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PODSTAWOWE PYTANIE: QUO VADIS CSR?

Polski CSR jest aktualnie w dość trudnym momencie. 
Obserwując Ranking Odpowiedzialnych Firm, raporty zgłaszane 
na konkurs Raporty Społeczne czy też po prostu działania 
podejmowane przez firmy można powiedzieć, że jest stała grupa 
firm zaangażowanych we wdrażanie i promowanie idei społecznej 
odpowiedzialności. Liderami są firmy z kapitałem zagranicznym, 
korzystające często z globalnego know-how, niemniej do tej 
grupy dołączają powoli polskie firmy. 

A co małymi i średnimi przedsiębiorstwami? Prowadzony 
przez PARP Konkurs „Zwiększenie konkurencyjności regionów 
przez społeczną odpowiedzialność biznesu”, który ma na celu 
rozbudzanie społecznej odpowiedzialności firm z sektora MŚP –  
przynosi raczej więcej pytań o zasadność podejmowanych działań 

Paweł Niziński
CEO GoodBrand CEE 

Mam wrażenie, że jesteśmy świadkami 
wyczerpywania się paradygmatu 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 
CSR jeszcze się nie zagnieździł się na 
dobre pod polskimi strzechami, jeszcze 
nie jest powszechny w działaniach firm, 
ani tym bardziej w świadomości różnych 
grup interesariuszy, a już przychodzi do 

nas fala przewartościowania, pewnej kontestacji tego, co zwykliśmy 
nazywać CSR. Przewartościowanie to związane jest przede 
wszystkim z dominującym traktowaniem CSR jako remedium na 
problemy marketingowe zamiast bardzo pożądanego myślenia  
o tworzeniu wspólnej wartości. Pojawia się zjawisko niebezpiecznej 
rutynizacji CSR – zamiast skoncentrować się na ocenie faktycznego 

rozwiązywania palących problemów cywilizacyjnych, w centrum 
uwagi częściej jest tworzenie kolejnych edycji programów 
zaangażowania społecznego biznesu, które są skuteczne bo 
przecież tak pięknie budują nam markę! W efekcie pogłębia się 
pęknięcie między szeroko pojętym społeczeństwem a biznesem. 
To wyczerpanie paradygmatu jest tym niebezpieczniejsze,  
że nie ma nadal w mojej opinii wystarczająco opiniotwórczych 
mediów wyposażających społeczeństwo w narzędzia poznawcze 
do zrozumienia samej idei CSR i stojących za nią wartości. Stąd 
prosta droga do kolejnej fazy kryzysu zaufania do marek i do 
biznesu w ogóle. Jeśli środowiska biznesowe będą traktować  
CSR atrapowo, czyli bez koncentracji na rzeczywistych 
problemach społecznych, które można rozwiązywać wspólnie,  
na drodze przejrzystej współpracy międzysektorowej w tworzeniu 
innowacji społecznych, czeka nas pogłębienie wspomnianego 
wyżej pęknięcia na styku z interesariuszami, od których zależy 
być albo nie być biznesu.

Agata Gruszecka-Tieśluk
Menedżerka ds. zarzadzania wiedzą, 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Rzeczywistość wokół nas nieustannie 
się zmienia. Nie dziwi zatem dosyć 
powszechna potrzeba nazywania, 
przewidywania, opisywania tego, 
co nas czeka. Opisy te niejednokrotnie 
podatne są na uproszczenia. Niemniej 
jednak uznaliśmy, że warto podjąć 

próbę krótkiej syntezy tego, co się wydarzyło i przedstawienia 
zjawisk, które naszym zdaniem będą miały wpływ na społeczną 
odpowiedzialność biznesu w kolejnym roku oraz w dalszej 
przyszłości. 

Prezentujemy drugą odsłonę Trendów CSR, opatrzoną 
komentarzami ekspertów i ekspertek, którzy podzielili się z nami 
swoimi refleksjami, za co serdecznie dziękujemy. Inspiracją 
do napisania tego tekstu była także Anty-Konferencja CSR, 
zorganizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
w październiku 2013 roku, podczas której żywo dyskutowana była 
przyszłość polskiego CSR.

Zapraszamy do lektury i dyskusji!

niż rozwiązań ukazujących rzeczywiste rozumienie idei przez 
przedsiębiorców z tego sektora. Na pewno jest jednak wyraźnym 
sygnałem zwrócenia uwagi na odpowiedzialny biznes  
z perspektywy mniejszych podmiotów, co stanowi swoistego 
rodzaju novum w polskiej rzeczywistości. 

Nie można jednak pominąć coraz częściej pojawiających się 
głosów sceptycznych w stosunku do samej idei społecznej 
odpowiedzialności. Wyrazem tego nurtu są między innymi  
wyniki badania firmy Accenture i Global Compact, w którym ponad 
1000 prezesów największych światowych korporacji wypowiedziało 
się na temat kondycji CSR na świecie. Wyniki te nie nastrajają 
optymistycznie. Zdecydowana większość badanych – 67% – uznała, 
że sektor biznesu nie podejmuje wystarczających działań, aby 
sprostać wyzwaniom związanych ze zrównoważonym rozwojem, 
brakuje finansów, powiązania między zrównoważonym rozwojem  
a wartością firmy (grono sceptyków w tym przypadku rośnie 
bardzo szybko – z 18% badanych w 2007 r. do 37% w zeszłym), 
a także większego zainteresowania ze strony inwestorów oraz 
konsumentów, dla których wciąż najważniejszymi czynnikami 
decydującymi o zakupie jest cena. 

W Polsce również obserwujemy pewną stagnację – rewolucji  
w polskim CSR nie było i na razie się na nią nie zapowiada, brakuje 
konkretnych działań przede wszystkim na poziomie politycznym –  
twierdzi dr Bolesław Rok. I trudno się z jego słowami nie zgodzić, 
zwłaszcza w momencie, gdy jednym podpisem Premiera zostaje 
rozwiązany Zespół ds. CSR i Grupy Robocze działające przy 
Ministerstwie Gospodarki. Jest to wyraźny sygnał dla rynku 
(biznesu, konsumentów), że CSR nie jest tak ważny politycznie, 
jakbyśmy tego oczekiwali, a zrównoważony rozwój pojawia 
się tylko jako uzasadnienie do wniosków o fundusze unijne. 
Polska jest też jednym z nielicznych krajów UE, które nie mają 
Narodowego Planu CSR, z czego wkrótce będziemy musieli się 
tłumaczyć w Brukseli.

Rok 2013 pokazał, że CSR raz wdrożony w  firmie nie jest 
nietykalny. W obliczu kryzysu nawet w firmach, w których 
wydawałoby się, że stanowi ich DNA – jest narażony na znaczące 
redukcje. Wystarczy, że zmieni się prezes, który wyznaje inne 
wartości. W polskich firmach CSR nie jest bowiem na tyle silnie 
umocowany, aby być nienaruszalną strategią prowadzenia 
biznesu. 

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-UN-Global-Compact-Acn-CEO-Study-Sustainability-2013.PDF
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W nadchodzącym roku na pewno warto zwrócić szczególną 
uwagę na szereg oddolnych inicjatyw, które ze względu 

na swój rozproszony charakter wymykają się wszelkim próbom 
skalowania. Mowa tutaj o rosnących w siłę ruchach miejskich, 
inicjatywach lokalnych, działaniach przenoszonych z mediów 
społecznościowych do tzw. realnego świata. 

Ważnym zjawiskiem jest ekonomia współdzielona (shared 
economy), której istota tkwi w dzieleniu się dobrami i dostępem 
do produktów, miejsc, usług. Niezliczoną liczbę przykładów tego 
typu działalności oferuje nam Internet (np. carpooling – użyczanie 
miejsca w samochodzie; coworking – wspólne wynajmowanie 
przestrzeni biurowej,itp.). 

W wielu krajach innowacyjność społeczna swoje odzwierciedlenie 
znajduje również w działaniach przedsiębiorstw społecznych, 
które równoważnie traktują zysk społeczny i finansowy, lecz  
w Polsce silnie działające podmioty ekonomii społecznej nadal 
pozostają pieśnią przyszłości. 

Dlaczego temat tego typu innowacji jest ważny dla biznesu? 
Z kilku powodów. Po pierwsze ukazuje nowe oblicze 

obywateli i konsumentów, którzy z biernych odbiorców powoli 
przemieniają się w świadomych i aktywnych mieszkańców oraz 
prosumentów. Świadomość ta ujawni się także w baczniejszym 
przyglądaniu się działaniom firm i aktywnym reagowaniu  
na wszelkie niezgodności czy łamanie praw. 

Podejmowanie oddolnych inicjatyw będzie również drogą do 
współpracy międzysektorowej, bo jak to powiedział Jakub 
Wygnański na konferencji organizowanej jesienią 2013 roku przez 
Goodbrand i CR Navigator: innowacyjność rodzi się na szwach,  
na styku działań różnych sektorów, którym przyświecają różne 
potrzeby i wartości. 

Oddolna i rozproszona innowacyjność 

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Punkt energii przeniósł się moim zdaniem z CSR realizowanego w firmach i przez firmy na podmioty 
przedsiębiorczości społecznej. W Stanach Zjednoczonych szczególnie to widać na przykładzie młodych 
ludzi z Doliny Krzemowej, którzy dorobili się na bańce internetowej, a teraz otwierają swoje fundacje 
albo inwestują pieniądze w działania zmieniające np. życie rolników w Kenii. Przedsiębiorczość 
społeczna w USA jest inaczej rozumiana niż w Polsce. U nas, aby założyć np. spółdzielnię socjalną, 
trzeba zebrać osoby wykluczone społecznie, natomiast anglosaskie rozumienie social enterpreneur 
wskazuje na kogoś, kto ma pomysł na biznes rozwiązujący konkretny problem społeczny. Dawniej była  
to czysta charytatywność, która obecnie przemienia się w różne innowacyjne modele biznesowe 

oferujące wsparcie finansowe czy mentorskie. 

Dr Marta Karwacka
Ekspertka współpracująca z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2014 roku i w latach kolejnych bardzo duży nacisk będziemy kłaść na innowacyjność. Jednym  
z powodów będzie oczywiście nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020, w której premiowane 
będą projekty innowacyjne. W moim przekonaniu innowacyjne pomysły, projekty, produkty mogą 
powstawać między innymi dzięki łączeniu zasobów, dlatego wierzę, że w strategie przyszłości wpisywać 
się będą partnerstwa międzysektorowe. Z dużym zainteresowaniem od kilku lat obserwuję jak podmioty 
z różnych sektorów zbliżają się do siebie, uczą się współpracy, jak ciekawe projekty realizują osiągając 
przy tym wspólne cele i indywidualne korzyści. Sądzę więc, że współpraca międzysektorowa, choć 
trudna, będzie się rozwijać i przynosić zaangażowanym stronom wiele profitów. 
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2 Robić i mówić – nacisk na angażowanie interesariuszy

Rok 2013 przyniósł potwierdzenie, że powoli rośnie 
„popyt” na odpowiedzialność ze strony różnych grupy 

interesariuszy. Pierwszą z nich są pracownicy i pracowniczki, 
nazywani przez Edwarda Freemana interesariuszami 
pierwszego stopnia, którzy zaczynają oczekiwać od firm 
czegoś więcej niż godziwych zarobków. „Pracownicy 
oczekują standardów” – jak czytamy w raporcie z badań 
ilościowych zrealizowanych przez ICAN Instutite, Crido Taxand 
i Pracodawców RP – 92% badanych z polskich firm oczekuje 
od zarządzających podjęcia działań w zakresie podnoszenia 
kultury etycznej w organizacji. Niepełne wykorzystanie czasu 
pracy przez pracowników, a z drugiej strony niewykorzystanie 
potencjału pracowników – to najczęściej powtarzające się 
problemy w firmach z etycznego punktu widzenia zauważane 
przez ankietowanych (odpowiednio 41% i 37% wskazań).  
O tym, że etyka w biznesie jest ważna wskazują także kolejne 
liczby: ponad trzy czwarte badanych podczas zmiany pracy 
zwracałoby uwagę, czy potencjalny pracodawca był zamieszany 
w aferę korupcyjną, a ponad połowa - czy ma kodeks etyczny. 

Małgorzata Greszta
Menedżer Działu Usług 
Zrównoważonego Rozwoju, SGS Polska

Opublikowane w 2013 roku badania 
„Barometr CSR” zwracają uwagę  
na perspektywę konsumentów.  
Po pierwsze oczekują oni większej 
przejrzystości w zakresie społecznej 
odpowiedzialności. Ludzie 
oczekują rzetelnych informacji 

o podejmowanych działaniach i efektach, jakie te działania 
przynoszą. Pamiętać też należy o aspekcie edukacyjnym 
komunikacji w obszarze CSR, dzięki któremu buduje się 
większą świadomość konsumencką, która w Polsce jest bardzo 
potrzebna. Po drugie ważnym aspektem jest świadomość 
konsumentów o wielowymiarowym wpływie aktywności 
CSR. I tak duża część konsumentów jest przekonana, że 
zaangażowanie w inicjatywy społeczne i środowiskowe firmy 
przekłada się na lepszą jakość jej produktów lub usług.  
To bardzo ważny wniosek i przesłanie dla firm.

Co więcej rzetelna realizacja działań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności w firmie wpływa również na pozytywne 
relacje między pracodawcą a pracownikami. Drugim krokiem 
jest zaangażowanie pracowników. Dbanie o środowisko 
naturalne, podejmowanie działań na rzecz społeczności 
lokalnych, deklarowanie przejrzystych zasad wyboru dostawców 
– wszystkie elementy strategii społecznej odpowiedzialności 
będą jedynie pustymi zapisami, jeśli pracownicy i pracowniczki 
nie włączą się aktywnie w ich realizację. 

Konsumenci zaś od biznesu wymagają nie tylko podejmowania 
działań z zakresu społecznej odpowiedzialności („nie 
wystarczy już dobrze robić biznes”), lecz przede wszystkim 
uczciwej komunikacji tych działań, na co wskazują badania 
SGS Polska i Domu Badawczego Maison – „Barometr CSR”. 
Badani nie tylko chcieliby wiedzieć więcej, lecz także oczekują, 
że firmy będą podejmowały działania z zakresu CSR: 88% 
respondentów aprobuje fakt, że coraz więcej firm podejmuje 
działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Wpływa to na 
reputację firmy i przekłada się na deklaracje zakupowe – 57% 
badanych wierzy, że produkty i usługi firm, które angażują się 
w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska są lepszej 
jakości niż produkty i usługi firm, które tego nie robią.

Łukasz Makuch
Prezes The Sustainers

Crowdsourcing zdecydowanie zmienia myślenie o innowacyjności, burząc równocześnie utarte schematy 
pracy. W miejsce wyspecjalizowanej komórki badań i rozwoju zajmującej się zarówno wymyślaniem, jak 
i dopracowywaniem nowych koncepcji pojawia się tłum, który dostarcza pomysłów. W miejsce kilku osób 
myślących o nowych rozwiązaniach pojawiają się setki innowatorów, których nie ogranicza znajomość 
branży, obecne technologie, bądź polityka wewnątrzkorporacyjna. Pojawia się przepływ wiedzy między 
branżami i dziedzinami nauki i praktyki biznesowej. W miejsce tworzenia, testowania i wypuszczania na 
rynek innowacji mamy współtworzenie, testowanie i prototypowanie w jednym momencie z zastosowaniem 
dowolnie dużej grupy fokusowej. 

Odpowiedzią biznesu jest rosnące zainteresowanie tematem 
prowadzenia dialogu społecznego i szeroko zakrojonej 

komunikacji z różnymi grupami interesariuszy. Z pomocą 
przychodzi tutaj nie tylko Standard AA1000, ale także liczne 
spotkania i konferencje, które wskazują kierunek otwierania się 
na interesariuszy, zapraszania ich do dialogu. Dla przykładu  
w 2014 roku tematem przewodnim grup roboczych działających 
w ramach Programu Partnerstwa FOB postanowiliśmy uczynić 
właśnie dialog społeczny i budowanie relacji z interesariuszami.  
Warto również dodać, że 2013 roku na popularności zyskała 
koncepcja crowdsourcingu, czyli czerpania z rozproszonej 
wiedzy tłumu w celu generowania nowych pomysłów  
i zwiększania potencjału innowacyjności przedsiębiorstwa, 
poznając zarazem oczekiwania konsumentów i trendy 
społeczne. W Polsce już zaczynają pojawiać się rozwiązania 
biznesowe wypracowane właśnie tą metodą i zapewne zyska 
ona na popularności w kolejnych latach. 

http://taxand.pl/attachments/Expert/HR_Pracownicy%20oczekuja%20standardow.pdf
http://taxand.pl/attachments/Expert/HR_Pracownicy%20oczekuja%20standardow.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Broszura_Barometr%20CSR_final-1378899134.pdf
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Rok 2014 i kolejne lata z całą pewnością będą należały 
do miast, nie tylko ze względu na postępujące procesy 

urbanizacyjne (wg szacunków Biura Statystycznego ONZ do 
2025 roku w miastach będzie mieszkać blisko 85 % populacji 
Europy), ale przede wszystkim dlatego, że miasta – jako spójne 
systemy szybciej reagują na zmianę niż większe struktury, 
typu powiaty czy województwa. W miastach szybciej można 
znaleźć rozwiązania najważniejszych problemów społecznych 
i ekonomicznych, a przede wszystkim szybciej można wdrożyć 
je w życie. Rozwiązania z poziomu miast mogą być także łatwiej 
przenoszone i modyfikowane na terenie innych miast. Stąd 
często mówi się o miastach przyszłości – jako „resilient cities” 
(odpowiadających miastach), zrównoważonych miastach lub też 
„smart cities” (tzw. inteligentnych miastach, czyli takich, które 
wykorzystują nowe technologie w dążeniu do zrównoważonego 
rozwoju). 

Obserwujemy obecnie zmianę poziomu myślenia (i mówienia)  
o wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju – z poziomu 

globalnego na lokalny – stąd znacząca rola miast i władzy 
lokalnej, o czym pisał Benjamin Barber twierdząc, że władza 
powinna na powrót zostać oddana w ręce burmistrzów. 
Burmistrzów i mieszkańców. Rosną w siłę różne ruchy miejskie –  
oddolne inicjatywy podejmowane przez coraz bardziej 
świadomych mieszkańców, chcących współdecydować za 
przestrzeń w której mieszkają, pracują, spędzają wolny czas. 
Bardzo dużo mówi się o angażowaniu mieszkańców w proces 
decyzyjny dotyczący różnych miejskich kwestii – stąd coraz 
liczniejsze konsultacje społeczne i budżety partycypacyjne, 
choć w wielu przypadkach nadal stanowią marginalny procent 
wydatków z budżetu miejskiego.

Zrównoważone miasta to także realna szansa biznesowa. 
Współdziałanie wszystkich sektorów we wszystkich aspektach 
zrównoważonego rozwoju to przyszłość miast chcących się 
rozwijać. Biznes jawi się tu zatem jako ważny element układanki. 
Budownictwo, przemysł, turystyka, transport, gospodarka 
odpadami – to tylko niektóre obszary wyzwań, z którymi muszą 
mierzyć się miasta. A z pomocą przychodzą coraz liczniej 
wprowadzane rozwiązania biznesowe (np. system monitoringu 
karetek, sygnalizacji świetlnej, zdalny monitoring pomiaru zużycia 
wody, ekologiczne budownictwo i środki transportu). I wreszcie 
coraz więcej jest inicjatyw realizowanych we współpracy biznes – 
urzędy miast. W wielu przypadkach nie można jeszcze mówić  
o relacjach partnerskich (partnerstwa publiczno-prywatne), lecz 
współpraca ta na pewno będzie się rozwijać. 

Dostrzegamy ogromny potencjał we wdrażaniu rozwiązań 
prowadzących do zrównoważonego rozwoju miast i poprawy 
jakości życia ich mieszkańców. Realizując nowy projekt dotyczący 
właśnie zrównoważonych miast, FOB zamierza promować dobre 
praktyki biznesu na terenie miast oraz z zakresu współpracy 
biznesu z urzędami miast (innowacyjne rozwiązania służące 
miastu). Inauguracja projektu zaplanowana jest na 1 kwietnia 
2014, podczas 5.Targów CSR. 

Miasta – generatorami zmian myślenia o zrównoważonym rozwojuTREND 
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Liliana Anam
Manager CSRinfo

Jedną z ważnych kwestii wydaje 
mi się coraz bardziej znacząca rola 
miast w osiąganiu zrównoważonego 
rozwoju. Władze miast stoją przed 
bardzo konkretnymi i palącymi 
problemami, które często wymagają 
rozwiązania w krótkim czasie. 
Wymaga to woli politycznej jak  

i zaangażowania różnych grup interesariuszy. To co nie udaje 
się w skali kraju, można osiągnąć na poziomie miasta.  
Warto zauważyć, że zagranicą miasta komunikują swoje plany  
i działania również poprzez raporty CSR.

http://targicsr.pl/
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Wskazując na główne trendy ważne dla polskiego biznesu, 
nie sposób nie wspomnieć o wyzwaniach związanych 

z kwestiami demograficznymi. Z jednej strony starzejące się 
społeczeństwo i prognozy demograficzne mówiące, że niedługo 
będziemy mieli ponad 25% osób wieku 55+, niezaprzeczalnie 
sprzyja rozwojowi nowego segmentu dóbr i usług adresowanej 
do tej właśnie grupy docelowej: telefony komórkowe, oferty 
firm odzieżowych, turystycznych itd. Z drugiej zaś strony w 
obliczu wprowadzonej w zeszłym roku reformy zmieniającej 
wiek przechodzenia na emeryturę, musi zmienić się ergonomia 
samych miejsc pracy. Pracodawcy będą musieli zmierzyć się  
z problemem dostosowania trybu pracy, zakresu obowiązków, 
sprzętu do potrzeb starszych pracowników i pracowniczek. 

Nie można również zapomnieć o wchodzącym na rynek kolejnym 
pokoleniu, szumnie nazwanym przez media pokoleniem Y (a może 
już Z?). Jak pokazują najnowsze badania Deloitte, są to osoby, 
którym często przyświecają inne wartości i priorytety: ważne jest 
dla nich zachowanie równowagi między życiem prywatnym  
a zawodowym, możliwość samorealizacji i mierzenia się 
z licznymi wyzwaniami w pracy. Są to osoby nieustannie 
komunikujące się, które chętnie pracują zdalnie, zadaniowo, 
w elastycznym wymiarze godzin. Jest to jednak nadal niezbyt 
liczna grupa, składająca się głównie mieszkańców dużych miast. 
Wymagania w stosunku do pracy i pracodawcy maleją, gdy tylko 
wyjedzie się z dużego miasta do małych ośrodków miejskich,  
w których kwestia bezrobocia ludzi młodych nadal stanowi bardzo 
ważny problem. 

TREND 

4 XYZ – alfabet wyzwań demograficznych

Magdalena Andrejczuk
Menedżerka Programu Partnerstwa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wyzwaniem dla biznesu jest zrozumienie, że wśród pracowników znajdują się osoby w różnym wieku, 
doświadczeniu, stylu komunikacji i różnej kulturze pracy. Firmy świadome zmieniającego się środowiska 
pracy, wprowadzają narzędzia oraz rozwiązania, które nie tylko uwalniają potencjał pracowników, ale 
również pozwalają na zaspokojenie odmiennych potrzeb w sposób, który przynosi najlepsze korzyści 
zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Jest to system umożliwiający zarządzanie różnorodnością 
w sposób, który gwarantuje uczenie się od siebie nawzajem, rozwój pracowników oraz efektywne 
wykorzystanie ich możliwości. 

Ewa Wojsławowicz 
Menedżerka programu Karta Różnorodności, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Firmy partnerskie, z którymi współpracujemy w ramach programu Karta Różnorodności, oceniają, 
że zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem będzie najważniejszym  wyzwaniem HR-owym 
na kolejne lata. 

Już teraz organizacje mierzą się z koniecznością godzenia różnych potrzeb, stylów pracy i kompetencji 
trzech pokoleń pracowników, co nie jest zadaniem łatwym. Z tej przyczyny coraz więcej działów HR 
przygotowuje strategie zarządzania wiekiem w swoich przedsiębiorstwach. Co ważne, przesłanką do 
tworzenia tych strategii jest nie tylko potrzeba zarządzania poszczególnymi grupami pracowników, lecz – 

co wydaje się nawet ważniejsze – tworzenia między nimi relacji, podłoża do spotkania i wymiany wiedzy oraz doświadczeń. 

http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/Raporty/219f3cd824444410VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm
http://kartaroznorodnosci.pl/pl
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Wobliczu nagłośnionej przez media tragedii w Bangladeszu 
z kwietnia 2013 roku, umiejętne i świadome zarządzanie 

łańcuchem dostaw jest przyszłością tak biznesu, jak i samego 
CSRu. Z tego względu temat odpowiedzialnego zarządzania 
łańcuchem dostaw (RSCM – Responsible Supply Chain 
Management) w kolejnych latach będzie coraz ważniejszym 
tematem. Wyrazem tego trendu jest między innymi 
zainteresowanie Komisji Europejskiej, która w styczniu 2013 
roku opublikowała „Zieloną Księgę w sprawie nieuczciwych 
praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych 
i niespożywczych między przedsiębiorstwami”, w której 
w pierwszych zdaniach stwierdza się, że łańcuch dostaw 
realizowanych między przedsiębiorstwami (B2B) stanowi  
ważny element europejskiej gospodarki. 

Z kolei badania Supply Chain and Risk Management zrealizowane 
przez MIT i PwC w 2013 roku – ukazują zarządzanie dostawami 
jako znaczący czynnik minimalizowania ryzyka z punktu widzenia 
przedsiębiorców. Jak czytamy na stronach raportu, w przeciągu 
ostatniego roku ponad 60% przebadanych firm stwierdziło, że ich 
wyniki spadły o 3% w związku z zakłóceniami w łańcuchu dostaw. 
W związku z tym, firmy mające rozwinięty system zarządzania 
dostawami są znacznie bardziej odporne na wahania rynkowe. 
Odpowiedzialne zarządzanie dostawami przekłada się również 
na realne korzyści, takie jak np. wzrost zaufania konsumentów, 
ograniczenie kosztów związanych z wypadkami, ograniczenie 
kosztów reputacyjnych itd. 

W FOB znaczenie odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem 
dostaw zauważamy już od kilku lat, czego efektem są m.in. dwie 
publikacje „Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów” 
(red. Natalia Ćwik 2011) oraz „Zrównoważony łańcuch dostaw: 
trendy i innowacje” (Agata Gruszecka-Tieśluk, Natalia Ćwik – 
analiza tematyczna, 2013). 

Łańcuch dostaw – praca u podstaw

Dr Agata Rudnicka
Wydział Zarządzania UŁ

Zagadnienia zrównoważonego 
łańcucha dostaw pozostają w kręgu 
zainteresowań naukowych już  
od kilku lat. W ostatnim czasie 
temat zaczął funkcjonować  
w przestrzeni publicznej jako 
element strategicznego podejścia 
do społecznej odpowiedzialności, 

co być może przyczyni się do podjęcia przez przedsiębiorstwa 
konkretnych działań i poszukiwania rozwiązań sprzyjających 
umacnianiu relacji w całych łańcuchach dostaw. Organizacje 
coraz częściej decydują się na monitorowanie wpływów  
w całym łańcuchu dostaw chcąc ograniczyć ryzyko społeczne 
i środowiskowe. Funkcjonowanie w globalnej wiosce 
spowodowało, że decyzje podejmowane w początkowych 
ogniwach wywołują określone konsekwencje dla firmy, której 
logo widnieje na produkcie. Motywacją dla przedsiębiorstw 
powinny być również zmieniające się postawy konsumentów, 
dla których oprócz ceny i jakości ważne jest to gdzie,  
i w jakich warunkach powstał interesujący ich produkt.

Firmy rynku światowego zaczynają dostrzegać korzyści 
związane z powrotem z produkcją do swoich krajów. 

Głównymi argumentami są z jednej strony koszty reputacyjne, 
lecz z drugiej strony – kwestie czysto ekonomiczne (m.in. 
kalkulacje związane z transportem, zniżki podatkowe w 
swoich krajach). Pojawia się zatem pytanie, czy, a jeśli tak to w 
jakim stopniu ten trend dotrze do Polski. Po wydarzeniach w 
Bangladeszu pojawiały się głosy mówiące o tym, że polskie firmy 
odzieżowe zaczynają rozważać powrót do Łodzi, dawnego serca 
polskiego włókiennictwa. Na ile to jest jedynie pieśń przyszłości, 
tego jeszcze nie wiadomo. 

Polski akcent związany z katastrofą fabryki w Bangladeszu 
rozbudził dyskusje o roli odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. 
Jednak nadal jesteśmy kilka kroków w tyle w stosunku do 
zagranicznego biznesu. Świadczyć o tym może dość burzliwa 
ostatnio dyskusja o terminowym płaceniu faktur oraz o terminach 
płatności, która stawia duży znak zapytania nad dojrzałością 
polskiego CSR. Wydaje się zatem, że zanim zaczniemy rozmawiać 
o innych kwestiach związanych z zarządzaniem łańcuchem 
dostaw, to trzeba powrócić do korzeni, do rozmów o czymś,  
co zdaje się być „oczywistą oczywistością”: etycznym zachowaniu 
i odpowiedzialności dużych firm za swoich dostawców. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0037:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0037:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0037:FIN:PL:PDF
http://supplychain.mit.edu/events/Forum-PwC-Report
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/wspolna-odpowiedzialnosc-%E2%80%93-rola-dostaw-i-zakupow,4368.html
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Aspekty środowiskowe nieustannie pozostają palącymi 
wyzwaniami dla biznesu. Z różnym natężeniem pojawiają się 

za to nowe kwestie, na które biznes musi odpowiadać. 

Z jednej strony są to wyzwania związane z kurczącymi się 
zasobami naturalnymi, spośród których najgłośniej mówi się 
ostatnio o wodzie – według szacunków Global Risk Report  
z lutego 2014 problem z wodą (z dostępem do wody pitnej,  
z zanieczyszczeniem wody, z powodziami) stanowi obecnie  
jedno z trzech najważniejszych globalnych ryzyk. 

Drugim palącym problemem pozostaje kwestia energii, 
szczególnie ważna dla Polski, zwłaszcza w obliczu przestarzałej 
infrastruktury i braku konsekwencji politycznej we wprowadzaniu 
rozwiązań służących rozwojowi alternatywnych źródeł energii.

Trzecią ważną kwestią są zmiany klimatyczne, bardziej 
dostrzegane nadal na Zachodzie, niż w Polsce, chociaż nawet 
na świecie wyzwania klimatyczne powoli zaczynają ustępować 
miejsca kwestiom praw człowieka i aspektów pracowniczych. 
Ukazuje to Badanie State of Sustainable Business Survey 2013, 
zrealizowane przez organizacje BSR oraz Globescan, do którego 
zaproszonych zostało ponad 700 osób z całego świata, zawodowo 
zajmujących się CSR. Zmiany klimatu, będące na czele tej listy 
w 2009 i w 2010 r., są obecnie na miejscu trzecim. Czy oznacza 
to, że firmy uznają, że zrobiły już w tym zakresie wystarczająco 
dużo, czy może demotywująco wpływają, pozostawiające wiele do 
życzenia, efekty negocjacji międzynarodowych prowadzonych pod 
egidą ONZ (np. podczas COP 19)?

Ekologia przyszłości – nowe rozdziały 

Dla biznesu wyzwania związane z kwestiami środowiskowymi 
stają się niewątpliwie źródłem innowacyjnych rozwiązań 

przynoszących realne korzyści finansowe (pokazują to na 
przykład szacunki firm, które zdecydowały się na wprowadzenie 
zasady zerowej emisji odpadów w swoich fabrykach). Obok 
wypełniania obowiązujących środowiskowych regulacji 
prawnych firmy poszukują sposobów na efektywną produkcję 
z uwzględnieniem kwestii środowiskowych. Na popularności 
zyskuje idea gospodarki okrężnej (ang. circular ecnonomy),  
która polega na projektowaniu dóbr przy użyciu takich 
materiałów, które ułatwiają późniejszy demontaż produktu 
i ponowne użycie. Gospodarka okrężna to także całkowite 
przeformułowanie modelu biznesowego, na taki, w którym 
producenci będą czerpali zyski ze zbierania, odnawiania, 
powtórnego wytworzenia lub redystrybucji tworzonych  
przez siebie produktów.

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Na świecie od lat ważnym tematem dla biznesu są zmiany klimatyczne, które zaczynają być coraz bardziej 
dostrzegalne: huragany, powodzie, susze, itd. Firmy ubezpieczeniowe, które muszą wypłacać coraz 
więcej odszkodowań, rolnicy, którym huragan zniszczył plony, firmy posiadające fabryki, które zalała 
powódź rozumieją to coraz lepiej. Mimo dyskusji pojawiających się wokół COP 19, w Polsce temat ten 
jest cały czas postrzegany jako zbyt odległy i zbyt ogólny, aby stał się przedmiotem poważnych rozważań 
i elementem analizy ryzyka. Szefowie, wyższa kadra menedżerska w firmach w Polsce nie widzą jeszcze 
często bezpośredniego powiązania między zmianami klimatycznymi a swoim biznesem. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf
http://www.globescan.com/component/edocman/?view=document&id=89&Itemid=687
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Raportowanie danych pozafinansowych przez 
przedsiębiorstwa nadal pozostaje wyróżnikiem firm 

najbardziej „oświeconych”. W 2013 roku w konkursie „Raporty 
Społeczne” organizowanym przez FOB, SGS i PwC jury oceniało 
32 raporty. Dla porównania w 2012 roku – 28, a w 2011 – 18. 
Widać więc, ze liczba ta rośnie (co potwierdzają również 
najnowsze badania CSRInfo z 2013 roku), ale nadal bardzo powoli 
i biorąc pod uwagę 500 największych firm z rankingu „Polityki”,  
to jedynie 6% w skali w kraju. 

W 2014 roku do grona firm raportujących zapewne dołączą 
nowe przedsiębiorstwa, które będą prześcigać się w wymyślaniu 
coraz to nowych form przedstawiania raportów (wydruk już nie 
wystarcza). Raport musi się bowiem czymś wyróżniać: formą, 
rozwiązaniami technicznymi, nowymi kanałami dotarcia do 
czytelników (np. wydzielanie fragmentów raportów interesujących 
dla konkretnych grup interesariuszy), a przede wszystkim 
doborem opisywanych aspektów. Tendencję tę podsycać będzie 
kolejna wersja wytycznych GRI G4, która od 1 stycznia 2016 
oficjalnie wyprze poprzednią wersję wytczynych, dlatego de 
facto już teraz firmy zaczynają się mierzyć z nowymi założeniami 
i wskaźnikami. Co ważne, wytyczne G4 wymuszą na firmach 
realizację pogłębionych analiz istotności i większą niż dotychczas 
priorytetyzację ujmowanych aspektów. 

Z procesem raportowania wiążą się jeszcze dwa ważne aspekty. 
Po pierwsze: prowadzenie dialogu z interesariuszami,  
którzy na łamach raportu mogą się wypowiedzieć. Po drugie, 
 kanały docierania do interesariuszy. Już teraz widać, że  
coraz bardziej zauważaną grupą w tym kontekście stają się 
 pracownicy i pracowniczki, którzy zaangażowani w proces 
tworzenia raportu, a potem komunikacji o raporcie – stają się 
najlepszymi ambasadorami nie tylko idei odpowiedzialnego 
prowadzenia biznesu, ale również samej idei raportowania.  
Ma to niebagatelny wpływ na podniesienie autentyczności 
raportu (o tym między innymi mowa w najnowszej publikacji FOB: 
„Wspólna odpowiedzialność: rola raportowania społecznego”, 
2013, red. Natalia Ćwik).

Raportowanie – do przodu, ale małymi krokami

Nadal nierozwiązana pozostaje jednak kwestia docierania do 
interesariuszy zewnętrznych i zainteresowania ich tą formą 
informowania o swoich działaniach z zakresu społecznej 
odpowiedzialności.

W 2013 roku światło dzienne ujrzały raporty społeczne 
przygotowane także przez podmioty niebiznesowe: 

raport wydało Miasto Stołeczne Warszawa (pierwszy raport 
urzędu miasta w Polsce i to wg wytycznych GRI G4) oraz Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu (pierwszy raport NGO), a niedługo 
po nim Fundacja LOTTO Milion Marzeń. Jednak raportowanie 
przez sektor publiczny czy pozarządowy nadal pozostaje (i pewnie 
przez kilka lat status quo się nie zmieni) w odległej perspektywie. 
Wydaje się bowiem, że środowisko administracji publicznej, a tym 
bardziej organizacji pozarządowych nie odkryło jeszcze dla siebie 
korzyści płynących z procesu raportowania. Poza tym na chwilę 
obecną ani darczyńcy, ani beneficjenci, ani żaden organ władzy 
centralnej nie wymaga przygotowywania tego typu raportów 
(nawet w okrojonej wersji).

Dr Agata Rudnicka
Wydział Zarządzania UŁ

Administracja publiczna, która 
powinna kierować się zasadą 
przejrzystości być może przekona 
się do takiej formy komunikacji 
z interesariuszami. Dla NGOs, 
które niejednokrotnie borykają 
się z różnymi problemami natury 
finansowej czy technicznej i walczą 

o przetrwanie kwestia raportowania społecznego nie musi 
być priorytetem. Na przygotowanie raportu mogą decydować 
się fundacje korporacyjne, których fundatorzy raportują już od 
kilku lat. 

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

To, czego na pewno w Polsce potrzebujemy, to odzewu na raporty społeczne przygotowywane przez firmy. 
I tu przed nami duża praca edukacyjna, aby ludzie zaczęli dostrzegać sens zaglądania do raportów. Teraz 
ruch jest po stronie otoczenia biznesu, żeby z tych 30, 40 raportów, które są tworzone corocznie, ktoś 
korzystał, analizował, opisywał. Ważne, żeby firma nadal widziała sens w przygotowywaniu raportów. 
Presja powinna iść nie tylko z wnętrza firmy, lecz przede wszystkim z zewnątrz: z Giełdy Papierów 
Wartościowych, od inwestorów, ze strony wytycznych Unii Europejskiej, ze strony władz centralnych, 
Ministerstwa Skarbu nadzorującego spółki Skarbu Państwa, itp. Wyzwaniem jest więc to, jak sprawić,  
aby raporty społeczne były narzędziem wykorzystywanym przez różne środowiska: począwszy od 

NGOsów, przez inwestorów, władze publiczne, po konsumentów. 

http://www.csrinfo.org/pl/rejestr-raportow/o-raportowaniu/4677-raportowanie-csr-w-polsce-2013-wyniki-badania
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wspolna%20odpowiedzialnosc_Raportowanie%20spoleczne-PODGLAD.pdf
http://infrastruktura.um.warszawa.pl/sites/infrastruktura.um.warszawa.pl/files/dokumenty/raport_zrownowazonego_rozwoju_warszawy_2013.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport_spoleczny_2011-2012/
http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport_spoleczny_2011-2012/
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Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą 
organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej 
odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja 
typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu 
w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa 
na środowisko i społeczeństwo. 
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z Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
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(Prezesem The Sustainers,  
www.mintu.me)

Pawłem Nizińskim  
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Mirellą Panek-Owsiańską  
(Prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
www.odpowiedzialnybiznes.pl)

Dr Bolesławem Rokiem  
(Dyrektorem Centrum Etyki Biznesu  
i Innowacji Społecznych Akademii  
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