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Szanowni Państwo,

 Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizując swoją misję upowszechniania idei odpowiedzial-
nego biznesu i zrównoważonego rozwoju, od 12 lat wspiera fi rmy we wdrażaniu zasad CSR 
(corporate social responsibility), prowadzi wspólne działania z biznesem na rzecz społeczeństwa, 
a także analizuje koncepcję CSR – m.in. poprzez angażowanie się w projekty badawcze. Niniejsza 
publikacja podsumowuje badania przeprowadzone w województwie śląskim w ramach projektu
„Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku”, który Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu realizuje wspólnie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach. Jest to drugi duży projekt prowadzony w ostatnim czasie przez FOB regionalnie. 
Pierwszy - „RespEn. Odpowiedzialna przedsiębiorczość”- skierowany jest do sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw działających w województwie pomorskim.

 Zrealizowane badania pozwalają na lepsze poznanie stanu wiedzy, potrzeb i oczekiwań 
dotyczących społecznej odpowiedzialności u przedstawicieli środowiska biznesowego, orga-
nizacji pozarządowych a także samorządu terytorialnego. Szczególnie ciekawych wniosków 
dostarczają odpowiedzi na pytania o doświadczenia i potencjał współpracy pomiędzy trzema
ww. sektorami. Badanie jest również okazją do przyjrzenia się śląskiej specyfi ce, wyniki 
porównać można z badaniami przeprowadzonymi przez FOB według tej samej metodologii 
w województwie pomorskim.

 Publikacja, oprócz szczegółowej analizy wyników badania dotyczącego społecznej 
odpowiedzialności i współpracy międzysektorowej wraz z rekomendacjami dotyczącymi 
usprawnień takiej współpracy, zawiera również artykuły opisujące koncepcję społecznej 
odpowiedzialności – zarówno biznesu, jak i innych typów organizacji, jej relacje z ideą 
współpracy międzysektorowej, a także wypowiedzi przedstawicieli i przedstawicielek trzech 
sektorów, którzy mieli okazję bezpośrednio angażować się w taki rodzaj współpracy.

 Zachęcam Państwa do lektury, która, mam nadzieję, przełoży się na zainteresowanie 
koncepcją społecznej odpowiedzialności organizacji oraz zaangażowanie w projekty współpracy 
międzysektorowej. 

Słowo wstępne

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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 Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social resposibility, skrót: CSR) to kon-
cepcja pozwalająca zarządzać fi rmą w sposób uwzględniający szersze interesy otoczenia 
społecznego przedsiębiorstwa. W literaturze pojawia się wiele różnych defi nicji tego pojęcia, 
niejednokrotnie znacząco się od siebie różniących. Defi nicja zaprezentowana w komunikacie 
Komisji Europejskiej z października 2011 r. określa CSR jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw 
za ich wpływ na społeczeństwo”.1 Odpowiedzialność ta przejawia się, według Komisji, dwojako
– poprzez z jednej strony maksymalizację tworzenia wspólnych wartości dla właścicieli/
udziałowców i innych zainteresowanych stron oraz społeczeństwa jako całości, a z drugiej 
strony poprzez rozpoznawanie, zapobieganie i łagodzenie możliwych negatywnych skutków 
działalności przedsiębiorstw.

 Rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu powoduje konieczność ujednolicenia 
użytkowanych norm i przystosowanie ich do potrzeb nie tylko największych korporacji, ale 
też przedsiębiorstw małych i średnich oraz innych instytucji, w tym agend rządowych, czy 
organizacji pozarządowych. Zadanie to podjęte zostało przez Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną, która w 2004 r. rozpoczęła prace nad projektem normy zawierającej wytycz-
ne dotyczące społecznej odpowiedzialności. Proces ten zakończony został w roku 2010, kiedy 
to ogłoszono normę ISO 26000. Traktuje ona CSR jako odpowiedzialność organizacji za wpływ 
jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, 
które:
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Koncepcja CSR

Marcin Grzybek
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu 
społeczeństwa,

uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane 
decyzjami lub działaniami organizacji),

jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami 
zachowania,

jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej relacjach2.

01.

1 Pełny tekst komunikatu na stronie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF 
2 Ofi cjalne polskie tłumaczenie normy zostanie opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny jesienią 2012 r.
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ISO 26000 przedstawia 7 zasad społecznej odpowiedzialności. Są to:

Norma defi niuje także 7 obszarów społecznej odpowiedzialności, które obejmują pełny zakres 
działań przedsiębiorstwa. 

1) Odpowiedzialność (accountability)

2) Przejrzystość (transparency) 

3) Etyczne zachowanie (ethical behaviour)

4) Uwzględnianie potrzeb interesariuszy (respect for stakeholder interests)

5) Przestrzeganie prawa (respect for the rule of law)

6) Poszanowanie międzynarodowych norm zachowania (respect for international norms of behaviour)

7) Respektowanie praw człowieka (respect for human rights)

Ład korporacyjny to zasady oraz wytyczne odnoszące się do szeroko rozumia-
nego zarządzania fi rmą. W przedsiębiorstwie powinny zostać wprowadzone 
takie rozwiązania, które poprawiają efektywność zarządzania organizacją 
z uwzględnieniem interesu społecznego, poszanowania interesariuszy oraz 
zasad etycznych.

Prawa człowieka. Każda organizacja zobligowana jest do przestrzegania 
wszystkich praw człowieka, w szczególności praw obywatelskich, politycz-
nych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Uwzględnione są tu 
również sytuacje, w których prawa człowieka łamane są przez instytucje 
związane z przedsiębiorstwem (np. jego dostawców). 
 
Praktyki w miejscu pracy. Obszar ten wykracza poza relacje organizacji 
z jej pracownikami, dotykając również sfery pracy wykonywanej przez innych 
w imieniu organizacji. Dobre praktyki w tym zakresie powinny dotyczyć 
relacji z zatrudnionymi, warunków pracy, wsparcia socjalnego, dialogu 
społecznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwoju pracowników, szkoleń 
w miejscu pracy.
  
Środowisko. Wbrew powszechnie panującej opinii, działalność każdego 
przedsiębiorstwo, nawet najmniejszego, wywiera negatywny wpływ na 
środowisko naturalne. W związku z tym wszystkie instytucje powinny 
podejmować działania mające na celu minimalizowanie tego wpływu. Nor-
ma wyszczególnia tutaj: zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównoważone 
zużycie surowców, zmniejszanie zmian klimatycznych, ochronę i restytucję 
środowiska przyrodniczego.

Praktyki handlowe. W tym obszarze mieszczą się w szczególności etyczne 
zachowania przedsiębiorstwa w relacjach z innymi organizacjami, w tym 
z organizacjami rządowymi, partnerami, dostawcami, wykonawcami, 
konkurencją oraz zrzeszeniami, których jest ono członkiem. Szczególny 
nacisk położony jest na praktyki związane z przeciwdziałaniem korupcji, 
odpowiedzialnym zaangażowaniem politycznym, uczciwą konkurencją, 
respektowaniem praw autorskich, a także promowaniem społecznej 
odpowiedzialności w sferze swojego działania.
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Kwestie konsumenckie. Relacje przedsiębiorstwa z konsumentami po-
winny być oparte na uczciwości i transparentności. W szczególności zwró-
cona musi zostać uwaga na wiarygodny marketing, rzeczową i obiektywną 
informację, uczciwe praktyki przy zawieraniu umów, zapewnienie zdrowia 
i bezpieczeństwa konsumentów, zrównoważoną konsumpcję, zagwaran-
towanie właściwej obsługi oraz zapewnienie potrzebnych usług i wsparcia 
(w tym rozpatrywanie reklamacji), ochronę danych i prywatności klientów, 
jak również kwestie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Przedsiębiorstwo 
powinno być zaangażowane w aktywne wspieranie społeczności lokalnych 
w rozwiązywaniu ich problemów. Objawiać się to może realizowaniem pro-
jektów związanych z edukacją, kulturą, kreowaniem przedsiębiorczości 
i zatrudnienia, rozwojem technologii, tworzeniem dobrobytu, inwestycjami 
społecznymi.

Telepraca i zadaniowy czas pracy – rozwiązanie korzystne szczególnie dla 
osób niepełnosprawnych, opiekujących się dzieckiem lub osobą starszą bądź 
mieszkających daleko od miejsca pracy.

Utworzenie specjalnych kierunków studiów – pracownicy mają możliwość 
uczęszczania na specjalnie przygotowane roczne studia podyplomowe.

Wdrożenie Kodeksu etyki oraz powołanie rzecznika ds. etyki.

Ekobiuro – organizacja podjęła działania na rzecz racjonalnego gospoda-
rowania zasobami w biurze, w tym: zainstalowane zostały kolektory słoneczne 
do podgrzewania wody użytkowej, wprowadzono szereg zasad dążących 
do minimalizowania wydruków, wstawiono pojemniki do segregacji śmieci.3

 W projekcie „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” korzystano z wyżej 
przedstawionej defi nicji CSR, w szczególności była ona podstawą wykorzystanej metodologii 
badania, którego wyniki przedstawione zostaną w kolejnych rozdziałach.

 W dyskusjach poświęconych CSR coraz dobitniej podkreśla się, iż odpowiedzialne społecznie 
powinny być nie tylko organizacje przynależące do świata biznesu, ale również instytucje inne-
go typu – np. organizacje pozarządowe lub administracja publiczna (takie też zapisy zawarte są 
w normie ISO 26000). Do nich wszystkich odnoszą się zasady społecznej odpowiedzialności za-
prezentowane w normie, nie ma również przeszkód, by określały one swoją odpowiedzialność 
poprzez 7 opisanych powyżej obszarów. Każdy typ organizacji ma bowiem wpływ na środowisko, 
może wskazać swoich konsumentów, czy też działa w określonej społeczności lokalnej – choć 
oczywiście za każdym razem poszczególne obszary będą nieco inaczej zdefi niowane.

 Przykłady organizacji starających się wdrażać społecznie odpowiedzialne praktyki w swoich 
działaniach znajdziemy również na polskim rynku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej może pochwalić się dobrymi praktykami m.in. w obszarze miejsce pracy 
i środowisko naturalne. Należą do nich:

3 Więcej informacji o działaniach Funduszu na stronie: www.nfosigw.gov.pl 



9

 Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będące organizacją pozarządową, dąży do tego aby 
wszystkie wydarzenia przez siebie organizowane były zgodne ze standardem „zielonych 
wydarzeń”. IV edycja Targów CSR, która miała miejsce w marcu 2012 r. przygotowana została 
zgodnie z wytycznymi standardu spotkań zrównoważonych BS 8901. Oznacza to, że wszystkie 
działania realizowane w związku z organizacją wydarzenia musiały spełniać 3 warunki:

 Jak widać z powyższych przykładów, odpowiedzialność społeczna nie tylko biznesu, ale 
również organizacji pozarządowych i administracji publicznej jest postulatem pożądanym, 
ale przede wszystkim możliwym do realizacji. Jednym ze sposobów na rozwój społecznej 
odpowiedzialności jest tworzenie projektów współpracy międzysektorowej, o czym traktuje 
kolejny rozdział publikacji.

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wywarcie pozytywnego wpływu na lokalną społeczność i jej infrastrukturę.

Uczynienie spotkania bardziej efektywnym kosztowo.4 

4 Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.targicsr.pl/odpowiedzialnosc.html 



 Już w czasie Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku współpraca partnerska angażująca 
sektor publiczny, sektor gospodarczy i organizacje pozarządowe została uznana przez ONZ 
za podstawę dążenia do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z nową defi nicją 
odpowiedzialności społecznej, zawartą w Komunikacie Komisji Europejskiej z 25 października 
2011 roku5, przedsiębiorstwa wypełniają swoje zobowiązania w ścisłej współpracy z zaintere-
sowanymi stronami. W języku CSR te zainteresowane strony to po prostu interesariusze, czyli 
grupy bądź jednostki, na które organizacja bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje i które mają 
wpływ na działalność danej organizacji. Należą do nich m.in. pracownicy, dostawcy, konsumen-
ci i organizacje pozarządowe. W tym miejscu skupiamy się na przedstawicielach innych sek-
torów, czyli administracji publicznej oraz sektora obywatelskiego. To szczególni interesariusze, 
współpraca z nimi nie jest tak oczywista jak z klientami czy pracownikami. Nie bez znaczenia 
jest także fakt, że każdy z sektorów ma inne cele i zasoby, których połączenie i wykorzystanie 
może wydawać się trudne.

 Wiele jednak zmienia nowe podejście do CSR (zaprezentowane w Komunikacie KE). 
W jego rozumieniu zdecydowanie rozszerzone zostaje oddziaływanie fi rmy. Staje się ona 
nie tylko miejscem pomnażania zysku, ale oczekuje się od niej także pełnego spojrzenia na 
swoją działalność. Dlatego uwzględnienie współpracy z administracją publiczną i sektorem 
obywatelskim w projektach CSR jest konieczne. Jest konsekwencją przyjęcia nowej defi nicji 
odpowiedzialności społecznej fi rmy, ale również tego, że wzrastają oczekiwania wobec fi rm, 
formułowane przez coraz bardziej świadomych obywateli. Warto więc przyjrzeć się temu, jak 
współpraca ta wygląda, jakie są w tym zakresie doświadczenia i perspektywy.
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CSR a współpraca międzysektorowa

Ewa Albińska
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

02.

5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF 

 Szeroko pojęta współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi ma długą tradycję 
również w Polsce. W świetle różnych opracowań – a także zgodnie z wynikami badań przed-
stawionych w niniejszej publikacji – najczęstszą formą współpracy biznesu z organizacjami 
jest transfer pieniędzy. Bardzo wyraźny jest podział ról wynikający z charakteru działalności 
podejmowanej przez przedstawicieli każdego sektora. Związane z tym uproszczone myślenie 
wygląda tak: fi rma działa dla zysku, więc dysponuje kapitałem, a organizacja pozarządowa 
ma misję i cele społeczne, więc ma większą wiedzę na temat danego problemu albo grupy 

Stare role i przekonania
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 „Społeczne” wyzwanie dla biznesu może przyczynić się do tego, że pod starym hasłem 
zaangażowania społecznego fi rmy kryły się będą już nie tylko dobroczynność lub organizowanie 
konkursów grantowych (które są ważnym elementem pobudzającym aktywność lokalną), lecz 
także odpowiadanie na potrzeby społeczności, co stanie się integralną częścią strategii fi rmy. 
Wymaga to jednak nie tylko znajomości narzędzi CSR i rzemieślniczego podejścia do sprawy, 
lecz także realnego zaangażowania i społecznego wyczucia. Trudno o te postawy w Polsce, 
gdzie duch społeczeństwa obywatelskiego jest słaby. Przychodzi na myśl przysłowie „wiódł 
ślepy kulawego” i pojawia się smutna refl eksja, że biznes nie za bardzo ma się od kogo uczyć 
bycia aktywnym obywatelem. Mimo że organizacji pozarządowych w Polsce jest dość dużo, 
trudno mówić o wysokim poziomie rozwoju trzeciego sektora. Prężnie działające organizacje 
pozarządowe paradoksalnie same nie są świadomymi obywatelami. Nierzadko skłócone z in-
nymi przedstawicielami swojego sektora, nie przyczyniają się do dbania o dobro wspólne, a ich 
działalność to konieczna zapchajdziura, będąca efektem nieudolności władzy publicznej.

społecznej. Oczywiste więc wydaje się połączenie sił i zrobienie czegoś razem. Najczęściej jed-
nak fi rma na pewnym etapie się wycofuje. Przekazuje środki, czasami prosi o raport z działań 
– i to wszystko. Nie czerpie więcej z tej współpracy, aby wzbogacić zasób wiedzy na temat 
społeczności. Brakuje transferu wiedzy.

 We współpracy administracji publicznej z organizacjami także widać wyraźny podział ról. 
Administracja zazwyczaj zleca wykonanie zadania, z czym wiąże się przekazanie środków 
fi nansowych. Organizacja realizuje zadanie i rozlicza się merytorycznie i fi nansowo. Czy 
jest to jedyny rodzaj współpracy, której oczekujemy od tych dwóch sektorów? Kiedy orga-
nizacja pozarządowa realizuje zadanie w odpowiedzi na konkurs zorganizowany czy to przez 
administrację publiczną, czy przez biznes, po pierwsze bardzo często dochodzi do jakiejś 
formy „nagięcia” działań organizacji do wytycznych konkursu, a po drugie – do uzależnienia 
realizującego zadanie od organizatora konkursu, który jest dysponentem środków. Oczywiście 
można, jeśli konkurs ogłasza lokalny samorząd, odwołać się do miejscowego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, który zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie powinien być konsultowany z lokalną społecznością i „pocieszyć 
się”, że wytyczne konkursu to wspólnie wypracowane kierunki rozwoju społeczności. Jeśli 
takie pocieszenie może działać w wypadku administracji publicznej, która zobowiązana jest do 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, to niestety nie zawsze może w wypadku biznesu. 
Biznes bowiem zazwyczaj albo przekazuje środki, odpowiadając na konkretne prośby o wspar-
cie, albo wspiera lokalne organizacje w działaniach, które sam uznał za ważne, bo wynikają one 
z jego strategii niekoniecznie związanej z lokalnymi potrzebami (a często z globalnej strategii 
CSR) bądź spotkały się z przychylnością prezesa lub po prostu są efektem powiązań prywatnych 
lokalnych przedsiębiorców z aktywnymi działaczami społecznymi.

 Z badań wynika, że najrzadziej współpracuje biznes z administracją publiczną. Obie strony 
podkreślają, że brakuje odpowiednich procedur. Ów brak szczególnie podkreśla samorząd, dla 
którego jest to największa bariera. Organizacje pozarządowe i samorząd postrzegają biznes 
jako niezainteresowany współpracą, nastawiony na zysk, a nie na cele społeczne.

 Nowa defi nicja CSR stawia sprawę jednoznacznie. Za społeczeństwo, jego rozwój 
i pomyślność odpowiedzialny jest każdy sektor. Każdy w inny sposób, każdy też winien mieć 
przy tym na względzie nieco inne wymiary życia społecznego. Efektem takiego podejścia jest 
nowa rola dla fi rm.

Firma jako obywatel



 Firmy coraz częściej prowadzą dialog z interesariuszami. Pomocne są w tym różne narzędzia, 
przede wszystkim media społecznościowe. Jednak dialog to nie współpraca, to zaledwie jej 
początek. Mimo że dialog z interesariuszami to komunikacja budująca trwałe relacje, polega ona 
na wzajemnym informowaniu się, a nie na współdecydowaniu, wypracowywaniu czy wdrażaniu. 
Istnieje obawa przed powierzchownym traktowaniem współpracy międzysektorowej. Dla 
wielu sprowadza się ona do transferu środków (granty). Efektem takiego jej postrzegania jest 
uzależnienie, a nie współpraca. Podobnie jest z partycypacją obywatelską, która sprowadza się 
do informowania obywateli o planach władzy, a nie jest współdecydowaniem. Dla wielu nawet 
aktywnych organizacji pozarządowych konsultowanie programu współpracy to szczyt marzeń, 
jeśli chodzi o wpływ na to, co się dzieje w gminie. Rzeczywiste społeczne zaangażowanie 
to lekcja do odrobienia i dla organizacji pozarządowych i dla biznesu. Może współpraca 
międzysektorowa to dobry pomysł na wspólne „douczki” w formie zajęć praktycznych.
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 Jeśli włączymy do współpracy także dialog, okaże się, że to popularny kierunek działań fi rm. 
Firmy spełniają oczekiwania klientów bądź lokalnej społeczności. Przykładami takich działań są 
spotkania z interesariuszami (mRada Bre Banku, okrągły stół Providenta, panele interesariu-
szy Kompanii Piwowarskiej), badania potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności (DB Schenker, 
PKN ORLEN). Biznes stara się słuchać, rozmawiać, składa zobowiązania dotyczące wdrożenia, 
przynajmniej części, wypracowanych wspólnie z interesariuszami postulatów, a także coraz 
częściej raportuje swoje działania.

 Jeśli pójdziemy dalej i potraktujemy współpracę jako pewną wspólną aktywność, to zdecy-
dowanie częściej będzie się ona pojawiać w relacji między dwoma, a nie trzema sektorami.
Przykładem partnerstwa dwusektorowego jest partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). To chyba 
jedyna tak ugruntowana w prawie i sformalizowana forma współpracy biznesu z administracją 
publiczną. PPP jest, najkrócej mówiąc, partnerstwem istniejącym w celu zrealizowania zadań 
publicznych, czyli tych, które leżą w kompetencjach administracji publicznej. Tych zadań nie 
formułuje biznes, ale jest on włączany do działań na etapie planowania i wykonywania. Form 
zaangażowania biznesu w formule PPP jest kilka, od jedynie świadczenia usług po nabycie 
części majątku publicznego, np. w formie spółki założonej z administracją publiczną. PPP to 
sposób na pozabudżetowe fi nansowanie działań publicznych. Różni się od zwykłego przetargu 
tym, że biznes włączany jest nie tylko do działań na etapie wykonawczym, ale także do procesu 
zarządzania, co często oznacza, że projektem zarządza się na wzór biznesowy, w domyśle – 
są większe szanse na jego powodzenie i na trwalsze efekty. Wprawdzie z pewnością dochodzi 
tu do efektu synergii, który sam w sobie jest bardzo cenny, i partnerstwo publiczno-prywatne 
ma zapewne wiele innych zalet, lecz dla wielu PPP ma także ciemne strony. Należą do nich 
choćby kwestia niejasnego powiązania z władzą czy postrzeganie PPP jako prywatyzacji sfery 
publicznej. Chociaż PPP odrodziło się w odpowiedzi na nieudolność władzy publicznej, przy 
przestrzeganiu pewnych zasad ma szansę być jedną z dostępnych i całkiem skutecznych form 
współpracy biznesu z administracją publiczną. Ważne, aby do budowania partnerstw włączać 
społeczność lokalną, aby proces powstawania takiego partnerstwa był przejrzysty i zrozumiały 
dla mieszkańców, czyli żeby PPP miało poparcie większej grupy interesariuszy.

 PPP to dobry sposób na zaspokojenie bardzo konkretnych, najczęściej infrastrukturalnych, 
potrzeb, takich jak budowa drogi, kanalizacji, pływalni. Co z resztą sfery publicznej? Jak tu 
wygląda współpraca międzysektorowa? A raczej: jak tu przejawia się odpowiedzialność biznesu 
za społeczeństwo?

Współpraca w praktyce
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 Jest coraz więcej długofalowych projektów, w które nie tylko w charakterze strony fi nansującej 
angażuje się biznes we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Aktualnym źródłem infor-
macji na ten temat jest choćby wydawany co roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Ostatnia edycja publikacji wymienia 
kilka takich projektów, gdzie zaangażowanie przedstawicieli obu sektorów jest różnorodne i ma 
dłuższą perspektywę czasową. Do takich partnerskich projektów należy np. projekt Jonatan, 
w którym fi rma Indesit angażuje się w przywracanie życiu społecznemu i zawodowemu młodych 
ludzi – wychowanków zakładów poprawczych, czy domów dziecka. Innym przykładem jest 
projekt coachingowy PwC polegający na transferze wiedzy i umiejętności między sektorami. 
Orbis zaangażował się w projekt tworzenia i działania spółdzielni socjalnej samotnych matek, 
promując ten rodzaj przedsiębiorczości i dając kobietom w trudnej sytuacji życiowej szansę na 
samodzielne życie, w którym mogą z jednej strony zarabiać, z drugiej mieć czas na wychowanie 
dzieci.

 Przykłady partnerstw trójsektorowych to, rozwijające się od lat 90. w Polsce, partnerstwa 
lokalne. Idea ta pojawiła się po raz pierwszy w latach 80. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. 
„W Polsce ważnym momentem dla rozwoju idei partnerstwa lokalnego była realizacja programu 
PHARE 2000 i PHARE 2001 na rzecz zwiększenia zatrudnialności oraz dwóch przedsięwzięć 
fi nansowanych przez amerykański Departament Pracy: wdrażanego pilotażowo w latach 
1998–2000 Programu Rozwoju Zawodowego w zakresie górnictwa węglowego i hutnictwa 
oraz jego kontynuacji – Programu Partnerstwa Lokalnego. Program ten, realizowany w latach 
2002–2004, upowszechniał metodologię Modelu Partnerstwa Lokalnego, dostosowanego do 
polskich realiów przez koordynatora projektu – Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego.”6  

 Po Szczycie Ziemi w 1992 roku dzięki działaniom Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 
w Polsce pojawił się model grup partnerskich na rzecz zrównoważonego rozwoju. Do rozpropa-
gowania idei partnerstw przyczynił się także Pilotażowy Program Leader + (lata 2004–2006). 
Angażował on partnerstwa międzysektorowe – Lokalne Grupy Działania – na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. LGD powstają według ściśle określonych procedur. Muszą mieć osobo-
wość prawną, np. w postaci PPP, stowarzyszeń, fundacji czy związków stowarzyszeń i muszą 
być partnerstwem przedstawicieli trzech sektorów. 

 Formą partnerstwa lokalnego są również klastry (zwane także gronami, wiązkami produk-
cyjnymi czy lokalnymi systemami produkcyjnymi; z ang. cluster – grono)7. Klaster to gru-
pa instytucji i organizacji, w tym przedsiębiorstw, które są ze sobą powiązane, działają na 
określonym terenie, najczęściej są związane z określoną branżą (np. Klaster Automatyki 
Przemysłowej w Gdańsku, Śląski Innowacyjny Klaster Czystych Technologii Węglowych, czy 
jedno z najsłynniejszych gron – Klaster Technologii Informatycznych w Dolinie Krzemowej 
w USA). Cechą klastrów jest występowanie w nich zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji 
działających w sferze badawczo-rozwojowej. Między sferą rozwojową a przedsiębiorstwami 
następuje transfer technologii. Instytucje naukowe przekazują efekty swojej pracy w postaci 
wiedzy, a same otrzymują wsparcie fi nansowe i możliwość wykorzystania wiedzy i dostoso-
wania jej do realiów świata przemysłu.

6 Kwartalnik Trzeci Sektor, numer specjalny 2011/2012, „W stronę partnerskiej współpracy”, Instytut Spraw Publicznych, str. 60,
 http://www.isp.org.pl/kompas_old/index.php?v=pismo&id=36&rr=a 
7 „PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU. Partnerstwo lokalne na rynku pracy”, MPiPS, Warszawa 2007, str. 15
 http://www.mpips.gov.pl/userfi les/File/Departament%20Rynku%20Pracy/Podrecznik.pdf



 Partnerstwa dzielą się ze względu na okres funkcjonowania (partnerstwo projektowe), 
kwestie wymagające rozwiązania (partnerstwo tematyczne/branżowe) czy geografi czny obszar 
działania (partnerstwo lokalne). Ze względu na sposób realizacji działań można wyróżnić part-
nerstwo koordynujące oraz partnerstwo wykonawcze. Partnerstwo koordynujące polega na 
wdrażaniu wielu działań w różnych obszarach i funkcjonuje dzięki grupom zadaniowym. Part-
nerstwo wykonawcze zaś przypomina projektowe – w tym wypadku cały zasób partnerstwa 
jest zaangażowany w realizację danej inicjatywy. Ważne jest też, że partnerstwa mogą mieć 
charakter formalny (osobowość prawną) bądź nie. Każda defi nicja partnerstwa i każda chara-
kterystyka jego rodzaju podkreśla element połączenia różnych i komplementarnych zasobów, 
wiedzy, kompetencji i korzyści dla wspólnego celu – i z korzyścią dla wszystkich partnerów i dla 
dobra wspólnego. Podkreśla się kwestię dzielenia się ryzykiem, odpowiedzialnością i władzą, 
a także równouprawnienie w partnerstwie, czyli taki sam wpływ różnych partnerów na pracę 
grupy, bez względu na status partnera i jego pozycję w społeczności. Wydaje się to bardzo 
ważne, zwłaszcza że nierzadko barierą jest kwestia dysproporcji między sektorami, która rzu-
tuje na jakość współpracy.

 Przykładem partnerstwa tematycznego o skali ogólnokrajowej jest Koalicja Cyfrowego 
Włączenia Generacji 50+ „Dojrzałość w Sieci”, powołana przez fi rmę UPC Polska i Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. Innym przykładem partnerstwa tego typu jest porozumienie 
dotyczące internetyzacji polskich bibliotek publicznych zawarte w 2009 roku między Minis-
terstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Adminis-
tracji, Telekomunikacją Polską oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
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 Zaufanie to podstawowy warunek skutecznego działania partnerstwa, które staje się coraz 
bardziej powszechnym narzędziem zarządzania sprawami publicznymi. Zarządzania, które 
opiera się na szerokiej współpracy między władzą publiczną a przedstawicielami społecznymi 
i gospodarczymi. Jak wynika z badań istotna jest zależność między poziomem zaufania 
a zaangażowaniem społecznym, a jeszcze większa między zaufaniem społecznym a deklarowa-
ną gotowością do podjęcia współpracy.8

 Zaufanie to zasób, który powinien wnieść do partnerstwa przedstawiciel każdego z sektorów. 
Badania wskazują jednak, że jest to defi cytowe dobro: „Z deklaracji Polaków wynika, że (…) 
do partnerów w interesach należy mieć ograniczone zaufanie. Zdaniem ponad dwóch piątych 
badanych (42%) zbyt duża ufność w tym względzie zazwyczaj nie przynosi nic dobrego”9. Takie 
odpowiedzi respondentów nie pocieszają. Zasadne wydaje się stwierdzenie, że taką będziemy 
mieć współpracę, jaki mamy kapitał społeczny i jak wygląda aktywność obywateli. 
 W urzędzie, fi rmie i w organizacjach pozarządowych, wszędzie tam pracują ludzie - obywa-
tele. Ich gotowość do działania na rzecz dobra wspólnego oraz umiejętność podejmowania 
współpracy mają jedno źródło - to wychowanie i edukacja. Oprócz więc ważnej bieżącej pracy 
nad podejmowaniem partnerstw i tworzeniem dla nich dogodnych, przyjaznych warunków - 
ważne jest także działanie długofalowe, jakim jest kształtowanie w kolejnych pokoleniach 
ducha zaufania, otwartości, kooperacji i samorządności. To konieczne warunki do zawiązywania 
skutecznych partnerstw.

Zaufanie społeczne

8 Komunikat z badań BS/29/2010 Zaufanie społeczne, marzec 2010, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, 
 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF
9 j.w.
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 Współpraca nie należy do najłatwiejszych form działania. Często w skali mikro wolimy działać 
sami, bo szybciej, łatwiej i „bez nerwów”, tylko że z pewnością nudniej i mniej pomysłowo. 
Dlatego wyzwaniem jest walka ze stereotypami oraz minimalizowanie trudności i dostrzeganie 
korzyści związanych z podejmowaniem współpracy. 

 W wypadku współpracy międzysektorowej kluczowa jest praca nad postrzeganiem siebie 
w partnerstwie oraz roli i pozycji pozostałych partnerów. Każdy z partnerów powinien poznać 
realia funkcjonowania pozostałych, ich ograniczenia i mocne strony. Konieczna jest rezygnacja 
z myślenia w kategorii siły oraz „wyrwania” jak najlepszej części dla siebie. To jednak nie powin-
no wykluczać formułowania korzyści, jakie daje angażowanie się w partnerstwo. Korzyści nie tyl-
ko dla dobra wspólnego, ale także dla każdego z partnerów, bo to największa siła motywująca 
do podejmowania tej trudnej aktywności. Korzyści te powinny być jasno określone i zrozumiałe 
dla partnerów. Dla biznesu działanie w partnerstwie to doskonała okazja do wyczuwania 
społecznych nastrojów i potrzeb, daje możliwość „bycia na czasie”, „trzymania ręki na pulsie”. 
Defi nicja CSR zaciera potrzebny, ale nieco sztuczny podział życia społeczno-gospodarczego na 
trzy sektory, obarczając je wszystkie wspólną odpowiedzialnością za pomyślność społeczeństwa, 
bo „żadna lokalna wspólnota na Ziemi nie powstała bez zaangażowania umiejętności, wiedzy, 
zasobów i darów ludzi, którzy w niej żyją.”10 

Trudności i korzyści 

10 „Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych”, adaptacja i tłumaczenie oraz przygotowanie polskiej wersji: 
 Tomasz Jeleński, Wojciech Kosiński, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, http://sak.org.pl/index.php/pMenuId/33/isess/87d7a85a746c950e9ea7dbd6a04ed2bd 



 Wspólne działania pomiędzy biznesem, organizacjami pozarządowymi a samorządem tery-
torialnym na rzecz propagowania i wdrażania CSR są niezwykle pożądane, a wręcz konieczne 
jeśli mają mieć bardziej trwały i szerzej zakrojony zakres.

 Praktyka życia codziennego nie zawsze jednak dostarcza budujących tego przykładów. Różne 
są też motywy prowadzenia tych działań. Biznes angażując się w projekty CSR ma zazwyczaj 
kilka motywów.

 Pierwszy z nich wypływa z naturalnej potrzeby podzielenia się osiągniętym sukcesem eko-
nomicznym z osobami lub środowiskami, którym wiedzie się gorzej. Skala tego zaangażowania 
jest różna, często są to kwoty symboliczne w stosunku do osiąganych zysków, czasami jest to 
określony procent dochodu, a niezwykle rzadko to ogromny udział sięgający 50% zysków fi rmy. 
Oczywiście to nie tylko zaangażowanie fi nansowe, często działania te mają również charakter 
niefi nansowy ale, jak przekonują się uczestnicy projektów CSR, bardzo trudno zrealizować co-
kolwiek bez wkładu fi nansowego. I jest on od biznesu oczekiwany.

 Drugi to cele wizerunkowe, marketingowe a czasami po prostu podążanie za ostatnio 
modnym i propagowanym w środowisku biznesu CSR. Z punktu widzenia benefi cjentów tych 
działań nie ma to aż tak dużego znaczenia, jednak naturalne jest, że to co wynika z naszych 
wewnętrznych motywów ma zazwyczaj większe oddziaływanie i trwałość.

 Organizacje pozarządowe są najbardziej zainteresowane propagowaniem i wdrażaniem CSR 
ponieważ zaangażowanie innych sektorów bardzo często umożliwia im prowadzenie statuto-
wej działalności. Tylko nieliczne organizacje mogą prowadzić swoją działalność wyłącznie dzięki 
masowemu wsparciu indywidualnych osób oraz pomocy współpracujących wolontariuszy.

 Jednostki samorządu terytorialnego z jednej strony są zainteresowane poprawą stosunków 
społecznych na swoim terenie, z drugiej strony są ograniczone przepisami prawa lub brakiem 
odpowiednich przepisów, procedurami, regulaminami pracy i niestety często nieformal-
nymi układami polityczno-towarzyskimi. Stosunki i procedury panujące w JST nie sprzyjają 
kreatywności pracowników, a często taką kreatywność tłumią.
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 Mniejsza liczba partnerów sprzyja szybkiemu podejmowaniu decyzji, stąd najpopular-
niejsze są projekty dwustronne. Dla biznesu najbardziej efektywne są projekty realizowane 
z NGO, ponieważ pozbawione są one nadmiernej biurokracji i przewlekłych procedur. Brałem 
udział w kilku projektach promujących na Śląsku współpracę międzysektorową w zakresie 
CSR m.in. „Śląskiej Akademii CSR i współpracy międzysektorowej” organizowanej przez Dom 
Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach oraz jej kontynuacji „CSR dla Górnego Śląska. 
Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektora-
mi”. W Śląskiej Akademii CSR brały udział osoby aktywnie uczestniczące w życiu społeczności 
i zainteresowane problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu - przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, administracji publicznej, sektora biznesu oraz osoby studiujące. Nato-
miast w projekcie „CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na 
rzecz ożywienia współpracy między sektorami” brało udział ok. 60 przedstawicieli NGO oraz 
20 przedstawicieli biznesu.

 Założeniem projektu obok prowadzenia warsztatów propagujących CSR było zawiązanie 
partnerstw pomiędzy uczestnikami projektu. Zostało ono zrealizowane w stopniu satysfakcjo-
nującym. Podczas spotkania podsumowującego zaprezentowano dziesięć spośród jedenastu 
już zawiązanych, bądź mających wkrótce zostać utworzonych, partnerstw.

 Oddziaływały one szeroko na środowisko lokalne – od zaangażowania w sprawy ekologiczne 
(Fundacja Ekologiczna „Silesia” – Jastrzębska Spółka Energetyczna S.A., Polski Klub Ekolo-
giczny – Atmoterm S.A.), poprzez warsztaty pobudzające do aktywności i rozwoju osobistego 
(Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS-DPM, AISEK – HR Masters, Akademia Wspiera-
nia Rozwoju Człowieka – Biuro Turystyczne „Sport Centrum”), tworzenie strony internetowej 
poświęconej adopcji zwierząt (MZUK – Laboratorium Obrazu), aktywizację kobiet w środowisku 
lokalnym (Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej – Agencja Rozwoju Lokalnego), aż po wolontariat pra-
cowniczy (Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne – Dom Pomocy Społecznej w Poraju, 
Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza – P.P.H.U. MARTECH – PLUS).

 Przytoczyłem tyko dwa z projektów, w których uczestniczyłem, chyba zresztą najciekawsze 
i najbardziej efektywne. Z ich uczestnikami wielokrotnie spotykałem się w kontekście działań 
CSR. Byłem zapraszany jako prelegent na konferencje i warsztaty, które organizowali w swoich 
środowiskach lokalnych propagując ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

 Należy więc podkreślić, że podobnego typu przedsięwzięcia musimy realizować w coraz 
większym zakresie, ponieważ stymulują one zawiązywanie partnerstw międzysektorowych. 
Jak miałem jednak okazję się przekonać, partnerstwa te tworzą poszczególni, zaangażowani 
ludzie, skupieni wokół idei, z którą się utożsamiają. To oni, poznając się wzajemnie, inicjują 
współpracę pomiędzy reprezentowanymi przez siebie organizacjami.



 Działalność trzeciego sektora świadczy, zdaniem socjologów, o rozwoju i poziomie 
społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie umiejętność samoorganizacji społeczeństwa pozwala
na realizację pewnych zadań publicznych zleconych przez państwo. Jednak współcześnie nie 
każda społeczność lokalna potrafi  wykorzystywać swoje zasoby w postaci kapitału społecznego 
organizacji pozarządowych z jednej strony oraz kapitału organizacji biznesowych z drugiej. 
Wydaje się, że wciąż nie w pełni potrafi my wykorzystywać możliwości, jakie daje współpraca 
pomiędzy biznesem, JST a NGO. Zadania pomocniczości, które coraz częściej przyjmują postać 
działań społecznej odpowiedzialności biznesu, pozwalają na otwarcie nowych form współpracy, 
które jednak nie są realizowane na szeroką skalę. 

 Na co dzień pracując w organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą innym podmiotom 
życia społecznego, spotykam się z problemem pozyskania benefi cjentów do programów cha-
rytatywnych. Po licznych rozmowach z przedstawicielami sektora pozarządowego w regio-
nie zauważyłam, że problemem jest kwestia postrzegania organizacji jako fi rmy komercyjnej 
i niezrozumienia charakteru jej działalności. Jednocześnie, patrząc z perspektywy organizacji 
biznesowej, zauważa się pewne problemy w komunikowaniu i efektywnej współpracy z innymi 
organizacjami ze względu na ich charakter czy strukturę.  Patrząc z perspektywy prowadzonych 
działań, mogę powiedzieć, że współpraca międzysektorowa, mimo iż konieczna dla rozwoju 
społeczności lokalnej, często nie jest wystarczająco efektywna lub po prostu napotyka na liczne 
trudności. Biznes oczekuje sygnału oddolnego, od społeczności lokalnej, jej władz czy przed-
stawicieli, o oczekiwanym wsparciu. Z drugiej strony, organizacje pozarządowe widzą w bizne-
sie bardziej potencjalnego sponsora niż partnera prowadzonych projektów. Pozostaje jeszcze 
kwestia współpracy pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi. 
W tej kwestii doświadczenia są różne w zależności od podejścia, jakie reprezentują władze 
miast. Z pewnością podjęcie tego typu współpracy jest łatwiejsze, niż podjęcie próby współpracy 
z biznesem – przynajmniej w kwestii współpracy w ramach działań mało medialnych, które 
ciężko wprost przełożyć na wsparcie wizerunku fi rmy. 
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Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR 
– perspektywa organizacji pozarządowej

Anna Walczak
Ekspertka ds. współpracy organizacji  pozarządowych

Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej
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 Jakie szanse daje współpraca międzysektorowa? Przede wszystkim jest to możliwość 
stworzenia sieci współpracy, która efektywnie wzmocni społeczności lokalne. Praktyka życia 
codziennego wskazuje, że główną korzyścią płynącą zarówno ze współpracy z biznesem, jak 
i JST, jest fi nansowe wsparcie realizowanych projektów. Dzięki takiej współpracy możliwe jest 
również pozyskanie szerszego audytorium dla działań prowadzonych przez każdą ze stron. 
Organizacje pozarządowe powinny być motorem zmian społecznych inicjowanych oddolnie. 
Wydaje się, że konieczna do tego jest sprawnie działająca sieć współpracy między samymi 
organizacjami, a także między organizacją a instytucjami życia publicznego i biznesem. I tutaj 
pojawia się niestety problem – ponieważ trzeci sektor wciąż jest w fazie rozwoju, same orga-
nizacje postrzegają się wzajemnie jako konkurencję. Praktyka życiowa pokazuje, że łatwiej jest 
znaleźć partnera, kiedy projekt jest już w fazie realizacji bądź też jest kolejną edycją, niż do 
projektu, który dopiero powstaje. To również problem, który często zauważają przedstawiciele 
biznesu. Dlatego wydaje się, że organizacje biznesowe, które zyskują większą świadomość roli 
swojego zaangażowania społecznego, mając do wyboru współpracę z zewnętrznymi organi-
zacjami pozarządowymi lub założenie własnych struktur, raczej wybiorą stworzenie własnej 
fundacji korporacyjnej, gdyż dzięki temu mogą mieć większy wpływ na podejmowane działania. 
Na ten fakt ma zapewne również wpływ społeczne postrzeganie organizacji pozarządowych 
jako podmiotów mało transparentnych i często niewartych zaufania. A szkoda, bo potencjał 
mamy duży.



 Na wstępie kilka słów o „społecznej odpowiedzialności” (nie tylko biznesu) i związanych z nią 
zasadach i działaniach. Bardzo dobrze, że temat ten pojawia się coraz częściej, że stał się wręcz 
modny i nie wypada już nawet nie wiedzieć co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu lub 
angielski skrót CSR. Jest to jednak trochę tak jak z innymi sprawami, których na co dzień się nie 
dostrzega a których znaczenie odkrywa się dopiero po zwróceniu na nie uwagi przez innych. 
A przecież przyzwoite zachowanie w każdej życiowej okoliczności (zatem również w rodzinie, 
w miejscu pracy czy wobec społeczności lokalnej) wynika z podstaw naszej kultury i trady-
cyjnych norm etycznych, które wpajane są nam od dziecka. 

 Skąd więc to wzmożone zainteresowanie naszymi postawami wobec otoczenia i wzajem-
nymi relacjami? Dlaczego normy, którymi kierujemy się w życiu nie weszły „automatycznie” do 
kanonu działania organizacji, w których funkcjonujemy i dlaczego musimy te oczywiste wręcz 
zachowania przywracać w majestacie teorii koniecznych do wprowadzenia wskazań? Przecież 
znamy z literatury i historii wiele przykładów tzw. dobrych praktyk relacji fi rma – otoczenie, że 
przytoczę tylko tradycje rzemiosła, działania Wokulskiego, ideę szklanych domów Żeromskiego 
czy – typowo śląskie przykłady osiedli robotniczych Giszowiec i Nikiszowiec powstałe z inicja-
tywy koncernu Gieschego na początku XX wieku. 

 Jest to zatem trochę jak odkrycie z molierowskiego „Mieszczanina szlachcicem”, że wszyscy 
„mówimy prozą”. Gorzej jednak, że ta „proza”, lub – cytując innego klasyka – „oczywista 
oczywistość” gdzieś nam się gubi w codziennej rzeczywistości. A w tejże rzeczywistości 
funkcjonują utrwalone stereotypy: bezwzględnego biznesu, biurokratycznego urzędu i tzw. 
otoczenia społecznego (m.in. organizacje pozarządowe, organizacje związkowe czy pracodaw-
ców), które reprezentują często sprzeczne interesy i najogólniej mówiąc – nie ułatwiają sobie 
życia. Należy sobie jasno powiedzieć, że każdą z tych instytucji tworzą konkretni ludzie i to od 
nich w głównej mierze zależy jak będzie ona postrzegana i jakie relacje będą łączyć ją z otocze-
niem. Na początku drogi zawodowej często nie wiemy gdzie trafi my i co będziemy robić (może 
to być zarówno biznes jak i urząd lub instytucja o charakterze społecznym). Niezależnie od insty-
tucji i jej struktury organizacyjnej wystarczy, żebyśmy to co robimy robili dobrze, uczciwie 
i zgodnie z przyjętymi normami a teoretyczna wiedza z zakresu CSR może to tylko ułatwić.
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Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR 
– perspektywa samorządu terytorialnego

Grażyna Zduńczuk-Studnicka
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
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 W praktyce czekają nas działania związane z przełamywaniem stereotypów, głównie „złego” 
urzędu i biznesu ale i „dobrego” otoczenia społecznego, bo wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani 
i musimy zdawać sobie sprawę z uwarunkowań przyczynowo-skutkowych podejmowanych 
decyzji (w każdej organizacji, poczynając od rodziny, poprzez fi rmę, urząd, stowarzyszenie czy 
korporację). 

 Jednym z takich działań jest powołanie w ubiegłym roku z inicjatywy Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, pełniącej funkcję 
opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa. Rada jest pierwszym takim organem na szcze-
blu regionalnym powstałym w Polsce, skupiającym przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji 
okołobiznesowych, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Działania Rady mają
na celu m.in.: inicjowanie, wspieranie i patronowanie przedsięwzięciom służącym edukacji 
i zrozumieniu idei CSR, promowanie społecznie odpowiedzialnych postaw, upowszechnianie 
dobrych praktyk oraz utrwalanie dobrych przykładów poprzez wdrażanie ich w instytucjach 
administracji publicznej. 

 Rada działa poprzez Zespoły Robocze, do pracy w których zgłosili się liczni przedstawiciele 
fi rm, instytucji, organizacji i uczelni z całego regionu. Przygotowane przez  zespoły dokumenty,
opracowania oraz rekomendacje mają stanowić podstawę pracy Rady uświadamiając, że 
prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu przynosi korzyści dla fi rm (wzrost zainte-
resowania inwestorów, zwiększenie lojalności konsumentów i dostawców, poprawa relacji 
ze społecznością i władzami lokalnymi, lepszy wizerunek wśród pracowników) oraz regionu 
(rozwiązywanie problemów o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym, 
budowa dobrobytu społecznego, podnoszenie innowacyjności gospodarki), przyczyniając się 
do postrzegania województwa jako dobrego miejsca do życia, pracy i prowadzenia biznesu.



 Badanie zrealizowane w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na 
Śląsku” składało się z dwóch części: jakościowej i ilościowej. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
i przedstawicielki trzech sektorów – biznesu, samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacji 
pozarządowych (NGO). Celem części jakościowej było zgromadzenie informacji związanych 
ze stopniem stosowania społecznie odpowiedzialnych praktyk oraz pogłębienie zagadnie-
nia współpracy międzysektorowej (postrzegane korzyści i bariery). Część ilościowa pozwoliła 
na zbadanie jak rozpowszechnione są praktyki, opinie i bariery zidentyfi kowane w części 
jakościowej.

 Badanie zrealizowane zostało na Śląsku w kwietniu 2012 r. Wszyscy respondenci spełniali 
następujące warunki: 

 Badanie jakościowe zrealizowano za pomocą metodologii pogłębionych wywiadów indywi-
dualnych (IDI). Przeprowadzono wywiady z 15 respondentami reprezentującymi każdy z sekto-
rów. Rozkład wywiadów był następujący:
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Metodologia badania

Monika Probosz
Laboratorium Badania Komunikacji Społecznej

Ich organizacja (fi rma) istnieje co najmniej rok, oni sami przynajmniej od roku 
w niej działają/pracują.

Są osobami odpowiedzialnymi za strategiczne decyzje dotyczące fi rmy/orga-
nizacji.

Mają przynajmniej jedno doświadczenie współpracy z przedstawicielem innego 
sektora.

Reprezentanci biznesu: 5 IDI, w tym 2 IDI z przedstawicielami fi rm mikro,
2 IDI z przedstawicielami fi rm małych i 1 IDI z przedstawicielem fi rmy średniej.

Reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego: 5 IDI, w tym 2 IDI 
z przedstawicielami Rady Miasta, 2 IDI z przedstawicielami Urzędu Miasta 
i 1 IDI z przedstawicielem Starostwa Powiatowego.

Reprezentanci organizacji pozarządowych: 5 IDI z przedstawicielami śląskich 
fundacji.

06.
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 W badaniu wzięło udział 6 kobiet i 9 mężczyzn. Badanie jakościowe przeprowadzono 
z udziałem mieszkańców Tarnowskich Gór, Katowic, Będzina oraz Czeladzi w dniach 
22-31 marca 2012 r.

 Badanie ilościowe zrealizowane zostało za pomocą metodologii CATI (wywiady telefoniczne),
przeprowadzono 300 wywiadów. Wzięli w nim udział przedstawiciele każdego z trzech 
sektorów w następującym rozkładzie:

 Wywiady przeprowadzone zostały w województwie śląskim z uwzględnieniem podziału na 8 
podregionów (częstochowski, bytomski, sosnowiecki, gliwicki, katowicki, rybnicki, tyski i bielski). 

 Badanie zrealizowano w dniach 18 kwietnia – 4 maja 2012, wzięło w nim udział 126 kobiet i 174 
mężczyzn.

 Badanie ilościowe składało się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła społecznie odpowie-
dzialnych praktyk w każdym z obszarów wyodrębnionych przez normę ISO 26000 – w tej 
części badania wykorzystano kwestionariusz, który powstał na potrzeby projektu „RespEn. 
Odpowiedzialna przedsiębiorczość”.11 Został on dostosowany do specyfi ki JST i NGO - niektóre 
pytania kwestionariusza zmodyfi kowano. Druga część dotyczyła współpracy międzysektorowej 
i powstała na podstawie badania jakościowego.  

Biznes – 220 wywiadów, w tym: 69 fi rm mikro, 62 małych, 49 średnich i 40 dużych.

Samorząd terytorialny – 30 wywiadów z przedstawicielami śląskich jednostek 
samorządu terytorialnego. 
 
Organizacje pozarządowe – 50 wywiadów z przedstawicielami śląskiego 
trzeciego sektora.

11 Więcej informacji na stronie: www.responsiblesme.eu



 Poniższy artykuł prezentuje wybrane wyniki badania. Pełny raport dostępny jest na stronie 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/fi les/Raport%20CSRna%C5%9Al%C4%85sku.pdf 

 Ankieta wykorzystana w badaniu składała się z trzech części: wstępnej – badającej rozumie-
nie społecznej odpowiedzialności, motywacje i bariery wobec bycia społecznie odpowiedzial-
nym; druga część dotyczyła stopnia wdrażania społecznie odpowiedzialnych praktyk na Śląsku; 
trzecia natomiast poruszała tematykę współpracy międzysektorowej. W przypadku każdego 
z sektorów części te nieco różniły się między sobą i były dostosowane do specyfi ki każdego z nich.

 W badaniu zastosowano 5-stopniową skalę ocen, w poniższym artykule wyniki podano 
sumując liczbę wskazań pozytywnych (oceny 5 i 4), oraz negatywnych (1 i 2); „trudno powiedzieć” 
to ocena 3.

 Badanie przeprowadzone w ramach projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR 
na Śląsku” miało następujące cele:
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Wyniki badania 

Marcin Grzybek
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Monika Probosz
Laboratorium Badania Komunikacji Społecznej

Sprawdzenie stopnia wdrażania zasad CSR na Śląsku. 

Analiza barier dotyczących wdrażania zasad CSR na Śląsku. 

Analiza potrzeb związanych z realizacją strategii CSR.

Analiza zagadnienia współpracy międzysektorowej.

07.
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 Termin społeczna odpowiedzialność biznesu znany jest większości respondentów, najlepiej 
znają go przedstawiciele trzeciego sektora (98% badanych), najsłabiej biznesu (51,8%). 
Znajomość terminu jest znacząco większa w przypadku podmiotów, które brały udział w szkole-
niach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W tej grupie znajomość terminu 
wśród przedstawicieli biznesu rośnie do 83,3%, zaś w przypadku samorządu terytorialnego oraz 
NGO wynosi 100%.

 Uczestnicy badania wiązali społeczną odpowiedzialność głównie z działaniami dotyczącymi 
następujących sfer (w kolejności od najczęściej do najrzadziej wymienianych):

Dobro lokalnej społeczności – w szczególności wszelkie działania mające na celu 
dążenie do jej rozwoju, troskę o dobro ogólne, współpracę z lokalnymi władzami 
i organizacjami.

Działania na rzecz pracowników – wywiązywanie się z podjętych wobec nich 
zobowiązań, poczucie odpowiedzialności za nich. 

Działania na rzecz konsumentów – dbanie o zaspokajanie ich potrzeb, dobrą 
jakość produktu czy usług.

Przestrzeganie prawa – głównie wobec państwa – przestrzeganie przepisów, 
płacenie podatków.

Etyczne relacje z otoczeniem handlowym. 

Odpowiedzialne podejście do środowiska naturalnego.

Rys. 1. Znajomość terminu społeczna odpowiedzialność biznesu.

Źr
ód

ło
: B

ad
an

ia
 w

 ra
m

ac
h 

pr
oj

ek
tu

 
„W

sp
ół

pr
ac

a m
ię

dz
ys

ek
to

ro
w

a n
a r

ze
cz

 C
SR

 n
a Ś

lą
sk

u”
, 2

01
2.

Samorząd

NGO

Biznes

76,7%98%51,8%

Rozumienie społecznej odpowiedzialności, motywacje 
i bariery wobec bycia społecznie odpowiedzialnym

Część I 



 Uczestnicy badania niemal jednogłośnie twierdzili, że ich fi rma/urząd/organizacja są 
społecznie odpowiedzialne. Wśród motywacji, którymi kierują się zarządzając swoimi insty-
tucjami zgodnie ze standardami CSR są:
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Realizacja własnych standardów, zgodność z własnymi zasadami
 – to najpopularniejsza motywacja wśród śląskich przedsiębiorców.

Dbałość o wizerunek fi rmy/urzędu/organizacji – jego prestiż, 
postrzeganie przez otoczenie społeczne i handlowe. 

Budowanie dobrych relacji z otoczeniem społecznym i handlowym.

Zadowolenie pracowników – ma to związek z ich motywacją do pracy i z jej jakością.

Zadowolenie klientów. 

Działanie na rzecz dobra ogólnego.

Rozwój fi rmy - zbudowanie dobrych relacji, zdobycie dobrej pozycji, 
zyskanie uznania pracowników i klientów to drogi prowadzące do rozwoju fi rmy.

Potrzeba bycia na czasie – CSR jako koncepcja wyznaczająca nowe standardy. 

W przypadku JST dodatkowa motywacja związana była z przekonaniem, 
że przez społeczną odpowiedzialność urząd realizuje swoją misję.

Rys. 2. Czy samorząd/ organizacja pozarządowa może być społecznie odpowiedzialny/-a?

                Tak
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 Najczęściej używanymi ogólnymi synonimami społecznej odpowiedzialności w biznesie były 
uczciwość oraz rzetelność.

 Zgodnie z rozumieniem społecznej odpowiedzialności przedstawionym w standardzie ISO 
26000 oraz założeniami projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR na Śląsku” 
odpowiedzialne społecznie powinny być nie tylko organizacje z sektora biznesu, ale również 
wszystkie inne instytucje, w tym organizacje pozarządowe, czy jednostki samorządu terytorial-
nego. Według przeprowadzonego badania, 100% przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i 83,3% przedstawicieli samorządu uważa, że zagadnienie społecznej odpowiedzialności dotyczy
także ich organizacji. W przypadku JST, w których odbyło się jakieś szkolenie na temat CSR, 
ten procent rośnie do 100.
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 Najczęściej wskazywaną barierą dla stosowania zasad CSR w biznesie są przepisy, formalności 
związane z przekazaniem pieniędzy czy towarów przez fi rmę (14,6% wskazań), jednak ponad 
27% badanych twierdzi, że nie widzi żadnych barier. W opinii śląskich samorządów główną 
barierę rozwoju działań społecznie odpowiedzialnych stanowią przepisy (33,3% wskazań), na 
drugim miejscu znalazły się niewystarczające środki fi nansowe (16,6%). Według 20% respon-
dentów z tego segmentu nie ma żadnych barier utrudniających działanie zgodne z zasadami 
SR. Respondenci będący przedstawicielami śląskich NGO właściwie nie widzą barier mogących 
ograniczać rozwój społecznie odpowiedzialnych praktyk w ich organizacji (82% odpowiedzi). 
Bardzo niski procent wskazań uzyskały jedynie dwie z wymienionych w ankiecie barier - brak 
partnerstwa z biznesem: 6% oraz brak środków fi nansowych: 4%. 

 W części tej zadano pytania o praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności realizowane 
w 6 obszarach wyróżnionych w standardzie ISO 26000. Są to: praktyki w miejscu pracy; 
środowisko; praktyki handlowe; kwestie konsumenckie; zaangażowanie w rozwój społeczności 
lokalnej oraz prawa człowieka. 

 W ramach pierwszego obszaru – praktyki w miejscu pracy – poruszono kwestie m.in. 
komunikacji z pracownikami, warunków i bezpieczeństwa pracy, czy działań nakierowanych 
na rozwój pracowników. Badanie wykazało, że zdecydowana większość podmiotów w każdym 
z sektorów realizuje odpowiedzialne praktyki wobec swoich pracowników. Najbardziej zaawan-
sowane pod tym względem są organizacje pozarządowe, na drugim miejscu znalazły się jed-
nostki samorządu terytorialnego, chociaż niemal 20% z nich – podobny odsetek jak w przy-
padku biznesu – nie deklaruje podejmowania tego rodzaju działań.

Rys. 3. Średnie ocen całej sekcji praktyki w miejscu pracy.

Tak   Trudno powiedzieć   Nie
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60,1% 19,8% 20,1% 70% 10% 20% 76,4% 13,2% 10,4%

Biznes JST NGO

Obszary społecznej odpowiedzialności Część II 



 Obszar praktyki handlowe zawierał pytania o zasady dotyczące umów i transakcji, posia-
danie kodeksu postępowania, czy budowanie uczciwych relacji z konkurencją. Niekwestiono-
wanym liderem społecznie odpowiedzialnych relacji handlowych są przedstawiciele trzeciego 
sektora – mają oni zarówno najwyższą średnią wskazań zachowań społecznie odpowiedzial-
nych (86,5%) jak i najmniej odpowiedzi negatywnych (4%). Każdy z sektorów jednak deklaruje 
wysoki odsetek praktyk zgodnych z wymogami CSR.
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Biznes JST NGO

 W obszarze środowisko pytano m.in. o ograniczanie zużycia energii, minimalizację ilości 
powstających odpadów, czy ograniczanie zużycia paliw kopalnianych. Badanie wykazało, że 
najbardziej zaawansowane pod względem działań mających na celu ochronę środowiska są 
jednostki samorządu terytorialnego, których przedstawiciele mogli jednak odnosić zadawane 
pytania nie tylko do działań wewnętrznych urzędu, ale także do podejmowanych przez niego 
decyzji – co mogło wpłynąć na zawyżenie wyniku. Zaskoczeniem jest ponad 30% odpowiedzi 
negatywnych udzielonych przez przedstawicieli NGO. 

Rys. 4. Średnie ocen całej sekcji środowisko.

Tak   Trudno powiedzieć   Nie

Rys. 5. Średnie ocen całej sekcji praktyki handlowe.

Tak   Trudno powiedzieć   Nie
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 W sekcji kwestie konsumenckie pytano m.in. o zapewnianie otwartej informacji dotyczącej 
produktów bądź usług, przygotowanie do obsługi różnych typów klientów, czy o zachowy-
wanie zasady poufności danych swoich klientów. We wszystkich badanych sektorach widać 
dużą wagę przywiązywaną do kwestii konsumenckich.  JST uzyskały w tej sekcji bardzo wysokie 
wyniki: 96% odpowiedzi twierdzących, wyniki NGO i biznesu są nieco niższe, ale i w ich przy-
padku średnia dla sekcji jest wysoka. 

 W obszarze zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności pytano m.in. o podejmowanie 
dialogu z lokalną społecznością, działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, czy prefero-
wanie dostawców z rynku lokalnego. W tym segmencie pytań różnice między przedstawicie-
lami poszczególnych sektorów są bardzo wysokie – zdecydowanie najbardziej zaangażowane 
we współpracę z lokalną społecznością są organizacje pozarządowe (81% wskazań), najsłabiej 
wypada na tym polu biznes (50,4% odpowiedzi pozytywnych i aż 28,9% negatywnych). Należy 
jednak pamiętać, że poprzeczka dla biznesu została ustawiona w tej sekcji wyżej niż dla pozostałych 
sektorów – jego przedstawiciele odpowiadali na pięć pytań, JST i NGO tylko na dwa. 
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Biznes JST NGO

Rys. 6. Średnie ocen całej sekcji kwestie konsumenckie.

Tak   Trudno powiedzieć   Nie

Rys. 7. Średnie ocen całej sekcji zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności.

Tak   Trudno powiedzieć   Nie



 Ta część badania zawierała pytania o doświadczenia współpracy międzysektorowej, jej ocenę, 
a także postrzegane zalety i bariery takiej współpracy.

 Badane śląskie NGO wyraźnie częściej niż JST współpracują z biznesem (odpowiednio 
86% i 46,7%) – takiego doświadczenia nie ma 14% z nich w porównaniu z 43,3% badanych 
samorządów.  W przypadku JST 10% podejmowanych prób współpracy nie dochodzi do skutku.

 Z inicjatywą takiej współpracy częściej wychodzą JST i NGO (odpowiednio 35% i 81,4% 
wskazań) niż biznes (11,8% wskazań w przypadku JST i 7% w przypadku NGO). Czasem jest to 
także wspólna inicjatywa obu stron (29,4% JST i 4% NGO). Co ciekawe, w przypadku JST bywa 
to także współpraca trójstronna inicjowana przez NGO (17,6% wskazań).
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Biznes JST NGO

 Obszar prawa człowieka zawierał pytania m.in. o to, czy przestrzeganie praw człowieka jest 
warunkiem stawianym dostawcom, a także o zapobieganie dyskryminacji w miejscu pracy. 
W sekcji tej najwyższe są średnie oceny uzyskane przez sektor JST, śląscy przedsiębiorcy 
wypadają stosunkowo najsłabiej, ale w każdym z segmentów otrzymano ponad 70% odpowiedzi 
pozytywnie odnoszących się do kwestii związanych z przestrzeganie praw człowieka w pracy.

Współpraca międzysektorowaCzęść III 

Współpraca z biznesem

Rys. 8. Średnie ocen całej sekcji prawa człowieka.

Tak   Trudno powiedzieć   Nie
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 Współpraca oceniana jest raczej pozytywnie, chociaż wysoki wynik w kategorii „trudno 
powiedzieć” (36,7% dla JST i 26% dla NGO) wskazuje na to, że pojawiają się w jej toku pewne 
trudności.

 Badanie wykazało, że dla śląskich samorządów współpraca z biznesem byłaby łatwiejsza, 
gdyby istniały odpowiednie procedury, przepisy uwzględniające takie inicjatywy (47%) oraz gdyby 
biznes był bardziej chętny do współpracy i zorientowany na sprawy społeczne (po 23,5% wskazań). 
Taka współpraca jest dużo łatwiejsza dla NGO, przedstawiciele organizacji pozarządowych nie 
wskazali bowiem istotnych barier. Część z nich wytknęła brak inicjatywy ze strony biznesu, co 
może wskazywać na to, że współpraca między tymi sektorami jest jeszcze stosunkowo nowym 
pomysłem.
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JST NGO

16,7%30% 10% 43,3% 30%56% 0% 14%

Rys. 9. Współpraca z przedstawicielem biznesu przy projekcie o charakterze niekomercyjnym
 (społecznym, kulturalnym, sportowym).

Wspólny projekt   Wsparcie projektu biznesu   Była próba, ale nie doszło do realizacji   Brak współpracy
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JST NGO

Rys. 10. Ogólna ocena współpracy JST/NGO z biznesem.

Dobra współpraca   Trudno powiedzieć   Niedobra współpraca



 Wobec biznesu najczęściej z inicjatywą wychodzi samorząd (46,3%; biznes tylko w 18,3% 
badanych fi rm), w przypadku NGO to organizacja inicjuje zwykle współpracę (70%; samorząd 
w 16%). Czasem jest to także wspólna inicjatywa obu stron (12% NGO i 6,8% biznes). Co 
ciekawe, w przypadku biznesu bywa to także współpraca trójstronna inicjowana przez NGO 
(19,3% wskazań).

 Współpraca oceniana jest zdecydowanie pozytywnie przez NGO, u przedstawicieli biznesu
najwyższą wartość ma kategoria „trudno powiedzieć”, co świadczy o trudnościach we współpracy.
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 W zakresie współpracy z samorządem badanie wykazało kolosalną różnicę między orga-
nizacjami pozarządowymi a biznesem. Wszystkie badane organizacje pozarządowe prowadziły 
wspólny projekt z samorządem lub wspierały projekt zainicjowany przez JST, natomiast niemal 
połowa badanych fi rm (47,3%) w ogóle nie miała takiego doświadczenia.

Współpraca z samorządem
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31,8%13,2% 7,7% 47,3% 38%62% 0% 0%

Rys. 11. Współpraca z przedstawicielem samorządu przy projekcie o charakterze niekomercyjnym 
(społecznym, kulturalnym, sportowym).

Wspólny projekt   Wsparcie projektu biznesu   Była próba, ale nie doszło do realizacji   Brak współpracy
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Rys. 12. Ogólna ocena współpracy biznesu/NGO z samorządem.

Dobra współpraca   Trudno powiedzieć   Niedobra współpraca
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 Aż 33,9% objętych badaniem przedsiębiorców deklaruje, że ich współpraca z JST nie napotyka 
na żadne bariery. Jednak dokładniejsza analiza wypowiedzi wskazuje na to, że pewne problemy 
są. Najważniejszym z nich jest brak jasnych procedur, przepisów regulujących współpracę tych 
sektorów (12,8%) czego efektem może być także to, że biznes jest traktowany przez urząd jak 
„zwyczajny petent” – narażony na długi czas oczekiwania na decyzję, brak elastyczności (9,2%). 

 Współpraca NGO z JST wydaje się – w świetle wyników badania – przebiegać bez większych 
problemów: brak barier deklaruje aż 70% przebadanych śląskich organizacji pozarządowych.  
Współpracę mogłyby ułatwić: większa chęć urzędu do wyjścia poza swoje ustawowe obowiązki, 
więcej okazji do kontaktu między przedstawicielami sektorów oraz powołanie w urzędach decyzyj-
nej osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizacjami trzeciego sektora.

 Znaczną różnicę w odpowiedziach przedstawicieli poszczególnych sektorów obserwujemy 
przy pytaniu o współpracę z organizacjami pozarządowymi: 86,7% samorządów prowadziło 
wspólny projekt z NGO lub wspierało projekt organizacji, podczas gdy niemal 50% badanych 
przedsiębiorców nie miało takiego doświadczenia.

 Wobec biznesu z inicjatywą częściej wychodzi NGO (65,8%), w relacji z JST to urząd częściej 
inicjuje współpracę (34,6%; NGO: 30,8%). Czasem jest to także wspólna inicjatywa obu stron 
(30,8% JST i 10,8% NGO). W przypadku biznesu bywa to także współpraca trójstronna inicjowana 
przez JST (2,7% wskazań).

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
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Biznes JST

37,3%11,4% 1,8% 49,5% 46,7%40% 0% 13,3%

Rys. 13. Współpraca z przedstawicielem organizacji pozarządowej przy projekcie o charakterze 
 niekomercyjnym (społecznym, kulturalnym, sportowym).

Wspólny projekt   Wsparcie projektu NGO   Była próba, ale nie doszło do realizacji   Brak współpracy



 Aż 36% objętych badaniem przedsiębiorców deklaruje, że ich współpraca z NGO nie napo-
tyka na żadne bariery. Ci, którzy napotkali na problemy, wskazują na: brak czasu i środków 
(23,4%), nieprzychylne przepisy oraz brak jasnych procedur ułatwiających prowadzenie takiej 
współpracy (11,7%). Warto też zwrócić uwagę na trudność w dostępie do informacji na temat 
organizacji trzeciego sektora – przedsiębiorcy nie znają ich i często nie mają do nich zaufania 
(9,9%). 

 Badanie wykazało, że śląskim samorządom współpracę z NGO utrudniają głównie 
niewystarczające środki fi nansowe (30,8%). Innymi czynnikami stanowiącymi barierę są 
ograniczające przepisy (11,5%), braki w dokumentacji NGO, za mała inicjatywa ze strony tego 
sektora oraz trudne relacje: roszczeniowa postawa  NGO, złe nastawienie do urzędu, wzajemne 
niezrozumienie. 27% badanych deklaruje brak barier.

 Podsumowując, wyniki badania wskazują, że zdecydowanie najlepiej układa się współpraca 
pomiędzy sektorami JST a NGO oraz, że sektor samorządowy jest z niej bardziej zadowolo-
ny (66,7%) niż organizacje pozarządowe (24%). W przypadku samorządu występują także 
największe różnice w ocenie łatwości współpracy z poszczególnymi sektorami (NGO 66,7%, 
biznes 6,7%) – w przypadku pozostałych sektorów te oceny są bardziej zbliżone. Najwięcej 
ocen wskazujących na to, że współpraca z pozostałymi sektorami jest tak samo łatwa wystawili 
przedstawiciele biznesu – 38,6% respondentów nie wyróżniło żadnego z pozostałych pod-
miotów.

 Badanie miało również na celu analizę zagadnienia współpracy trójstronnej. Jeśli chodzi 
o zainteresowanie tego typu współpracą, wyniki są bardzo jednoznaczne. Zdecydowanie 
najbardziej zainteresowane współpracą trójstronną są organizacje pozarządowe (92%), 
a najmniej biznes (48,6%).
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 Współpraca oceniana jest bardzo pozytywnie w przypadku JST (90% wskazań) i raczej 
niejednoznacznie przez biznes (60,5% odpowiedzi „trudno powiedzieć”).
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Rys. 14. Ogólna ocena współpracy biznesu/JST z organizacjami pozarządowymi.

Dobra współpraca   Trudno powiedzieć   Niedobra współpraca
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 Badanie wskazało na bardzo duże różnice między odpowiedziami dotyczącymi potencjalnych 
tematów współpracy trójstronnej. Potencjalnie najbardziej interesujące dla wszystkich trzech 
sektorów wydają się: wspieranie wydarzeń kulturalnych, edukacji kulturalnej oraz działalności 
sportowej, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej. Najmniejsze zainteresowanie z kolei budzą: 
pielęgnowania śląskiej gwary i zwyczajów, ochrona i renowacja zabytków celem wykorzystania 
ich dla potrzeb kultury, nauki, rozrywki oraz pomoc zwierzętom.

Rys. 16. Zainteresowanie tematami współpracy trójstronnej.
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Rys. 15. Zainteresowanie/ brak zainteresowania współpracą trójstronną.
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 Badanie współpracy międzysektorowej na rzecz CSR na Śląsku jest kolejnym krokiem 
w kierunku poznania zasad realizacji idei społecznej odpowiedzialności w polskich warunkach. 
Przyjęta perspektywa współpracy między przedsiębiorcami, władzą reprezentowaną przez 
jednostki samorządu terytorialnego a społeczeństwem, którego przedstawicielem są orga-
nizacje pozarządowe, jako wyrazu społecznej odpowiedzialności, pozwala w nowatorski 
sposób spojrzeć na możliwość wdrożenia koncepcji CSR do zarządzania organizacją niezależnie 
od celu, dla którego realizacji została powołana. Ponadto umożliwia uświadomienie wszyst-
kim sektorom zasad współzależności w wymiarze społecznym, politycznym, środowiskowym, 
gospodarczym i kulturowym. Wreszcie, dobitnie pokazuje, że jeśli organizacja chce skutecznie 
realizować ideę społecznej odpowiedzialności, to musi brać pod uwagę istnienie rzeczywistości 
zewnętrznej i rozszerzać sferę oddziaływania poza granice, dosłownie i w przenośni, wyzna-
czone przez drzwi urzędu, fi rmy albo fundacji. 

 Badanie zostało zrealizowane na terenie województwa śląskiego. Obszar ten nie jest pod 
żadnym względem jednorodny. Historyczne i polityczne uwarunkowania sprawiły, że Śląsk 
można zaliczyć do rejonów pogranicza, zróżnicowanych pod względem gospodarczym i kul-
turowym. Niezależnie od różnic pomiędzy dającymi się wyodrębnić subregionami województwo 
śląskie wyróżnia się pozytywnie na tle kraju swoim potencjałem gospodarczym, infrastruktural-
nym i demografi cznym. Zasobność w bogactwa naturalne, gęsta sieć dróg, łatwość dotarcia do 
europejskich stolic, liczba uczelni wyższych oraz dostępność wykwalifi kowanych pracowników 
o silnej kulturze i etosie pracy sprawia, że rejon ten jest nadal najbardziej atrakcyjnym w Polsce 
pod względem inwestycyjnym. Śląsk jest regionem, w którym w bardzo krótkim czasie doszło 
do ważnych i nieodwracalnych zmian. Wymuszone przede wszystkim zmianami o charakterze 
globalnym procesy restrukturyzacyjne doprowadziły do istotnych przeobrażeń w strukturze 
gospodarki. Tradycyjne gałęzie przemysłu wydobywczego i przetwórczego związane z górnic-
twem i hutnictwem zostały wyparte przez przemysł elektromaszynowy, samochodowy, infor-
matyczny i energetyczny oraz spożywczy. Zmiany w strukturze gospodarki pociągnęły za sobą 
zmiany o charakterze kulturowym. Do głównych z nich należy zaliczyć zmianę ról społecznych 
oraz rodzinnych kobiet i mężczyzn, a także docenienie wartości wykształcenia. 

 Badanie poziomu odpowiedzialności społecznej wszystkich sektorów zostało przeprowa-
dzone przy użyciu narzędzia, które zastosowano do badania tej samej tematyki w wojewódz-
twie pomorskim w ramach projektu realizowanego równolegle w Polsce i Szwecji „RespEn 
– Odpowiedzialna przedsiębiorczość sposobem na podniesienie konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw podczas kryzysu gospodarczego”. Ze względu na zróżnicowanie 
poszczególnych sektorów – tj. publicznego, prywatnego i pozarządowego – porównywać 
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można wyłącznie wyniki w sektorze przedsiębiorstw. Ogólne porównanie wyników osiągniętych 
przez przedsiębiorców z województw śląskiego i pomorskiego pozwala stwierdzić, że śląscy 
przedsiębiorcy w podobny sposób oceniają swój poziom odpowiedzialności społecznej. Jeżeli 
wziąć pod uwagę ilość poświęcanego temu problemowi czasu, to nieco niższe oceny śląskich 
przedsiębiorców w większości z ocenianych kategorii można próbować wytłumaczyć większą 
wiedzą na temat koncepcji społecznej odpowiedzialności, a co za tym idzie – większym kryty-
cyzmem ocen. Pomimo znacznych różnic w sytuacji regionów będących terenem badań można 
stwierdzić, że nie miały one znaczącego przełożenia na poziom deklarowanego spełnienia zasad 
odpowiedzialności społecznej. Uwzględniając w analizie wyników wnioski z najobszerniejszego 
dotychczas badania „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności 
biznesu” (zrealizowanego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), można stwierdzić, 
że w 2012 roku nie istnieją przesłanki pozwalające wyodrębnić jakiś znacząco odmienny 
śląski model wdrażania koncepcji odpowiedzialności społecznej. Tym samym rekomendacje 
i doświadczenia z projektu realizowanego na obszarze województwa śląskiego będzie można 
wykorzystać do realizacji podobnych przedsięwzięć w innych regionach kraju.

 Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że termin społeczna odpowiedzialność 
biznesu jest na Śląsku coraz lepiej znany przedstawicielom wszystkich sektorów, co wynika 
z faktu, że coraz częściej się z nim spotykają. Należy pamiętać, że rozumienie omawianego 
terminu jest często intuicyjne i uwarunkowane celem działalności poszczególnych sektorów. 
Wydaje się, że dopóki nie upowszechnią się jedna dominująca defi nicja i koncepcja społecznej 
odpowiedzialności, to wszelkie pytania o ich znajomość będą de facto pytaniem o indywidu-
alny sposób defi niowania. Warto zwrócić uwagę, że najbardziej rozpowszechnione defi nicje 
społecznej odpowiedzialności zostały wprowadzone przez Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną dopiero w listopadzie 2010 roku, a przez Komisję Europejską w październiku 
2011 roku. Do czasu przyjęcia w społecznej świadomości jednej z nich lub wypracowania 
alternatywnej należy liczyć się z brakiem możliwości całkowitego porównywania deklaracji pod-
miotów co do poziomu ich społecznej odpowiedzialności. Co więcej, społeczna odpowiedzialność 
może być utożsamiana z cechami przypisywanymi ludziom, takimi jak „odpowiedzialność” 
i „uczciwość”, które są oceniane jednoznacznie pozytywnie. Stąd też istnieje ryzyko, że tak 
długo jak nie będą stosowane narzędzia oceniające społeczną odpowiedzialność na podstawie 
obiektywnych dowodów, tak długo wszelkie próby oceny organizacji będą narażone na błąd 
wynikający z przypisywania indywidualnych cech pozytywnych jej przedstawicielom przez in-
formatorów udzielających odpowiedzi. Co prawda przyjęte narzędzie badawcze, zbudowane 
na podstawie wytycznych przewodnika ISO 26000, pozwalało na zminimalizowanie osobistego 
wpływu respondentów, to jednak zupełnie go nie eliminowało. Stąd też za uprawniony można 
uznać wniosek, że podobnie jak w wypadku badania realizowanego w województwie pomor-
skim, samooceny przedsiębiorców mogą być zawyżone w stosunku do stanu faktycznego.

 Na uwagę zasługują wysoka znajomość terminu „społeczna odpowiedzialność biznesu” wśród 
przedstawicieli zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowych 
oraz umiejętność łatwego przełożenia tego pojęcia, związanego przecież pierwotnie z bizne-
sem, na grunt własnej działalności. Na podstawie informacji pozyskanych w obu częściach 
badania można stwierdzić, że umiejętność ta bywa pozorna, co może powodować trudności we 
wdrożeniu wszystkich zasad społecznej odpowiedzialności zidentyfi kowanych w przewodniku 
ISO 26000. O ile w wypadku przedsiębiorców znalezienie powiązań między własną działalnością 
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a odpowiedzialnością społeczną wymaga pewnej autorefl eksji, to w wypadku pozostałych sek-
torów uznanie siebie jako „odpowiedzialnych społecznie” jest niejako automatyczne. Wynika to 
przede wszystkim z przekonania, że celem ich istnienia jest służba publiczna i odpowiedzialność 
za dobro wspólnoty, którą stanowią mieszkańcy gminy albo powiatu lub grupa benefi cjentów 
organizacji pozarządowej. Innymi słowy, zdaniem respondentów związany ze służbą społeczną 
cel istnienia niejako z góry warunkuje społecznie odpowiedzialny sposób działania. 

 Wiele spośród wytycznych ISO 26000 dotyczących m.in. zagadnień poszanowania praw 
człowieka, ochrony środowiska naturalnego lub przestrzegania praw pracowniczych zostało 
w Polsce uregulowanych przepisami prawa. W różnym stopniu dotyczą one poszczegól-
nych sektorów. Dyskusyjną kwestią jest ocenianie jako odpowiedzialnych podmiotów, 
które za cnotę przypisują sobie przestrzeganie przepisów prawa, regulujących minimalny 
zakres odpowiedzialności społecznej. W jednostkach samorządu terytorialnego sprowa-
dzanie odpowiedzialności społecznej tylko do kwestii spełniania wymagań prawnych może 
doprowadzić do ograniczenia działań związanych z odpowiedzialnością społeczną tak, że 
równać się będą one wyłącznie przestrzeganiu przepisów. W przypadku każdego z sek-
torów defi niowanie odpowiedzialności jedynie w kategoriach przestrzegania prawa może 
doprowadzić do wytworzenia się odpowiedzialności negatywnej, polegającej na działaniu 
zmierzającym do uniknięcia kary. Samo zaś działanie zgodne z prawem nie musi wiązać się 
z zachowaniami społecznie odpowiedzialnymi, co wydaje się szczególnym zagrożeniem dla 
jednostek samorządu terytorialnego. Przykładem ilustrującym tę tezę może być sytuacja, gdy 
wydanie decyzji zgodnej z prawem niepoprzedzone jest konsultacjami z zainteresowanymi 
stronami i w efekcie prowadzi do konfl iktu.

 Na uwagę zasługuje wiązanie przez śląskie organizacje koncepcji CSR z działaniami 
związanymi przede wszystkim z dobrem lokalnej społeczności, jej rozwojem, troską o dobro
ogólne, współpracą z lokalnymi organizacjami i władzami. Niewątpliwe takie rozumienie 
CSR powinno pozytywnie wpływać na rozwój współpracy międzysektorowej. Na podstawie 
wyników badania można stwierdzić, że kategoria dobra wspólnego jest różnie defi niowana 
przez każdy z sektorów, co może utrudniać podejmowanie wspólnych działań. Kolejne sfery 
działalności kojarzone z CSR dotyczą etycznych relacji z otoczeniem, przestrzegania prawa, 
odpowiedzialności względem klientów i pracowników, natomiast w mniejszym stopniu z kwes-
tiami ochrony środowiska i respektowaniem praw człowieka. Potwierdzeniem powyższego 
rozumienia koncepcji odpowiedzialności społecznej jest poziom aktywności przedsiębiorców, 
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w poszczególnych sferach 
zdefi niowanych w przewodniku ISO 26000. 

 Wielorakie potrzeby sektorów, jak i sposoby przypisywania społecznej odpowiedzialności do 
profi lu działalności znajdują swoje odbicie w zróżnicowanym postrzeganiu korzyści płynących 
z zastosowania koncepcji CSR dla zarządzania organizacją. Samodzielna identyfi kacja korzyści 
przez respondentów wiele mówi o rozumieniu przez nich roli społecznej odpowiedzialności 
w zarządzaniu organizacjami. Na podstawie analizy odpowiedzi przedsiębiorców można stwier-
dzić, że społeczna odpowiedzialność jest w dużej mierze traktowana dosyć powierzchownie.
Służy głównie polepszeniu wizerunku, a nie jest sposobem na skuteczniejsze zarządzanie 
fi rmą, prowadzącym do zwiększenia zysków. Jednocześnie niska liczba wskazań dotyczących 
odniesienia osobistych korzyści może podawać w wątpliwość przekonanie, że o kształcie 
CSR w przedsiębiorstwie decyduje jego właściciel lub zarządca. Skupienie się na korzyściach 
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wizerunkowych może wskazywać również na brak świadomości przedsiębiorców, czym są 
wizerunek, marka i reputacja fi rmy oraz jak je wycenić i wykorzystać. Można przypuszczać, że 
gdyby przedsiębiorcy byli w stanie powiązać wartość wizerunku przedsiębiorstwa ze wzrostem 
lub spadkiem zainteresowania jego produktami, czy też z kosztem rekrutacji pracowników, to 
wyżej oceniliby korzyści związane z wpływem koncepcji CSR na swoją działalność. Relatywnie 
wysoka liczba odpowiedzi wskazujących na brak korzyści z bycia społecznie odpowiedzialnym 
może wynikać właśnie z ograniczonego rozumienia koncepcji jako wyłącznie metody polepsza-
nia wizerunku, a nie całościowego modelu zarządzania organizacją, którego efektem są korzyści 
biznesowe, takie jak zmniejszenie poziomu ryzyka w łańcuchu dostaw, aktywne przeciwdziałanie 
zagrożeniom, szczegółowe monitorowanie kosztów albo wzrost innowacyjności. Fakt, że część 
przedsiębiorców w ogóle nie jest zainteresowana korzyściami wizerunkowymi, może być ważną 
wskazówką m.in. dla organizacji pozarządowych. Proponując współpracę, oferują one często 
osiągnięcie korzyści jedynie w postaci polepszenia wizerunku, co nie jest interesujące z punktu
widzenia przedsiębiorców. Można pokusić się o postawienie tezy, że im lepszy wizerunek 
będzie mieć przedsiębiorstwo, tym mniej chętnie będzie angażować siły i środki w działania 
niepozostające w bezpośrednim związku ze swoją podstawową działalnością. Wiązanie przez 
sporą część przedsiębiorców CSR z korzyściami wizerunkowymi może dowodzić istnienia proble-
mów z interesariuszami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, które mogą zostać rozwiązane 
dzięki praktykom CSR. 

 Wartość korzyści w postaci „polepszenia wizerunku” jest niemal dwa razy wyższa dla jed-
nostek samorządu terytorialnego niż dla przedsiębiorców. Wynika z tego, że deklarowana 
społeczna odpowiedzialność, wynikająca z przestrzegania przepisów prawa, nie wystarcza do 
budowania pozytywnego wizerunku przyjaznego urzędu. Zmiany w sposobie funkcjonowania 
administracji nie przełożyły się jeszcze na zmianę stereotypu dotyczącego pracy urzędów. 
Dlatego nie może dziwić, że dla jednostek samorządu terytorialnego korzyść wizerunkowa jest 
pożądana. Pozytywnie należy ocenić traktowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności jako 
drogi do budowania relacji z otoczeniem społecznym i biznesowym. 

 Dla organizacji pozarządowych największą korzyścią w zastosowaniu koncepcji społecznej 
odpowiedzialności jest tworzenie marki, reputacji oraz budowanie relacji z interesariuszami.
Jak wykazuje badanie, jedną z większych przeszkód w nawiązywaniu kontaktów organizacji
pozarządowych z biznesem jest brak zaufania do nich. Stąd też nie może dziwić chęć wykorzysta-
nia idei społecznej odpowiedzialności do budowania swojej reputacji. 

 Podobnie jak w wypadku identyfi kacji korzyści identyfi kacja barier w stosowaniu koncepcji 
CSR przynosi wiedzę nie tylko na temat samych barier, ale i sposobu rozumienia oraz zakresu 
wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności. Wśród barier wskazywanych przez biznes 
najważniejsze dotyczą ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, z uwzględnieniem 
przepisów fi skalnych związanych z przekazaniem pieniędzy lub dóbr rzeczowych przez 
przedsiębiorstwo. Są to zatem utrudnienia dotyczące przede wszystkim zaangażowania w prob-
lemy lokalnej społeczności. Wysoki odsetek odpowiedzi zaprzeczających istnieniu przeszkód 
we wdrażaniu koncepcji CSR (ponad jedna czwarta wszystkich wskazań) rodzi pytanie, czy brak 
barier jest wystarczającą zachętą do zastosowania rozwiązań wykraczających poza przyjęty 
model zarządzania. Z ostrożnością należy podejść do niskiej liczby wskazań deklarujących 
brak wiedzy jako barierę dla CSR, ponieważ na podstawie wyników badania można stwierdzić, 
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że śląskim przedsiębiorcom brakuje jeszcze sporo wiedzy na temat szerszego rozumienia 
koncepcji społecznej odpowiedzialności. Również dla urzędów ograniczenia natury formalno-
-prawnej są przeszkodą w realizacji przez nie zasad społecznej odpowiedzialności, co potwierdza
tezę, że przestrzeganie prawa nie równa się automatycznie realizacji idei odpowiedzialności 
społecznej. Co ciekawe, zdaniem samych urzędników barierą w realizacji koncepcji społecznej 
odpowiedzialności mogą być ich nastawienie, rutyna i niechęć do szukania niestandardowych
rozwiązań. Z kolei organizacje pozarządowe nie widzą ograniczeń dla realizacji idei CSR. Ale, 
należy to raz jeszcze podkreślić, mogą one padać ofi arą pewnego uproszczenia, w którym 
cel istnienia (odpowiedzialny społecznie) defi niuje odpowiedzialne działanie, czego jednak 
nie potwierdzają deklaracje dotyczące np. ochrony środowiska naturalnego, relacji z kontra-
hentami lub zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. O ile w wypadku urzędów niemal 
każda z tych sfer działalności jest regulowana procedurami, o tyle organizacje pozarządowe nie 
zawsze traktują wspomniane wyżej kwestie jako dotyczące także ich działalności.

 Według wytycznych ISO 26000 odpowiedzialność społeczna w miejscu pracy dotyczy wykony-
wania pracy w organizacji bądź w jej imieniu. Jej przejawem są m.in. zachęcanie pracowników 
do zgłaszania inicjatyw, rozwój pracowników, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pracy oraz zapewnienie warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków 
pozazawodowych. Na podstawie informacji pozyskanych w badaniu można stwierdzić, 
że wszystkie organizacje doceniają potencjał, który tkwi w pracownikach. Stwierdzenie to 
w najmniejszym stopniu odnosi się do sektora przedsiębiorstw. Również dane na temat 
możliwości spotkań pracowników potwierdzają tezę, że przedsiębiorstwa w najmniejszym stop-
niu wykorzystują możliwości pracowników. Lepsze wykorzystanie możliwości pracowników, 
zwiększenie ich udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem i umożliwienie podejmowania 
przez nich inicjatyw mogłoby się pozytywnie odbić na przedsiębiorstwie, prowadząc np. do 
zwiększenia innowacyjności i odpowiedzialności za przedsiębiorstwo. To zaś prawdopodobnie 
przyczyniłoby się np. do zmniejszenia kosztów kontroli wewnętrznej. Badanie wskazuje jednak, 
że praca w przedsiębiorstwach pozwala lepiej realizować role życiowe. W przedsiębiorstwach 
i organizacjach pozarządowych znacznie częściej niż w urzędach dopuszcza się możliwość elas-
tycznego czasu pracy. Stosowanie takiego prostego narzędzia umożliwia wdrożenie w orga-
nizacjach zasad zarządzania różnorodnością, czyli wykorzystania potencjału pracowników przy 
poszanowaniu ich możliwości i potrzeb życiowych. Ułatwia to chociażby respektowanie prawa 
do równego traktowania pracowników. Być może wprowadzenie elastycznego czasu pracy 
w urzędach byłoby również wyjściem naprzeciw oczekiwaniom klientów i możliwością poz-
bycia się stereotypu pracy w gorsecie procedur. Mocną stroną urzędów okazała się z kolei 
troska o rozwój pracowników. Wydaje się zatem, że współpraca międzysektorowa i realizacja 
wspólnych projektów mogłyby przyczynić się do wymiany dobrych praktyk dotyczących relacji 
z pracownikami. 

 Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych 
obowiązków pracodawców. Pojawienie się odpowiedzi negatywnych w sektorze biznesu, 
oznaczających brak spełnienia wymogów BHP, może oznaczać niemożliwość lub niechęć za-
reagowania na wyższy poziom zagrożeń w fi rmach produkcyjnych. Niskie ryzyko oraz współ-
czynniki wypadkowości związane z działalnością biurową nie powinny jednak ściągać odpo-
wiedzialności za bezpieczeństwo pracowników z zarządzających organizacjami pozarządowymi 
i urzędami.
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 Wytyczne przewodnika ISO 26000 stwierdzają jednoznacznie, że organizacje mają wpływ 
na środowisko naturalne, niezależnie od lokalizacji i formy działalności. Na podstawie wyników 
badań można wyciągnąć wniosek, że wszystkie sektory mają problem z powiązaniem swojej 
działalności z wpływem na środowisko. Być może wynika to z faktu, że środowisko natu-
ralne jest milczącym interesariuszem i jego potrzeby dostrzegane są dopiero wtedy, kiedy 
zostaną wyartykułowane np. przez grupę mieszkańców niezadowolonych z niekorzystnego 
oddziaływania zakładu lub przez państwo w formie egzekucji postanowień prawa. Wydaje 
się, że sfera odpowiedzialności za środowisko naturalne jest w największym stopniu sferą 
odpowiedzialności negatywnej, tzn. przestrzegania prawa w obawie przed karą. Warto przy tej 
okazji zauważyć, że przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego znane są jedynie 80% 
przedsiębiorstw i tylko 68% organizacji pozarządowych. O ile można się zgodzić co do tego, że 
działalność biurowa w porównaniu z działalnością przemysłową wywiera stosunkowo niewielki
wpływ na środowisko, to nie może to zwalniać ani jednostek samorządu terytorialnego, ani 
organizacji pozarządowych z obowiązku dbania o ten wymiar ich działalności. Cieszyć może 
fakt, że jednostki samorządu terytorialnego mają świadomość swojego wpływu na środowisko, 
polegającego nie tyle na zużywaniu zasobów naturalnych, ile na podejmowaniu decyzji admi-
nistracyjnych kształtujących politykę środowiskową na podległym im obszarze. Optymizmem 
napawają deklaracje wszystkich sektorów odnośnie do podejmowania działań zmierzających 
do oszczędności energii oraz, w sektorze przedsiębiorstw, do ograniczenia zużycia surowców 
kopalnych.

 Zakres odpowiedzialności w sferze praktyk handlowych i kwestii konsumenckich sprowa-
dza się głównie do zapewnienia pełnej i przejrzystej informacji na temat produktów i usług 
oraz działalności nie tylko klientom (również petentom i benefi cjentom), lecz także innym 
organizacjom, partnerom, dostawcom oraz konkurencji. Jednym z podstawowych warunków 
prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny jest dialog z zainteresowanymi stronami. 
Głównym wymaganiem stawianym każdemu z sektorów powinna być konieczność infor-
mowania o swojej działalności, a także pozyskiwania informacji zwrotnej przynajmniej od 
klientów. Mimo że ta sfera działalności jest dosyć poważnie traktowana przez wszystkie sek-
tory, sektor przedsiębiorstw, który nie jest zobowiązany prawnie do takiej przejrzystości jak 
pozostałe, powinien być wciąż zachęcany do bardziej rzetelnego informowania interesariuszy 
oraz docenienia wagi informacji zwrotnej od nich. 

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego 

Odpowiedzialne praktyki handlowe
i kwestie konsumenckie



 Wyrazem zaangażowania w życie społeczności lokalnej jest m.in. zamawianie towarów i usług
od lokalnych dostawców. Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że śląscy przedsię-
biorcy chętnie dokonują zakupów u dostawców lokalnych, co może wynikać z dużej dostępności 
produktów i usług w regionie. Zastanawiać może mniejsze zainteresowanie tą kwestią urzędów, 
w których interesie powinno być wspieranie przedsiębiorców, fi nansujących ich działalność za 
pośrednictwem podatków. Być może zmianę zachowań przyniosłoby wprowadzenie przepisów 
zobowiązujących urzędy do zaopatrywania się u lokalnych dostawców.

 Śląskie organizacje deklarują przyjęcie takiej perspektywy społecznej odpowiedzialności, 
która angażuje się w realizację dobra wspólnego. Można się zatem spodziewać, że chętnie będą 
się angażować w prowadzenie dialogu z lokalną społecznością. Tymczasem mniej niż połowa 
śląskich przedsiębiorców to deklaruje. W porównaniu z województwem pomorskim można 
powiedzieć, że to aż połowa (na Pomorzu 28,3% badanych przedsiębiorstw). Większa gęstość 
zaludnienia i liczba podmiotów, które potencjalnie mogą wpłynąć na działalność przedsiębior-
stwa w województwie śląskim, niejako wymuszają na przedsiębiorcach prowadzenie dialogu 
z lokalną społecznością. Jednocześnie mniej niż połowa przedsiębiorstw prowadzi dialog na 
temat kwestii drażliwych, relatywnie niskie jest też zaangażowanie na rzecz rozwoju lokalnej 
społeczności. Dlatego wydaje się, że tym bardziej organizacje pozarządowe przy wsparciu jed-
nostek samorządu terytorialnego mogłyby być, ze względu na bagaż swoich doświadczeń, ini-
cjatorami dialogu i aktywnie włączać przedsiębiorców do jego prowadzenia. Warto w tym mo-
mencie przypomnieć, że przedsiębiorstwa otrzymywały gorsze od organizacji pozarządowych 
i jednostek samorządu terytorialnego oceny zaangażowania pracowników, prowadzenia z nimi 
spotkań, a więc prowadzenia dialogu wewnętrznego. Można przypuszczać, że realizacja zadań 
w ramach współpracy międzysektorowej mogłaby przyczynić się do przepływu dobrych praktyk 
i polepszenia komunikacji wewnętrznej a ostatecznie komunikacji zewnętrznej i niejako otwar-
cia przedsiębiorców na zewnątrz. 

 Analiza wyników uzyskanych zarówno w części jakościowej, jak i ilościowej pozwala wysunąć 
tezę, że respondentom trudno jednoznacznie odnieść się do tej kategorii praw. Przestrzeganie 
praw człowieka jest w Polsce kompleksowo uregulowane prawem, w odniesieniu do społecznej 
odpowiedzialności biznesu głównie w przepisach prawa pracy. Można zatem przyjąć, że respek-
towanie jego zapisów jest spełnieniem wymagań w tej sferze. Pojęcie praw człowieka jest jed-
nak jednym z tych, które co prawda są rozumiane intuicyjnie, ale trudno je przełożyć na praktykę 
np. miejsca pracy. Jeszcze trudniej dostrzec związki między działalnością w Polsce a przestrze-
ganiem praw człowieka na świecie. A przecież nawet organizacje o stosunkowo ograniczonym 
geografi cznie łańcuchu dostaw nabywają dobra produkowane poza granicami Polski (sprzęt 
elektroniczny, materiały biurowe, żywność). Liczba wskazań „nie wiem” w tym bloku pytań poz-
wala domniemywać, że respondenci nie mają wystarczającej wiedzy pozwalającej na udzielenie 
wiarygodnej odpowiedzi.
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 Współpraca międzysektorowa na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych 
może być jedną z lepszych dróg prowadzących do faktycznego zaangażowania w kwestie 
społeczne. Poznanie perspektywy trzech sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego 
pozwala na lepsze zrozumienie panujących ograniczeń. Jednocześnie można przypuszczać, 
że konsekwentne wdrożenie perspektywy społecznej odpowiedzialności we wszystkich sekto-
rach pozwoliłoby na pozbycie się wielu istniejących między nimi barier i doprowadziłoby do 
pozytywnego sprzężenia zwrotnego. Innymi słowy, wdrożenie perspektywy odpowiedzialności 
społecznej wykraczającej z jednej strony poza gorset wymagań prawnych i proceduralnych 
a z drugiej poza tradycyjnie rozumianą fi lantropię mogłoby poszerzyć horyzont działalności 
każdego z sektorów, wzmocnić współpracę między nimi, a tym samym uwrażliwić każdy z nich 
na prowadzenie dialogu z interesariuszami. W rezultacie doszłoby do wytworzenia się modelu 
„spirali wstępującej”, w którym społecznie odpowiedzialne działania skutkowałyby kolejnymi 
działaniami, jeszcze bardziej odpowiedzialnymi.

 Na podstawie analizy zidentyfi kowanych przez każdy z sektorów korzyści i barier dla współ-
pracy oraz oceny poszczególnych modeli kooperacji można pokusić się o stwierdzenie, że 
dotychczasowy kontakt między sektorami opiera się na podziale ról, który jest wzmacniany 
przez samych aktorów. W tym modelu biznes występuje w roli pożądanego partnera współpracy, 
głównie ze względu na możliwość wniesienia wkładu fi nansowego. Jednostki samorządu tery-
torialnego to formalni dystrybutorzy środków fi nansowych, z racji swojej misji zainteresowani 
rozwiązywaniem konkretnych problemów społecznych. Organizacje pozarządowe występują 
w roli petenta względem poprzednich sektorów. Już taki podział wskazuje, że mamy do czynie-
nia z nierównym rozłożeniem interesów i sił, co w efekcie uniemożliwia partnerską współpracę.

 Analiza barier, przed którymi stają wszystkie z sektorów, wskazuje, że najbardziej udane
i najczęstsze powinny być partnerstwa między przedsiębiorstwami a organizacjami poza-
rządowymi. Dziać się tak powinno ze względu na potencjalnie najłatwiejszy sposób nawiązania 
relacji. Tymczasem porównując liczby projektów, które zrealizowano, oraz oceny ich uczest-
ników, można stwierdzić, że największa liczba projektów prowadzona jest we współpracy orga-
nizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego i że współpraca taka oceniana jest 
najlepiej. Wniosek taki nie powinien zaskakiwać, ponieważ, w przeciwieństwie do pozostałych 
sektorów, dbałość o interes społeczny nie jest pierwszorzędnym celem działania biznesu. 
Przyglądając się bliżej ocenom zadowolenia z jakości współpracy między poszczególnymi part-
nerami, można stwierdzić istotne różnice w postrzeganiu jakości tych partnerstw, co również 
potwierdza nierówność partnerów i niestosowanie strategii wygrany – wygrany.

 Dotychczasowe doświadczenie we współpracy dwustronnej rzutuje na zainteresowanie 
współpracą trójstronną. Jak można było przypuszczać, takim rodzajem współpracy najbardziej 
zainteresowane są organizacje pozarządowe, a najmniej przedsiębiorcy, którzy ze wszystkich 
sektorów najrzadziej wykazują chęć angażowania się w kwestie społeczne. Będąc świadomymi 
zwielokrotnienia barier wynikających z zaangażowania większej liczby partnerów, mniej chętnie 
angażują się we współpracę trójstronną. 

 Wydaje się, że jedną z głównych przeszkód dla współpracy dwu- lub trójstronnej są różnice 
w wyborze potencjalnych sfer zaangażowania społecznego. Nie ma zgody co do tego, 
która z nich powinna stanowić obszar szczególnej dbałości o „dobro wspólne”. Spośród 
tematów zaproponowanych respondentom, związanych z obecną problematyką społeczno-
gospodarczą regionu, żaden nie został uznany za godny zainteresowania w równym stopniu 

Współpraca międzysektorowa



 Analiza deklaracji respondentów wskazuje, że w województwie śląskim wszystkie sektory 
włączyły do swojej działalności polityki uznawane wg przewodnika ISO 26000 za społecznie 
odpowiedzialne. Większą liczbę działań społecznie odpowiedzialnych można zauważyć 
w sferach bliższych dziedzinom, w których funkcjonują poszczególne sektory. Zróżnicowane 
cele ich działalności znajdują swoje odbicie zarówno w barierach, jak i korzyściach czerpanych 
z wdrożenia zasad CSR. Poniższa lista rekomendacji stanowi zestaw propozycji do wykorzys-
tania przy wdrożeniu kompleksowej strategii CSR w każdym z sektorów oraz do rozpoczęcia 
skutecznej współpracy międzysektorowej, która może stać się najpełniejszym wyrazem 
zaangażowania społecznego każdego z sektorów.

przez wszystkie sektory. Wśród tematów potencjalnie interesujących wszystkich znajdują się 
sport i kultura. Tematy interesujące dla biznesu to: kultura, sport, pomoc chorym i ubogim 
oraz ochrona środowiska. Są to kwestie będące przedmiotem tradycyjnego zainteresowania 
przedsiębiorców, zwyczajowo wspierane przez nich albo w ramach sponsoringu, albo w ramach
fi lantropii. Zastanawiać może brak zainteresowania przedsiębiorców wspieraniem rynku 
pracy, a przede wszystkim „młodych talentów”, co mogłoby bezpośrednio przyczynić się do 
wzrostu innowacyjności i konkurencyjności fi rm. Dla jednostek samorządu terytorialnego 
głównymi sferami zaangażowania pozostają kultura, wsparcie osób poszukujących pracy, 
ochrona środowiska i sport. Z kolei organizacje pozarządowe najchętniej zaangażowałyby się 
w projekty mające na celu pomoc ubogim, ochronę zdrowia, wsparcie młodych talentów i osób 
poszukujących pracy.
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Brak upowszechnionej defi nicji społecznej odpowiedzialności, a co za tym 
idzie wiedzy o narzędziach oceny poziomu odpowiedzialności sektorów: 
publicznego, prywatnego i społecznego, uniemożliwia dokonanie przez nie 
obiektywnej oceny. Wypracowanie bądź przyjęcie i upowszechnienie jed-
nej defi nicji i koncepcji odpowiedzialności społecznej, np. zaproponowanej 
w wytycznych przewodnika ISO 26000, może ułatwić nie tylko samoocenę 
sektorów, lecz także usprawnić dialog międzysektorowy.

Brak wiedzy na temat wszystkich wymiarów społecznej odpowiedzialności 
może prowadzić do powierzchownego jej traktowania i braku umiejętności 
znalezienia powiązań z wszystkimi wymiarami istnienia organizacji. Istotne 
jest zatem upowszechnienie wiedzy na temat narzędzi wspierających syste-
mowe zarządzanie poszczególnymi sferami działalności organizacji, takich 
jak: normy zarządzania jakością wg ISO 9001, środowiskiem i energią wg 
ISO 14001 i ISO 50001 bądź systemu EMAS, bezpieczeństwem i higieną pracy 
wg PN-N 18001, relacjami pracowniczymi wg SA 8000 lub dialogiem z intere-
sariuszami wg AA 1000.

Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego deklarują 
swoją społeczną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę jedynie społeczny cel 
swojego istnienia. Jednocześnie mogą pozostawać nieodpowiedzialne w tych 
sferach, których nie wiążą bezpośrednio ze swoją działalnością (takich, jak 
np. ochrona środowiska naturalnego lub dbanie o prawa człowieka w orga-
nizacji i poza nią), lub ograniczać odpowiedzialność wyłącznie do przestrze-
gania prawa, dlatego wskazane byłoby podjęcie działań podnoszących 
świadomość na temat wymienionych kwestii.

Rekomendacje
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Szczególnie w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego korzystne 
byłoby podnoszenie poziomu odpowiedzialności indywidualnej urzędników, 
co mogłoby się przyczynić do mniej rutynowego i szablonowego traktowania 
kwestii społecznych.

Dostrzeganie przez wszystkie sektory ograniczonego zestawu korzyści ze 
stosowania zasad społecznej odpowiedzialności może świadczyć o powierz-
chownym traktowaniu całej koncepcji. Uświadomienie możliwych korzyści 
na podstawie dobrych praktyk bardziej zaawansowanych organizacji może 
stanowić zachętę do kompleksowego wprowadzenia zasad społecznej 
odpowiedzialności.

Jedną z częściej wymienianych korzyści jest budowa lub poprawa wize-
runku. W sytuacji, kiedy wartość wizerunku organizacji nie jest wyceniana 
lub nie jest przekładana na wartość np. sprzedaży lub kosztów pozyskania 
i utrzymania pracowników, trudno jest podać racjonalne uzasadnienie dla 
kosztów wdrożenia zasad społecznej odpowiedzialności. Zasadne wydaje 
się zachęcanie organizacji do racjonalnej oceny kosztów działań odpo-
wiedzialnych społecznie w zestawieniu z osiąganym zyskiem (w wypadku 
przedsiębiorstw) lub efektami działania (w wypadku jednostek samorządu 
terytorialnego i organizacji pozarządowych). 

Niższy niż w wypadku organizacji pozarządowych i jednostek samorządu 
terytorialnego poziom partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsię-
biorstwem może się przekładać nie tylko na brak wzrostu innowacyjności 
przedsiębiorstw, lecz także uniemożliwiać kulturę dialogu, który jest po-
trzebny do współpracy międzysektorowej. Angażowanie pracowników w za-
rządzanie przedsiębiorstwem może mieć wpływ na wzrost ich zaangażowania 
jako obywateli w życie wspólnot lokalnych.

Wiele istotnych kwestii społecznej odpowiedzialności, takich jak ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawa człowieka i pracownika 
jest regulowane przez przepisy prawa. Podnoszenie poziomu świadomości 
wszystkich sektorów w kwestii dotyczących ich regulacji prawnych mogłoby 
się przyczynić do wzrostu przestrzegania minimalnych wymagań stawianych 
organizacjom deklarującym się jako społecznie odpowiedzialne. 

Problemy, potrzeby i oczekiwania sektora przedsiębiorstw są zróżnicowane 
głównie ze względu na profi l działalności i wielkość organizacji. Niektórym 
przedsiębiorstwom będzie bliżej do problemów jednostek samorządu teryto-
rialnego lub organizacji pozarządowych. Z tego powodu za cenną inicjatywę 
należałoby uznać stworzenie platformy wymiany doświadczeń zarówno na 
płaszczyźnie sektorowej, jak i międzysektorowej.

Jedną z ważniejszych korzyści, jaką mogą osiągnąć ze wspólnie real-
izowanych projektów wszystkie strony, jest nabywanie przez pracowników 
nowych kompetencji lub wzmocnienie kompetencji pożądanych na rynku 
pracy (kompetencje komunikacyjne, umiejętność współpracy w grupie, 
zarządzania projektami).
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Wszystkie organizacje wywierają wpływ na środowisko. Jednostki samorządu 
terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz spora część przedsiębiorców 
go jednak nie dostrzegają. Może to wynikać z faktu, że ich działalność opiera 
się głównie na pracy biurowej. Wprowadzanie zasad pracy w standardzie 
ekobiura, zwiększanie efektywności energetycznej budynków i racjonalne 
wykorzystywanie fl oty samochodowej mogą pomóc w ochronie środowiska 
naturalnego. Ponadto organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu 
terytorialnego, które najczęściej podejmują współpracę, powinny promować 
prowadzenie działalności w standardzie „zielonych wydarzeń”. Wszystkie 
z sektorów mogłyby również wymagać od swoich dostawców poszanowania 
środowiska naturalnego.

Zachęcanie do stosowania narzędzi służących do pozyskiwania informacji 
zwrotnych (takich jak badanie zadowolenia klientów lub pracowników) może 
pozwolić wszystkim sektorom na pozyskanie wartościowych wskazówek do 
doskonalenia się.

Zachęcenie wszystkich sektorów do raportowania kwestii niewymaganych 
przez prawo, a odnoszących się do podstawowych wymiarów działalności 
organizacji i oferowanych przez nią usług/produktów może zaowocować 
zwiększeniem się przejrzystości działań, co powinno wpłynąć na wzrost zau-
fania partnerów.

Nierówny status sektorów uniemożliwia partnerską współpracę między-
sektorową. Warunkiem skutecznego działania byłoby lepsze poznanie się 
stron w celu zbudowania zaufania oraz identyfi kacji rzeczywistych kompe-
tencji, możliwości i potrzeb związanych z realizacją projektów o charakterze 
społecznym. Wydaje się, że szczególną uwagę należy zwrócić na wzmoc-
nienie zaufania do organizacji pozarządowych. Mogą one skutecznie reali-
zować część zadań będących w gestii jednostek samorządu terytorialnego, 
ponieważ mają zwykle lepsze rozeznanie potrzeb benefi cjentów. Z kolei 
dla przedsiębiorców powinny stać się partnerami w projektach, które mogą 
nie tylko przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku, lecz także 
umożliwić tworzenie narzędzi wspierających zarządzanie personelem, takich
jak wolontariat pracowniczy, szkolenia, wymiana i budowa doświadczeń 
w zarządzaniu projektami. 

Należy pamiętać, że dla części przedsiębiorców korzyści wizerunkowe nie 
są istotne. Tego typu korzyści doceniają głównie organizacje pozarządowe 
i jednostki samorządu terytorialnego. Ponieważ jest mało prawdopodobne, 
że inicjatorami współpracy zostaną przedsiębiorcy, wskazana jest dalsza pro-
fesjonalizacja sposobu realizacji projektów, która pozwoli na przedstawienie 
przedsiębiorcom korzyści biznesowych, innych niż polepszenie wizerunku 
lub osobiste zadowolenie z realizacji projektu.

Lepsze poznanie się sektorów miałoby również istotne znaczenie dla zro-
zumienia rzeczywistych celów i korzyści zaangażowania społecznego. 
Uświadomienie mechanizmów radzenia sobie z problemami społecznymi 
i przedstawienie zalet systematycznego i systemowego ich rozwiązywania 
mogłoby przybliżyć do siebie szczególnie sektory przedsiębiorców i orga-
nizacji pozarządowych. Analiza wskazywanych przez te sektory barier i ko-
rzyści wskazuje, że projekty realizowane do tej pory miały głównie charakter
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sponsoringowy lub fi lantropijny. Obydwie metody współpracy, choć przy-
czyniają się do realizacji dobra wspólnego, to jednak stawiają partnerów 
na nierównych pozycjach. Ponadto rodzą podejrzenia o szczerość intencji 
i celowość zaangażowania w kwestie społeczne.

Zdaniem respondentów przepisy prawa niejednokrotnie stanowią przeszkodę 
dla prowadzenia projektów o charakterze społecznym, realizowanych w ra-
mach współpracy międzysektorowej. Dotyczy to przede wszystkim kwestii 
przekazywania środków fi nansowych i rzeczowych. Warto zatem wspólnie 
podjąć próbę zmiany przepisów uniemożliwiających skuteczne udziela-
nie wsparcia przez strony, szczególnie przez przedsiębiorców i jednostki 
samorządu terytorialnego.

Brak wyznaczenia w przedsiębiorstwach oraz jednostkach samorządu tery-
torialnego osób odpowiedzialnych za kwestie współpracy międzysektorowej 
utrudnia nawiązywanie i realizację współpracy. Wydaje się, że korzystnym 
rozwiązaniem byłoby wskazanie w organizacjach osób odpowiedzialnych za 
omawiane kwestie i określenie procedur postępowania.

Wielość organizacji pozarządowych zajmujących się pewnymi typami prob-
lemów społecznych uniemożliwia przedsiębiorcom wybór partnera do reali-
zacji projektów w sferach ich interesujących. Pomóc mogłoby podjęcie przez 
organizacje pozarządowe prób konsolidacji działań.

Niższy względem jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców 
status organizacji pozarządowych jest również wynikiem braku zaufania 
do nich. Przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego nie mają 
możliwości sprawdzenia wiarygodności tych organizacji. Stworzenie i upow-
szechnienie narzędzia pozwalającego na wydawanie rekomendacji orga-
nizacjom pozarządowym, zarówno przez ich partnerów, jak i benefi cjentów, 
mogłoby przyczynić się do uwiarygodnienia organizacji, co z kolei powinno 
się przełożyć na wzrost zaufania do nich.

Działalność jednostek samorządu terytorialnego regulowana jest przez 
zestaw formalnych procedur. Ich brak w dziedzinie obsługi partnerstw 
publiczno-społecznych, publiczno-prywatnych i publiczno-społeczno-pry-
watnych może powodować niechęć urzędników do podejmowania inicjatyw 
lub odpowiadania na inicjatywy współpracy międzysektorowej. Wprowadze-
nie jasnych procedur postępowania, opartych na najlepszych praktykach 
pochodzących z przykładów skutecznych partnerstw, mogłoby ułatwić kon-
takty międzysektorowe, przyspieszyć realizację projektów oraz ściągnąć 
z urzędu podejrzenie o działania korupcyjne w wypadku realizacji działań 
wspólnie z sektorem przedsiębiorstw.

Różnice w zainteresowaniu sektorów sferami zaangażowania społecznego 
mogą uniemożliwiać skuteczną realizację partnerstw na rzecz rozwiązania 
problemów społecznych. Wydaje się, że dla rozpoczęcia budowania modeli
współpracy trójstronnej korzystny byłby wybór tych zagadnień, które w naj-
większym stopniu łączą wszystkie sektory. Należą do nich kultura i sport.
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