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Analiza tematyczna 

Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje
Zrównoważony łańcuch dostaw: 
najważniejsZe wnioski 

1. Potrzeba szerszego spojrzenia na zarządzanie łańcuchem 

dostaw, z uwzględnieniem perspektywy nie tylko 

ekonomicznej, lecz również społecznej i środowiskowej, 

jest wypadkową wielu przenikających się trendów 

społeczno-ekonomicznych. 

2. Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw 

umożliwia firmie nie tylko redukcję ryzyka biznesowego, 

lecz również stanowi narzędzie przeciwdziałania ryzyku 

wizerunkowemu, poprawiania jakości produktów (dzięki 

wprowadzanym innowacjom) oraz budowy stabilnych 

relacji z interesariuszami. 

3. W miejsce klasycznego zarządzania łańcuchem dostaw, 

obecnie obserwujemy trend zarządzania łańcuchem 

wartości (ang. value chain). 

4. Firmy chcące rozwijać system odpowiedzialnego 

zarządzania łańcuchem dostaw, mają do dyspozycji  

wiele platform indeksujących potencjalnych dostawców,  

a także narzędzi informatycznych umożliwiających RSCM. 

w stronę zrównoważonego rozwoju - rscM
Responsible Supply Chain Management (RSCM) można 
zdefiniować jako „zarządzanie ekonomicznym, społecznym 
i środowiskowym wpływem procesu dostaw”. Celem RSCM 
jest „tworzenie, ochrona i długofalowy rozwój wartości 
ekonomicznej, społecznej i środowiskowej dla wszystkich 
interesariuszy zaangażowanych w proces dostaw” 
(UNGC&BSR 2010).  Zarządzanie łańcuchem dostaw to proces 
skomplikowany, wymagający udziału wielu (setek, niekiedy 
tysięcy) interesariuszy na różnych etapach.

W myśl RSCM relacje z dostawcami kształtowane są biorąc  
pod uwagę:
1. Kryteria ekonomiczne – takie jak uczciwe warunki 

kontraktów, terminowe regulacje należności, 
niewykorzystywanie przewagi ekonomicznej do 
negocjowania nieadekwatnych warunków umów, 
transparentność w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, 
zapobieganie korupcji.

2. Kryteria społeczne – czyli uczciwe praktyki pracownicze 
(przestrzeganie prawa pracy i praw człowieka, godziwe 
wynagradzanie pracowników i pracowniczek, przestrzeganie 
zasad równouprawnienia, troska o zasady BHP), a także 
praktyki nastawione na współpracę ze społecznościami 
lokalnymi. 

3. Kryteria środowiskowe – czyli aspekty związane  
z oddziaływaniem na środowisko naturalne, które 
odnoszone są do całego cyklu życia produktów 
(projektowanie, transport materiałów, wykorzystywanie 
surowców do produkcji, utylizacja). 
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Potrzeba zrównoważonego zarządzania 
łańcuchem dostaw

Potrzeba szerszego spojrzenia na zarządzanie łańcuchem 
dostaw jest wypadkową wielu przenikających się trendów. 
Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw nie tylko 
umożliwia ich identyfikację, lecz poprzez zarządzanie 
potencjalnym ryzykiem – przełożenie ich na szanse  
i korzyści biznesowe. 

źródło: opracowanie własne. inspiracja zaczerpnięta z: sustainable purchasing & supply chain management. practical guide. 
business&society belgium. 2012:6. 

Trendy sPołecZno-
-ekonomicZne

reakcja na Trendy Zagrożenia/ wyZwania 
dla biZnesu

sZanse dla biZnesu

Procesy globalizacyjne –  
globalny charakter  
współczesnej produkcji

outsourcing, zmiany  
lokalizacji, zarządzanie  
relacjami z interesariuszami.

wydłużone łańcuchy dostaw, 
trudniejsze w zarządzaniu  
i monitorowaniu.  Z tej właśnie 
przyczyny, można spotkać się  
z tendencją skracania łańcucha 
dostaw.

ryzyko może być bezpośrednio 
związane ze specyfiką danego 
kraju, czy regionu. 

współpraca ze zróżnicowany-
mi podmiotami w celu wypra-
cowania wspólnych wartości  
w łańcuchu dostaw. 

Nacisk na efektywność:  
cena i jakość

Potrzeba optymalizacji  
produkcji i efektywności jej 
procesów, zarządzanie  
jakością, zarządzanie  
ryzykiem.

współpraca z dostawcami 
oraz klientami w celu  
optymalizacji jakości i/lub 
redukcji kosztów. 

Nacisk na przejrzystość – 
wpływ mediów, organizacji 
strażniczych oraz konsumentów

Zarządzanie relacjami  
z interesariuszami,  
komunikowanie,  
raportowanie.

reputacja firmy uzależniona 
jest od reputacji wszystkich 
podmiotów obecnych  
w łańcuchu dostaw. 
brak transparentności  
podejmowanych przez firmę 
działań budzi podejrzenia  
i wątpliwości („co chcą ukryć?”).

Przejrzystość w działaniach 
buduje relacje (zaufanie,  
poczucie lojalności)  
z interesariuszami na  
wszystkich etapach  
zarządzania łańcuchem  
dostaw. 

Ewolucja modelu  
konsumpcyjnego w kierunku 
popytu na produkty i usługi 
zrównoważone 

innowacyjność, partnerstwa 
biznesowe z różnymi  
podmiotami.

nieodpowiedzenie na potrzeby 
konsumenckie może wiązać się 
z utratą pewnych grup  
konsumentów.

współpraca z dostawcami  
i klientami w celu  
wypracowania innowacyjnych 
produktów i usług; wzrost 
konkurencyjności. 

Zagrożenia środowiska  
naturalnego

Świadomość konieczności  
redukcji wpływu na  
środowisko naturalne.
Zarządzanie całym cyklem  
życia produktu (lca – Life 
Cycle Assessment).

Pominięcie aspektów  
środowiskowych skutkuje 
konsekwencjami prawnymi, 
ekonomicznymi oraz  
społecznymi (reputacja). 

Poszukiwanie i wypracowywa-
nie innowacyjnych produktów 
i procesów zarządzania, które 
nie tylko redukują wpływ  
środowiskowy, ale także  
redukują koszty produkcji. 

Rosnąca świadomość społeczna
Zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw staje się 
koniecznością, nie tylko ze względu na kwestie ekonomiczne 
czy regulacje prawne, lecz również w związku z rosnącą 
świadomością otoczenia, w którym firma funkcjonuje. 
Organizacje strażnicze i konsumenci wywierają coraz 
większą presję na firmy, które nie monitorują działań swoich 
dostawców. 

PrZykład 1:  ClEaN ClOthEs POlska i walka O Prawa 
PraCOwNików i PraCOwNiCZEk Z BaNgladEsZu
Po tragedii w bangladeszu w kwietniu 2013 roku, grupa 
inicjatyw zrzeszonych pod nazwą clean clothes Polska 
upubliczniła na swoich stronach apel otwarty do lPP – jednej 
z największych firm odzieżowych w Polsce (producenta ubrań 
marek: cropp, reserved, House, mohito i sinsay). jak czytamy 
na stronie: „Firma odnosi sukcesy finansowe bijąc kolejne 
rekordy na warszawskiej giełdzie. Powielając schemat działania 
gigantów przemysłu odzieżowego lokuje produkcję w krajach 
azjatyckich, głównie chinach i bangladeszu. w przeciwieństwie 
do zachodnich konkurentów nie podejmuje jednak widocznych 
działań na rzecz społecznej odpowiedzialności za warunki pracy 
w swoich łańcuchach dostaw”.  Za pośrednictwem strony można 
również wysłać list do Prezesa lPP, którego sygnatariusze 
nalegają na „wywiązanie się z deklaracji lPP s.a. z marca 
2012 r. o opracowaniu i publicznym ogłoszeniu kodeksu 
Postępowania firmy, wyników badań z monitoringu warunków 
pracy w fabrykach dostawców, oraz planu naprawczego 
zmierzającego do ich poprawy”.  do 17 czerwca 2013 roku 
zostało wysłanych ponad 2 100 takich listów. jaka była reakcja 
lPP? Początkowo firma nie zajmowała żadnego stanowiska. 
obecnie jednak, pod wpływem nacisków zewnętrznych, 
zdecydowała się na rozpoczęcie rozmów ukierunkowanych 
na podpisanie porozumienia dotyczącego między innymi 
ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa budynków 
w bangladeszu.  Porozumienie to podpisało już ponad 31 
międzynarodowych firm. 

http://www.ekonsument.pl/apel24_wyslij_apel_do_lpp_metki_cropp_znalezione_w_ruinach_rana_plaza_w_bangladeszu.html
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PrZyKład 2: grEENPEaCE i dZiałaNia 
PrOśrOdOwisKOwE

W ciągu ostatnich kilkunastu lat międzynarodowa organizacja 
Greenpeace  zdołała wpłynąć na zmiany w łańcuchach dostaw 
największych firm na świecie. Przedstawiciele organizacji 
podejmowali różne działania: od wyraźnych, medialnych 
konfrontacji po lobbing i współpracę. dla przykładu po 
pięcioletniej kampanii zatytułowanej kleercut, kimberly-Clark, 
firma znana z popularnych marek, takich jak kleenex,  
Scott i Cottonelle, infromuje o swojej nowej polityce,  
zgodnie z którą staje się jedną z najbardziej zrównoważonych 
pod względem ekologicznym firm w branży i rezygnuje  
z wspierania wycinki lasów (Canada’s Boreal Forest). 

nowe trendy w zrównoważonym 
zarządzaniu łańcuchem dostaw
1. „Zielony łańcuch dostaw” – zarządzanie kwestiami 

dostaw w kontekście ograniczania negatywnego wpływu 
na środowisko, w tym odpadów, a także efektywnego 
zarządzania surowcami naturalnymi, takimi jak energia  
i woda. Pomagają w tym liczne mierniki, na przykład  
Carbon Footprint (kalkulator ekologicznego śladu emisji 
dwutlenku Węgla) czy Plastic Footprint.  

2. Zarządzanie różnorodnością w łańcuchu dostaw – w tym 
między innymi wrażliwość na sytuację kobiet, włączanie 
ich w działania firmy i wzmacnianie ich roli. Widać również 
rosnące zaangażowanie w aktywizację zawodową osób  
z niepełnosprawnościami. W Polsce nadal jeszcze ten  
temat pozostaje marginalną kwestią.  

3. inwestowanie w rynki lokalne – coraz więcej firm zaczyna 
współpracować z rynkami lokalnymi, co nie tylko ogranicza 
koszty transportu, ale jednocześnie pozytywnie wpływa 
na rozwój społeczności lokalnych. jest to również sposób 
na skrócenie łańcucha dostaw, a tym samym zmniejszenie 
ryzyka związanego z zarządzaniem nim. Pomocna w tym 
może być baza local resources Network, która umożliwia 
znalezienie lokalnego partnera lub doradcy z zakresu 
wdrażania etycznych standardów w danym regionie świata.

— doBRa PRaktyka: dla przykładu firma danone stawia na 
lokalnych producentów i tym samym wpływa na lokalną 
ekonomię poprzez zakup mleka, surowców i opakowań 
u ponad 400 polskich dostawców. jak czytamy na stronie 
firmy, ponad 95% surowców pochodzi od polskich 
dostawców. informuje o tym w kampanii „od pola do stołu” 
prezentując swój łańcuch wartości. 

4.  Edukowanie i współpraca z dostawcami – w celu 
wypracowania wspólnych wartości (tzw. shared value).  
Zamiast rezygnować ze współpracy z danym dostawcą, 
można wspierać go w stopniowym tworzeniu i wdrażaniu 
własnych standardów etycznych.  

— doBRa PRaktyka: dobrą praktyką z tego zakresu mogą 
pochwalić się Zakłady tłuszczowe „Kruszwica” organizujące 
od 2007 roku akademię Mistrza. to program zachęcający 
cukierników do stałego doskonalenia swoich umiejętności 
oraz partnerstwa i aktywnego udziału w życiu środowiska 
cukierniczego.  dzięki szkoleniom wzrosła świadomość 
biznesowa cukierników, którzy dystansują się od 
konkurowania z hipermarketami, stawiając na wysoką  
jakość oraz unikatowość swoich wyrobów. 

— doBRa PRaktyka: Firma skanska przy wyborze partnerów 
biznesowych kieruje się kwestiami poszanowania 
środowiska naturalnego. Na współpracę mają szansę 
partnerzy o podobnej świadomości ekologicznej. Firma 
prowadzi również szkolenia dla swoich najemców  
w zakresie ekologicznych rozwiązań w budownictwie. 

5. angażowanie partnerów biznesowych w działania 
społeczne.

— doBRa PRaktyka: takie działanie podjęła na przykład 
firma Electrolux, która realizując kampanię Wodną Polskiej 
akcji Humanitarnej, zaangażowała partnerów handlowych, 
dostawców i pracowników sklepów.  Zostali oni przeszkoleni 
na temat idei programu oraz wyposażeni w materiały 
informacyjne do wykorzystania w punktach sprzedaży.  
W efekcie sprzedawcy sami zgłaszali się po materiały,  
a dzięki ich zaangażowaniu udało się zdobyć dodatkowe 
środki na budowę studni w Sudanie.  efekt: pozytywny 
wpływ społeczny oraz wzmocnienie wzajemnych relacji  
z partnerami w łańcuchu dostaw. 

• ograniczenie ryzyka reputacyjnego, prawnego  
i operacyjnego firmy

• zwiększenie poczucia lojalności wśród dostawców,  
co gwarantuje firmie stały dopływ potrzebnych  
produktów i usług

• podwyższenie jakości oferowanych produktów i usług 
• zwiększenie udziałów w rynku/ możliwość wejścia  

na nowe rynki
• lepszy dostęp do finansowania (otwierają się nowe 

możliwości)
• zwiększenie przewagi konkurencyjnej  

(w tym siły przetargowej)
• optymalizacja kosztów, w tym np. ograniczenie  

kosztów wynikających z wielkości odpadów
• pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów w firmie  

(dzięki rozwojowi innowacji)

źródło: how to manage your supply chain responsibly, 
business in the community 2009, za: natalia ćwik,  
wspólna odpowiedzialność: rola dostaw i zakupów,  
fob 2011: 10-11. 

Dlaczego warto wprowadzać strategię RSCM? 

http://www.greenpeace.org/poland/pl/o-nas/Nasze-sukcesy/
http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
http://www.plasticdisclosure.org/
http://www.localresourcesnetwork.net/
http://www.danone.pl/Spoleczna-odpowiedzialnosc/Czym-jest-CSR/Od-pola-do-stolu-czyli-lancuch-wartosci-Danone-a
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łańcuch dostaw = łańcuch wartości
Współcześnie zarządzanie zrównoważonym łańcuchem 
dostaw to nieodłączny element budowania strategii 
zarządzania przedsiębiorstwem, w tym również strategii CSR.  
Firma, która nazywa siebie odpowiedzialną społecznie, nie 
może zapominać, że o jej odpowiedzialności mówią także 
dostawcy, z którymi firma współpracuje.  Przedsiębiorstwo 
jest odpowiedzialne nie tylko za swoją działalność, lecz za 
cały łańcuch wartości (ang. value chain), w ramach którego 
produkuje i dostarcza produkty albo usługi konsumentom. 
koncepcja łańcucha wartości opisana została przez Michaela  
e. Portera, a obecnie coraz częściej jest adoptowana do swoich 
potrzeb przez różne firmy.  

łańcuch wartości w krótkim filmiku prezentuje na przykład 
firma unilever, która w ramach programu „życie w sposób 
zrównoważony” przeprowadziła pomiary i wyliczenia dla 1500 
produktów w 14 krajach. każdy produkt przeanalizowany został 
pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne na każdym 
etapie cyklu życia. 

Firma walmart prowadzi natomiast program „PRodUCt 
iNdeX ”, w którym zobowiązała się informować wszystkich 
interesariuszy, w tym konsumentów, o całym procesie 
wytwarzania oferowanych przez siebie produktów.  

narzędzia zrównoważonego zarządzania 
łańcuchem dostaw
W celu usprawnienia zarządzania zrównoważonym łańcuchem 
dostaw, firmy mogą wykorzystać różnego rodzaju narzędzia. 

NarZędZia POmagająCE mONitOrOwać KwEstiE 

ZarZądZaNia łańCuChEm dOstaw Na różNyCh jEgO 

EtaPaCh, w tym rówNiEż umOżliwiająCE wyBór 

sPOłECZNiE OdPOwiEdZialNyCh dOstawCów

Przykład 1: sEdEX (Supplier Ethical Data Exchange )
— Utworzona w 2002 roku platforma wymiany danych 

związanych z zarządzaniem zrównoważonym łańcuchem 
dostaw. Baza ta umożliwia gromadzenie, upublicznianie 
oraz raportowanie informacji pochodzących od dostawców, 
które podzielone są na cztery główne kategorie: standardy 
pracy, zdrowie i bezpieczeństwo, środowisko, etyka 
biznesowa. Z Sedex korzystać mogą zarówno firmy chcące 
sprawdzić swoich obecnych i/lub potencjalnych dostawców, 
jak również sami dostawcy, którzy mają możliwość 
umieszczenia w bazie danych o swoich usługach  
(oraz oczywiście standardach pracy). 

— Baza Sedex umożliwia również monitorowanie postępów 
wprowadzania zmian u dostawców, co jest przydatne 
na przykład w sytuacji, gdy firma deklaruje stopniowe 
wdrażanie standardów etycznych. obecnie w bazie 
zarejestrowanych jest ponad 28 500 członków z ponad 150 
krajów z całego świata, od gospodarstw rolnych  
po międzynarodowe korporacje.  

Przykład 2: shdB (Social Hotspots Database)
— jest to amerykańska baza dedykowana szerokiemu spektrum 

odbiorców: dyrektorom firm, inwestorom, menedżerom 
łańcucha dostaw, a także akademikom, organizacjom 
pozarządowym czy innym zainteresowanym podmiotom. 
interaktywna platforma oferuje przejrzyste informacje na 
temat ryzyka społecznego oraz różnorodnych możliwości 
współpracy biznesowej w podziale na 227 krajów i 57 
sektorów. Baza ta zbiera informacje z różnych źródeł, między 
innymi Międzynarodowej organizacji Pracy (international 

labour organization), światowej organizacji Zdrowia, Banku 
światowego i innych. 

Przykład 3: Ecodesk   
— ecodesk to internetowe narzędzie umożliwiające wszystkim 

organizacjom publikowanie i komunikowanie informacji  
o praktykach w zakresie społecznej odpowiedzialności  
w jednym miejscu. Po utworzeniu profilu, baza umożliwia 
również kalkulację śladu węglowego zarówno na poziomie 
jednej firmy, jak również wszystkich organizacji w łańcuchu 
dostaw. 

Przykład 4: EcoVadis   
— interaktywna platforma założona we Francji, na której 

znaleźć można indeksy odpowiedzialnych dostawców 
(„Suppliers CSR Ratings” ), w podziale na cztery główne 
kategorie (detal, it, farmaceutyka oraz motoryzacja). 
informacje to mogą pomóc wszystkim organizacjom  
lepiej zarządzać ryzykiem biznesowym w łańcuchu dostaw. 
Najnowszym projektem ecoVadis jest partnerstwo  
z Carbon disclosure Project (CdP) w celu dostarczania 
firmom informacji o sposobach redukowania wpływu 
środowiskowego, w tym również edukowania na temat 
śladu węglowego. 

rOZwiąZaNia iNFOrmatyCZNE dO ZarZądZaNia 

łańCuChEm dOstaw

Przykład 1: Csrware’s sustainability supply Chain  
— Program informatyczny umożliwiający ewaluację  

i benchmark poszczególnych dostawców . dzięki 
programowi można ocenić dostawców pod kątem 
różnorodnych wskaźników, a tym samym dostosować  
system zarządzania łańcuchem dostaw do swoich potrzeb. 
Program umożliwia również stworzenie własnego  
rankingu dostawców oraz pozwala na przejrzyste 
zarządzanie relacjami z interesariuszami.  

Przykład 2: COmPass  (Comparative Packaging Assessment)
— CoMPaSS, wprowadzony na rynek przez Sustainable 

Packaging Coalition (SPC), jest aplikacją on-line 

http://www.youtube.com/watch?v=rszq9wtZuMY
http://news.walmart.com/news-archive/2009/07/16/walmart-announces-sustainable-product-index
http://news.walmart.com/news-archive/2009/07/16/walmart-announces-sustainable-product-index
http://www.sedexglobal.com
http://socialhotspot.org
http://www.ecodesk.com
http://www.ecovadis.com
http://www.csrware.com/ssc-supply-chain.html
http://www.sustainablepackaging.org
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umożliwiającą projektantom opakowań oszacowanie 
społecznego i środowiskowego wpływu ich produktów. 
Program przeprowadza obliczenia biorąc pod uwagę cały 
cykl życia produktu, a uwzględniane są cechy takie jak 
pochodzenie materiałów, wykorzystanie energii  
w produkcji opakowania, używanie materiałów 
pochodzących z recyklingu oraz gospodarka odpadami 
stałymi. Za główny cel programu producenci postawili 
pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji oraz  
w zrozumieniu problemów środowiskowych związanych  
z produkcją oraz cyklem życia opakowań. 

Przykład 3: system iFs applications™  
— Polski system oferujący firmom możliwość śledzenia 

zmian środowiskowych (w tym śladu węglowego, 
strumieni odpadów oraz obciążeń związanych z cyklem 
życia produktów), za pomocą modułu iFS eco-footprint 
Management™ firmy iFS. 

Przykład 4: social Fingerprint® supply Chain management  
— dopasowane do poszczególnych branż narzędzie 

umożliwiające samoocenę „śladu społecznego”  
(social fingerprint) firmy w łańcuchu dostaw. Samoocena 
dokonywana jest w 9 różnych kategoriach, które następnie 
można rozwijać dzięki kursowi e-learningowemu  
i bieżącemu monitoringowi postępów.  Narzędzie to jest 
częścią Programu Social Fingerprint i w swojej metodyce 
odwołuje się bezpośrednio do normy Sa 8000. 

co firma może zrobić, aby wprowadzić  
w życie i rozwijać zasady rscM?
1. Komunikować o stosowanych przez siebie standardach 

etycznych i zasadach współpracy (transparentność!), 
szczególnie potencjalnym kontrahentom.

— doBRa PRaktyka: firma Fortum na swoich stronach 
internetowych umieściła „kodeks Postępowania dla 
dostawców”, w których dokładnie określa zasady 
prowadzenia współpracy z dostawcami.  dla firm, które 
chcą współpracować z Fortum, przygotowany został 
kwestionariusz, który zawiera szereg pytań, w tym 
związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz standardami 
społecznie odpowiedzialnego biznesu. 

— doBRa PRaktyka: Również firma lyreco Polska s.a. 
ma ściśle określone zasady współpracy z dostawcami. 
Na początku każdy dostawca jest zobligowany podpisać 
dokument, w którym zawarte jest między innymi, że jego 
firma:
(1) przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów  

prawa, w tym przepisów odnoszących się do 
zatrudnienia, praw człowieka, ochrony środowiska, 
zdrowia i bezpieczeństwa,

(2) spełnia wszystkie zasady, regulaminy i przepisy prawa 
dotyczące ochrony środowiska obowiązujące w kraju,  
w którym prowadzona jest działalność,

(3) nie będzie oferować/nie oferowała łapówek, nieoficjalnych 
prowizji, prezentów ani nieodpowiednich płatności innego 
typu pracownikom lyreco, ani innym podmiotom w celu 
uzyskania nienależnej przewagi na rynku,

(4) wyraża zgodę na audyt powyższych zobowiązań.

kolejny etap to podpisanie umowy z dostawcą. Na tym 
etapie załącznikiem do umowy jest „lyReCo kodeks etyczny 
dla dostawców ”.  

1. Norma sa 8000 – odnosi się do zarządzania 
bezpieczeństwem łańcucha dostaw, a jej wymagania 
koncentrują się na przebiegu czynności związanych z jego 
kontrolą i mających wpływ na jego bezpieczeństwo. Norma 
ta może być wdrożona w każdym przedsiębiorstwie, bez 
względu na wielkość czy branżę. jest to jedyna norma z 
zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, która umożliwia 
firmom otrzymanie certyfikatu. W Polsce nie jest jednak 
bardzo popularna ze względu na wysokie koszty procesu 
certyfikacji.

2. Ethical trade initiatives (Eti) – to stowarzyszenie firm, 
organizacji pozarządowych i związków zawodowych, które 
ma na celu promowanie tych działań firm w łańcuchu 
dostaw, które poprawią warunki bytu pracowników  
i pracowniczek zatrudnionych przy wytwarzaniu różnego 
rodzaju produktów. organizacja ta opracowała kodeks 
postępowania etycznego pod nazwą eti Base Code. kodeks 
ten był jedną z pierwszych w europie prób ujednolicenia 
wymagań postępowania etycznego stawianych wszystkim 
uczestnikom łańcucha dostaw.

3. iQNet sr10  – system certyfikacyjny Międzynarodowej Sieci 
jednostek Certyfikujących iQNet, w Polsce jeszcze mało 
znany. 

4. BsCi – standard etyczny opracowany początkowo  
dla firm niemieckich. obecnie stosowany jest na całym 
świecie do oceny etyczności postepowań firm występujących  
w łańcuchu dostaw.

5. iCs – standard opracowany przez francuską organizację. 
kieruje się wytycznymi Międzynarodowej organizacji Pracy 
(ilo), normy Sa 8000, ale również prawa lokalnego.

6. wCa (Workplace Conditions assessment) – standard etyczny 
opracowany i wdrożony przez firmę audytową iNteRtek. 
Główne kryteria audytowe nawiązują do programu GSCP 
(Globalny Program Społecznej odpowiedzialności), 
konwencji ilo oraz do wytycznych prawa lokalnego. 

wszystkie najważniejsze standardy etyczne zostały zebrane przez 
artura dominiaka na stronie www.standardyetyczne.pl

Wybrane standardy etyczne wspierające RCSM  

http://www.ifs.erp-view.pl
http://www.socialfingerprint.org
http://sa8000.pl/
http://www.ethicaltrade.org/
http://www.iqnet-certification.com/index.php?liv1=4&liv2=67
http://www.bsci-intl.org/
http://www.intertek.com/auditing/ics/
http://www.intertek.com/consumer/auditing/wca/
http://poland-corp.lyreco.com/pol/dostawcy,657/kodeks-etyczny,2424.
http://poland-corp.lyreco.com/medias/pdf/Kodeks_etyczny_dostawcow_Lyreco.pdf
http://poland-corp.lyreco.com/medias/pdf/Kodeks_etyczny_dostawcow_Lyreco.pdf
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2. monitorować standardy etyczne, ekonomiczne i społeczne  
u swoich obecnych dostawców (nie tylko produktów,  
ale również usług) oraz weryfikować standardy etyczne  
u potencjalnych dostawców np. za pośrednictwem platform 
internetowych czy opinii konsumenckich.

— doBRa PRaktyka: iKEa wprowadziła w życie kodeks iWay, 
który został oparty na podstawowych prawach człowieka, 
prawach pracowniczych, zasadach ochrony środowiska  
i zgodności z przepisami. kodeks ten wymaga od dostawców 
postępowania zgodnie z zawartymi w nim przepisami oraz 
zachęca do własnego rozwoju. Zaakceptowanie kodeksu 
przez dostawców wiąże się ze zgodą na przeprowadzanie 
kontroli przez ikea lub firmy zewnętrzne. oznacza także 
zobowiązanie firm do wprowadzenia w życie zasad kodeksu 
w ciągu 12 miesięcy od podpisania dokumentu.  

3. Edukować partnerów biznesowych w zakresie 
zrównoważonego rozwoju (prowadzić szkolenia, spotkania, 
nieustanny dialog) i wspierać we wdrażaniu własnych 
standardów.

— doBRa PRaktyka: unilever w procesie zarządzania 
łańcuchem dostaw wykorzystuje bazę SedeX, która służy  
nie tylko do weryfikacji potencjalnych dostawców, ale 
również do monitorowania działań obecnych kontrahentów.  
Gdy wyniki audytu nie są zadawalające, wówczas 
prowadzone są konsultacje i wypracowywane wspólne 
rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji.  Równolegle, 
w ramach projektu Carbon disclosure Project „Supply Chain 
leadership Collaboration”, pracownicy i pracowniczki firmy 
prowadzili szereg szkoleń adresowanych do różnych grup 
interesariuszy z zakresu minimalizowania negatywnego 
wpływu na środowisko. 

— doBRa PRaktyka: Kompania Piwowarska opracowała 
własne standardy współpracy z dostawcami. Praktyka 
pokazuje jednak, że niektórzy dostawcy również 
mają własne kodeksy etyczne. W takich przypadkach 
wprowadzane są specjalne klauzule do umów, respektujące 
kodeksy etyczne obu stron. 

wyzwania zrównoważonego zarządzania 
łańcuchem dostaw
1. wyzwania związane z operowaniem na rynkach słabo 

rozwiniętych i rozwijających się (słaba infrastruktura, 
niestabilność polityczna, niedopracowany system prawa, 
brak współpracy ze strony rządów oraz potrzeba nakładów 
na edukację i podnoszenie umiejętności). 

— doBRa PRaktyka: Czasem warto połączyć siły  
z konkurencyjnymi firmami. tak postąpiły firmy Hewlett-
Packard, electrolux, Sony i Braun, które utworzyły wspólne 
przedsięwzięcie o nazwie european Recycling Platform 
(eRP). dzięki eRP koszty, jakie ponoszą producenci  
w związku z recyklingiem i usuwaniem odpadów, spadły  
w tych krajach, które obejmuje swoim zasięgiem platforma, 
aż o 35% (źródło: Raport HBR 2011: 14). innym przykładem 
jest FM logistic, która obsługuje firmy Master Foods,  
e. Wedel i Cadbury w obszarze składowania i dystrybucji ich 
produktów do sieci Carrefour (źródło: Raport HBR 2011: 17)

2. Kontrola wiarygodności deklaracji poszczególnych 
dostawców – gdy pomimo deklaracji, praktyka pokazuje, 
że dostawcy nie przestrzegają (często nieświadomie) 
podstawowych praw, np. z zakresu bezpieczeństwa pracy 
ich pracowników i pracowniczek. tu z pomocą przychodzą 
indeksy dostawców oraz systemy audytów, o których mowa 
powyżej. 

3. monitorowanie przestrzegania standardów etycznych 
również u podwykonawców dostawców, z którymi firma 
współpracuje, co nie jest częstą praktyką, jak pokazują 
badania HBR.  jedynie 50 % firm orientuje się  
o poziomie dbałości o zrównoważony rozwój wśród swoich 
wewnętrznych dostawców, u bezpośrednich 30% firm,  
a w miarę oddalania się wiedza ta znacząco maleje  
(16% -u dostawców z drugiego kręgu, 10% – u dostawców  
z trzeciego kręgu) (Raport HBR 2011).

4. współpraca z tzw. dostawcami wysokiego ryzyka, czyli 
takimi, którzy w danym regionie mają monopol na 
dostawę danych produktów czy usług i z tego powodu 
firmy nie mogą pozwolić sobie na rezygnację z kontaktów 
biznesowych z nimi. W takich przypadkach należy wykazać 
się wyjątkową uważnością na podejmowane przez nich 
działania: monitorować, prowadzić dialog, edukować.

5. Rozbudowywanie strategii CSR firm oraz chęć osiągania 
coraz wyższych standardów ekologicznych, społecznych 
czy ładu korporacyjnego generują koszty (audytowanie, 
certyfikacja, modernizacja produkcji). 

W maju 2013 roku Global Reporting initiative, 
międzynarodowa organizacja, która stworzyła Wytyczne 
Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, ogłosiła  
tzw. czwartą generację zasad raportowania (G4).  
kluczowe zmiany raportowania pozafinansowego kładą 
większy nacisk na udostępnianie informacji związanych  
z łańcuchem dostaw, zarówno w aspekcie środowiskowym, 
jak i praw człowieka czy praw pracowniczych. dla biznesu 
oznacza to więc podkreślenie znaczenia ponoszenia 
odpowiedzialności za swoich dostawców. dodatkowo, 
wytyczne G4 mają być inspiracją do nawiązania (lub 
rozszerzenia) dialogu na rzecz polepszenia standardów 
dotyczących zarządzania, etyki i łańcucha dostaw. 

G4 – nowe wytyczne raportowania a odpowiedzialność 

http://www.hbrp.pl/ryzyko/upload/raport.pdf
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Komentarze i opinie

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

Zarządzanie odpowiedzialnym 
łańcuchem dostaw jest przykładem 
wprowadzania w życie idei 
zrównoważonego rozwoju, która 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
wydawała się wizją utopijną, 
natomiast w obecnych czasach 
jest koniecznością i jedyną szansą 

na zapewnienie przyszłym pokoleniom godnych warunków 
do życia. W moim przekonaniu, najważniejszym elementem 
współpracy z dostawcami i ich podwykonawcami jest 
po prostu bycie fair w stosunku do drugiego człowieka: 
przestrzeganie jego praw zarówno jako jednostki ludzkiej, jak 
i pełnowartościowego pracownika, partnera biznesowego. 
Kluczowe w tym kontekście są więc dwie wartości dla 
prowadzenia biznesu: szacunek i poczucie odpowiedzialności. 

Faktem jest, że firmy zaczynają dostrzegać konieczność 
zarządzania łańcuchem dostaw w sposób odpowiedzialny,  
na co wpływa szereg różnych czynników społecznych  
i ekonomicznych.  Jak pokazały najnowsze badania Allianz  
Risk Barometer  ryzyko związane z zarządzaniem łańcuchem 
dostaw pojawiło się na pierwszym miejscu wśród globalnych 
wyzwań dla biznesu.  W obliczu kryzysu, firmy nie mogą sobie 
pozwolić na zbagatelizowanie kwestii monitorowania  
i sprawdzania standardów pracy swoich dostawców,  
co świetnie podsumowują słowa z raportu HBR „Jeśli za  
późno dowiesz się o problemach Twoich dostawców  
i ich poddostawców, pozostanie Ci tylko przepraszać Twoich 
klientów oraz liczyć straty”. (HBR 2011: 3)

Bardzo istotne są również przykłady działań organizacji 
strażniczych (ang. watchdog organisations) oraz coraz bardziej 
świadomych konsumentów, którzy rozliczają firmy z wszelkich 
niedoskonałości i braku przejrzystości w działaniach. Pozostaje 
mieć tylko nadzieję, że jeszcze więcej ludzi w Polsce zda sobie 

sprawę, że ich codzienne wybory zakupowe wpływają na 
kształt gospodarki i rynek. To klienci mają władzę, tylko że  
o niej nie wiedzą. I mają także narzędzia wpływu, tylko o nich 
także jeszcze nie wiedzą. 

Paulina Kaczmarek, 
Młodsza menedżerka w zespole  
ds. zrównoważonego rozwoju  
i odpowiedzialnego biznesu,  
PwC Polska

Podczas ostatniej konferencji 
Sustainable Supply Chain Summit  
w Londynie wiele miejsca  
poświęcono ryzykom i szansom 
biznesowym związanym z szeroko 
pojętą odpowiedzialnością  

w łańcuchu dostaw. Wiele firm wskazywało na ryzyka 
społeczne i środowiskowe, których wystąpienie realnie 
przekłada się na wynik finansowy. Praca przymusowa czy  
praca dzieci, użycie niedozwolonych substancji chemicznych  
w produkcji, nieodpowiedni stan techniczny budynków,  
w których produkcja ma miejsce, to tylko przykłady zdarzeń, 
które w dobie dostępności telefonów komórkowych i Internetu 
w kilka sekund mogą obiec świat, przyczyniając się do spadku 
zaufania klientów i spadku sprzedaży. 

Z drugiej strony, wiele firm podkreśla szanse, jakie rodzą się 
dzięki wdrożeniu standardów odpowiedzialnego postępowania 
w łańcuchu dostaw. Wśród nich wymienia się możliwość 
optymalizacji kosztów produkcji poprzez poszukiwanie 
wspólnie z dostawcą efektywności w zakresie zużycia mediów, 
możliwość rozwoju innowacyjnych produktów czy budowanie 
lojalności pracowników i klientów długofalowym podejściem 
do zrównoważonego rozwoju. 

Jeszcze kilka lat temu wśród międzynarodowych korporacji 
dominowało podejście polegające na narzucaniu kodeksów 

postępowania dostawcom i zrywaniu współpracy w przypadku 
wykrycia naruszenia tych narzuconych zasad. Dzisiaj dużo 
mówi się o tym, że samo wymuszanie podpisania zobowiązań, 
bez dialogu i realnej współpracy nie zapewnia wdrożenia i nie 
jest gwarancją poprawy sytuacji w zakładach dostawcy. Ważne 
zatem staje się tworzenie zachęt i programów wsparcia dla 
dostawców w celu realnego tworzenia wspólnej wartości.

W Polsce temat odpowiedzialności w zarządzaniu łańcuchem 
dostaw z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Z perspektywy 
pracy doradcy, można wyróżnić 3 grupy przedsiębiorstw 
o różnym stopniu zaawansowania działań na rzecz 
odpowiedzialności w zarządzaniu relacjami z dostawcami.
Pierwsza grupa to obecne w Polsce globalne przedsiębiorstwa, 
które od lat wdrażają jednolite standardy działania. Wieloletnie 
doświadczenia i kryzysy doprowadziły do sytuacji, w której 
posiadanie uregulowań w obszarze zarządzania relacjami  
z dostawcami jest nienegocjowanym faktem. Oczywiście nie 
oznacza to, że firmy te w pełni skutecznie zarządzają ryzykami 
związanymi z nieetycznym postępowaniem dostawców, 
ale pewne konkretne działania, takie jak: warunkowanie 
nawiązania relacji z dostawcą w oparciu o spełnienie 
minimalnych standardów postępowania, zobowiązanie 
dostawców do przestrzegania zasad postępowania czy 
prowadzone cyklicznie weryfikacje dostawców, ograniczają 
możliwość wystąpienia nieodpowiedzialnych zachowań 
dostawców. Wyzwaniem dla tej grupy przedsiębiorstw jest 
ciągłe doskonalenie i wychwytywanie ewentualnych luk 
w systemie zarządzania relacjami z dostawcami poprzez 
angażowanie kadry kierowniczej.

Druga grupa to duże polskie firmy z mniejszym lub 
większym udziałem Skarbu Państwa, które dostosowując 
się do międzynarodowej konkurencji i doskonaląc procesy, 
prowadzą wybiórcze działania dotyczące odpowiedzialności 
w łańcuchu dostaw. Takie firmy przeprowadzają identyfikację 
ryzyk związanych z postępowaniem dostawców i opracowują 
autorskie kodeksy postępowania dla dostawców. Wyzwaniem 
dla tej grupy firm jest pozyskanie wiedzy i umiejętności, aby 
efektywnie wprowadzić odpowiedzialność w łańcuchu dostaw.

http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/Allianz-RP-Risk%20Barometer%20Jan2013.pdf
http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/Allianz-RP-Risk%20Barometer%20Jan2013.pdf
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trzecia grupa to małe, średnie i duże firmy, będące w rękach 
prywatnych właścicieli, które w sytuacji braku presji ze strony 
polskich konsumentów jak na razie przymykają oko na 
potencjalną nieodpowiedzialność dostawców. Mamy w Polsce 
wiele firm, które z jednej strony wprowadzają na nasz rynek 
produkty z azji Południowo-Wschodniej, z drugiej podejmują 
działania związane z ekspansją na rynki europy Zachodniej. 
Niestety, tym firmom udzielenie odpowiedzi na 3 proste 
pytania np. o skład produktu, miejsce produkcji i warunki 
produkcji, może sprawić wiele trudności. Głównym wyzwaniem 
dla tych firm jest zrozumienie i zarządzenie ryzykami  
w łańcuchu dostaw, zanim wystąpią zdarzenia niepożądane  
u dostawców i kryzysy z nimi związane. 

artur dominiak 
ekC etyka kultura cywilizacja,  
portal standardyetyczne.pl 

Czasy, kiedy głównym obszarem 
monitorowania dostawców była tylko 
jakość dostarczanych produktów czy 
świadczonych usług, bezpowrotnie 
odchodzą w zapomnienie, bo nowy 
obszar zainteresowań to ochrona 
środowiska oraz poszanowanie 
praw pracowniczych. Niemal 

każdego tygodnia media informują nas o tym, że gdzieś 
pracownicy pracują ponad 13 godzin na dobę, że warunki 
pracy nie spełniają jakichkolwiek wymagań bezpieczeństwa 
i higieny. Najbardziej smutne są doniesienia o śmiertelnych 
wypadkach w zakładach czy zatruciach wśród pracowników. 
Coraz większa liczba dużych przedsiębiorstw opracowuje 
kodeksy etycznego postępowania dla siebie i dla swoich 
dostawców. Ponadto pojawiają się standardy branżowe 
(np. WRaP-branża odzieżowa, eiCC-branża elektroniczna), 
czy też międzynarodowe (np. BSCi, eti Base Code, iCS, Sa 
8000). kodeksy te obejmują obszary związane z prawami 
pracowniczymi, pracą dzieci, przestrzeganiem norm czasu 

pracy i właściwymi praktykami wynagradzania. Sprawy 
związane z BHP oraz dbałością o to, aby chronić pracowników 
przed dyskryminacją i mobbingiem również są zdefiniowane.  
Coraz częściej do wymienionych wyżej obszarów dodawane  
są wymagania zwane Business Integrity, a mówiące  
o konieczności podejmowania działań związanych  
z zapobieganiem korupcji oraz łapownictwu w codziennych 
praktykach biznesowych. 

Z perspektywy kilkuset audytów, które przeprowadzałem,  
a których celem było zweryfikowanie, czy dostawcy spełniają 
wytyczne takich kodeksów, dostrzegam pilną potrzebę 
tworzenia systemów weryfikowania codziennych praktyk  
w przedsiębiorstwach. Urzędowe kontrole przedsiębiorstw 
nie są tak kompleksowe jak audyty w sprawdzaniu zgodności 
działań z kodeksami etycznymi.  Stosowane podczas takich 
weryfikacji techniki audytowe oraz czas, jaki poświęcany jest 
na ocenę, ujawniają wiele nieprawidłowości, które potencjalnie 
mogą zaowocować negatywną prasą o zakładzie. każdy może 
wyobrazić sobie, co będzie się działo w firmie, gdy jej nazwa 
czy logo znajdzie się mediach. Czy można sobie na to pozwolić, 
czy lepiej zapobiegać i jednocześnie pełnić rolę lidera dobrych 
zmian dla swoich kooperantów? 

Piotr dąbrowski, 
Supply Chain operations Manager, 
Nestlé Polska S.a.

łańcuch dostaw Nestlé Polska S.a. to 
skomplikowany organizm, na który 
składa się kilkanaście fabryk (w tym 
cztery w Polsce), pięć magazynów  
(w tym dwa dedykowane do kategorii 
produktów mrożonych) oraz wiele 
firm transportowych zapewniających 
przewozy produktów firmy zarówno 

w kraju, jak i zagranicą. W zarządzaniu łańcuchem dostaw 
i codziennej współpracy z operatorami logistycznymi, 

dostawcami usług transportowych oraz klientami zwracamy 
uwagę na efektywność operacyjną oraz kosztową, ale także na 
wpływ łańcucha dostaw na środowisko. W efekcie podjętych 
przez Nestlé działań w tym obszarze, firma zlokalizowała 
główne centrum dystrybucyjne w optymalnym punkcie 
w Polsce, aby uzyskać najkrótszy dystans do klientów. 
Wprowadziliśmy również dostawy bezpośrednie do klientów 
 z fabryk w kaliszu i kargowej. W rezultacie w latach 2010 – 
2012 odnotowaliśmy redukcję emisji Co2 na tonę produktu 
o 31,6 %. od współpracujących z Nestlé firm transportowych 
oczekujemy stałej poprawy struktury floty w zakresie 
systematycznej redukcji emisji Co2. 

W celu zapewnienia optymalizacji w procesach oraz osiągania 
dodatkowych korzyści, infrastruktura łańcucha dostaw jest 
efektywnie współdzielona z innymi spółkami Nestlé  
w Polsce. W październiku 2012 r. uruchomiliśmy pierwszą 
linię intermodalną w importach Nestlé bez wydłużenia czasu 
dostawy. dążymy do optymalnego wykorzystania przestrzeni 
ładunkowych w transporcie krajowym i międzynarodowym. 

Bardzo ważna rolę w naszych działaniach odgrywa 
bezpieczeństwo. We wszystkich lokalizacjach oraz przy 
współpracy z operatorami logistycznymi kładziemy nacisk na 
utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa naszych 
pracowników poprzez wdrożenie certyfikatów oHSaS 18001 
oraz wewnętrzny program poprawy bezpieczeństwa i troski  
o środowisko doBRo. 

Wyzwania, które stoją przed łańcuchem dostaw, to: 
(1) brak w Polsce rozwiniętej i zsynchronizowanej infrastruktury 

intermodalnej, mogącej stanowić szerszą alternatywę  
dla przewozów drogowych, 

(2) bezpieczeństwo ładunków zwłaszcza w przewozach 
międzynarodowych, 

(3) nieustająca presja kosztowa na efektywność operacji  
przy rosnących oczekiwaniach konsumentów i klientów. 

koMentarZe i oPinie
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„wspólna odpowiedzialność: rola dostaw i zakupów” 
(2011)

Publikacja Forum odpowiedzialnego Biznesu (red. Natalia Ćwik), która prezentuje 
artykuły eksperckie oraz badania. 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/

„raport dobrych praktyk” Cykliczna publikacja FoB, a w niej prezentacje dobrych praktyk, w tym również 
dotyczących RSCM. 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/

„Csr w łańcuchu dostaw i partnerstwie biznesowym. 
doświadczenia firm skandynawskich.”

Publikacja Skandynawsko-Polskiej izby Gospodarczej oraz CSRinfo ukazująca przykłady 
RSCM firm skandynawskich.

http://www.csrinfo.org/

responsible supply Chain management Baza wiedzy CSR europe na temat odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw. http://www.csr-supplychain.org/

united Nations global Compact Baza wiedzy na temat odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw, 
przygotowana przez oNZ. 

http://supply-chain.unglobalcompact.org/

„supply chain transparency: forging better 
relationships with suppliers”

artykuł podkreślający znaczenie przejrzystości w relacjach z dostawcami. http://www.guardian.co.uk/sustainable-business/supply-chain-transparency-relationships-suppliers/

„Full product transparency is the future of reporting” 
(2013)

artykuł wiążący przyszłość raportowania z transparentnością w cyklu życia produktu. http://www.ethicalcorp.com/communications-reporting/full-product-transparency-future-reporting

„Next-generation supply chain chains.  
Efficient, fast and tailored” (2012)

Międzynarodowe badania menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie łańcuchem 
dostaw, zrealizowane przez PwC. 

http://www.pwc.com/et_EE/EE/publications/assets/pub/pwc-global-supply-chain-survey-2013.pdf

„jak efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw?” 
(2011)

Raport specjalny Harvard Business Review. http://www.hbrp.pl/ryzyko/upload/raport.pdf

„Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem 
dostaw. wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej 
odpowiedzialności biznesu” (2008)

książka wydana przez SGH, pod redakcją krzysztofa Rutkowskiego ukazująca dobre praktyki z polskiego i zagranicznego rynku. 

„supply Chain sustainability. a Practical guide for 
Continuous improvement.” (2010)

Publikacja United Nations Global Compact (UNGC) & Business for Social Responsibility 
(BSR) (2010). 

http://www.bsr.org/reports/BSR_UNGC_SupplyChainReport.pdf

Źródła, koMentarZe i PrZydatne linki

oPRaCoWaNie aNaliZy: 
agata Gruszecka-tieśluk, Forum 
odpowiedzialnego Biznesu
koNSUltaCje MeRytoRyCZNe:  
Natalia Ćwik, ekspertka Forum 
odpowiedzialnego Biznesu,  
Go Responsible

analizy tematyczne Forum Odpowiedzialnego Biznesu to cyklicznie 
wydawane dokumenty, których celem jest dostarczenie podstawowych 
informacji na wybrany temat w zwięzłej i przystępnej formie oraz 
przedstawienie różnych punktów widzenia, które pojawiają się w dyskursie 
publicznym. analiza wskazuje również, dlaczego dany temat może być istotny 
dla przedsiębiorstw oraz na jakie aspekty powinny one zwrócić uwagę 
w kontekście realizacji ich strategii CSR.

koNtakt:
Forum odpowiedzialnego 
Biznesu,
e-mail: biuro@fob.org.pl,
tel. 22 627 18 71
www.odpowiedzialnybiznes.pl

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. 


