma farmaceutyczna działamy w obszarze zwią-
zanym z ludzkim zdrowiem i życiem. Dlatego pojęcie 
odpowiedzialnego biznesu jest nam szczególnie bli-
skie i rzutuje na każdy aspekt naszej działalności.
Naszą misję, czyli poprawianie jakości życia ludz-
kiego, rozumiemy szeroko. Staramy się realizować 
ją nie tylko dostarczając pacjentom i lekarzom no-
woczesne i innowacyjne leki, ale również angażu-
jąc się w prowadzenie edukacji zdrowotnej, w pro-
gramy ograniczające wykluczenie społeczne, dba-
jąc o naszych pracowników i ochronę środowiska 
naturalnego.

Na czym powinna opierać się skuteczna strategia 
CSR?

Doświadczenia uczą nas, że programy CSR najle-
piej udają się, gdy są bliskie misji firmy i prowadzo-
nej przez nią działalności. Powinny być też odpo-

wiedzią na konkretną społeczną potrzebę. Wtedy 
zaangażowanie może być pełniejsze – uruchamia-
my ekspercką wiedzę i kompetencje firmy, a nie 
tylko finanse.
Warto pamiętać, że zaangażowanie społeczne nale-
ży planować na lata. Tylko wtedy jesteśmy w stanie 
zobaczyć efekty naszej działalności. Buduje ono za-
ufanie do firmy, które przekłada się na poprawę jej 
wizerunku. Zwiększa się też atrakcyjność firmy jako 
pracodawcy.

Czy obszar CSR to domena tylko dużych firm?
Zaangażowanie na polu odpowiedzialnego biznesu nie 
musi oznaczać aktywności na wielką skalę. Tego typu 
działania świetnie przekładają się na efekty w skali lo-
kalnej. Znacznie łatwiej jest tam odpowiedzieć na kon-
kretną społeczną potrzebę, a współpraca między biz-
nesem, lokalnymi władzami, organizacjami pozarządo-
wymi i społecznością układa się dobrze.

Bartosz Rowiński

Pojęcie odpowiedzialnego biznesu rzutuje na każdy aspekt naszej działalności

Jerzy Toczyski,
prezes zarządu  
i dyrektor generalny 
GlaxoSmithKline w Polsce
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CoCa–Cola  odpoWiedzialność SpołeCzna i edukaCja konSumentóW

Strategia „Fit for the future” czyli 
„Dobra forma na przyszłość” składa 
się z czterech powiązanych ze sobą 

elementów: 1) szeroki wybór, 2) świado-
my wybór, 4) aktywny styl życia i 5) odpo-
wiedzialny marketing. Strategia ta jest 
zgodna z założeniami Europejskiego Sto-
warzyszenia Napojowego (UNESDA), 
które zostały przedstawione Komisji Euro-
pejskiej jako dobrowolne zobowiązania.

wybór Produktu Strategia „Dobra 
forma na przyszłość” skłania koncern Co-
ca-Cola do nadążania za zmieniającymi się 
preferencjami i stylem życia konsumen-
tów. Firma odpowiadając na ich potrzeby 
ciągle dostosowuje i poszerza gamę swoich 
produktów. W samej tylko Europie oferuje 
ponad 130 marek napojów, ponad dwa razy 
więcej niż 7 lat temu. W Polsce w portfolio 
Coca-Cola znajduje się ponad 60 rodzajów 
napojów w 7 kategoriach.

świadomy wybór Coca-Cola, jako firma 
odpowiedzialna społecznie, otwarcie infor-
muje konsumentów o składzie i kaloryczno-
ści swoich napojów. Na etykietach swoich pro-
duktów umieszcza informacje o wartości ener-
getycznej i zawartości najważniejszych składni-
ków odżywczych. W czerwcu 2007 r. Coca-Cola, 
jako pierwsza firma w Polsce, rozpoczęła wpro-

wadzanie nowego systemu znakowania pro-
duktów pod względem ich wartości odżywczej 
GDA (zalecane dzienne spożycie). Chodzi o in-
formowanie o wartościach odżywczych oraz o 
tym, jaki procent zalecanego dziennego spoży-
cia poszczególnych składników odżywczych po-
krywa jedna porcja danego produktu. Informa-
cje te mają pomóc konsumentom w bilansowa-
niu ich diety.

aktywny tryb życia Podstawę strategii 
„Dobra forma na przyszłość” stanowi wspiera-
nie aktywności fizycznej. Jako jedna z wiodą-
cych firm na rynku żywności, Coca–Cola ma 
świadomość swojej roli w promowaniu aktyw-
nego stylu życia. Sport i aktywność fizyczna są 
korzystne dla samopoczucia zarówno fizyczne-
go jak i psychicznego, a nie tylko dla kontrolo-
wania wagi ciała.

Firma od wielu lat angażuje się we wspiera-
nie aktywnego stylu życia, zwłaszcza wśród 
młodych ludzi. Chodzi nie tylko o zachęcanie 
do uprawiania sportu, ale też o zwiększenie 
codziennej aktywności Polaków.

Jednym z programów wspieranych przez 
firmy z systemu Coca-Cola jest program edu-
kacyjny „Trzymaj formę!” realizowany przez 
Polską Federację Producentów Żywności. Pro-
gram ten edukuje młodzież gimnazjalną w za-
kresie zbilansowanej diety i promuje aktyw-
ność fizyczną.

Od 1999 r. Coca-Cola organizuje co roku 
turniej piłkarski Coca-Cola Cup dla uczniów 
ostatnich klas szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Bierze w nim udział średnio ponad 
50 tys. młodych ludzi. Firmy z systemu Coca-
Cola wspierają także imprezy masowe, np. 
Maraton Warszawski, Cracovia Maraton, czy 
inną krakowską imprezę „Na rynek marsz”, 
jak również angażują się w wiele innych lokal-
nych inicjatyw sportowych.

odPowiedzialny marketing Coca-Co-
la, w ramach polityki odpowiedzialnego mar-
ketingu, szczególną uwagę zwraca na działa-
nia skierowane do najmłodszych konsumen-
tów. Wewnętrzne obostrzenia ograniczają re-
klamę produktów Coca-Cola w czasie ante-
nowym przeznaczonym dla dzieci. Firma nie 
kieruje też działań marketingowych skierowa-
nych do dzieci poniżej 12 roku życia i nie wy-
korzystuje wizerunku dzieci poniżej 12 roku 
życia w swoich reklamach.

W odpowiedzi na oczekiwania rodziców, 
którzy chcą kontrolować, czym żywią się ich 
pociechy, ograniczona została też oferta pro-
duktowa skierowana do szkół. W szkołach 
podstawowych firma oferuje do sprzedaży 
wyłącznie wodę i soki. W szkołach firma nie 
prowadzi żadnych działań marketingowych i 
promocyjnych.

Paweł Szaruga

dbałość o zdrowie i kondycję 
konsumentów nie koliduje ze sprzedażą

I„Fit for the future” to wdrażana równolegle w całej Europie strategia biznesowa  
Coca-Coli, oparta na odpowiedzialnym marketingu, edukacji konsumenckiej  
i promocji szeroko pojętego zdrowia, w tym diety i aktywnego trybu życia.

iWOnA JACASzeK
dyReKTOR dS. KORPORACyJnyCH COCA-COLA HBC POLSKA

Tak duża firma jak nasza wywiera ogromny wpływ 
na swoje otoczenie. Coca-Cola HBC Polska jest li-
derem na polskim rynku napojów bezalkoholowych 
i stawia sobie coraz ambitniejsze zadania. Jednak 
równie ważne dla nas jest to, w jaki sposób te cele 
osiągniemy. Chcemy być aktywnym, „korporacyj-
nym” obywatelem społeczności, w której działa-
my. Dlatego angażujemy czas, wiedzę i środki fi-
nansowe w liczne działania związane z edukacją, 
sportem, ochroną środowiska oraz z rozwojem go-
spodarczym różnych regionów kraju. Dbamy o to, 
by utrzymywać pozycję pożądanego i cenionego 
pracodawcy. Zdrowie i dobre samopoczucie na-

szych konsumentów to dla nas priorytet, zarówno 
biznesowy, jak i w zakresie zrównoważonego roz-
woju. Poszerzając portfolio produktów i realizując 
programy w zakresie aktywności fizycznej i sportu, 
odpowiadamy na rosnące zainteresowanie konsu-
mentów zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Na-
szym zdaniem taka spójność w zakresie strategii 
biznesowej oraz strategii odpowiedzialności spo-
łecznej przynosi najlepsze korzyści z punktu wi-
dzenia wszystkich stron. Daje też firmie wysoką 
wiarygodność w oczach konsumentów i pozosta-
łych interesariuszy firmy.

OPINIA
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toyota motor poland  CSr filarem polityki SamoChodoWego giganta

tetsuya Takenaka, prezydent Toyoty 
Motor Poland już od początku swojej 
prezydentury rozwijał polski oddział 

zgodnie z filarami polityki przyjętej przez 
samochodowy koncern. Wśród nich na trze-
cim miejscu znajduje się CSR, co świadczy o 
wadze, jaką Toyota przywiązuje do ekolo-
gii, edukacji i bezpieczeństwa na drogach.

kontynuacJa mimo kryzysu W euro-
pejskiej centrali Toyoty kilkadziesiąt osób ko-
ordynuje europejski program CSR. Poszcze-
gólni krajowi dystrybutorzy otrzymują w tym 
zakresie „wolną rękę”. Obowiązują ich jedynie 
pewne wspólne ramy. TMPL jest jednym z li-
derów wewnętrznej rywalizacji krajowych od-
działów koncernu. 

– CSR jest dla nas tak ważny, że obecnie de-
cydujemy się nie zmniejszać skali zaangażo-
wania. Poszczególne programy muszą być 
kontynuowane bez względu na kryzys. CSR 
świadczy o naszej jakości i naszym rozumie-
niu zobowiązań wobec społeczności – podkre-
śla Paul van der Burgh, wiceprezydent TMPL.

Podobnego zdania jest Witold Nowicki, dy-
rektor handlowy Toyoty wPolsce, który wspie-
ra programy CSR.

aktywizacJa niePełnosPrawnych To-
yota Mobility to pierwszy i jedyny w Polsce 
program dla niepełnosprawnych użytkowni-
ków aut. Zgodnie z jego zasadami niepełno-
sprawni klienci Toyoty są otoczeni opieką do-
stawcy. Dzięki zindywidualizowanej ofercie 
dostosowania oprzyrządowania samochodu 
do konkretnego typu niepełnosprawności, 

opiece prawnej, możliwościom finansowa-
nia i specjalnej ofercie serwisowej niepełno-
sprawny klient ma poczucie komfortu. Samo-
chód bowiem jest najpierw „szyty na miarę”, 
a następnie serwisowany na szczególnych za-
sadach. Wszystko za cenę nie odbiegającą od 
standardowej oferty.

Toyota we współpracy z Fundacją Aktyw-
nej Rehabilitacji organizuje kursy prawa jazdy 
dla osób niepełnosprawnych. W 2009 r. odbę-
dzie się 9 takich kursów.

biznes i zaangażowania CSR w wyda-
niu Toyota Motor Poland nie ogranicza się do 
działalności charytatywnej czy sponsorskiej. 
Jest nadrzędną wytyczną prowadzenia bizne-
su. W praktyce oznacza to, że rozwój bizne-
su na rynku polskim łączy się z poszerzaniem 
społecznego zaangażowania firmy.

TMPL uczestniczy, a także sama organizuje 
wydarzenia o charakterze proekologicznym i 
społecznym. Do najważniejszych inicjatyw 
tego typu należą:
• Zielony Miesiąc – co roku w czerwcu 

TMPL promuje zachowania proekologicz-
ne w Polsce,

• Zielona Olimpiada – olimpiada wiedzy 
ekologicznej dla uczniów gimnazjalnych i 
licealistów,

• Eco Driving – kursy nauki jazdy ekono-
micznej i ekologicznej,

• promowanie idei zrównoważonego roz-
woju, wspólnie z WWF,

Bezpieczeństwo to jeden z filarów filozofii 
działalności Toyoty. Chodzi m.in. o kształce-
nie odpowiedzialnych użytkowników dróg. 

Wśród akcji TMPL w zakresie bezpieczeństwa 
znajdują się:
• partnerstwo dla bezpieczeństwa – promo-

wanie bezpieczeństwa pieszych. TMPL we 
współpracy z PCK wspiera akcje Polskiego 
Czerwonego Krzyża,

• Szkoła Bezpiecznej Jazdy – kształcenie 
odpowiedzialnych kierowców (autorski 
program TMPL),

• Europejski Program PIN – program oceny 
bezpieczeństwa dróg w Polsce,

Do aktywności Toyoty na polu CSR należy 
edukacja rozumiana jako promowanie wiedzy 
o motoryzacji i nowoczesnych rozwiązaniach 
technologicznych:
• Piknik Naukowy – coroczna impreza orga-

nizowana w sercu Warszawy i odwiedza-
na średnio przez ok. 30 tys. osób,

• szkoły na rzecz stabilnego rozwoju – Toy-
ota współpracuje ze szkołami w wielu re-
gionach polski, organizując wykłady i wy-
cieczki, podczas których uczniowie mają 
szansę zapoznać się z filozofią funkcjono-
wania firmy.

łączność csr i Pr W TMPL istnieje prze-
konanie, że w nowoczesnej firmie trudno roz-
dzielić CSR i PR. Dlatego to, co firma zrealizu-
je w zakresie CSR, powinno być przetworzo-
ne przez działania PR w celu budowania kom-
pletnego i prawdziwego jej wizerunku w od-
biorze społecznym. Dzięki temu firma jest po-
strzegana nie tylko przez pryzmat aktywności 
rynkowej, lecz również jako pełnowartościo-
wy „korporacyjny obywatel” kraju.

Bartosz Rowiński

odpowiedzialność społeczna podstawą 
kreowania wizerunku firmy

IZaangażowania społeczne Toyoty są przetwarzane na działania PR, które 
pozycjonują firmę w społeczności lokalnej i ogólnokrajowej, stosownie do rangi 
podjętych inicjatyw. Działania te budują bowiem prawdziwy wizerunek firmy.

ROBeRT MuLARCzyK
dyReKTOR CSR i PR W TOyOTA MOTOR POLAnd
Program biznesu społecznie odpowiedzialnego od lat wyróżnia Toyotę wśród producentów 
samochodów. Dlatego, mimo światowego kryzysu oraz przejściowych trudności z nim związa-
nych, nie zamierzamy go ograniczać. Nie przypadkiem właśnie nasza marka jest w wielu ba-
daniach wskazywana jako przyjazna społeczeństwu, stawiająca na edukację, ekologię, bez-
pieczeństwo, czy wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Działania te odróżniają nas od in-
nych producentów samochodów skoncentrowanych przede wszystkim na sprzedaży i zwią-
zanych z nią przychodach. Inwestujemy również w lokalne społeczności, by przekazywać im 
cenione przez nas wartości. Ekologia, edukacja oraz bezpieczeństwo pozostaną w tym i przy-
szłych latach sztandarowymi priorytetami działań CSR Toyoty w Polsce.

OPINIA
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główne pytanie, które pojawia się 
ostatnio przy publikacji różnorod-
nych rankingów przedsiębiorstw, 

nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, 
dotyczy zakresu negatywnych efektów spo-
wolnienia gospodarczego. W przypadku 
oceny jakości zarządzania odpowiedzial-
nością społeczną (CSR) – a tym właśnie jest 
Ranking Odpowiedzialnych Firm – pytanie 
to jest jeszcze bardziej istotne, ponieważ 
dominuje przekonanie, że w trudnej sytu-
acji rynkowej firmy rezygnują przede 
wszystkim z tego, co nie jest niezbędne – a 
tak właśnie na polskim rynku często jest 
postrzegany CSR.

wartość firmy
W tegorocznej edycji Rankingu nie widać 

negatywnych zmian, ponieważ nasi liderzy 
mają coraz bardziej dojrzałe podejście do 
CSR. 

Jeżeli popatrzymy na średnią ocenę jakości 
systemu CSR wśród dwudziestu najbardziej 
odpowiedzialnych firm, to zauważymy przede 
wszystkim wzrost o 5 proc. w stosunku do 
ubiegłego roku. Ale, co ciekawe, najbardziej – 
bo o 25 proc. – wzmocniło się strategiczne po-
dejście do CSR, zmniejszyło się zaś o 7 proc. 
zaangażowanie społeczne. Oznacza to, że w 
trudnych czasach firmy zmniejszają poziom 
inwestycji społecznych, głównie rozumianych 
w kategoriach filantropii strategicznej, które 
długofalowo mają budować wizerunek danej 
firmy. Zamiast tego doskonalą systemy zarzą-
dzania odpowiedzialnością, aby osiągać lepsze 
efekty biznesowe przy angażowaniu mniej-
szych środków finansowych.

Szczególnie wysoki poziom widać w zakre-
sie zarządzania środowiskowego. To łatwo 
uzasadnić, bowiem odpowiedzialność ekolo-
giczna jest w wielu branżach takim obszarem, 
w którym stosunkowo najłatwiej osiągnąć 
oszczędności przy jednoczesnym zmniejszeniu 
negatywnego wpływu na środowisko, ale 
przede wszystkim to właśnie tu pojawia się 
najwięcej innowacyjnych produktów i usług, 
oczekiwanych przez świadomych klientów i 
partnerów biznesowych. 

klient i etyka
Dowodem coraz większej dojrzałości zarzą-

dzania CSR wśród liderów tegorocznego Ran-
kingu jest również wysoki poziom stosowania 
różnorodnych instrumentów społecznej odpo-
wiedzialności w kształtowaniu relacji z klien-
tami. Znaczący wzrost o 8 proc. w tym roku 
może dowodzić początków istotnej reorienta-
cji systemów CSR. Na rosnącą świadomość 
klientów i odbiorców nie wystarczy już odpo-
wiadać poprzez wspieranie słusznych i po-
trzebnych skądinąd inicjatyw prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe. Z badań wy-
nika, że zaangażowanie społeczne może 
wprawdzie budować wizerunek firmy, ale za-
zwyczaj nie wpływa na zwiększenie sprzedaży. 
A gdy rynek robi się coraz trudniejszy i maleje 
zdolność nabywcza klientów, to na decyzje za-
kupowe wpływ zaczyna mieć odpowiedzialny 
i etyczny sposób traktowania klientów. W tym 
sensie wysoka jakość systemu zarządzania od-
powiedzialnością społeczną w relacjach z 
klientami w istotnym zakresie może zwiększać 
przychody firmy czy udział w rynku. Dostrze-
gają to nie tylko liderzy odpowiedzialności, ale 
wszystkie firmy z pierwszej pięćdziesiątki Ran-
kingu – to po raz pierwszy najwyżej oceniony 
obszar CSR. 

mocni liderzy
Wśród firm, które uczestniczą w tym Ran-

kingu, nie po raz pierwszy widać wyraźnych li-
derów, czyli Kompanię Piwowarską i Danone, 
które zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku 
osiągają bardzo zbliżone do siebie wyniki, jed-
nocześnie odnotowując znaczący postęp. Ale 
widać też inne firmy, które w istotny sposób 
podniosły jakość zarządzania odpowiedzial-
nością społeczną w ostatnim roku – z najwięk-
szą zmianą procentową (chodzi o stosunek 
łącznej uzyskanej punktacji do maksymalnej 
punktacji możliwej do uzyskania) mamy do 
czynienia w przypadku firmy Coca-Cola HBC, 
a także takich firm jak Schenker, BRE Bank, 
RWE Polska czy PKN Orlen. Te pozytywne 
zmiany są tym bardziej znaczące, że ankieta 
będąca podstawą Rankingu jest co roku dosko-
nalona, czyli w miarę dojrzewania rynku „pod-

nosimy poprzeczkę” coraz wyżej. W wymie-
nionych firmach – a także w paru innych – 
mamy więc do czynienia z procesem wzrostu 
jakości zarządzania CSR, który zachodzi szyb-
ciej niż zmiana w tym zakresie na rynku.

Warto dodać, że Ranking Odpowiedzialnych 
Firm jest jedynym, całościowym badaniem ja-
kości zarządzania CSR wśród największych 
firm w Polsce i towarzyszy mu szczegółowy 
audyt – co zdecydowanie podnosi wiarygod-
ność prezentowanego zestawienia. Przedmio-
tem oceny jest system zarządzania odpowie-
dzialnością społeczną w poszczególnych obsza-
rach, wdrożone procedury, uzyskiwane wyniki. 
Nie oceniamy więc społecznej odpowiedzialno-
ści na podstawie wyłącznie tego, co jest dostęp-
ne w witrynach internetowych, ale również nie 
oceniamy wizerunku marki czy rodzaju pro-
duktów i usług. Nie stawiamy więc np. pytań o 
to, czy produkcja piwa, papierosów, słodyczy 
jest odpowiedzialna bądź czy podnoszenie opłat 
za korzystanie z usług bankowych jest właściwą 
formą uzyskiwania dodatkowych przychodów. 
Chyba że doprowadza to do bojkotu konsu-
menckiego. Bo to od nas zależy w jaki sposób 
funkcjonują firmy. W tym sensie Ranking jest 
niejako odzwierciedleniem stanu świadomości 
wszystkich interesariuszy.

dojrzewanie polskiego CSr

I  Dla firm, które zajmują czołowe miejsca w Rankingu, zarządzanie 
odpowiedzialnością społeczną nie jest dodatkowym kosztem, 
lecz ważnym instrumentem budowania wartości firmy, przewagi 
konkurencyjnej, sposobem radzenia sobie na rynku.

Bolesław Rok
Centrum etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego,

Partner w Responsible enterprise Poland



      gazeta prawna 29

komentarze

nierzadko dzieje się to wbrew 
wszelkim zasadom odpowiedzial-
nego biznesu, a często nawet bez 

poszanowania jakichkolwiek wartości 
etyki biznesu, a właśnie w takich chwilach 
odpowiedzialność społeczna nabiera 
szczególnego znaczenia. Firmy bowiem 
mogą i wręcz powinny podejmować wy-
zwania związane z kryzysem w sposób doj-
rzały i odpowiedzialny. Aby tak się jednak 
stało, musimy jako społeczeństwo uświa-
domić sobie swoją siłę oddziaływania i wy-
magać od firm innych, bardziej odpowie-
dzialnych form działania. 

Jednym z najistotniejszych czynników mo-
tywacyjnych dla organizacji do prowadzenia 
biznesu w sposób odpowiedzialny wobec 
swoich pracowników, 
społeczeństwa, rynku 
oraz wobec środowiska 
naturalnego jest oczeki-
wanie społeczne. Jeśli 
klienci, dostawcy, pod-
wykonawcy i szeroko 
pojęta opinia publiczna 
są świadomi odpowie-
dzialnych zasad prowa-
dzenia biznesu, mogą 
wpływać na firmę i tym samym na cały rynek. 
Rola komunikacji zewnętrznej jest więc bar-
dzo ważna, nie tylko z perspektywy organi-
zacji, której powinno zależeć na jasnym i rze-
telnym przekazie, ale również z perspektywy 
odbiorcy, który w ten sposób może zebrać in-
formacje na temat dobrych praktyk rynko-
wych. 

Pracując z firmami nad przygotowaniem 
strategii czy też raportów odpowiedzialnego 
biznesu, często spotykamy się z pytaniem, 
czy rzeczywiście działania te spełnią oczeki-
wania interesariuszy, czyli społecznego i biz-
nesowego otoczenia firmy. Odpowiedź nie 
jest łatwa. Z jednej strony dlatego, że nie 
wszystkie firmy decydują się na zaangażowa-

nie intersariuszy w proces tworzenia planów 
działań, a z drugiej dlatego, że poziom świa-
domości społecznej na temat roli biznesu jest 
jeszcze niewystarczający. Zaawansowaną 
formą takiego poznawania się firmy z oto-
czeniem jest Dialog Społeczny, w którym 
obie strony rozmawiają o swoich potrzebach 
i możliwościach ich spełnienia. Nie należy 
jednak mylić rozsądnych, opartych na zrozu-
mieniu oczekiwań z wygórowanymi niera-
cjonalnymi roszczeniami wynikającymi czę-
sto z braku wiedzy. Aby taki proces mógł 
mieć miejsce, potrzebne jest zaangażowanie 
i zainteresowanie różnych grup partnerów 
społecznych. Jeśli dostawcy i podwykonawcy 
pracujący z dużymi korporacjami, wiedzą jak 
wygląda współpraca oparta o zasady odpo-

wiedzialnego biz-
nesu, łatwo rozpo-
znają przykłady ła-
mania tych zasad. 
To samo dotyczy  
klientów, pracowni-
ków i społeczności 
lokalnych – wiedza 
jest podstawą świa-
domego działania i 
tym samym może 

być silnym czynnikiem motywującym dla or-
ganizacji do działań etycznych. 

Gdyby więc potraktować ranking jako ele-
ment edukacji społecznej i kolejne źródło in-
formacji na temat działań poszczególnych 
firm, to okazuje się, że korzyści z takiej rze-
telnej oceny poziomu zaawansowania firm 
są bardzo duże. Z jednej strony dają firmie 
możliwość zmierzenia własnych działań i 
mogą być wyznacznikiem skuteczności orga-
nizacji w tym obszarze. Z drugiej strony 
kształtują poziom naszej społecznej świado-
mości na temat tego, jak odpowiedzialny biz-
nes powinien wyglądać i czego możemy, a 
wręcz powinniśmy oczekiwać od organizacji, 
które chcą być odpowiedzialne. 

świadomość społeczna najważniejszym 
motywatorem działań odpowiedzialnych firm

I  W ostatnich miesiącach wiele się mówi o kryzysie 
gospodarczym i jego globalnych skutkach dla rynków 
międzynarodowych i lokalnych. Firmy, poszukując oszczędności, 
optymalizują koszty, redukują zatrudnienie i ograniczają 
inwestycje we wszystkich możliwych obszarach. 

Aleksandra nocoń 
zespół ds. zrównoważonego Rozwoju  

i Odpowiedzialnego Biznesu 
PricewaterhouseCoopers

Aleksandra Turek 
zespół ds. zrównoważonego Rozwoju  

i Odpowiedzialnego Biznesu 
PricewaterhouseCoopers

Jeśli dostawcy  
i podwykonawcy pracujący  
z dużymi korporacjami, wiedzą 
jak wygląda współpraca oparta 
o zasady odpowiedzialnego 
biznesu łatwo rozpoznają 
przykłady łamania tych zasad
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komentarze

przy bliższym spojrzeniu można do-
strzec, iż we wszystkich tych inicjaty-
wach uczestniczą głównie największe 

polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, 
koncerny i korporacje. Czy to oznacza, że 
CSR/zrównoważony rozwój jest tylko „dla 
tych dużych”? Nic bardziej mylnego. Drugą 
specyfiką, którą można dostrzec, zarówno na 
rynku polskim, jak i międzynarodowym, jest 
fakt stosowania, uczestnictwa, tudzież komu-
nikowania przez te największe podmioty go-
spodarcze szeregu obco brzmiących i nieła-
twych do rozszyfrowania instrumentów, 
norm, deklaracji czy innych inicjatyw. Wymie-
niając jedynie kilka, mogę wspomnieć o 
AA1000, SA 8000, Global Compact, GRI, Wy-
tycznych OECD itd. Spośród tego grona warto 
szczególnie zwrócić uwagę na jeden instru-
ment – Wytyczne do raportowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju opracowane przez 
Global Reporting Initiative, czyli to tajemnicze 
GRI. Od niedawna dostępna jest wersja polska 
tego narzędzia opracowana przez Zespół ds. 
Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzial-
nego Biznesu PricewaterhouseCoopers.

narzędzie komunikacji
Wytyczne do raportowania kwestii zrówno-

ważonego rozwoju są, jak sama nazwa wska-
zuje, narzędziem komunikacji. Jednak ich do-
kładna lektura pozwala zauważyć, iż odpo-
wiednio zastosowane mogą stać się podstawą 
strategii oraz bieżącego zarządzania kwestiami 
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności 
biznesu. Umożliwiają zarządzanie, monitoring 
i ewaluację własnych działań w zakresie CSR. 
Narzędzie to zyskuje swoją uniwersalność z 
jednej strony dzięki prezentacji zarówno wska-
zówek odnośnie do tego, co raportować, jak 
również tego – jak raportować. Wytyczne poza 
licznymi wskaźnikami do raportowania zawie-
rają także zasady raportowania odnoszące się 
do określania zawartości raportu oraz zapew-
niania odpowiedniej jego jakości. Cytując Wy-
tyczne:  „Raportowanie kwestii zrównoważo-
nego rozwoju jest dynamicznym procesem 
oraz narzędziem i nie zaczyna się ani nie koń-
czy z momentem publikacji dokumentu. Po-
winno być częścią szerszego procesu tworzenia 
strategii organizacji, implementacji jej planów 
działania i oceny wyników. Przygotowanie ra-
portu ułatwia przeprowadzenie następnie 
gruntownej oceny funkcjonowania organizacji, 
może też pozytywnie wpłynąć na stałe, rozło-
żone w czasie zwiększanie efektywności. Służy 
również, jako narzędzie angażowania interesa-
riuszy i pozyskiwania ich cennego wkładu w 
funkcjonowanie procesów organizacyjnych”.

zasady raportowania
Realizacja tych procesów możliwa jest w 

oparciu o zasady raportowania określone przez 
GRI, które można i powinno się traktować jako 
ogólne zasady CSR, pomagające organizacjom 
określić – jakie zagadnienia, jak i w jakim stop-
niu powinny się znaleźć w centrum uwagi i kon-
kretnych działań danego przedsiębiorstwa. Za-
sady definiowania zawartości raportu – istotno-
ści, uwzględniania interesariuszy, kontekstu 
zrównoważonego rozwoju oraz kompletności, 
to w praktyce istota rzetelnego, strategicznego 
CSR. Dzięki ich implementacji w bieżące proce-
sy zarządzania może się okazać, iż nie ma po-
trzeby posiadania ogromnego budżetu prze-

znaczonego na działania CSR. Zasady te umoż-
liwiają wręcz obniżkę kosztów, minimalizację 
ryzyk oraz poprawę efektywności funkcjono-
wania przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego zasa-
dy te powinny znaleźć się w centrum uwagi 
MSP. Przedsiębiorstwa małe i średnie dzięki 
koncentracji na kwestiach istotnych – zarówno 
z perspektywy biznesu, jak też interesariuszy, 
mogą osiągać znacznie lepsze wyniki w faktycz-
nej implementacji CSR niż duże korporacje. 

grupy kluczowe
Określenie kluczowych grup interesariuszy 

dla danego przedsiębiorstwa (czyli tych, na któ-
rych przedsiębiorstwa ma największy wpływ, 
pozostając jednocześnie pod ich wpływem), 
czyli np. pracowników, dostawców i odbiorców 
(np. korporacji), a następnie realizacja zasady 
angażowania interesariuszy pozwoli na budo-
wanie z nimi trwałych relacji, które mogą się 
wymiernie przełożyć na wyniki finansowe. Przy-
kładem niech będzie sytuacja w dobie kryzysu – 
załamanie płynności finansowej przedsiębior-
stwa. Dzięki dobrym relacjom z dostawcą moż-
liwe jest przykładowo negocjowanie warunków 
płatności – rozłożenie należności na raty bądź 
odroczenie, dla których alternatywą mogłaby 
być windykacja. Z kolei dzięki dobrym relacjom 
z pracownikami, którzy rozumieją trudną sytu-
ację przedsiębiorstwa (dobra komunikacja we-
wnętrzna), możliwe są np. zmiany warunków 
płacy/zatrudnienia – np. zamiast zwolnień/ 
znacznego obniżania poziomu wynagrodzeń – 
zmniejszenie wymiaru pracy, obniżenie pozio-
mu świadczeń pozafinansowych.

„Wytyczne do raportowania kwestii zrów-
noważonego rozwoju” są praktycznym instru-
mentem wdrażania CSR nie tylko w zakresie 
komunikacji, ale też zarządzania. „Wytyczne” 
mogą być używane przez organizacje niezależ-
nie od wielkości, sektora działalności oraz lo-
kalizacji, co w szczególności oznacza możli-
wość ich wykorzystania przez sektor MSP.

łukasz Makuch
Koordynator przekładu Wytycznych GRi

Konsultant PricewaterhouseCoopers
Wersja polska Wytycznych GRi dostępna jest na  

www.pwc.com/pl/sbs

Wytyczne do raportowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju a mSp

ISpołeczna odpowiedzialność biznesu – temat ten już na dobre zagościł w polskim 
dyskursie na temat zarządzania i prawie co dzień słyszymy o projektach społecznych, 
licznych konkursach i rankingach CSR. 
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