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Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie i powstała w ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, 
którego liderem są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Patronami merytorycznymi projektu są firmy, które w 2010 r. zawiązały Koalicję na rzecz odpowiedzialnego biznesu: 
Danone, GlaxoSmithKline, Hochtief Polska, Orange Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz PZU. Partnerem 
merytorycznym projektu jest firma PwC.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują ponad 7,5 tys. firm, zatrudniających 4 mln pracowników. Organizacja, która 
powstała w listopadzie 1989 roku, działa w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym 
kraju i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi: odpowiedzialności biznesu, ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa 
pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości, innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb 
gospodarki, a także w obszarze stanowienia prawa. 

Przedstawiciele organizacji są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. 

Organizacja jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Prezydentem Pracodawców RP jest 
dr Andrzej Malinowski. 
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Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Słowo wstępne

Koncepcja odpowiedzialnego biznesu (Corporate Responsibility) pojawiła się w polskiej sferze społeczno-gospodarczej 
ponad dziesięć lat temu. W tym czasie nastąpił znaczący rozwój CR w aspekcie zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. 
Przedsiębiorstwa zaczęły działać w sposób, który podnosił poziom ich odpowiedzialności w trzech zasadniczych obszarach: 
ekonomii, ekologii i społeczeństwa.

Rozwój polskiego CR i idące za tym zmiany w postawach firm przechodziły kolejne etapy. Przedsiębiorstwa, które 
zaczęły przestrzegać zasad CR, skupiły się początkowo na działalności sponsoringowej i charytatywnej, potem zaś 
wprowadziły programy zaangażowania społecznego. 

Choć działania CR w coraz większej liczbie firm stały się częścią ich długofalowej strategii biznesowej, to jednak nadal 
znajomość Corporate Responsibility nie jest powszechna. Aby to zmienić, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zdecydo-
wali się na realizację projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Jego celem było zwiększenie świadomości 
przedsiębiorców dotyczącej CR, kryteriów odpowiedzialności, opłacalności i motywów jego wdrażania oraz zaakcento-
wanie nieuchronności wprowadzania takiej strategii. Podkreślaliśmy przede wszystkim fakt, że prowadzenie działalności 
w sposób odpowiedzialny niesie za sobą nie tylko społeczne, lecz także biznesowe korzyści.

Powołanie Koalicji stało się ważnym etapem we wspieraniu przedsiębiorców przy budowaniu strategii CR w Polsce. Dzięki 
prowadzonym w ramach projektu pracom udało się upowszechnić międzynarodowe standardy społecznej odpowiedzialności 
biznesu, stworzyć Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu wraz z podręcznikiem jego wdrażania, a także poszerzyć wiedzę pra-
cowników różnego szczebla na temat CR, co zwiększyło poziom adaptacyjności firm do zmian gospodarczych. 

O sukcesie projektu może świadczyć fakt, iż do Koalicji na początku jej działalności należało sześciu członków-partnerów. 
Dziś jest ich około czterdziestu. Dzięki inicjatywie Pracodawców RP udało się w wielu polskich firmach wdrożyć szereg 
dobrych praktyk realizujących ideę odpowiedzialnego biznesu, a także wypracować zasady określające CR. Najbardziej 
zasłużone pod tym względem firmy zostały uhonorowane specjalnymi nagrodami. 

Mamy nadzieję, że wyniki prac Koalicji CR będą stanowić źródło inspiracji dla kolejnych przedsiębiorstw, które postanowią 
uwzględnić aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne w swojej działalności. Warto pamiętać, że odpowiedzialny 
biznes nie przestaje być biznesem prowadzonym przede wszystkim dla osiągania zysku, budowania reputacji i efektyw-
nego zarządzania kosztami. Nabiera natomiast nowej wartości, która w naszym przekonaniu w najbliższych latach będzie 
kluczowa dla rozwoju polskiej gospodarki. 

dr Andrzej Malinowski
Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

„Powołanie Koalicji stało się 
ważnym etapem we wspieraniu 
przedsiębiorców przy budowaniu 
strategii CR w Polsce.”
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Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Wprowadzenie

Szanowni Państwo,
„Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu” stanowiła odpowiedź na współczesne wyzwania społeczne, środowiskowe 
i gospodarcze. Projekt był inicjatywą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz największych polskich przedsiębiorstw, 
a jego realizacja odbywała się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 2.1.2 „Partnerstwo dla 
zwiększania adaptacyjności”). Patronami merytorycznymi były firmy, które w 2010 roku podjęły decyzję o przystąpieniu 
do Koalicji: Danone, GlaxoSmithKline, Hochtief Polska, Orange Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz 
PZU.

Jako główny cel projektu określiliśmy wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu zasad odpowiedzialnego biznesu. Realizo-
waliśmy go poprzez upowszechnienie i rozwijanie narzędzi oraz standardów CR w oparciu o cztery zasadnicze działania. 
Przeprowadziliśmy ogólnopolskie badania dotyczące świadomości społecznej odpowiedzialności, stworzyliśmy Kodeks 
Odpowiedzialnego Biznesu wraz z podręcznikiem do jego wdrażania, zrealizowaliśmy dwie edycje konkursu Liderzy Od-
powiedzialnego Biznesu oraz udostępniliśmy platformę e-learningową zawierającą szkolenie dla pracowników firm.

Jednym z zasadniczych elementów było opracowanie Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu jako kanonu zasad, którymi 
powinny się kierować odpowiedzialne przedsiębiorstwa, wraz z podręcznikiem zawierającym praktyczne wskazówki do 
wdrażania strategii CR w firmach. Punktem wyjścia tych opracowań były wspomniane wyniki badań opinii publicznej, 
najważniejszych grup interesariuszy oraz pracowników firm. Ponadto, mocnym fundamentem Kodeksu były międzyna-
rodowe standardy CR – ISO 26000, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, zasady Global Compact oraz 
Global Reporting Initiative, które jako jedni z pierwszych na świecie zintegrowaliśmy w ramach jednego narzędzia. Kodeks 
Odpowiedzialnego Biznesu skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw, natomiast podręcznik, zawierający konkretne 
wskazówki realizacji zapisów Kodeksu, dedykowany jest przede wszystkim sześciu branżom: paliwowo-energetycznej, 
budowlanej, teleinformatycznej, finansowej, FMCG oraz farmaceutycznej. Każda branża posiada swoją specyfikę, dlatego 
ważną częścią projektu jest współpraca merytoryczna z partnerami branżowymi.

Przeprowadziliśmy również szereg spotkań z przedsiębiorcami, wsparliśmy ich firmy konsultacjami, doradztwem, weryfi-
kacją oraz benchmarkami. Podejmowaliśmy działania medialne promujące ideę odpowiedzialnego biznesu.

Wierzymy, że działania podjęte w trakcie realizacji projektu nie zakończą się na tym etapie, ale będą stanowiły zachętę do 
realizacji strategii CR przez kolejne przedsiębiorstwa.

Życzymy owocnej lektury oraz inspiracji do podejmowania działań z zakresu CR,
Zespół projektowy „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”

„Jako główny cel projektu 
określiliśmy wsparcie 
przedsiębiorstw we wdrażaniu 
zasad odpowiedzialnego biznesu.”
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Badania: Odpowiedzialny biznes okiem społeczeństwa, otoczenia biznesowego i pracowników

W Polsce społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją zbadaną w niewielkim 
stopniu, a jej rozwój opiera się na wynikach zagranicznych badań i analiz, często 
nieprzystających do naszych warunków. Dlatego w ramach projektu „Koalicja na 
rzecz odpowiedzialnego biznesu”, zrealizowanego na zlecenie Pracodawców RP, 
przeprowadzono złożone badania wśród trzech najważniejszych z punktu widzenia 
rozwoju CR w Polsce grup: opinii publicznej, pracowników przedsiębiorstw oraz 
przedstawicieli otoczenia biznesowego. Badania zostały zrealizowane z uwzględ-
nieniem sześciu kluczowych branż: teleinformatycznej, farmaceutycznej, spożyw-
czej, finansowej, budowlanej i paliwowo-energetycznej. Było to największe i najbar-
dziej kompleksowe w tym czasie przedsięwzięcie tego typu w Polsce, co pozwoliło 
na dokonanie diagnozy stanu świadomości oraz oczekiwań różnych grup wobec 
koncepcji CR, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Millward Brown SMG/KRC. 
Zważywszy na złożoność poruszanej problematyki oraz dbając o kompleksowość 
badania opracowano harmonogram oparty o okres lipiec 2010 – marzec 2011.

Jako nadrzędny cel badania CR określono uzyskanie wiedzy, która pozwoli w sposób 
właściwy, rzetelny i adekwatny do aktualnych warunków społeczno-gospodarczych 
zaprojektować Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu. Punktem wyjścia były informa-
cje o postrzeganiu wpływu działalności przedsiębiorstw na otoczenie wśród pod-
miotów, które to otoczenie stanowią. W związku z tym całość badania podzielono 
na trzy niezależne części, których zadaniem była weryfikacja stanu świadomości 
odnośnie CR oraz oczekiwań wobec niego w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrz-
nym przedsiębiorstw. 

Celem badania opinii publicznej było uzyskanie kompleksowych informacji na temat 
postrzegania oraz oczekiwań kierowanych względem CR wśród Polaków. Zostało 
przeprowadzone w ramach badania omnibusowego na próbie 950 osób w wie-
ku 18-75 lat. Dzięki takiej liczebności próby zagwarantowano reprezentatywność 
wyników dla populacji osób w tym wieku. Przeprowadzane wywiady składały się 
z pytań diagnozujących stan świadomości Polaków oraz umożliwiały poznanie ich 
oczekiwań względem ekonomicznej, społecznej i ekologicznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw.

Metodologia

Część I – badanie opinii 
publicznej

Badania

Badania: Odpowiedzialny biznes 
okiem społeczeństwa, otoczenia 
biznesowego i pracowników
Marcelina Cieślak, Pracodawcy RP

Komentarz do badania

Hanna Uhl
Research Manager, Millward Brown SMG/KRC

Badania zrealizowane w ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego 
biznesu” to pierwsze tak złożone i obszerne badania na temat społecznej odpo-
wiedzialności w Polsce. Szczególnie ważny jest fakt, że projekt – w tym również 
badania – został zrealizowany z inicjatywy samych firm, które zauważyły wartość 
w podejmowaniu tego rodzaju aktywności. Wyniki badań wskazały, że jednym z naj-
bardziej zaniedbanych i niedocenianych obszarów społecznej odpowiedzialności 
są relacje firmy z pracownikami. Wyniki te potwierdzają się w innych badaniach 
zrealizowanych przez MB SMG/KRC. Wydaje się, że w tym zakresie jest jeszcze 
dużo do zrobienia.

Należy jednak podkreślić, że zauważamy coraz większe zainteresowanie tematyką 
społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Zainteresowanie to 
obserwujemy zarówno po stronie firm, jak również administracji publicznej, której 
przedstawiciele szukają sposobów efektywnego wspierania firm podejmujących 
działania na rzecz społecznej odpowiedzialności. Ponadto, firmy coraz chętniej 
angażują się w działania edukacyjne, których celem jest zachęcanie klientów do 
bardziej świadomej konsumpcji. Wydaje się więc, że w najbliższym czasie można 
spodziewać się ciekawych inicjatyw również w tym obszarze.
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W wyniku realizacji badań okazało się, że jedynie 3% Polaków zetknęło się z za-
gadnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Odsetek ten jest nieco wyższy 
wśród wybranej grupy – osób aktywnych zawodowo w wieku 31-40 lat, posia-
dających wykształcenie powyżej średniego oraz zamieszkujących tereny Polski 
południowo-zachodniej.

Dla większości Polaków najważniejszym obszarem są relacje z pracownikami 
w miejscu pracy. Wskazywali go w szczególności mieszkańcy wsi. Jego rola wy-
raźnie maleje wraz ze wzrostem indywidualnych dochodów, rośnie zaś z wiekiem 
respondenta. Wśród wskazań na kolejnym miejscu pojawił się wpływ na środo-
wisko naturalne, ekologię (16%) oraz nieco niżej działania na rzecz społeczności 
lokalnych oraz najbliższego otoczenia (14%). Z kolei współpraca z partnerami 
biznesowymi oraz odpowiedzialne zachowanie wobec klientów i konkurencji są 
najważniejsza dla 10% respondentów.

W odniesieniu do poszczególnych branż, które były uwzględniane w badaniu, 
a także  do każdego obszaru CR okazuje się, że każdorazowo odsetek osób uwa-
żających, że firmy zachowują się odpowiedzialnie wynosił więcej niż 43%.

„W wyniku realizacji badań okazało 
się, że jedynie 3% Polaków zetknęło 
się z zagadnieniem społecznej 
odpowiedzialności biznesu.”

Badanie opinii publicznej

Realizacja badania interesariuszy miała na celu uzyskanie wiedzy na temat po-
strzegania CR oraz oczekiwań wobec niego wśród tej grupy osób. W ramach 126 
indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) zostali przebadani reprezentanci 
dziewięciu najważniejszych grup interesariuszy. Wśród nich znaleźli się przedsta-
wiciele administracji rządowej i samorządowej, regulatorów, organizacji branżo-
wych, mediów, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, najważniej-
szych dostawców i odbiorców.

Mając na uwadze fakt, że tematyka CR jest zagadnieniem dość nowym i o raczej 
niskim poziomie rozpoznawalności, zespół badawczy przeprowadził uprzednie 
badanie pilotażowe. Jego celem było przygotowanie odpowiedniego narzędzia do 
badania właściwego, tj. kwestionariusza o adekwatnej strukturze pytań. Zrealizo-
wano je metodą grup fokusowych w dwóch miastach Polski – Warszawie i Katowi-
cach. Wśród uczestników znaleźli się pracownicy omawianych branż, a wnioski z tych 
spotkań posłużyły do skonstruowania kwestionariusza do badania właściwego.

Za cel części III, podobnie jak przy badaniu interesariuszy, postawiono uzyskanie wie-
dzy na temat postrzegania CR oraz oczekiwań wobec niego kierowanych. W efekcie 
przebadana została reprezentatywna liczba pracowników z 20 przedsiębiorstw 
z sześciu kluczowych branż zatrudniających blisko 100.000 osób. Badanie zreali-
zowano za pomocą wywiadów terenowych przy użyciu metody CAWI (Computer 
Assisted Web Interview) oraz PAPI (Paper and Pencil Interview).

Część II – badanie 
interesariuszy

Część III – badanie 
pracowników

Badania: Odpowiedzialny biznes okiem społeczeństwa, otoczenia biznesowego i pracowników
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„Można zauważyć, że firmy prowadzą działania 
z zakresu społecznej odpowiedzialności przede 
wszystkim w tych obszarach, które przynoszą 
im zysk ekonomiczny.”

W przekonaniu ogółu Polaków, firmy we wszystkich badanych sektorach (oprócz 
branży finansowej) najlepiej radzą sobie z działaniami CR w sferze, która jest dla nich 
jednocześnie najważniejsza z punktu widzenia na co dzień prowadzonego biznesu: 
współpraca z partnerami biznesowymi lub kontrahentami i odpowiedzialne zacho-
wanie wobec klientów i konkurencji. Można zauważyć, że firmy prowadzą działania 
z zakresu społecznej odpowiedzialności przede wszystkim w tych obszarach, które 
przynoszą im zysk ekonomiczny. Jednocześnie okazuje się, że w percepcji respon-
dentów obszarem, w którym najrzadziej są podejmowane działania społecznie 
odpowiedzialne jest troska o społeczność lokalną i najbliższe otoczenie firmy. Może 
to wynikać z faktu, że wymagają one najczęściej nakładów finansowych i czasowych, 
a przy tym nie przynoszą szybkiego zwrotu. Drugim wytłumaczeniem może być 
brak zobligowania formalnymi lub nieformalnymi przepisami. Wyjątkiem takiego 
trendu jest branża finansowa, w której stosunki w miejscy pracy i relacje z pracow-
nikami zostały uznane przez ogół Polaków jako najlepiej realizowany obszar CR.

Odpowiedzialność firm najgorzej oceniają najstarsze badane osoby (będące w wie-
ku 56-75 lat), a w szczególności dotyczy to przedsiębiorstw z branż: budowlanej, 
teleinformatycznej i paliwowo-energetycznej. Z kolei firmy z sektorów: finansowe-
go, FMCG i farmaceutycznego są postrzegane jako odpowiedzialne głównie przez 
mieszkańców Polski centralnej. Mieszkańcy Polski południowo-zachodniej rzadziej 
niż osoby z pozostałych regionów uznają firmy za odpowiedzialne. Sytuacja ta jest 
dość wyjątkowa: mieszkańcy tej części kraju zdecydowanie częściej spotkali się 
z pojęciem społecznej odpowiedzialności, rozumieją ją i jednocześnie najrzadziej 
przypisywali firmom taką postawę. Podobne wskazania kreowały się w odniesieniu 
do różnych specyficznych działań jako istotnych dla CR we wszystkich branżach. 
Powodów należałoby upatrywać w znajomości wysokich standardów działań firm 
niemieckich, w których często pracują, jak również w stosunkowo niskim poziomie 
rozwoju gospodarczego tego regionu i statusie społecznym. Rzutować to może 
na poczucie wyobcowania i brak zaangażowania w kwestie takie jak „działania CR” 
w polskich firmach.

Branża Obszar najczęściej 
wskazywany % Obszar najrzadziej 

wskazywany %

Finansowa Stosunki w miejscu pracy 52% Wpływ na środowisko 
naturalne, ekologia

44%

Budowlana Współpraca z partnerami 
biznesowymi/kontrahentami 
i odpowiedzialne zachowanie 
wobec klientów i konkurencji

53% Działania na rzecz 
społeczności lokalnej, 
najbliższego otoczenia

47%

FMCG Współpraca z partnerami 
biznesowymi/kontrahentami 
i odpowiedzialne zachowanie 
wobec klientów i konkurencji

51% Działania na rzecz 
społeczności lokalnej, 
najbliższego otoczenia

45%

Farmaceutyczna Współpraca z partnerami 
biznesowymi/kontrahentami 
i odpowiedzialne zachowanie 
wobec klientów i konkurencji

56% Działania na rzecz 
społeczności lokalnej, 
najbliższego otoczenia

49%

Paliwowo-
energetyczna

Współpraca z partnerami 
biznesowymi/kontrahentami 
i odpowiedzialne zachowanie 
wobec klientów i konkurencji

49% Działania na rzecz 
społeczności lokalnej, 
najbliższego otoczenia

45%

Teleinformatyczna Współpraca z partnerami 
biznesowymi/kontrahentami 
i odpowiedzialne zachowanie 
wobec klientów i konkurencji

51% Wpływ na środowisko 
naturalne, ekologia

43%

Tabela 1. Obszary odpowiedzialności biznesu najczęściej i najrzadziej wskazywane dla poszczególnych branż

Badania: Odpowiedzialny biznes okiem społeczeństwa, otoczenia biznesowego i pracowników
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się głosy, że działania społecznie odpowiedzialne niosą ze sobą koszty, na które 
nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić. Wśród wątpliwości z nim związanych 
pojawiała się również kwestia wyboru podwykonawców oraz konieczność podjęcia 
silniejszych działań promocyjnych w zakresie CR. Wynika to z faktu, że znajomość 
tego pojęcia jest niewielka, a zmiany takiego stanu rzeczy mogłaby dokonać odpo-
wiednia edukacja menagerów czy stworzenie kodeksu.

Zdaniem interesariuszy najważniejszymi elementami CR w ramach obszaru rynku 
jest etyka prowadzenia biznesu, jakość produktów i usług oraz satysfakcja klientów. 
Przy pytaniu o miejsce pracy najczęściej powoływano się na szkolenia i edukację 
pracowników, bezpieczeństwo jej wykonywania, prowadzenie dialogu, system 
zabezpieczeń socjalnych oraz work-life-balance, czyli dbałość o zachowanie rów-
nowagi między życiem prywatnym a pracą. Z kolei przy pytaniach dotyczących 
społeczeństwa respondenci najczęściej wskazywali inwestycje społeczne, działal-
ność charytatywną, współpracę ze społecznością lokalną i organizacjami pozarzą-
dowymi. Najważniejszymi elementami CR przy ostatnim obszarze (środowisko) stał 
się recycling, ograniczanie ilości odpadów oraz zużycia surowców.

Uwzględniając podział na sześć kluczowych branż okazuje się, że w każdym 
przypadku pojęcie społecznej odpowiedzialności jest znane przez około połowę 
pracowników. Podobnie sytuacja wygląda przy określaniu, czy firma informuje ich 
o działaniach z zakresu CR.

Pracownicy poproszeni o wskazanie głównych elementów dotyczących obszaru 
miejsce pracy najczęściej powoływali się na możliwości rozwoju, a więc jasny sys-
tem wynagradzania i premii, elastyczny czas pracy oraz informowanie o planach 
rozwojowych. W zakresie środowiska zdecydowana większość odwoływała się do 
stosowania technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku: do ograniczania zanie-
czyszczenia środowiska, dbałości o nie na każdym etapie produkcji, promowania 
postaw odpowiedzialności ekologicznej. Pracownicy uważali, że korzystanie z za-
sobów lokalnego rynku pracy oraz akcje podnoszące dobrobyt są najważniejszymi 
aspektami w zakresie relacji ze społeczeństwem. Ostatnim wymiarem CR, o który 
byli pytani respondenci był rynek, a więc przede wszystkim poszanowanie praw 
dostawców i klientów, zapewnienie im odpowiedzialnej i etycznej komunikacji.

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują jak wiele wysiłku należy włożyć w pro-
mocję CR. Pojęcie społecznej odpowiedzialności jest znane jedynie wśród 3% 
reprezentatywnej grupy Polaków. Okazuje się wręcz, że wśród tej nielicznej grupy 
osób jego rozumienie także jest niejednorodne. Może to stanowić wskazówkę do 
przyszłych działań, które należałoby podjąć.

Badanie pracowników

Przy uwzględnieniu charakteru zamieszkiwanego obszaru i wielkości miejscowo-
ści okazuje się, że w dużych miastach pojawił się największy odsetek osób, które 
postrzegały firmy jako społecznie odpowiedzialne (we wszystkich badanych ob-
szarach). Podobne głosy pojawiały się w przypadku mieszkańców wsi. Najmniej 
pozytywne oceny pojawiały się wśród osób z małych miast (do 50 tys. mieszkańców) 
oraz średnich (50 tys-500 tys. mieszkańców).

Społeczna odpowiedzialność jest postrzegana najlepiej przez osoby z wykształce-
niem średnim, gdyż najwyżej ją oceniają i uważają za najbardziej istotną we wszyst-
kich obszarach i branżach. Mają bardziej pozytywne nastawienie do tej działalności 
niż osoby z wykształceniem zarówno wyższym, jak i niższym względem ich poziomu 
edukacji.

Mimo zdarzającego się negatywnego postrzegania społecznej odpowiedzialności 
okazuje się, że wszystkie jej wymiary określane są przez respondentów jako ważne 
(dominują wskazania „raczej ważne” i „ważne”).

Badanie interesariuszy

W części drugiej badania starano się dowiedzieć, jak CR jest rozumiany przez in-
teresariuszy i jakie są dla nich jego najważniejsze elementy. Okazało się, że jako 
pojęcie nie jest ono pojmowane jednorodnie, a efekty takich działań mogą mimo 
niezaprzeczalnych korzyści przynosić również efekty ujemne. Wśród takich nega-
tywnych nastawień – w szczególności w przypadku branży budowlanej – pojawiły 

Wykres 1. Wskazania najważniejszych działań CR dla poszczególnych branż

Badania: Odpowiedzialny biznes okiem społeczeństwa, otoczenia biznesowego i pracowników
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Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu: Czy firmy wdrażają zapisane w nim zasady?

Nr zasady Zasada Opis zasady

Zasada I Wyznaczamy standardy i edukujemy 
w zakresie odpowiedzialnego biznesu

Firma edukuje pracowników i innych 
interesariuszy w kwestiach odpowiedzialnego 
prowadzenia biznesu, oczekuje od 
swoich partnerów biznesowych, że będą 
prowadzili biznes w sposób odpowiedzialny, 
dzieli się dobrymi praktykami i swoim 
doświadczeniem.

Zasada II Wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy Firma podejmuje działania na rzecz lokalnej 
społeczności, edukuje, prowadzi działalność 
pro bono. Wpływa na rozwój gospodarczy 
poprzez tworzenie i rozwijanie nowych miejsc 
pracy, współpracę z lokalnymi dostawcami, 
rozwój technologiczny.

Zasada III Szanujemy naszych pracowników 
zapewniając im godne warunki pracy

Firma przestrzega przepisów prawa 
związanego z zatrudnianiem, odpowiednim 
traktowaniem i zwalnianiem pracowników. 
Nie narusza praw człowieka, jest otwarta na 
dialog i inicjatywy pracowników.

Zasada IV Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu 
o wartości i indywidualne potrzeby 
pracowników

Firma stwarza pracownikom możliwości 
rozwoju, organizuje szkolenia, rozwija 
talenty. Nie dyskryminuje nikogo ze względu 
na płeć, wiek, rasę czy inne wymiary 
różnorodności. Swoją działalność opiera 
na etyce oraz wyznawanych w firmie 
wartościach.

Zasada V Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników oraz odbiorców naszych 
produktów i usług

Firma dba o bezpieczeństwo produktu 
w całym cyklu jego wytwarzania 
i użytkowania. Odpowiednio chroni dane 
i informacje, zwłaszcza dotyczące Klientów. 
Szkoli pracowników i podejmuje działania 
prewencyjne oraz naprawcze zapewniające 
pracownikom bezpieczeństwo w miejscu 
pracy.

Kodeks Odpowiedzialnego 
Biznesu: Czy firmy wdrażają 
zapisane w nim zasady?
Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PwC

Obecnie istnieje szereg standardów dotyczących społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Te najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa są 
wytycznymi międzynarodowymi, znanymi i wdrażanymi w wielu krajach na świecie. 
Z jednej strony pozwala to na porównywanie działań z zakresu CR prowadzonych 
przez przedsiębiorstwa w różnych krajach, z drugiej powoduje, iż nie uwzględniają 
one specyfiki i wyzwań poszczególnych krajów.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu został opracowany z myślą, aby wykorzystać 
pozytywne efekty stosowania tych samych standardów przez przedsiębiorstwa 
na całym świecie, ale również by uwzględnić specyfikę Polski i wyzwania istotne 
dla polskich przedsiębiorców. Dlatego bazuje on na uznanych międzynarodowych 
wytycznych dotyczących odpowiedzialnego zarządzania, takich jak:

• Zasady Global Compact,
• Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
• Wytyczne Global Reporting Initiative,
• Norma ISO 26000,
ale też skupia się na kwestiach wskazanych jako kluczowe przez polskich przed-
siębiorców w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Pracodawców RP w ramach 
projektu Koalicja CR w 2010 roku.

Dziewięć zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu jest zatem spójne z wska-
zanymi powyżej standardami, ale priorytety i kwestie ujęte w poszczególnych 
zasadach dostosowane są do polskiej specyfiki i wyzwań, które stoją przed przed-
siębiorstwami oraz do oczekiwań interesariuszy.

Kodeks jest dokumentem ogólnym, a zapisane w nim zasady powinny być spełniane 
przez wszystkie firmy, niezależnie od branży, w której funkcjonują.
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„Odpowiedzialność 
biznesu wymaga podejścia 
uwzględniającego wyzwania 
branżowe.”

Uszczegółowienie zapisów Kodeksu znajduje się w podręczniku do wdrażania 
Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Każda zasada jest w podręczniku omówio-
na, wskazane są korzyści z jej stosowania, ale przede wszystkim przedstawione 
są propozycje konkretnych działań, które może podjąć firma na rzecz wdrażania 
danej zasady wraz z przykładami dobrych praktyk.

Odpowiedzialność biznesu wymaga podejścia uwzględniającego wyzwania bran-
żowe. Dlatego też podręcznik do wdrażania Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu 
zawiera drugą część, która odnosi się do sześciu branż: farmaceutycznej, paliwowo-
energetycznej, finansowo-ubezpieczeniowej, teleinformatycznej, budowlanej oraz 
FMCG. W ramach tej części przedstawione są kwestie specyficzne dla danej branży 
wraz ze wskazaniem dlaczego są one istotne dla niej i jakie konkretnie działania 
może podejmować przedsiębiorstwo na rzecz odpowiedzialności w odniesieniu do 
danej kwestii.

Potwierdzeniem stosowania zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu jest 
podpisanie przez przedstawiciela przedsiębiorstwa Deklaracji przestrzegania 
zasad Kodeksu. Podpisanie Deklaracji jest dobrowolne, a firma może tego doko-
nać w dowolnym momencie. Treść Deklaracji jest dostępna na stronie projektu: 
www.koalicjacr.pl

W wybranych przedsiębiorstwach, które podpisały Deklarację, przeprowadzana 
jest weryfikacja przestrzegania zasad Kodeksu. Na przełomie 2011 i 2012 roku 
weryfikacja taka została przeprowadzona przez firmę PwC w 33 firmach.

Podręcznik do wdrażania 
Kodeksu Odpowiedzialnego 
Biznesu

Deklaracja przestrzegania 
zasad Kodeksu

Nr zasady Zasada Opis zasady

Zasada VI Prowadzimy działalność biznesową 
w oparciu o zaufanie i partnerstwo

Firma przestrzega zasad wolnej konkurencji, 
relacje z partnerami biznesowymi opiera 
na etyce. Nie akceptuje korupcji, zarówno 
w swojej działalności jak i partnerów. Nie 
wykorzystuje swojej pozycji rynkowej, 
zwłaszcza w relacjach z dostawcami. 
Działalność lobbingową prowadzi zgodnie
z prawem i obowiązującymi dobrymi 
praktykami.

Zasada VII Prowadzimy rzetelną komunikację 
i odpowiedzialne działania marketingowe

Firma dba o rzetelność i kompletność 
przekazów marketingowych, unika 
dyskryminacji i stereotypów. Komunikację 
opiera na konkretnych faktach i danych, 
ujmuje w niej wszystkie istotne informacje, 
zapewnia dostępność informacji dla 
wszystkich zainteresowanych.

Zasada VIII Tworzymy i rozwijamy produkty oraz 
usługi w odpowiedzi na nowe wyzwania 
społeczne i środowiskowe

Firma tworząc bądź rozwijając produkty 
zwraca uwagę na potrzeby społeczne 
i ochronę środowiskowe, zarówno 
w procesie produkcji, samym produkcie 
jak i opakowaniu. Dba o to, aby jej produkty 
były dostępne dla wszystkich, także dla 
osób defaworyzowanych. Modernizuje 
infrastrukturę, uwzględnia te grupy 
w ofertach cenowych.

Zasada IX Dbamy o środowisko naturalne Firma zmniejsza zużycie surowców, 
efektywnie zarządza odpadami, ogranicza 
emisję gazów cieplarnianych. W swojej 
działalności bierze pod uwagę ryzyka 
związane z wpływem na środowisko oraz 
swój wpływ na bioróżnorodność. Ogranicza 
negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu: Czy firmy wdrażają zapisane w nim zasady?

Tabela 2. Zasady Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu
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„Zaskakujący jest fakt, że firmy uzyskiwały niewiele 
punktów w ramach zasady dotyczącej etyki, 
partnerstwa i uczciwych praktyk rynkowych.”

Równocześnie wśród spółek, które uzyskały większą liczbę punktów w ramach tej 
zasady, można wskazać ciekawe i innowacyjne rozwiązania, takie jak linia kredytów 
ekologicznych w ofercie Banku Ochrony Środowiska, butelki rPET (zawierające ży-
wicę uzyskaną z recyklingu butelek PET) wprowadzone przez Coca-Cola HBC, czy 
Tchibo Fair Trade Espresso w sklepach Tchibo. To z kolei potwierdza, że liderzy CR 
szereg ciekawych rozwiązań już wdrażają i warto stworzyć przestrzeń dla nich do 
dzielenia się wiedza i dobrymi praktykami z innymi firmami.

Niewielka ilość punktów zdobywana przez firmy w ramach pierwszej zasady w dużej 
mierze wynika z faktu, że firmy nie widzą swojej roli i odpowiedzialności związa-
nej z promowaniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu, także w ramach 
swojego łańcucha dostaw. Niewiele przedsiębiorstw wymaga odpowiedzialnego 
postępowania od swoich partnerów biznesowych, analizuje ich pod tym kątem, 
ujmuje kwestie etyki czy ochrony środowiska w kryteriach wyboru dostawców. 
Wiele przedsiębiorstw nie prowadzi działań edukacyjnych dotyczących CR, zarów-
no wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Tylko jedna firma w ramach tej zasady 
otrzymała maksymalną liczbę punktów.

Zaskakujący jest fakt, że firmy uzyskiwały niewiele punktów w ramach zasady 
dotyczącej etyki, partnerstwa i uczciwych praktyk rynkowych. Mimo, iż wiele 
firm deklaruje przestrzeganie zasad etycznych, w większości z nich zasady te nie 
są spisane i nie ma mechanizmów umożliwiających pracownikom zgłaszanie ich 
naruszenia. W części analizowanych przedsiębiorstw, nawet jeśli odpowiednie 
dokumenty istnieją, to została z nimi zaznajomiona tylko część pracowników. 
Bez jasno zdefiniowanych zasad określających ramy dopuszczalnych zachowań 
dla pracowników oraz innych interesariuszy trudno definiować dalsze zasady 
dotyczące odpowiedzialnego zarządzania organizacją.

Równocześnie w spółkach brakuje odpowiednich procedur i polityk dotyczących 
przeciwdziałania korupcji (np. polityki dotyczącej udziału w życiu publicznym i lob-
bingu), a zagadnienia te nie są ujmowane w szkoleniach dla pracowników. Prawie 
żadna z analizowanych spółek nie prowadzi rejestru otrzymywanych prezentów.

Wyniki przeprowadzonej w 33 firmach weryfikacji1 wskazują, że największym wy-
zwaniem przedsiębiorstw jest uzyskanie znaczącej liczby punktów w ramach zasady 
VI („Prowadzimy działalność w oparciu o zaufanie i partnerstwo”) oraz zasady VIII 
(„Tworzymy i rozwijamy produkty oraz usługi w odpowiedzi na nowe wyzwania 
społeczne i środowiskowe”). Problemy sprawiała analizowanym przedsiębiorstwom 
także zasada I („Wyznaczamy standardy i edukujemy w zakresie odpowiedzialnego 
biznesu”).

Wyniki te potwierdzają, że działania podejmowane przez przedsiębiorstwa i defi-
niowane przez nie jako CR, w wielu przypadkach nie wykraczają poza wymagania 
prawne. Innowacyjne podejście do odpowiedzialności społecznej, oparte na two-
rzeniu czy rozwijaniu produktów i usług z uwzględnieniem kwestii środowiskowych 
i społecznych, nie jest jeszcze doceniane i stosowane przez przedsiębiorstwa. 45% 
analizowanych firm otrzymało w ramach tej zasady mniej niż 20 punktów (na 50 
możliwych do zdobycia), a żadna nie zdobyła maksymalnej liczby. To pokazuje, że 
wśród przedsiębiorstw brakuje jeszcze świadomości związanej z potencjałem, jaki 
niesie ze sobą CR w kwestii rozwoju produktów i usług zarówno w odniesieniu do 
nich samych, jak i potencjalnych nowych grup docelowych.

Jak firmy wdrażają zasady 
Kodeksu Odpowiedzialnego 
Biznesu?

1 W okresie lipiec 2011 – czerwiec 2012

Wykres 2. Średnia punktów dla danej zasady

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu: Czy firmy wdrażają zapisane w nim zasady?
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„Potwierdza to fakt, że działania podejmowane przez 
część firm ograniczają się tylko do kwestii, które 
w Polsce są ujęte w ramy prawne.”

z regulacjami jak i dobrymi praktykami rynkowymi, a skargi zgłaszane w odniesie-
niu do analizowanych spółek (np. do Rady Etyki Reklamy), były oddalane.

Analizując poziom wdrożenia zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, należy 
wspomnieć także o wynikach dotyczących zasady IX Kodeksu Odpowiedzialnego 
Biznesu, która jest jedyną zasadą odnoszącą się do kwestii ochrony środowiska. 
Mimo że jest to zasada kluczowa dla wielu branż, zwłaszcza np. sektora energe-
tyki czy budowlanego, tylko jedna z analizowanych firm zdobyła w ramach tej 
zasady maksymalną liczbę punktów, a 20% analizowanych firm otrzymało mniej 
niż 20 punktów.

Równocześnie firmy wskazywały szereg ciekawych rozwiązań i dobrych praktyk 
w tym obszarze. CEMEX zainstalował systemy do recyclingu wody i kruszyw w wy-
twórniach betonu oraz realizuje program edukacyjny „Budujemy przyszłość w zgo-
dzie z naturą!”, Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi prace nad wykorzystaniem 
metanu jako produktu ubocznego wydobywania węgla na cele energetyczne dla 
mieszkańców, a Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM prowadzi 
Fundusz Naturalnej Energii – cykliczny konkurs grantowy w ramach którego nagra-
dzane są najlepsze pomysły związane z ochroną środowiska naturalnego regionu. 
Pomysł może zgłosić każda osoba posiadająca ciekawy pomysł przyczyniający się 
do ochrony środowiska naturalnego z województw objętych programem.

Dla każdej z zasad Kodeksu zostało określone minimum punktów niezbędnych do 
uznania, że spółka wypełniła wymagania danej zasady. Minimum dla każdej zasady 
zostało określone indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki danej zasady i kwestii 
w niej zawartych.

Analizując wyniki uzyskane przez spółki można zauważyć, że w większości za-
sad, dla których minimalne wymagania zostały zdefiniowane na niskim poziomie 
(10 punktów), także wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa były dość niskie. Po-
twierdza to fakt, że wiele spółek spełnia podstawowe wymagania ujęte w między-
narodowych wytycznych i standardach, w Polsce często regulowane przez prawo, 
ale niewiele ponad nie.

Spełnianie minimalnych 
wymagań

Słabe wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwa w ramach tej zasady potwierdzają, 
że pomimo przekonania większości spółek o konieczności przestrzegania zasad 
etycznych w biznesie, brak regulacji prawnych określających wymagania stosow-
nych polityk, procedur i mechanizmów powoduje, że dokumenty takie w spółkach 
nie są tworzone ani stosowane.

Najlepiej analizowane firmy radzą sobie ze spełnianiem wymagań w ramach zasad 
III („Szanujemy naszych pracowników, zapewniając im godne warunki pracy”), V 
(„Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz odbiorców naszych pro-
duktów i usług”) i VII („Prowadzimy rzetelną komunikację i odpowiedzialne działania 
marketingowe”).

Zagadnienia ujęte w trzeciej zasadzie dotyczą podstawowych aspektów związanych 
z miejscem pracy, w tym zapewniania odpowiednich warunków pracy czy praw pra-
cowniczych. Większość z tych kwestii w Polsce reguluje prawo pracy. Jest to o tyle 
istotne, że także zagadnienia ujęte w zasadzie IV („Budujemy kulturę organizacyjną 
w oparciu o wartości i indywidualne potrzeby pracowników”) dotyczą kwestii relacji 
z pracownikami, ale odnoszą się do zagadnień związanych z różnorodnością, roz-
wojem pracowników, a więc bardziej zaawansowanymi aspektami, z których część 
nie jest regulowana prawem. Średnia punktów dla tej zasady jest o 1/3 niższa niż dla 
zasady III. Potwierdza to fakt, że działania podejmowane przez część firm ograni-
czają się tylko do kwestii, które w Polsce są ujęte w ramy prawne.

Podobnie zagadnienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zarówno pracowników, 
jak i użytkowników produktów i usług są dość szczegółowo ujęte w przepisach pra-
wa. Dlatego też, z jednej strony, wysoka liczba punktów uzyskiwana przez firmy jest 
satysfakcjonująca, z drugiej można by oczekiwać, że będzie ona bardziej zbliżona 
do wartości maksymalnej.

Pozytywnie zaskakuje wynik dla zasady VII, która dotyczy rzetelnej komunikacji 
oraz odpowiedzialnych działań marketingowych. Mimo, że większość przedsię-
biorstw nie posiada sformułowanych własnych kodeksów dotyczących odpowie-
dzialnego marketingu, część z nich sygnowała zewnętrzne kodeksy tego typu, 
takie jak chociażby Kodeks Etyki Reklamy. Niektóre firmy starają się także wypeł-
niać wymagania branżowe dotyczące odpowiedzialnego marketingu i sprzedaży. 
Totalizator Sportowy otrzymał trzeci stopień certyfikacji World Lottery Association; 
aby go otrzymać, spółka musiała spełnić określone przez organizację zasady doty-
czące odpowiedzialnej sprzedaży i marketingu swoich produktów.

 Warto też podkreślić, że mimo braku spisanych wewnętrznych zasad dotyczących 
odpowiedzialnego marketingu, większość analizowanych spółek nie odnotowała 
skarg związanych z przekazami marketingowymi, zarówno w kontekście zgodności 
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•  Przedsiębiorstwa nie raportują wielu kwestii ujętych w Kodeksie i wskazanych 
jako kluczowe dla odpowiedzialnego zarządzania. W wielu przypadkach pozy-
skanie danych niezbędnych dla weryfikacji czy przedsiębiorstwo przestrzega 
zasad Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu okazywało się trudnym i czasochłon-
nym zadaniem. 

•  Przedsiębiorstwa podejmują szereg działań nieświadomie, nie tylko nie nazywając 
ich odpowiedzialnością społeczną, ale też nie zarządzając nimi według planu.

Analizując konkretne obszary tematyczne, warto wskazać główne kwestie w ra-
mach których warto wzmocnić działania firm:

•   Etykę – w wielu firmach brakuje spisanych zasad etycznych, prawie żadna nie po-
siada systemów etycznych umożliwiających pracownikom swobodne zgłaszanie 
naruszenia zasad obowiązujących w organizacji;

•  Zarządzanie różnorodnością – w wielu spółkach można zaobserwować występują-
ce różnice w poziomie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, dla części analizowanych 
przedsiębiorstw istotnym wyzwaniem jest też zarządzanie wiekiem, gdyż widocz-
na jest luka pokoleniowa wśród kadry pracowniczej;

•  Odpowiedzialny łańcuch dostaw – niewiele spółek kompleksowo podchodzi do 
budowania odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Mimo że coraz częściej wymaga-
nia wobec dostawców obejmują także zagadnienia dotyczące np. kwestii BHP, to 
niewiele firm analizuje ich pod kątem etyki czy przestrzegania praw człowieka;

•  Korupcję – większość firm nie posiada polityk ani procedur dotyczących udziału 
w życiu publicznym czy lobbingu, w niewielu prowadzone są szkolenia dotyczące 
przeciwdziałania korupcji, a w tych, w których są prowadzone często obejmują 
tylko kadrę kierowniczą.

Obserwacje z przeprowadzonych analiz potwierdzają wyniki prowadzonych wcze-
śniej badań dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, np. za-
wartych w raporcie „Ewaluacja stanu wdrażania standardów społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw” przygotowanym przez SMG/KRC oraz PwC dla Polskiej 
Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości pod koniec 2011 roku. Główne wnioski autorów 
raportu wskazywały przede wszystkim na brak wiedzy i świadomości przedsiębior-
stwa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz związany z tym brak 
strategicznego podejścia do zarządzania tymi zagadnieniami.

Wyjątkiem jest tutaj wspominana już zasada VII dotycząca komunikacji i marketingu, 
gdzie różnica pomiędzy minimum a średnim wynikiem dla analizowanych spółek jest 
najwyższa wśród wszystkich zasad i wynosi 30 punktów.

Dla żadnej z pozostałych zasad różnica pomiędzy minimum a średnią punktów 
uzyskanych przez analizowane spółki nie wyniosła więcej niż 20 punktów, przy 
czym najmniejsza jest dla zasady IX (12 punktów). Zasada IX jako jedyna obejmuje 
całokształt zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego: edukację 
i promocje postaw proekologicznych, ograniczanie zużycia surowców i emisji, wdra-
żanie przyjaznych dla środowiska technologii. W analizie wyników spółek brano 
pod uwagę profil jej działalności i adekwatność poszczególnych wymagań. Mimo 
tego oraz pomimo faktu, że analizowane były spółki także z sektorów dla których 
ochrona środowiska jest kluczowym zagadnieniem z perspektywy biznesowej, tylko 
jednej spółce udało się uzyskać maksymalną liczbę punktów w ramach tej zasady. 
Potwierdza to, że warto zwrócić uwagę na świadomość spółek w zakresie ochrony 
środowiska oraz na podejmowane przez nie działania.

Analiza kilkudziesięciu firm w odniesieniu do zasad Kodeksu Odpowiedzialnego 
Biznesu pozwoliła nie tylko pokazać dane statystyczne, ale też zaobserwować pew-
ne ogólne zjawiska, występujące w większości weryfikowanych firm:

•  W większości firm nie ma strategicznego podejścia do odpowiedzialnego zarzą-
dzania. Działania podejmowane są często w wielu obszarach, ale nie są one ana-
lizowane w odniesieniu do celów biznesowych organizacji oraz nie są dla nich 
definiowane długoterminowe cele do osiągnięcia. 

Jakie są główne wnioski 
z weryfikacji?

Wykres 3. Średnia liczba punktów dla poszczególnych zasad w odniesieniu do minimum 
dla poszczególnych zasad (n=33)

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu: Czy firmy wdrażają zapisane w nim zasady?
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Konkurs Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu: Dwie edycje w podsumowaniu

Idea i założenia konkursu

„Zauważyliśmy również potrzebę innego 
podejścia do dużych i małych bądź 
średnich firm. Mniejsze przedsiębiorstwa 
często działają odpowiedzialnie, ale na 
mniejszą skalę, na rynku lokalnym.”

Konkurs Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu wyróżnia przede wszystkim branżo-
wość – zwycięzcy w najwyższym stopniu powinni spełniać standardy odpowiedzial-
nego biznesu szczególnie w kontekście sektora, w którym działają. Dla samych firm 
biorących udział w konkursie jest to o tyle ważne, że to pierwszy konkurs w Polsce, 
w którym firmy o tym samym profilu działalności, z jednej branży, konkurują między 
sobą na polu odpowiedzialnego biznesu. Zauważyliśmy również potrzebę innego 
podejścia do dużych i małych bądź średnich firm. Mniejsze przedsiębiorstwa często 
działają odpowiedzialnie, ale na mniejszą skalę, na rynku lokalnym. A tego nieste-
ty nie można porównać i zestawić z działalnością CR grupy czy spółki o zasięgu 
międzynarodowym. Stąd już w drugiej edycji utworzyliśmy dodatkowe kategorie 
dedykowane tym grupom firm.

Patronami projektu – a więc i konkursu – są firmy, które w 2010 r. zawiązały „Koalicję 
na rzecz odpowiedzialnego biznesu”: Orange Polska, Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo, Hochtief Polska, GlaxoSmithKline, Danone, PZU. Wymienione fir-
my patronackie nie brały udziału w konkursie jako uczestnicy, a ich przedstawiciele 
nie zasiadali w gremiach oceniających, co zostało wyraźnie zaznaczone w Regula-
minie konkursu. Przedstawiciele firm patronackich brali za to czynny udział w opra-
cowaniu założeń i metodologii konkursu, za co w imieniu organizacji Pracodawcy RP 
serdecznie dziękujemy.

Konkurs Liderzy 
Odpowiedzialnego Biznesu: 
Dwie edycje w podsumowaniu
Katarzyna Rózicka, Pracodawcy RP

O konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu napisaliśmy bądź powiedzieliśmy 
już bardzo wiele. Wciąż jednak to, co jest w nim najważniejsze, jest aktualne. Jako 
osoba, która miała przyjemność od początku do końca koordynować prace związa-
ne z jego przygotowaniem i realizacją mogę z satysfakcją powiedzieć, że konkurs już 
od pierwszej edycji był w czołówce tego typu inicjatyw w Polsce.

Od początku musieliśmy ustalić najbardziej podstawowe założenia i cele, np. jak 
wyobrażamy sobie lidera odpowiedzialnego biznesu, jakie kategorie chcielibyśmy 
promować, jak oceniać? Policzyliśmy, że w Polsce konkursów wpisujących się w te-
matykę CR jest kilkadziesiąt, dlatego wyzwaniem było opracowanie kolejnego 
o równie silnych podstawach jak te cieszące się największym zainteresowaniem 
firm, ale jednocześnie wyróżniającego się spośród już istniejących.

Kluczem do sukcesu wielu konkursów jest metodologia. W naszym konkursie po-
wstała ona po wielomiesięcznych analizach innych podobnych inicjatyw z Polski 
i ze świata, konsultacjach z szerokim gronem firm, przedstawicieli administracji 
oraz sektora pozarządowego. Sam proces oceny był kilkuetapowy, przeprowadzany 
z zachowaniem wszelkich zasad transparentnego wyboru zwycięzców, a do oceny 
zostały zaproszone osoby wybitne w swoich dziedzinach.
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z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz znajomością specyfiki branż, 
wśród których przyznawane są nagrody. Drugim etapem oceny w Konkursie była 
ocena Kapituły Konkursu.

Zadaniem Kapituły było wskazanie i zatwierdzenie zwycięzców konkursu w każdej 
z kategorii branżowych spośród firm najwyżej ocenionych przez Radę Ekspertów. 
Kapitule Konkursu przewodniczył Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Malinowski. Skład obu gremiów oceniających był wynikiem kon-
sultacji i propozycji partnerów projektu. Zaangażowanie Kapituły i Rady Ekspertów 
w naszą inicjatywę jest niezwykle cennym wkładem w rozwój idei odpowiedzialne-
go biznesu w Polsce, a uwagi i rekomendacje z prac posłużyły nam jako wskazówki 
do kolejnych edycji konkursu.

Początkowo, na etapie ogłaszania każdego konkursu zakładaliśmy wybór liderów 
w sześciu branżach i kategorii ogólnej. Założenie to zostało zweryfikowane na 
bazie otrzymanych zgłoszeń. W obu edycjach konkursu utworzyliśmy kategorię 
ogólną dla firm, których działalność wykracza poza sześć branż. Zależało nam, aby 
konkurs był otwarty dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw. Dodatko-
wo w drugiej edycji specjalne osobne kategorie dedykowaliśmy małym i średnim 
przedsiębiorstwom.

Kategoria Liczba zgłoszeń w 2011 Liczba zgłoszeń w 2012

Ogólna 6 13

Średnie przedsiębiorstwa 2 5

Małe przedsiębiorstwa 2 4

FMCG 3 7

Budowlana 7 6

Finansowa 5 6

Paliwowo-energetyczna 8 3

Teleinformatyczna 1 1

Farmaceutyczna 0 0

Tabela 3. Liczba zgłoszeń w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu w dwóch edycjach

Pierwszym warunkiem formalnym przystąpienia do konkursu było wypełnienie for-
mularza zgłoszeniowego. Został opracowany na podstawie Kodeksu Odpowiedzial-
nego Biznesu, który ma za zadanie wspierać przedsiębiorstwa we wdrażaniu stan-
dardów odpowiedzialnego biznesu. Kodeks z kolei powstał w oparciu o wyniki badań 
poświęconych CR przeprowadzonych na zlecenie Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz czterech największych międzynarodowych standardów odnoszących 
się do odpowiedzialnego biznesu: Global Reporting Initiative, ISO 26000, Wytycz-
nych OECD oraz zasad Global Compact. Dzięki badaniom poznaliśmy wyzwania 
stojące przed polskimi przedsiębiorstwami w kontekście odpowiedzialnego biznesu 
i mogliśmy dopasować wymienione standardy do polskich warunków. 

Formularz zgłoszeniowy, który wypełniły firmy zainteresowane udziałem w kon-
kursie w obu edycjach, był bardzo wymagający. O jego trudności świadczył również 
zakres pytań. Obejmował on całość działalności biznesowej firmy i najważniejsze 
procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Stąd do jego wypełnienia nierzadko firmy 
angażowały kilka osób z różnych działów.

Drugim ważnym elementem przystąpienia do konkursu była deklaracja, że firma 
prowadzi działalność biznesową w sposób odpowiedzialny i zgodny ze zbiorem za-
sad zawartych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu. Kodeks zawiera dziewięć 
zasad odnoszących się do różnych obszarów działania, które zostały uznane za 
kluczowe w rozwoju idei odpowiedzialnego biznesu w polskich firmach. Te dzie-
więć zasad Kodeksu pokrywa się ze sferami działalności biznesowej firmy i zakres 
pytań w formularzu konkursowym był z nimi spójny. Dzięki temu konkurs ma silne 
i spójne podstawy, gwarantuje porównywalność działań podejmowanych przez 
polskie firmy, a my mamy pewność, że zakres pytań w formularzu zgłoszeniowym 
objął wszystkie istotne kwestie działalności biznesowej firm.

Ocena formalna została przeprowadzona w ramach Zespołu ds. CSR Pracodawców RP, 
natomiast pierwszy etap oceny merytorycznej odbył się w ramach gremium 
oceniającego – Rady Ekspertów. Rada Ekspertów oceniała zgłoszenia zgodnie 
z kartą oceny składającą się z kryteriów podstawowych oraz kryteriów dodatko-
wych, dedykowanych wyłącznie dla danej branży. Maksymalna liczba punktów do 
zdobycia wynosiła 100, z czego 70 punktów w ramach kryteriów podstawowych, 
a pozostałe 30 w ramach kryteriów dodatkowych (branżowych). W trosce o wy-
soką jakość oceny i wiarygodność każde zgłoszenie było oceniane przez dwóch 
Ekspertów, a ocena ostateczna przyznana danej firmie była oceną uśrednioną. 
Członkowie Rady odznaczają się szczególnie bogatą wiedzą i doświadczeniem 

Metodologia konkursu

Ocena zgłoszeń i wybór 
zwycięskich firm

Konkurs Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu: Dwie edycje w podsumowaniu
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•    Jakie korzyści dla firmy i pracowników niesie odpowiedzialne prowadzenie 
biznesu?

•    Co odróżnia PR od CR?

Szkolenie skierowane było do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 
Każda firma mogła zgłosić udział dowolnej liczby pracowników. Udział w szkoleniu 
odpowiadał otrzymaniu pomocy de minimis, co oznaczało, że przed zgłoszeniem 
chęci udziału należało sprawdzić, czy firma nie wyczerpała dostępnej puli pomocy 
dostępnej w ciągu ostatnich dwóch lat. Koszt rynkowy szkolenia dla pracownika 
wynosił 78,08 zł.

Łącznie ze szkoleń skorzystało kilkadziesiąt firm. Ogromnym pozytywnym zasko-
czeniem były dla nas przedsiębiorstwa, w których szkoleniami było zainteresowa-
nych kilkuset pracowników. O taką skalę działań nam chodziło. Nie było to jednak 
regułą, a w części firm szkoleniem z zakresu CR zainteresowane były wyłącznie 
osoby, które się tą tematyką zajmowały na co dzień w ramach swoich zadań.

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego 
biznesu” były unikalną okazją podniesienia wiedzy pracowników dotyczącej CR. 
Przynosiły obustronne korzyści, zarówno przedsiębiorstwu jak i jego pracownikom. 
Z jednej strony przedsiębiorstwo otrzymywało dostęp do bezpłatnego i meryto-
rycznie wysoko ocenionego szkolenia. Często firmy, które zdecydowały się na udział 
swoich pracowników w szkoleniach, włączały szkolenia do istniejącej już w firmie 
ścieżki rozwoju. Dla części przedsiębiorstw skorzystanie z tych szkoleń było również 
kolejnym krokiem na drodze do opracowania i wdrożenia strategii odpowiedzialnego 
biznesu czy przygotowania raportu CR. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni dodatko-
wymi inicjatywami, które realizowały firmy przy okazji zachęcania pracowników 
do udziału w szkoleniach, np. każdy uczestnik szkolenia mógł zaprezentować swój 
autorski projekt na wsparcie społeczności lokalnej, na realizację którego firma za-
pewniała dofinansowanie. Ze szkoleń skorzystały również firmy, którym zależało na 
edukacji pracowników z zakresu CR m.in. ze względu na wymóg, który wyznaczał 
dany międzynarodowy standard. Z drugiej strony pracownicy mieli okazję dowie-
dzieć się więcej o koncepcji, która jest bliska ich firmie, poznać odpowiedzialności 
sektora, w którym działa ich pracodawca, zorientować się, jak w tym temacie działa 
konkurencja. Pracownicy mogli skorzystać ze szkolenia zewnętrznego, zalogować 
się na platformie o dowolnej porze, a po zakończonym szkoleniu pobrać certyfikat 
jego ukończenia z poziomu platformy.

Platformę e-learningową oraz program szkoleń staraliśmy się zaprojektować tak, by 
były one jak najlepiej dopasowane do potrzeb pracowników polskich firm. Była ona 
efektem wielomiesięcznych prac oraz konsultacji. Do tej pory jest to jedyne szkolenie 
internetowe w Polsce dla pracowników dotyczące CR. Jesteśmy zadowoleni z osta-
tecznego rezultatu, jakim jest kilka tysięcy osób, które ukończyły szkolenie.

Szkolenia CR: Edukacja 
pracowników podstawą 
do wdrażania CR w firmie
Katarzyna Rózicka, Pracodawcy RP

Założenie, którym kierowaliśmy się projektując szkolenie CR na platformie interne-
towej było proste – chcemy, aby pracownicy w firmach, bez względu na zajmowane 
stanowisko czy specjalizację, przynajmniej w stopniu podstawowym wiedzieli na 
czym polega odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej. Dzięki temu zre-
alizowaliśmy jeden z kluczowych celów projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego 
biznesu”, dotyczący budowania świadomości odpowiedzialnego biznesu w polskich 
przedsiębiorstwach. Szkolenia miały za zadanie również usprawnić wdrażanie stan-
dardów odpowiedzialnego biznesu w firmach.

Pracownicy przedsiębiorstw byli kolejną obok firm, interesariuszy i opinii publicz-
nej grupą, która w ramach projektu miała możliwość zwiększenia swojej wiedzy na 
temat odpowiedzialnego biznesu, zapoznania się z wyzwaniami z nim związanymi 
dla branży oraz przeglądem dobrych praktyk w kraju i za granicą. Był to pierwszy 
w Polsce tego typu cykl szkoleń e-learningowych poświęconych CR przeznaczonych 
dla pracowników firm.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał indywidualny dostęp do platformy e-learningowej. 
Szkolenie składało się z dwóch modułów: części dotyczącej informacji ogólnych o CR, 
takich jak definicja i rozumienie koncepcji, standardów i norm, specyfiki wdrażania 
CR na świecie i w Polsce, oraz części branżowej, w której znalazło się omówienie 
wyzwań i dobrych praktyk w kontekście danej branży. Szkolenia rozpoczynał pre-
test, a kończył test sprawdzający wiedzę. Za pozytywny wynik uczestnicy otrzymali 
certyfikat.
Dzięki szkoleniu pracownicy dowiedzieli się m.in.:

•    Jak polskie i zagraniczne firmy realizują politykę CR?
•    Jakie narzędzia pomagają we wdrażaniu zasad społecznej odpowiedzialności 

biznesu?
•    Które standardy i certyfikaty korzystnie wpływają na realizację polityki 

CR firmy?

Szkolenia CR: Edukacja pracowników podstawą do wdrażania CR w firmie



32

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR

33

Patroni merytoryczni o Koalicji CR

HOCHTIEF 
Polska
Maria Piłat, Pełnomocnik 
 Zarządu ds. Komunikacji

„Zwiększenie wśród opinii społecznej wiedzy i świadomości idei społecznej odpo-
wiedzialności biznesu i jej roli w gospodarce” – brzmi jeden z celów Koalicji CR. 
Jeśli połączyć go z szeregiem długoterminowych działań oraz międzybranżowym 
charakterem programu, trudno nie poprzeć takiej idei.

Po takim połączeniu spodziewaliśmy się możliwości wymiany doświadczeń i wza-
jemnej nauki zarówno w gronie patronów merytorycznych, jak i innych firm po-
większających grono członków Koalicji. I nie zawiedliśmy się. Dobry przykład uczy 
najlepiej. Dlatego chętnie skorzystaliśmy z weryfikacji w formie audytu przeprowa-
dzonego przez partnera merytorycznego Koalicji, firmę PwC. Wcześniej nie prze-
chodziliśmy tak szczegółowego audytu badającego obszar CR. To dzięki wynikom 
i wnioskom z badania zdecydowaliśmy się na kolejne weryfikacje, m.in. na wzięcie 
udziału w ankiecie do „Listy Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2012” – rankingu 
organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”, Akademię Leona Koźmińskiego, 
PwC i FOB. Działania realizowane w ramach Koalicji CR pomogły nam więc prze-
trzeć nowe szlaki komunikacji – w społeczeństwie informacyjnym jest to korzyść 
niepodważalna.

Patroni merytoryczni o Koalicji CR
Firmy farmaceutyczne, funkcjonując w sferze ochrony zdrowia i życia ludzkiego, 
podlegają szczególnym wymaganiom i obserwacji społecznej odnośnie sposobu, 
w jaki prowadzą swoją działalność biznesową. Te oczekiwania koncentrują się wo-
kół zapewnienia bezpieczeństwa produktów leczniczych, prowadzenia kampanii 
promujących dbałość o zdrowie, prowadzenia badań nad nowymi lekami czy też 
przestrzegania zasad etyki marketingowej.

Wiele firm z sektora farmacji ma świadomość wagi, jaką odgrywa kwestia zaufania 
społecznego do naszej branży. W tym kontekście wykazywanie się odpowiedzial-
nym postępowaniem powinno być integralną częścią strategii biznesowej firm. 
I wiele firm w swojej działalności biznesowej uwzględnia te aspekty, np. kierunek ich 
działań CR w sposób naturalny wyznaczają programy nakierowane na zwiększanie 
świadomości zdrowotnej Polaków czy podnoszenie standardów transparentnej 
i opartej na zaufaniu współpracy ze środowiskiem profesjonalistów medycznych. 
Z pewnością chęć szerszego propagowania takiego podejścia wśród firm, ale też 
pokazania ich otoczeniu na czym taka odpowiedzialność biznesu może i powinna 
polegać, było jednym z powodów, dla których dołączyliśmy do grona firm założy-
cieli „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” przy Pracodawcach RP.

Przyłączając się do projektu stworzenia Koalicji, zależało nam na takim zbudowaniu 
programu, aby koncentrował się na specyfice poszczególnych branż. Strategia CRo-
wa firmy telekomunikacyjnej jest zupełnie różna od strategii firmy farmaceutycznej, 
stąd wskazówki dla przedsiębiorców z tych sektorów również powinny być inne. Do 
tej pory żaden projekt w ten sposób nie traktował tego tematu.

Niezwykle cennym elementem projektu było dla nas przeprowadzenie badań opinii 
wśród różnych grup interesariuszy branży farmaceutycznej. Zgromadzone informa-
cje posłużyły nie tylko do stworzenia Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu w ramach 
Koalicji, ale też były niezwykle cennym źródłem pomysłów dla GSK przy tworzeniu 
naszej strategii CR oraz pierwszego raportu społecznego. Raport i strategia zostały 
tak przygotowane, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszego otoczenia wła-
śnie, stąd opinie, które udało się pozyskać na temat percepcji działań branży oraz 
pożądanych kierunków jej rozwoju, tak aby odpowiadały również potrzebom jej 
otoczenia, stanowiły bardzo ważny punkt wyjścia.

A z osobistej perspektywy, ogromną korzyścią z uczestnictwa w pracach Koalicji 
była dla mnie możliwość współpracy z osobami kształtującymi strategie CR w fir-
mach będących liderami w swoich branżach, takimi jak Orange czy PGNiG, oraz 
ekspertami z Pracodawców RP i PwC. To była cenna i inspirująca współpraca!

GlaxoSmithKline
w Polsce
Justyna Czarnoba, Menedżer 
Komunikacji Korporacyjnej 
i CSR

W Orange Polska od kilku lat wdrażamy ideę społecznej odpowiedzialności w co-
dzienną praktykę biznesową i relacje z otoczeniem społecznym. Aktywnie uczest-
niczymy w dyskusji o CR w Polsce i chętnie dzielimy się własnymi doświadczeniami 
i dobrymi praktykami. Dlatego w 2009 roku zdecydowaliśmy się zainicjować projekt 
promujący ideę CR wśród innych przedsiębiorstw w Polsce. Naszym założeniem było 
przekazanie innym firmom praktycznej wiedzy na temat społecznej odpowiedzial-
ności biznesu – w postaci materiałów edukacyjnych, narzędzi, doradztwa, czy po-
kazania dobrych praktyk. Zwróciliśmy się z naszym pomysłem do Pracodawców RP 

– jednej z najważniejszych organizacji w Polsce zrzeszających przedsiębiorców. Został 
on bardzo dobrze przyjęty i już wkrótce zaprosiliśmy do współpracy także inne firmy, 
które praktycznie realizują idee CR w swoich branżach. Tak powstała „Koalicja na 
rzecz odpowiedzialnego biznesu”.

Koalicja od początku oznaczała dla nas „współdziałanie” – wspólne tworzenie 
założeń programu, planu działań i w końcu ich wspólną realizację. Staraliśmy się 
również, aby dialog i otwartość wpisane były w sam projekt. Dlatego też zaczęli-
śmy od zapytania naszych interesariuszy, jakie wyzwania stoją w Polsce przed fir-
mami odpowiedzialnymi społecznie. Również Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu 
to wynik warsztatów i spotkań z przedstawicielami świata biznesu.

W ramach Koalicji nie tylko integrowaliśmy firmy skupione wokół idei CR, ale także 
postawiliśmy sobie za cel, aby nasz Kodeks zawierał najważniejsze międzynarodowe 
standardy CR – ISO 26000, OECD, Global Compact czy GRI.

Orange Polska
Monika Kulik, Ekspert 
ds. Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu
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Naszym założeniem programowym była też „praktyczność”. Staraliśmy się w opar-
ciu o doświadczenia z naszych macierzystych firm wypracować narzędzia i materia-
ły edukacyjne, które mogą być przydatne dla innych przedsiębiorców, także tych 
małych i średnich. Dlatego wspólnie opracowaliśmy nie tylko Kodeks Odpowiedzial-
nego Biznesu, ale także podręcznik do jego wdrażania wraz z dobrymi przykładami 
z różnych firm. To co jest w nim nowe, a także charakterystyczne dla całego naszego 
projektu – to podział na branże: budowlaną, farmaceutyczną, finansowo-ubez-
pieczeniową, FMCG, paliwowo-energetyczną i teleinformatyczną. Dzięki „sekto-
rowości” mogliśmy pokazać, że CR jest nierozerwalnie związany z biznesem, jest 
odpowiedzią na konkretne wyzwania społeczne stojące przed daną branżą.

Ten projekt to dla nas, „koalicjantów”, cenne doświadczenie, możliwość bliższego 
przyjrzenia się naszym branżom w kontekście oczekiwań społecznych, wymiany do-
świadczeń, uczenia się od siebie nawzajem. Mam nadzieję, że przyniósł pozytywne 
efekty również innym uczestnikom – praktyczną wiedzę i narzędzia do budowania 
firmy odpowiedzialnej społecznie dla pracowników, klientów, partnerów, inwesto-
rów, dostawców, otoczenia społecznego i środowiska.

Cieszę się, że Orange Polska należy do Koalicji CR i że w tym projekcie mogliśmy nie 
tylko dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie budowania i wdrażania strategii 
CR, ale także nauczyć się wiele od innych partnerów.

Kilka lat temu, dokładnie w 2009 roku, PGNiG jako pierwsza firma z branży paliwo-
wo-energetycznej w Polsce postanowiła wdrożyć kompleksową strategię zrówno-
ważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, obejmującą swym zasięgiem całą 
Grupę Kapitałową PGNiG. Od tego czasu wiele się zmieniło, pojawiły się nowe 
wyzwania biznesowe, zmieniła się sama firma i jej otoczenie i dziś jesteśmy już 
w przededniu jej aktualizacji. Niezależnie od tego, wciąż istotne jest, że to wówczas 
nasza firma zaczęła myśleć w sposób systemowy i strategiczny o odpowiedzialnym 
biznesie.

Wspominam o tym, gdyż mniej więcej w tym samym czasie PGNiG dołączyło do 
dwóch firm – Telekomunikacji Polskiej oraz GlaxoSmithKline – które jako firmy 
członkowskie Konfederacji Pracodawców Polskich (tak wówczas nazywali się Pra-
codawcy RP) chciały stworzyć program, którego głównym celem byłaby popula-
ryzacja idei CR w Polsce. Marzenie to z czasem nabierało coraz konkretniejszych 
kształtów, bazując na doświadczeniach naszych firm, spotkaniach i rozmowach 
w ramach Pracodawców RP i współpracy z PwC.

Do grupy członków założycieli dołączyły kolejne trzy firmy, którym zależało na 
popularyzacji idei odpowiedzialności społecznej w swojej branży, tak by ostatecz-
nie objęło sześć branż. W ramach projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego 
biznesu” zrealizowano ciekawe badania, powstały różnego rodzaju narzędzia 
ułatwiające wdrażanie strategii CR w firmach, czyli Kodeks Odpowiedzialnego 
Biznesu i podręcznik, szkolenie e-learnigowe, a w ubiegłym roku odbył się pierw-
szy konkurs Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu.

W ten sposób zmaterializowała się idea, która, mam nadzieję, będzie zataczała 
coraz szersze kręgi. Myślę, że każdego z członków Koalicji cieszy każdy kolejny 
partner, gdyż oznacza to, że standardy odpowiedzialnego biznesu są w Polsce 
coraz bardziej popularne. A to korzyść dla wszystkich i każdej z firm członkow-
skich z osobna. Trzymam kciuki za dalszy rozwój Koalicji, choć pewnie z czasem 
pomysł ten musi ewoluować, tak by jeszcze lepiej odpowiadał polskiej specyfice 
i aktualnym uwarunkowaniom rynkowym.

Polskie
Górnictwo
Naftowe 
i Gazownictwo SA
Marzena Strzelczak, 
Pełnomocnik Zarządu 
ds. Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju i Odpowiedzialnego 
Biznesu

Udział PZU w projekcie „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu” to odpowiedź 
na wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Głównym celem wielu przed-
siębiorstw jest obecnie wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Cele te można realizować m.in. poprzez rozwijanie narzędzi i standardów CR, wła-
śnie dzięki zaangażowaniu w tego typu projekty. Jestem przekonany, że takie inicja-
tywy są cenne z dwóch powodów. Po pierwsze odgrywają niebagatelne znaczenie 
w zakresie szeroko rozumianej edukacji w obszarze CR, a po wtóre, w sposób bardzo 
praktyczny pomagają firmom zaangażowanym w projekt realizować na najwyż-
szym poziomie standardy CR. Dla PZU, lidera we wdrażaniu strategicznych działań 
CR na rynku ubezpieczeń, udział w Koalicji jest naturalnym etapem odpowiadania 
przez firmę na coraz wyższe standardy społeczne, jakie stawia rynek.

PZU
Piotr Glen, Kierownik Zespołu 
Sponsoringu, Prewencji i CSR

Patroni merytoryczni o Koalicji CR
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Przyszłość odpowiedzialnego biznesu a zawiązywanie koalicji

„Przykładem międzynarodowej 
inicjatywy promowanej przez 
Komisję Europejską, a zainicjowanej 
w tym roku w Polsce jest Karta 
Różnorodności.”

Możemy zaobserwować, że działań koalicyjnych, mających promować i wdrażać 
CR na rynku polskim przybywa, są one bardzo często także częścią inicjatyw mię-
dzynarodowych lub/i realizowanych przy wsparciu środków unijnych. Programy 
obejmują bardzo szerokie i kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju, 
koncentrują się na dotarciu do wybranych grup, znaczącą rolę w ich prowadzeniu 
odrywa dialog społeczny. Ważnym wciąż elementem w tych działaniach jest po-
trzeba wymiany dobrych praktyk zarówno tych krajowych, jak i zapoznanie się 
z rozwiązaniami czy trendami z zagranicy. Często inicjatorami takich działań są or-
ganizacje międzynarodowe, izby handlowe i gospodarcze, jak np. Brytyjsko – Polska 
Izba Handlowa umożliwiająca transfer wiedzy z obszaru CR z Wielkiej Brytanii, czy 
Francuska Izba Przemysłowa, która w tym roku powołała komitet ds. CSR.

Przykładem międzynarodowej inicjatywy promowanej przez Komisję Europejską, 
a zainicjowanej w tym roku w Polsce, jest Karta Różnorodności4. Celem projektu 
obecnego już w 8 krajach Unii Europejskiej jest prowadzenie polityki równego trak-
towania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskry-
minacji i mobbingowi w miejscu pracy. Firmy, organizacje pozarządowe, instytucje, 
uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego podpisując kartę, dobrowolnie zobo-
wiązują się do poszanowania różnorodności wszystkich osób zatrudnionych oraz 
niedyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, 
narodowość, tożsamość płciową, status rodzinny czy styl życia. Koordynatorem 
Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, patronat 

4 http://www.kartaroznorodnosci.pl/pl

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzenie działalno-
ści gospodarczej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju są coraz częściej 
uznawane przez firmy jako niezbędny element wyróżniający je na tle konkurencji. 
Liczne konkursy, ratingi, giełdowe indeksy spółek odpowiedzialnych społecznie (np. 
Respect Indeks), stwarzają ramy dla firm do współzawodnictwa także w obszarze 
CR. Jednocześnie wyzwania, jakie niesie ze sobą dzisiejszy świat, ich komplekso-
wość i złożoność powodują, że szeroko zakrojona współpraca nie tylko biznesu, ale 
także administracji państwowej i organizacji pozarządowych mogą pomóc w wy-
pracowaniu odpowiedzi i rozwiązań. Tworzenie koalicji składających się z przed-
stawicieli różnych przedsiębiorstw tej samej branży, różnych sektorów lub nawet 
różnych środowisk mających określony cel i chcących wspólnie go osiągnąć wydaje 
się być kierunkiem pozwalającym najbardziej efektywnie przyczynić się do rozwoju 
gospodarczego i społecznego z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne.

Jednym z prekursorów tworzenia koalicji CR dla realizacji wspólnie wytyczonych 
celów była inicjatywa Global Compact UNDP1, dzięki staraniom przedstawicieli tej 
organizacji na rynku polskim powstały koalicje ds. Zmian Klimatycznych i Ekonomii 
Społecznej. Wśród wspólnych działań na rzecz odpowiedzialnej polityki biznesowo- 
społeczno-ekologicznej należy także wymienić zawierane przez firmy „porozumie-
nia” mające za zadanie rozwiązywać konkretny problem i wyznaczać standardy 
takie jak np. „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie2. „Porozumienie” 
jest realizowane we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy i PZITB, a szeroko 
zakrojonym działaniom towarzyszyła także kampania informacyjna „Szanuj życie! 
Bezpieczna praca na wysokości”. Z kolei Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji 
(POHID) we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności przeprowadziła 
kampanię społeczną „Nie marnuj jedzenia. Myśl ekologicznie”3, aby przekazać 
opinii publicznej, biznesowi i instytucjom władzy publicznej wiedzę o skali, skutkach 
i kosztach marnowania żywności oraz o sposobach ograniczenia tego zjawiska.

Przyszłość odpowiedzialnego 
biznesu a zawiązywanie koalicji
Małgorzata Marek, PwC

1 http://www.globalcompact.org.pl/
2 http://www.bezupadku.pl/
3 http://www.bankizywnosci.pl/187/kampania-edukacyjna-nie-marnuj-zywnosci-mysl-ekologicznie-2011-2013.html
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roku po raz pierwszy Światowy Kongres Etyki Biznesu8 odbył się w Polsce przy 
współorganizacji Akademii Leona Koźmińskiego, a pod patronatem Global Com-
pact. Ponad 400 osób ze świata nauki, biznesu, organizacji rządowych i pozarządo-
wych dyskutowało m.in. o roli managerów w budowaniu zrównoważonej gospodarki 
globalnej, efektywności przywództwa w obliczu wyzwań moralnych w sferze poli-
tycznej, gospodarczej i społecznej, etyce w zarządzaniu, sztuce nauczania etyki.

Na pytania, jak sprostać wyzwaniom zrównoważonego rozwoju – w tym potrze-
bie ograniczenia skali ubóstwa, promocji sprawiedliwości społecznej i zapewnienia 
ochrony środowiska naturalnego – próbowali odpowiedzieć przywódcy państw 
wraz z przedstawicielami sektora prywatnego, organizacji pozarządowych oraz 
innych grup podczas Szczytu Ziemi – Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw 
Zrównoważonego Rozwoju w Rio de Janerio. Delegacja polska przedstawiła podczas 
tzw. side eventu „Wizję zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu, 2050”. 
Dokument stworzony w oparciu o międzysektorowe prace i konsultacje pod patro-
natem Ministerstwa Gospodarki wskazuje główne wyzwania i obszary priorytetowe, 
w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian 
społeczno-gospodarczych: konieczność poprawy kapitału społecznego, potrzeba 
wzmocnienia kapitału ludzkiego, rozbudowa infrastruktury, efektywne gospodaro-
wanie zasobami naturalnymi, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, pod-
noszenie jakości państwa i instytucji.

Wszystkie działania dotyczące CR, prowadzone czy to na dużą skalę – we współ-
pracy, kompleksowe, międzynarodowe, krajowe czy też inicjatywy wewnętrzne 
poszczególnych organizacji mają jedną wspólną cechę: aby rzeczywiście odniosły 
sukces i przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecz-
nego, przyjaznego środowisku muszą być prowadzone konsekwentnie, być rozwi-
jane, ulepszane, odpowiadać na zmieniające się realia. Projekt „Koalicja na rzecz 
odpowiedzialnego biznesu” stanowił ogromny krok w promowaniu i wdrażaniu CR 
w Polsce. Wypracowane rozwiązania mogą stanowić inspirację, drogowskaz także 
dla firm, które dopiero zdecydują się na wdrażanie zasad odpowiedzialnego biznesu. 
Organizacje, które przystąpiły do Koalicji, wciąż mogą pracować nad polepszaniem 
swoich działań, mogą też jako liderzy w środowisku biznesowym przyjąć aktywną 
rolę w wytyczaniu dalszej drogi zrównoważonego rozwoju. Wyzwań jest wiele i aby 
im sprostać potrzebni są zaangażowani przywódcy, którzy będą nadawać ton i pro-
wadzić za sobą innych.

8 http://isbee2012.kozminski.edu.pl/

objął urząd Pełnomocnika ds. Równego Traktowania, a opiekunem Karty jest firma 
Orange.

„Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność 
biznesu (CSR)” to kolejny projekt mający na celu zwiększenie świadomości i wie-
dzy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedstawicieli ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, Urzędów Marszałkowskich oraz Centrów Obsługi 
Inwestora i Eksportera (COIE)5. Działania te są realizowane przez PARP w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Istotą projektu jest także promocja 
przedsiębiorców społecznie odpowiedzialnych w działaniach samorządów skiero-
wanych na rozwój przedsiębiorczości i inwestycji, zachęcenie do wdrażania idei 
CR przez realizację pilotażowych projektów w MŚP, organizację konkursu dla MŚP, 
w którym przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie aktywności CR 
powiązanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa.

Ciekawe inicjatywy są podejmowane i prowadzone w temacie Ekonomii Społecz-
nej. Podczas konferencji „Innowatorzy CSR 2012” organizowanej przez Harvard 
Business Review Polska Valeria Budinich, liderka programu Full Economic Citi-
zenship (FEC) Initiative6, przedstawiła koncepcję hybrydowego łańcucha wartości 
(Hybrid Value Chain – HVC)7, który zakłada skuteczne współdziałanie biznesu i or-
ganizacji społecznych w modelu biznesu integrującego. Hybrydowy łańcuch war-
tości pozwala integrować innowacje i przedsiębiorczość sektora biznesu z wiedzą 
i doświadczeniem sektora społecznego. Zasadniczą cechą tej koncepcji jest to, że 
współdziałanie odbywa się w myśl rynkowych reguł gry i jest nastawione na zysk, 
jednocześnie ma potencjał aby doprowadzić do zauważalnej zmiany społecznej 
i zapewnić rozwój firm na nowych rynkach czy dotarcie do nowych odbiorców usług. 
W Polsce krokiem w stronę lepszego zrozumienia pomiędzy biznesem a przedsię-
biorstwami Ekonomii Społecznej, a w konsekwencji nawiązania szerszej współpra-
cy jest projekt realizowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych 
Zrób BiznES. Celem tego projektu jest poznanie postaw biznesu i przedstawicieli 
przedsiębiorstw ekonomii społecznej na temat współpracy, identyfikacja głównych 
słabych stron i barier w jej nawiązywaniu, a w efekcie końcowym opracowanie 
rekomendacji i rozwiązań pomagających w nawiązywaniu relacji pomiędzy tymi 
dwoma sektorami.

Wśród inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju kluczową rolę odrywają 
także te, których celem jest prognozowanie i określanie wyzwań nie tylko dziś, ale 
przede wszystkim tych, które mogą się pojawić w przyszłości i wypracowywanie 
koncepcji ich rozwiązań. Niewątpliwie platformę do dyskusji od szeregu lat stwa-
rza International Society of Business, Economics and Ethics (ISBEE), organizacja 
skupiająca niemal wszystkie naukowe centra etyki i odpowiedzialności biznesu, 
organizująca m.in. światowe kongresy na poszczególnych kontynentach. W tym 

5 http://csr.parp.gov.pl/index/index/1929
6 Globalnej inicjatywy Ashoki ułatwiającej zawiązywanie partnerstw między przedsiębiorcami społecznymi i prywat-
nymi firmami w celu dostarczania produktów i usług dla małych producentów i ubogich rodzin.
7 http://www.ashoka.org/hvc

Przyszłość odpowiedzialnego biznesu a zawiązywanie koalicji
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Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Podziękowania

Publikacja, którą przedstawiamy, to podsumowanie pracy wielu osób zaanga-
żowanych w realizację projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. 
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować w szczególności Patronom meryto-
rycznym, którzy wspierali nas w tym czasie: firmom Danone, GloxoSmithKline, 
HOCHTIEF Polska, Orange Polska, PGNiG SA, PZU.

Podziękowania kierujemy również w stronę naszych Koalicjantów – firm, które 
spełniają najwyższe standardy zawarte w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu: 
ATEM Polska, ATERIMA, Atlas, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony 
Środowiska, Budlex, Cemex Polska, Coca-Cola HBC Polska, Danfoss Poland, 
GAZ-SYSTEM, GlaxoSmithKline, HOCHTIEF Polska, Inter Cars, Jastrzębska 
Spółka Węglowa, Katowicki Holding Węglowy, Kompania Węglowa, Mennica 
Polska, Murapol, Nadwiślańska Agencja Turystyczna, NG2, Nowy Styl, Orange 
Polska, PKN Orlen, PKP Cargo, PKP Energetyka, Plannja, Polkomtel, Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Pomorska Spółka Gazownictwa, Provident 
Polska, Sitech, Sygnity, Tchibo Warszawa, Totalizator Sportowy, Towarzystwo 
Ubezpieczeń Europa, Volkswagen Poznań, Wyborowa.

Dziękujemy za zaangażowanie ekspertów PwC, którzy jako partnerzy mery-
toryczni dbali o jakość prowadzonych prac oraz specjalistów Millward Brown 
SMG/KRC, bez których nie zostałyby przeprowadzone badania świadomości 
społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wsparcie, na które mogliśmy liczyć ze strony powyższych firm i ich reprezentantów 
jest wartością, która pozwoli nam kontynuować działania zapoczątkowane przez 
Koalicję CR po zakończeniu realizacji projektu. 

Zespół projektowy „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”

„Wsparcie, na które mogliśmy 
liczyć ze strony powyższych 
firm i ich reprezentantów 
jest wartością, która pozwoli 
nam kontynuować działania 
zapoczątkowane przez Koalicję CR 
po zakończeniu realizacji projektu.”
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Załączniki: Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu

STANDARD ISO OECD GC GRI

Przywództwo Stawiamy dostawcom 
wymagania  dotyczące 
uwzględniania przez nich 
zasad odpowiedzialności 
i etyki 

6.3.4
6.3.5
6.6.6

II.10 P1
P2
P3
P4
P5
P6

1.2
HR1
HR2
PR1
PR2
PR4

Promujemy 
odpowiedzialne 
zachowania

6.3.5
6.6.3
6.7.5

P1 1.2
PR3

Dzielimy się 
doświadczeniami 
w zakresie 
odpowiedzialnych działań

P1

Przejrzystość 
prowadzonych 
działań

Budujemy wiarygodność 
podejmowanych działań 
poprzez ich weryfikacje 
zewnętrzną i wewnętrzną 

Zapewniamy 
szerokie spojrzenie 
na istotne kwestie 
poprzez angażowanie 
interesariuszy w nasze 
działania

4.14-4.17

Ład 
korporacyjny

Zarządzamy ryzykiem 
poprzez odpowiednie 
struktury, procedury 
i zgodność z regulacjami 
i zapisami prawnymi 
oraz monitoring 
podejmowanych działań

6.2
6.3.4

II.6
II.7
VI

4.1-4.10
PR9
SO8

Załączniki:
Kodeks Odpowiedzialnego 
Biznesu

STANDARD ISO OECD GC GRI

Edukacja 
interesariuszy

Edukujemy pracowników 6.4.7
6.6.3
6.6.4

II.8
V.7
VI
IX

HR3
HR8
SO3

Edukujemy klientów 
i konsumentów

6.7.5
6.7.9

V.6

Edukujemy dostawców 6.6.6

Edukujemy 
społeczeństwo

6.8.8 V.8
VI

P8 LA8

I. Wyznaczamy standardy i edukujemy 
w zakresie odpowiedzialnego biznesu
„Tylko 3% Polaków spotkało się z pojęciem społecznej odpowiedzialności 
biznesu lub z angielskim odpowiednikiem tego pojęcia”
Raport z ogólnopolskiego badania świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu, 
Pracodawcy RP, październik 2010
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III. Szanujemy naszych pracowników zapewniając 
im godne warunki pracy
„Otrzymujemy wiele skarg gdzie jest zjawisko mobbingu, nadużywania, niedostarczania środków 
związanych z BHP. Wielu rzeczy nie ma, nadgodziny, inne rzeczy, kreowanie stosunku pracy. 
W dalszym ciągu bardzo wiele nieprawidłowości”
Raport z badania Społecznej odpowiedzialności biznesu wśród interesariuszy
Pracodawcy RP, jesień 2010

STANDARD ISO OECD GC GRI

Prawa 
człowieka 
i pracownika

Tworzymy godne warunki 
pracy

6.3.3
6.3.4
6.3.6
6.3.10
6.4.3
6.4.4

II.2
IV.4
IV.7

P1
P2
P3
P4
P5

HR1
HR5
HR8
LA3
LA4
EC3
EC5

Zatrudniamy i zwalniamy 
pracowników w sposób 
przejrzysty i zgodny 
z przepisami 

II.4 LA1

Traktujemy pracowników 
z szacunkiem

6.3.6
6.3.8
6.3.10

II.2
IV.1

P1
P2

HR6
HR7
HR9

Przestrzegamy praw 
i obowiązków pracodawcy 
i pracownika, związanych 
ze stosunkiem pracy

6.4.3 LA1
LA2
LA3
LA5

Dialog 
z pracownikami

Jesteśmy otwarci na 
inicjatywy pracowników

Promujemy 
współpracę i dialog 
pomiędzy pracodawcą 
i pracownikami, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
organizacji 
reprezentujących 
pracowników 

6.4.5 IV.1
IV.2
IV.6
IV.7
IV.8

P1
P2
P3

LA4
LA5
LA6
HR5

II. Wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy
„Zrozumienie i zarządzanie wpływem jaki wywieramy poprzez 
nasze działania, jest kluczowym elementem odpowiedniej ich realizacji.”
Anders Kullerud, Wiceprezes,
Corporate Integrity and Social Responsibility, StatoilHydro
„Biznes jest tutaj zlokalizowany i powinien dbać 
o środowisko w którym się znajduje”
Raport z badania Społecznej odpowiedzialności biznesu wśród interesariuszy, 
Pracodawcy RP, jesień 2010

STANDARD ISO OECD GC GRI

Wpływ 
na rozwój 
społeczny

Inwestujemy 
w społeczność, w której 
działamy

6.8.7
6.8.9

II.1
II.3

1.2
SO1
EC8
EC1
EC9

Angażujemy się 
w działania na rzecz 
społeczności 

6.3.9
6.8.3
6.8.4 
6.8.8

II.1
II.3

1.2
EC 8 

Prowadzimy ciągły dialog 
ze społecznością lokalną

6.8.3 V.2 4.15
4.16
4.17

Wpływ 
na rozwój 
gospodarczy

Wspieramy lokalny rynek 
pracy

6.8.5
6.8.7

II.3
II.4
IV.5

1.2
EC 6
EC 7
EC 9

Przyczyniamy się do 
rozwoju zdolności 
innowacyjnej regionu

6.8.6 II.1
II.3
VIII

1.2

Budujemy 
partnerstwa na rzecz 
rozwoju społeczno 
gospodarczego 

6.8.7 II.1
II.3
IV.6 
V.8
VIII
X

1.2
SO1
EC1
EC4
EC9

Załączniki: Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu
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V. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
oraz odbiorców naszych produktów i usług
„W branży FMCG oferowanie produktów bezpiecznych dla konsumentów jest jednym 
z najistotniejszych działań w zakresie odpowiedzialnego biznesu (80% wskazań)”
Raport z ogólnopolskiego badania świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu
Pracodawcy RP, październik 2010

STANDARD ISO OECD GC GRI

Zdrowie 
i bezpieczeństwo 
klientów

Dbamy o bezpieczeństwo 
użytkowania i konsumpcji 
produktów

6.7.3
6.7.4
6.8.8

VII 1.2
PR1
PR2

Zapewniamy 
bezpieczeństwo 
informacji i danych

6.7.7 VII 1.2
PR8

Zdrowie 
i bezpieczeństwo 
pracowników 
i dostawców 

Zarządzamy ryzykiem 
poprzez ograniczanie 
liczby wypadków

6.4.6 IV.4 1.2
LA6
LA7
LA9

Podnosimy świadomość 
w zakresie znaczenia 
bezpieczeństwa w miejscu 
pracy

6.4.6 LA8
LA9

IV. Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o wartości 
i indywidualne potrzeby pracowników 
„Szkolenia i rozwój wskazane zostały jako jeden z priorytetów działań w zakresie odpowiedzialnego 
biznesu w obszarze miejsce pracy przez większość interesariuszy, niezależnie od branży”
Raport z badania Społecznej odpowiedzialności biznesu wśród interesariuszy 
Pracodawcy RP, jesień 2010

STANDARD ISO OECD GC GRI

Rozwój 
pracowników

Mamy indywidualne 
podejście do rozwoju 
pracowników

II.4 LA11
LA12

Umożliwiamy 
pracownikom 
zdobywanie wiedzy

6.4.7 II.4
IV.5

LA10
LA11

Etyka i wartości W codziennych działaniach 
firmy kierujemy się etyką 
i wyznawanymi przez nas 
wartościami

Różnorodność Wykorzystujemy potencjał 
tkwiący w pracownikach

6.3.7
6.3.10
6.4.3

IV.1 P1
P2
P6

HR4
LA2
LA13
LA14

Załączniki: Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu
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VII. Prowadzimy rzetelną komunikację i odpowiedzialne 
działania marketingowe
„Uczciwa informacja przede wszystkim. Czyli szczerość w informowaniu. 
Uczciwość w odpowiadaniu o tym produkcie”
Raport z badania Społecznej odpowiedzialności biznesu wśród interesariuszy,
Pracodawcy RP, jesień 2010

STANDARD ISO OECD GC GRI

Odpowiedzialny 
marketing

Zapewniamy rzetelność 
i kompletność przekazów 
marketingowych

6.7.3 PR6
PR7

Unikamy dyskryminacji 
i krzywdzących 
stereotypów 
w przekazach 
marketingowych

PR6
PR7

Zwracamy uwagę na 
odbiorców działań 
marketingowych

STANDARD ISO OECD GC GRI

Udział w życiu 
publicznym

Nie uczestniczymy 
w działaniach 
korupcyjnych 
i przeciwdziałamy 
występowaniu tego 
zjawiska 

6.6.3
6.6.4
6.8.3

II.5
II.9
II.11
VI

P10 1.2
SO2
SO3
SO4
SO6

Relacje 
z klientami

Dbamy o jakość 
i terminowość obsługi 
klienta

6.7.6 VII PR5
PR9

Kierujemy się 
etyką w działaniach 
sprzedażowych

VI. Prowadzimy działalność biznesową w oparciu 
o zaufanie i partnerstwo
„Około 50% firm postępuje odpowiedzialnie w ramach współpracy z partnerami biznesowymi 
i odpowiedzialnie zachowuje się wobec klientów i konkurencji. Jest to najlepiej oceniany przez 
respondentów obszar odpowiedzialności biznesu” 
Raport z ogólnopolskiego badania świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu,
Pracodawcy RP, październik 2010

STANDARD ISO OECD GC GRI

Relacje 
z konkurencją

Prowadzimy działalność 
biznesową zgodnie 
z zasadami wolnej 
konkurencji

6.6.5
6.6.7

IX SO7
SO8

Konkurujemy w zgodzie 
z zasadami etyki 
i fair play

6.6.3
6.6.5
6.6.7

IX SO2
SO3
SO4
SO7

Relacje 
z dostawcami

Nie wykorzystujemy 
pozycji rynkowej

Przestrzegamy zasad 
etycznych w relacjach 
z dostawcami

P10

Dbamy o jakość relacji 
z dostawcami

IX

Udział w życiu 
publicznym

Prowadzimy działania 
lobbingowe w zgodzie 
z prawem i dobrymi 
praktykami

6.6.4 II.11 P10 SO5
SO6

Załączniki: Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu
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IX. Dbamy o środowisko naturalne
„Według 16% respondentów, troska o środowisko naturalne jest najważniejszym obszarem działań 
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to drugi (po miejscu pracy) wskazywany 
obszar pod względem istotności”
Raport z ogólnopolskiego badania świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu
Pracodawcy RP, październik 2010

STANDARD ISO OECD GC GRI

Bioróżnorod-
ność

Zarządzamy wpływem na 
bioróżnorodność

6.5.6 II.1 EN11
EN12
EN13
EN14
EN15
EN25

Gospodarka 
surowcami

Zmniejszamy zużycie 
surowców

6.5.4 II.1
V.6

EN1, EN2, EN3,
EN4, EN5, EN6,
EN7, EN8, EN9,
EN10

Zarządzamy odpadami 6.5.3 II.1
V.6

EN2
EN21
EN22
EN24
EN27

Zarządzanie 
środowiskowe

Zarządzamy ryzykiem 
związanym z wpływem na 
środowisko

6.5.3 V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.7

P7 1.2
EN23
EN24
EN25
EN29
EN28

Wpływ na 
zmiany 
klimatyczne

Prowadzimy działalność 
badawczą i rozwojową 
w zakresie możliwości 
ograniczenia negatywnego 
wpływu na środowisko

II.1
V.1
V.2
V.3
V.6

P7
P8

EN26
EN30

Ograniczamy emisje 
gazów cieplarnianych

6.5.3
6.5.5

II.1 EC2
EN16
EN17
EN18
EN19
EN20

VIII. Tworzymy i rozwijamy produkty i usługi w odpowiedzi 
na nowe wyzwania społeczne i środowiskowe
„Na przykład wypuszczanie nowych modeli telefonów, przystosowanych dla starszych osób. Takich 
z dużymi klawiszami, widocznymi cyferkami i tak dalej. Wiem, że są takie próby, że były jakieś modele 
testowe wypuszczane. Coś w tym zakresie się dzieje. To jest jeszcze trochę mniej, niż na Zachodzie, bo 
wiem, że tam się więcej dzieje.”
Raport z badania Społecznej odpowiedzialności biznesu wśród interesariuszy
Pracodawcy RP, jesień 2010

STANDARD ISO OECD GC GRI

Rzetelna 
komunikacja

Nasza komunikacja jest 
dokładna – opierająca się 
na konkretnych faktach 
i danych

6.7.3 III.2
IX

PR3
PR6
PR7

Nasza komunikacja jest 
kompletna – ujmująca 
wszystkie istotne 
informacje

6.3.5
6.7.3

III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
IV.2
IV.3
IV.6
IX

PR3
PR4
PR6
PR7

Nasza komunikacja jest 
dostępna – dla wszystkich 
zainteresowanych

6.7.3 III.1
IV.2
IV.3
IX

STANDARD ISO OECD GC GRI

Dostępność 
produktów i 
usług

Troszczymy się o dostęp 
do produktów grup 
defaworyzowanych

6.3.7
6.3.9
6.7.8
 

Rozwój 
produktów

Uwzględniamy potrzeb 
otoczenia przy tworzeniu 
bądź rozwijaniu 
produktów

V.6

Załączniki: Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu
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Employers of Poland

Preface

The concept of Corporate Responsibility (CR) appeared in the Polish socio-economic realm over a decade ago. Since then, 
some significant developments have occured in terms of CR, both in practical and theoretical aspects. Companies started 
to act in ways that raised the level of their responsibility in three main areas: economy, ecology and society.

The development of CR in Poland and the consequent changes in the attitudes of companies underwent successive stages. 
Companies that started to follow CR principles focused initially on sponsorship and charity, and introduced community 
involvement programs later on.

Although CR activities have become a part of their long-term business strategy in a growing number of companies, the 
awareness on Corporate Responsibility is still not common. To change this, the Employers of Poland decided to implement 
the „Coalition for Corporate Responsibility” project. Its aim was to increase entrepreneurs’ awareness on CR, criteria of 
responsibility, cost-effectiveness and motives of its implementation, as well as to emphasize the inevitability of introducing 
such a strategy. In particular, we stressed the fact that conducting business in a responsible manner entails not only social, 
but also business benefits.

Establishing the Coalition was an important step in supporting entrepreneurs to build the CR strategy in Poland. With the 
works conducted under the project, we were able to popularize international standards for corporate social responsibility, 
develop the Code of Responsible Business together with the implementation manual, as well as expand the knowledge of 
employees of different ranks on CR, which increased the level of companies’ adaptability to economic change.

The success of the project is reflected in the fact that at the beginning of its operations the Coalition had six member-
partners. Today, there are about forty of them. Thanks to the initiative of the Employers of Poland, many Polish companies 
pursued a number of good practices implementing the concept of corporate social responsibility, as well as introduced CR 
principles. The companies most deserved in this respect were awarded with special prizes.

We hope that the results of the Coalition for CR will be a source of inspiration for successive companies, which will decide to 
consider the economic, environmental and social issues in their business. It is worth remembering that responsible business 
does not stop to be business operated primarily for profit, reputation and effective cost management. However, it gains a 
new value, which in our opinion will be crucial for the development of the Polish economy in the next few years. 

Ph.D. Andrzej Malinowski

President of the Employers of Poland

„Establishing the Coalition was 
an important step in supporting 
entrepreneurs to build the CR 
strategy in Poland.”
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Employers of Poland

Introduction

Ladies and Gentlemen,
“Coalition for Corporate Responsibility” was a response to contemporary social, environmental and economic challenges. 
The project was an initiative of the Employers of Poland and the biggest Polish companies, while its implementation took 
place within the Human Capital Operational Programme (Sub-measure 2.1.2 Partnership for increasing adaptability). The 
merits’ patrons included companies that decided to join the Coalition in 2010: Danone, GlaxoSmithKline, Hochtief Polska, 
Orange Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, and PZU.

Our defined main project objective was to support companies in the implementation of principles of corporate responsibil-
ity. We accomplished it by promoting and developing CR tools and standards based on four key measures. We conducted 
a nationwide survey on awareness of social responsibility, developed the Code of Responsible Business together with the 
implementation manual, organized two editions of the Responsible Business Leaders competition, and provided an e-
learning platform offering training for employees.

One of the key elements was development of the Code of Responsible Business as a canon of principles to be applied by 
responsible companies, together with a manual containing practical guidelines for implementation of the CR strategy in 
companies. The starting point for the document were the results of the said opinion poll, surveys of the most important 
stakeholder groups, and of company employees. In addition, the Code had a strong foundation in the international CR 
standards - ISO 26000, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, principles of the Global Compact, and the Global 
Reporting Initiative, which we integrated into a single tool as one of the first worldwide. The Code of Responsible Business 
is addressed to all companies, whereas the manual, containing specific guidelines to implement the principles of the Code, 
is dedicated mainly to six sectors: fuel and energy, construction, IT, financial, FMCG and pharmaceutical. Every sector has 
its own specificity, thus substantive cooperation with the trade partners forms an important part of the project.

Moreover, we conducted a series of meetings with entrepreneurs, and we supported their companies through consulting, 
verification and benchmarks. We carried out media activities to promote the idea of corporate social responsibility.

We believe that the measures undertaken during the project will not be discontinued at this stage, but that they will become 
the starting point for implementation of the CR strategy by successive companies.

We wish you a pleasant reading and inspiration to take action in the field of CR,
“Coalition for Corporate Responsibility” project team

“Our defined main project objective 
was to support companies in the 
implementation of principles of 
corporate responsibility.”



58

Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR

59

Survey: Responsible business through the eyes of the public, business environment and employees

In Poland, corporate social responsibility is a concept researched to a small degree, 
and its development is based on results of international research and analyses, often 
incompatible with our circumstances. Therefore, under the “Coalition for Corporate 
Responsibility” project, at the request of the Employers of Poland, complex survey 
was conducted among three groups perceived as the most important for the devel-
opment of CR in Poland: general public, company employees, and representatives 
of the business environment. The survey was carried out taking into account six key 
sectors: IT, pharmaceutical, food, financial, construction, and fuel and energy. At 
the time, it was the largest and most complex project of this kind in Poland, which al-
lowed for a diagnosis of the awareness and expectations of different groups toward 
the concept of CR taking into account the specificity of business activity in Poland.
The survey was conducted by a research company - Millward Brown SMG/KRC. 
Given the complexity of the discussed issues and attention to the comprehensive-
ness of the survey, a time schedule was set for the period July 2010 - March 2011.

The primary objective of the CR survey was to gain knowledge which, in a manner 
appropriate, fair and adequate to the current socio-economic conditions, would 
allow to design a Code of Responsible Business. The starting point would be infor-
mation about the perception of the impact of business activities on the environment 
among the entities constituting that environment. Consequently, the entire survey 
was divided into three separate parts, which function was to verify the state of 
awareness and expectations for CR on the part of the external and internal environ-
ment of the companies. 

The aim of the public-opinion poll was to obtain comprehensive information on 
the perception and expectations for CR among Poles. It was carried out under an 
omnibus survey on a sample of 950 individuals aged 18-75 years. This sample size 
ensured representativeness of the results for the population in this age group. The 
conducted interviews included questions diagnosing the state of awareness of Poles, 
and provided insight on their expectations for economic, social and environmental 
responsibility.

The aim of the stakeholder survey was to obtain knowledge on the perception and 
expectations relating to CR among this group of people. During 126 individual in-
depth interviews (IDI), there were examined representatives of nine major groups 
of stakeholders. They included representatives of central and local administration, 
regulators, industry organizations, media, scientists, NGOs, key suppliers and cus-
tomers.

Methodology

Survey

Part I - public-opinion poll

Part II - stakeholder 
survey

Survey: Responsible business 
through the eyes of the public, 
business environment and 
employees
Marcelina Cieślak, Employers of Poland

Survey commentary

Hanna Uhl
Research Manager, MillwardBrown SMG/KRC

The survey carried out under the “Coalition for Corporate Responsibility” project is 
the first so complex and comprehensive research concerning social responsibility 
in Poland. It is particularly important that the project, including the survey, was 
carried out on the initiative of the same companies that have noticed the value in un-
dertaking this kind of activity. The results revealed that one of the most neglected 
and underrated areas of corporate social responsibility are relations between the 
company and employees. These results are confirmed by other studies carried out 
by MB SMG/KRC. It seems that there is still much to be done in this area.

It should be noted, however, that we see a growing interest in corporate social 
responsibility and sustainable development. The interest is observed both on the 
part of companies and public administration, whose representatives are looking for 
an effective way to support companies in their efforts towards social responsibility. 
In addition, companies are more likely to engage in educational activities aimed at 
encouraging customers to a more sustainable consumption. It seems, therefore, 
that interesting initiatives in this area may be expected in the near future.
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“The survey results revealed that only 3% of 
Poles came across the issue of corporate social 
responsibility.”

Sector Area predominantly 
indicated % Area least indicated %

Financial Relations in the workplace 52% Impact on the 
environment, ecology

44%

Construction Cooperation with business 
partners/contractors and 
responsible behaviour 
towards customers and 
competition

53% Activities for the local 
community, immediate 
environment

47%

FMCG Cooperation with business 
partners/contractors and 
responsible behaviour 
towards customers and 
competition

51% Activities for the local 
community, immediate 
environment

45%

Pharmaceutical Cooperation with business 
partners/contractors and 
responsible behaviour 
towards customers and 
competition

56% Activities for the local 
community, immediate 
environment

49%

Fuel and energy Cooperation with business 
partners/contractors and 
responsible behaviour 
towards customers and 
competition

49% Activities for the local 
community, immediate 
environment

45%

IT Cooperation with business 
partners/contractors and 
responsible behaviour 
towards customers and 
competition

51% Impact on the 
environment, ecology

43%

Given the fact that the topic of CR is a relatively new issue and of a rather low level of 
recognition, the research team conducted a prior pilot study. Its aim was to prepare 
a suitable tool for the actual survey, i.e. a questionnaire of an adequate question 
structure. It was implemented with the focus group method in two Polish cities - 
Warsaw and Katowice. Participants included employees of the said sectors, and the 
meeting results were used to construct a questionnaire for the actual survey.

The objective of Part III, similarly to the stakeholders survey, was to gain knowledge 
on the CR perceptions and expectations. In result, there was surveyed a representa-
tive number of employees from 20 companies in six key sectors employing nearly 
100,000 people. The survey was conducted through field interviews with the CAWI 
(Computer Assisted Web Interview) and PAPI (Paper and Pencil Interview) method.

The survey results revealed that only 3% of Poles came across the issue of corporate 
social responsibility. This percentage is slightly higher for the selected group - pro-
fessionally active people aged 31-40 years, with above-average education, living in 
South-Western Poland.

For most Poles, the most important CR area is employee relations in the workplace. 
This issue was indicated most notably by the inhabitants of rural areas. Its role 
clearly decreases with the increase in individual income, and increases with the 
age of the respondent. Next among the responses, there was noted impact on the 
environment, ecology (16%), and slightly lower, activity for local communities and 
immediate environment (14%). Cooperation with business partners and responsible 
behaviour towards customers and competition is the most important issue for 10% 
of the respondents.

With respect to specific sectors included in the study, and each area of CR, it turns 
out that each time the percentage of individuals who believe companies act respon-
sibly exceeded 43%.

Part III - employee survey

Public-opinion poll

Survey: Responsible business through the eyes of the public, business environment and employees

Table 1. Indications of the most important CR activities for individual sectors
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“Corporate responsibility is perceived best by those 
with secondary education, as they value it the highest 
and consider it to be the most important in all areas 
and sectors.”

Corporate responsibility is perceived best by those with secondary education, as 
they value it the highest and consider it to be the most important in all areas and 
sectors. They have a more positive attitude toward this activity than those with 
both higher and lower education than their own.

Despite the occasional negative perception of social responsibility, it turns out 
that all of its dimensions are perceived by respondents as important (dominant 
responses “rather important” and “important”).

Graph 1. Indications of the most important CR activities for individual sectors

In the opinion of the overall population, companies in all surveyed sectors (except 
for the financial sector) deal best with CR activities in the area that is most impor-
tant to them from the point of view of their every day business: cooperation with 
business partners or contractors, and responsible behaviour towards customers 
and competition. It can be argued that companies are active in the field of social 
responsibility predominantly in those areas that bring them economic profit. At 
the same time, it appears that in the perception of respondents, the area where 
the socially responsible activities are undertaken the least often is regard for the 
local community and the immediate environment of the company. This may be 
due to the fact that these aspects generally require resources and time but do 
not bring quick returns. The lack of obligation by formal or informal regulations 
comes up as a second explanation. An exception to this trend is the financial sector, 
in which the workplace relations and the employee relations were recognized by 
Poles as the best implemented CR area.

Corporate responsibility was evaluated worst by the oldest individuals (aged 56-
75), especially in respect to companies from the following sectors: construction, IT, 
fuel and energy. Companies from the financial, FMCG and pharmaceutical sectors 
are perceived as responsible mainly by the residents of Central Poland. Residents 
of South-Western Poland consider companies to be responsible less often than 
those in other regions. This situation is quite unique: residents of this part of 
the country met with the concept of social responsibility much more often, they 
understand it, and yet they rarely attribute that attitude to companies. Similar 
indications were noted with respect to various specific activities as essential for 
CR in all sectors. Reasons should be sought in the knowledge of the high standards 
of German companies, where they often work, as well as the relatively low level 
of economic development of the region, and the social status. This may affect 
the sense of alienation and lack of commitment to issues such as “CR activities” 
in Polish companies.

Taking into account the nature of the inhabited area and size of location, it ap-
pears that the largest percentage of persons who perceived companies as so-
cially responsible (in all researched areas) was recorded in large cities. Similar 
responses were noted in the case of rural population. The least positive ratings 
were recorded among people from small (up to 50,000 inhabitants) and medium 
(50,000 - 500,000 inhabitants) towns.

Survey: Responsible business through the eyes of the public, business environment and employees
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The survey results show the amount of effort that must be put into promotion of 
CR. The concept of social responsibility is known only to 3% of a representative 
group of Poles. It turns out that even in this small group understanding of this issue 
varies. This may form a clue for future actions to be taken. 

“According to the stakeholders, the most important 
CR elements within the area of the market is business 
ethics, quality of products and services, as well as 
customer satisfaction.”

Stakeholder survey

The second part of the survey attempted to find out how CR is understood and 
what are its most important elements for the stakeholders. It turned out that, as 
a concept, it is not uniformly understood, and its results may, despite undeniable 
benefits, also bring negative effects. Among such negative attitudes, especially 
in the case of the construction sector, there were voices that socially responsible 
actions involve costs, which not all companies can afford. Among the concerns as-
sociated with CR, there also appeared the issue of choice of subcontractors, while 
the need to take stronger action in the CR promotion was also stressed. This is 
due to the fact that knowledge of this concept is small, while proper education of 
managers or development of a code could change this state of affairs.

According to the stakeholders, the most important CR elements within the area of 
the market is business ethics, quality of products and services, as well as customer 
satisfaction. The question relating to workplace usually invoked answers on train-
ings and education of employees, work safety, dialogue, social security system, 
and work-life-balance, i.e. regard to preserve the balance between private life and 
work. In turn, in respect to the community, respondents most often indicated so-
cial investment, charity, cooperation with local communities and NGOs. The main 
CR elements in the last area (environment) included recycling, waste reduction, 
and raw material consumption.

Taking into account the division into six key sectors, it turns out that in each case 
the concept of social responsibility is well known by about half of the employees. 
The situation is similar when they specify whether the company informs them of 
the CR activities.

Employees asked to identify the main elements of the workplace usually referred 
to the possibility of advancement, and therefore a clear system of remuneration 
and bonuses, flexible working hours and information on the advancement plans. 
In respect to environment, the vast majority referred to the use of technology 
and environmentally friendly solutions, namely the reduction of environmental 
pollution, care for environment at every stage of production, promotion of greater 
environmental responsibility. Employees believed that the use of local resources in 
the labour market, as well as measures raising prosperity are the most important 
aspects for the relationship with the public. The final dimension of CR which the 
respondents were asked about was the market, and, above all, respect for the 
rights of suppliers and customers, providing them with responsible and ethical 
communication.

Employee survey

Survey: Responsible business through the eyes of the public, business environment and employees
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The Code of Responsible Business: Do companies implement its principles?

Principle no. Principle Description of the principle

Principle I We establish standards and provide 
education in the area of responsible 
business

The company educates employees and other 
stakeholders on the issues of responsible 
conduct of business, it expects its business 
partners to conduct business in a responsible 
manner, it shares its good practices and 
experiences.

Principle II We support social and economic 
development

The company undertakes measures for 
the local community, it educates, it is 
involved in pro bono activity. It affects 
economic development through creation 
and development of new jobs, working with 
local suppliers, it promotes technological 
development.

Principle III We respect our employees, providing 
them with suitable working conditions

The company complies with the provisions 
of law relating to employment, appropriate 
treatment and termination of employees. It 
does not violate human rights, it is open to 
dialogue and employee initiatives.

Principle IV We build organizational culture based 
on the values and individual needs of 
employees

The company offers its employees the 
opportunities for professional advancement, 
offers trainings, develops talents. It does not 
discriminate based on gender, age, race and 
other dimensions of diversity. Its business is 
based on ethics and values espoused in the 
company.

Principle V We care for the health and safety of our 
employees and end users of our products 
and services

The company cares about safety of the 
product throughout its production cycle 
and use. It properly protects data and 
information, especially relating to customers. 
It trains employees and takes corrective 
and preventive actions to ensure safety of 
employees in the workplace.

The Code of Responsible 
Business: Do companies 
implement its principles?
Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PwC

Currently, there are a number of standards for corporate social responsibility. The 
best known and most commonly used by companies are international guidelines 
recognized and implemented in many countries around the world. On one hand, 
this allows for comparison of CR activities implemented by companies in different 
countries, on the other hand, it prevents taking into account the specificity and 
challenges of individual countries.

The Code of Responsible Business has been designed to take advantage of the 
benefits arising from the fact that companies around the world apply the same 
standards, but also to consider the specificity of Poland and challenges relevant 
to Polish entrepreneurs. Therefore, on one hand, it is based on the internationally 
recognized guidelines on responsible management, such as:

• Global Compact Principles,
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises,
• Global Reporting Initiative Guidelines,
• ISO 26000,
while on the other hand, it focuses on the issues identified as essential ones by 
Polish entrepreneurs in a survey commissioned by the Employers of Poland under 
the Coalition for CR project in 2010.

Nine principles of the Code of Responsible Business are therefore consistent with 
the standards set out above, but the priorities and issues covered by individual 
principles are adapted to the Polish specificity, challenges facing the business, and 
expectations of stakeholders.

The Code is a document of general application, while its principles should be met by 
all companies, regardless of the sector in which they operate.
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Manual for the implementation of the of Code of Responsible Business contains 
elaboration on its principles. Each principle is discussed and its benefits are pre-
sented, but most of all, there are proposed specific actions to be taken by a company 
for the implementation of the principles, along with examples of good practice.

Corporate responsibility requires, however, an approach that takes into account 
the challenges of industry. Therefore, the manual for the implementation of the 
Code of Responsible Business contains a second part which relates to the six sec-
tors: pharmaceutical, fuel and energy, financial and insurance, IT, construction and 
FMCG. This section describes the issues specific to the given sector, together with 
an indication of why they are relevant to the sector, and what specific actions the 
company may take in respect to responsibility in the given area.

Signing the Declaration of compliance with the Code by the company representa-
tive constitutes confirmation of compliance with the Code of Responsible Business. 
Signing the Declaration is voluntary, and the company may do so at any time. The 
content of the Declaration is available on the project website: www.koalicjacr.pl.

Selected companies that signed the Declaration undergo verification of compliance 
with the Code. At the turn of 2011 and 2012, such verification was carried out by 
PwC in over 30 companies.

“Corporate responsibility requires, 
however, an approach that takes 
into account the challenges of 
industry.”

Manual for the implementation of the Code 
of Responsible Business

Declaration of compliance 
with the Code

Principle no. Principle Description of the principle

Principle VI We conduct business on the basis of trust 
and partnership

The company complies with the principles of 
free competition, its relations with business 
partners are based on ethics. It opposes 
corruption, both in its operations and among 
partners. It does not use its market position 
to its advantage, particularly in relations with 
suppliers. It conducts lobbying activities in 
accordance with applicable laws and good 
practices.

Principle VII We provide a reliable way of 
communication and responsible 
marketing activities

The company cares about the reliability and 
completeness of marketing communications, 
it avoids discrimination and stereotypes. 
Communication is based on the specific facts 
and figures, it is recognized in all the relevant 
information, it provides access to information 
for all stakeholders.

Principle VIII We create and develop products and 
services in response to new social and 
environmental challenges

The company, while creating or developing 
products, pays attention to the social needs 
and environmental protection, both in the 
production process, the product itself and the 
packaging. It ensures that its products are 
available to all, including the disadvantaged. 
It upgrades infrastructure, it includes these 
groups in its price lists.

Principle IX We protect the natural environment The company reduces consumption of raw 
materials, it effectively manages waste, 
reduces greenhouse gas emissions. In its 
activities, it takes into account the risks 
related to its impact on the environment and 
biodiversity. It reduces the negative impact 
on the natural environment.

The Code of Responsible Business: Do companies implement its principles?

Table 2. Principles of the Code of Responsible Business
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“It is surprising that companies obtained only few 
points under the principle of ethics, partnership 
and fair market practices.”

At the same time, among the companies that received a higher number of points un-
der this Principle, there can be identified interesting and innovative solutions, such 
as green credit line offered by Bank Ochrony Środowiska, r-PET bottles (containing 
resin derived from recycled PET bottles) made by Coca–Cola HBC, and Tchibo Fair 
Trade Espresso at the Tchibo stores. This in turn confirms that the CR leaders already 
implement a variety of interesting solutions; it is well worth to create space for them 
to share their knowledge and good practices with other companies.

A small number of points obtained by companies under the first principle may, in 
large part, be due to the fact that companies do not perceive their role and respon-
sibility to promote corporate social responsibility, also within their supply chain. 
Few companies require responsible conduct from their business partners, analyse 
them in this regard, or recognize ethics and environmental criteria for the selection 
of suppliers. Many companies do not undertake educational activities related to CR, 
both inside and outside the organization. Only one company received the maximum 
number of points under this principle.

It is surprising that companies obtained only few points under the principle of eth-
ics, partnership and fair market practices. Even though many companies declare 
compliance with the ethics principles, in majority of companies these are not writ-
ten down and there are no mechanisms for employees to report their violations. In 
some of the analysed companies, even if the relevant documents exist, only part of 
the staff was familiarized with them. Without clearly defined rules, providing frame-
work for acceptable conduct of employees and other stakeholders, it is difficult to 
define further principles on responsible management.

At the same time, companies lack appropriate procedures and policies on anti-
corruption (e.g. policy on participation in public life and lobbying), and these issues 
are not included in the employee trainings. Almost none of the analysed companies 
holds a register of the received gifts.

The results of verification conducted in 33 companies1 show that their biggest chal-
lenge is to get a significant number of points under Principle VI (We run our business 
on the basis of trust and partnership) and Principle VIII (We create and develop 
products and services in response to new social and environmental challenges). 
The analysed companies also experienced problems with Principle I (We establish 
standards and provide education in the area of responsible business).

How do companies 
implement the principles 
of the Code of Responsible 
Business?

These results confirm that in many cases the measures undertaken by companies 
and defined by them as the CR activities do not go beyond legal requirements. In-
novative approach to social responsibility, based on creating or developing products 
and services that take into account environmental and social issues, has not been yet 
appreciated and applied by companies. Forty five per cent of the analysed compa-
nies obtained less than 20 points for this principle (out of 50 possible) and none ob-
tained the maximum amount of points. This shows that companies lack the aware-
ness associated with the CR-offered potential when it comes to the development of 
products and services, both for themselves and for potential new target groups.

1 In the period July 2011 - June 2012

Graph 2. Average score for a given principle

The Code of Responsible Business: Do companies implement its principles?
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While analysing the level of implementation of the Code of Responsible Business, 
the results of Principle IX of the of Code of Responsible Business should also be 
mentioned, as this was the only principle relating to environmental issues. Although 
for some sectors, such as energy or construction, it is an essential principle, only 
one of the analysed companies obtained the maximum number of points under this 
principle, while 20% of the analysed companies received less than 20 points.

At the same time, the companies showed a number of interesting solutions and 
good practices in this area. For example, CEMEX installed systems for recycling 
water and aggregates in concrete factories, it also implements educational program 

“We build a future in harmony with nature!”; Jastrzębska Spółka Węglowa is working 
on the use of methane as a by-product of the extraction of coal for energy purposes 
for residents; and Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM operates 
the Natural Energy Fund, a recurrent grant contest awarding the best ideas for the 
environmental protection of the region. Any person from the regions covered by the 
program may report an idea contributing to the protection of the environment.

For each of the Code principles, there was a number of minimum points needed to 
be obtained in order to assume that the company fulfils the requirements of the 
principle. The minimum for each principle was determined individually, taking into 
account the specificity of the principle and issues it relates to.

Meeting the minimum 
requirements

Graph 3. Average scores for a given principle in respect to the minimum 
for a given principle (n=33)

Poor results achieved by companies under this principle confirm that despite the 
fact that most companies are aware of the need to respect the principles of busi-
ness ethics, the lack of legal regulations laying down requirements for adequate 
policies, procedures and mechanisms causes that such documents are not created 
or implemented in the companies.

The analysed companies are the most efficient in meeting the requirements under 
Principles III (We respect our employees, providing them with suitable working 
conditions), V (We care for the health and safety of our employees and end users 
of our products and services) and VII (We provide a reliable way of communication 
and responsible marketing activities).

The issues covered in the third principle relate to the basic aspects of the workplace, 
including the provision of appropriate working conditions and employee rights. In 
Poland, most of these issues are regulated by the labour law. It is important in so 
far that also the matters set out in Principle IV (We build organizational culture on 
the basis of values and individual needs of the employees) relate to the relationship 
with employees, but they refer to issues of diversity, employee development, and 
therefore the more advanced aspects, some of which are not regulated by law. The 
point average for this Principle is about 1/3 lower than for Principle III. This is con-
firmed by the fact that the measures undertaken by some companies are limited to 
the issues covered in Poland by legal regulations.

Similarly, issues of health and safety of both employees and users of products and 
services are covered at some length in the legislation. Therefore, on one hand, the 
high number of points obtained by companies is satisfying, but on the other hand, 
it could be expected to be closer to the maximum value.

The result of Principle VII surprises positively, as it deals with reliable communication 
and responsible marketing. Although most companies have not formulated their own 
codes of responsible marketing, some of them initialled external codes of this type, 
such as the Code of Ethics in Advertising. Some companies are also trying to fulfil 
trade requirements for responsible marketing and sales. For example, Totalizator 
Sportowy was awarded the level 3 certificate by the World Lottery Association. To 
receive it, the company had to comply with the rules set by the organization in respect 
to responsible sales and marketing of its products.

It should also be noted that despite the lack of written internal rules on responsible 
marketing, the majority of surveyed companies did not report any complaints relat-
ing to marketing transfers, both in terms of compliance with regulations and good 
market practices, while complaints raised in relation to the analysed companies 
(such as to the Council for Ethics in Advertising) were dismissed.

The Code of Responsible Business: Do companies implement its principles?
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While analysing specific subject areas, it is worth to indicate the main issues in which 
the companies should strengthen their activities:

•     Ethics - many companies lack written ethics policies, almost none of them have 
ethical systems enabling employees to freely report violation within the organiza-
tion

•    Diversity management - in many companies there are differences in the level of 
remuneration for men and women, for some of the analysed companies a major 
challenge is age management, as a generation gap among the personnel can be 
observed

•    Responsible supply chain - few companies build comprehensive approach to re-
sponsible supply chain. Despite the fact that the requirements in respect to sup-
pliers increasingly include issues such as health and safety, few companies analyse 
their suppliers in terms of ethics and human rights

•    Corruption - most companies do not have policies or procedures relating to par-
ticipation in public life or lobbying, few conduct trainings on anti-corruption, while 
companies that conduct such trainings often involve only managers.

Observations based on the conducted analyses confirm the results of earlier studies 
on corporate social responsibility, for example, contained in the report “Evaluation 
of the implementation of corporate social responsibility standards” prepared by 
SMG/KRC and PwC for the Polish Agency for Enterprise Development at the end 
of 2011. The main conclusions of the report’s authors pointed mainly to the lack of 
company’s knowledge and awareness of corporate social responsibility, as well as 
the consequent lack of strategic approach to manage these issues.

While analysing the results obtained by companies, it can be noted that for most of 
the principles for which the minimum requirements were defined at a low level (10 
points), the results obtained by companies were quite low as well. This confirms the 
fact that many companies meet the basic requirements covered by international 
guidelines and standards, which in Poland are often governed by law, but not much 
more.

An exception here is the already mentioned Principle VII relating to communications 
and marketing, where the difference between the minimum and the average result 
for the analysed companies is the highest among all the principles and amounts to 
30 points.

For none of the other principles, the difference between the minimum and the aver-
age results obtained by the analysed companies amounted to more than 20 points, 
while the smallest difference is noted for Principle IX (12 points). Principle IX as the 
only one covers all issues related to environmental protection, including education 
and promotion of pro-ecology attitudes, reduction of raw materials consumption 
and emissions, as well as implementation of environmentally friendly technolo-
gies. Analysis of the company results took into account the profile of its activities 
and the adequacy of individual requirements. Yet, despite the fact that there were 
analysed companies from sectors for which environmental protection is an essential 
aspect business-wise, only one company was able to obtain the maximum number 
of points under this principle. This confirms that it is worth to draw companies’ at-
tention to their awareness in the field of environmental protection and undertaken 
measures.

Analysis of a dozen of companies in respect to the Code of Responsible Business 
allowed not only to show statistical data, but also to observe some general phe-
nomenon taking place in majority of the verified companies:

•    Most companies do not have a strategic approach to responsible management. 
Activities are often undertaken in a number of areas, but they are not analysed 
in relation to the organization’s business objectives, also no long-term goals are 
defined for them to be achieved. 

•     Companies do not report many issues covered in the Code and identified as es-
sential for responsible management. In many cases, obtaining data necessary to 
verify compliance with the principles of the Code of Responsible Business proved 
to be a difficult and time-consuming task. 

•   The companies take a number of actions unaware, not only that they do not call 
them social responsibility, but also they do not manage them knowingly.

What are the main 
conclusions of the 
verification?

The Code of Responsible Business: Do companies implement its principles?
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Responsible Business Leaders competition: Two editions in summary

The idea and assumptions 
of the competition

“We also noticed the need for a different 
approach to large, small or medium-sized 
companies. Smaller companies often act 
responsibly, but on a smaller scale, in the 
local market.”

The Responsible Business Leaders competition favours above all sector specificity 
- which means that the winner should fully meet the standards of responsible busi-
ness, especially in the context of the sector in which it operates. For the companies 
participating in the competition it is important in so far that it was the first competi-
tion in Poland where companies with the same profile, from one industry, competed 
with each other on the field of corporate responsibility. We also noticed the need for 
a different approach to large, small or medium-sized companies. Smaller companies 
often act responsibly, but on a smaller scale, in the local market. Unfortunately, it 
may not be compared and correlated with the CR activities of a group or company 
with international scope. Thus, in the second edition we created additional catego-
ries dedicated to these groups of companies.

Patrons of the project, and thus the competition, are companies which formed the 
“Coalition for Corporate Responsibility” in 2010: Orange Polska, Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo, Hochtief Polska, GlaxoSmithKline, Danone, PZU. These 
patron companies did not take part in the competition as participants and their 
representatives did not sit in the evaluating committees, which was clearly stated 
in the Competition Rules. Representatives of the patron companies took an active 
part in developing the assumptions and methodology of the competition, for which 
we would like to thank them on behalf of the organization Employers of Poland.

Responsible Business Leaders 
competition: Two editions 
in summary
Katarzyna Rózicka, Employers of Poland

We have already said a lot about the Responsible Business Leaders competition. 
However, its essence is still to date. As a person who had the pleasure to coordinate 
works related to its preparation and implementation from start to finish, I can say 
with satisfaction that since the first edition, the competition has lead the way of 
such initiatives in Poland.

We started from scratch; we needed the most basic assumptions and goals, such as 
how we imagine a responsible business leader, what categories we want to promote, 
how to evaluate? We calculated that in Poland there are more than a few dozen 
contests relating to the CR topic, so the challenge was to develop another one with 
equally strong foundations as those enjoying the most interest of the companies, 
but at the same time one that distinguishes itself from them.

The key to success in many competitions is the methodology. In this competition, it 
was developed after months of analysis of other similar initiatives from Poland and 
abroad, consultations with a wide range of companies, representatives of govern-
ment and non-government sectors. The process of valuation consisted of a number 
of stages, it complied with the best principles of transparent selection of winners, 
while outstanding specialists in their fields were invited to conduct valuations.
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rich knowledge and experience in the field of corporate social responsibility, as well 
as knowledge of specific sectors in which the prizes are awarded. The second stage 
of the evaluation was the assessment by the Competition Awarding Committee.

The task of the Committee was to identify and validate the winners of the competi-
tion in each sector category from among the companies highest-rated by the Council 
of Experts. The jury was chaired by the President of the Employers of Poland Andrzej 
Malinowski. The composition of both evaluating bodies was the result of consulta-
tions and proposals of project partners. The involvement of the Committee, as well 
as the Council of Experts, in our initiative is an extremely valuable contribution to 
the development of the idea of responsible business in Poland, while comments and 
recommendations from their work were used as a guide for the next editions of the 
competition.

Initially, at the competition announcement stage, we assumed awarding Leaders 
in six sectors and in general category. However, this was verified on the basis of the 
applications received. In both editions of the competition, we created a general cat-
egory for companies whose activities go beyond the six sectors. We wanted the com-
petition to be open to all interested companies. In addition, during the second edition, 
we dedicated special separate categories for small and medium-sized enterprises.

Category Number of entries in 2011 Number of entries in 2012

General 6 13

Medium-sized enterprises 2 5

Small-sized enterprises 2 4

FMCG 3 7

Construction 7 6

Financial 5 6

Fuel and energy 8 3

IT 1 1

Pharmaceutical 0 0

Table 3. Number of entries in the Responsible Business Leaders competition in two editions

The first condition to formally enter the competition was to complete the registra-
tion form. It was developed on the basis of the Code of Responsible Business, which 
is designed to assist companies in implementing standards of corporate social re-
sponsibility. The Code, in turn, is based on the results of studies on CR, conducted 
on behalf of the Employers of Poland, and the four largest international standards 
relating to responsible business: Global Reporting Initiative, ISO 26000, OECD 
guidelines, and the principles of Global Compact. Through research, we became 
familiar with the challenges faced by Polish enterprises relating to responsible busi-
ness and we could adjust those standards to Polish circumstances.

The application form, completed by companies interested in participating in the 
competition in both editions, was very demanding. The range of questions also 
testified to the level of difficulty of the form. It involved all of the company’s business 
activities and the most important processes in the enterprise. Thus, the companies 
often involved several persons from different departments to complete it.

Another important element of the competition entry is to declare that the company 
conducts business in a responsible manner and in accordance with a set of principles 
contained in the Code of Responsible Business. The Code comprises nine principles 
relating to different areas of operation which have been recognized as essential for 
development of the idea of responsible business in Polish companies. These nine 
principles of the Code coincide with the spheres of business activities of the com-
pany and the range of questions in the competition form was consistent with them. 
As a result, competition has strong and compact basis, it ensures comparability of 
the measures taken by Polish companies, and we are confident that the scope of 
the questions in the application form encompassed all relevant aspects of business 
activity of the companies.

Formal evaluation was carried out by the CSR Team of Employers of Poland, while 
the first stage of the merits assessment took place in the framework of the evalua-
tion committee - the Council of Experts. Council of Experts evaluated applications in 
accordance with the evaluation card comprising basic criteria and additional criteria, 
exclusively dedicated to a given sector. The maximum number of points to win was 
100, including 70 points for the basic criteria, and the remaining 30 for the additional 
criteria (sector-related). Out of concern for the quality and reliability of evaluation, 
each entry was evaluated by two Experts, while their averaged grade formed the final 
rating awarded to the company. Council members are characterized by a particularly 

Methodology of the 
competition

Evaluation of applications 
and selection of successful 
companies

Responsible Business Leaders competition: Two editions in summary
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CR Trainings: Education of employees as the basis for the implementation of CR in company

•   What are the benefits for the company and employees of conducting business 
responsibly?

•   What are the differences between PR and CR?
The training was targeted at micro, small, medium and large enterprises. Each 
company could declare participation of any number of employees. The training cor-
responded to de minimis aid, which meant that prior to applying for participation, 
it was obligatory to check if the company has not exhausted the available pool of 
aid available over the two previous years. The market cost of the employee training 
was PLN 78.08.

In total, dozens of companies benefited from the training. A big positive surprise for 
us was to see companies interested in training a few hundred employees. This was 
the scale of action we wanted. But it was not a rule, and in some companies, the CR 
training was interesting only to persons who dealt with this issue on an everyday 
basis as a part of their job.

Trainings implemented under the “Coalition for Corporate Responsibility” project 
formed a unique opportunity to raise the employee awareness on CR. They brought 
mutual benefits, both to the company and its employees. On one hand, the com-
pany received access to free and substantively highly acclaimed training. Often, 
companies that had authorized participation of their employees in the training 
incorporated the trainings into the existing development program in the company. 
For some companies making use of the training was the next step on the road to 
develop and implement a CR strategy or to draw a CR report. We were positively 
surprised by additional initiatives implemented by companies while encouraging 
employees to participate in training. For example, each participant could present 
his/her own project to support the local community, for which the company pro-
vided a grant. The companies which cared about the CR education of their employ-
ees also benefited from trainings, among others due to the requirement set by a 
given international standard. On the other hand, employees had the opportunity 
to learn more about the concept which was close to the company, to learn of sec-
tor’s responsibility in which their employer operates, or competitor activities in this 
regard. Employees could take advantage of external training, log on the platform 
at any time, and download a completion certificate from the platform after com-
pleting the training.

We tried to design the e-learning platform and training program so that they are 
best suited to the needs of Polish companies. It was the result of many months of 
work and consultations. So far, this has been the only online employee training on 
CR in Poland. We are pleased with the final result of a few thousand people who 
have completed the training.

CR Trainings: Education of 
employees as the basis for the 
implementation of CR in company
Katarzyna Rózicka, Employers of Poland

The assumption that guided us while designing an online CR training was simple 
- we want company employees, regardless of their position or specialization, to 
know what the responsible business conduct is about, at least at a basic level. 
This approach allowed us to meet one of the key objectives of the “Coalition for 
Corporate Responsibility” project relating to building awareness on responsible 
business in Polish enterprises. The trainings were also designed to improve imple-
mentation of corporate responsibility standards in companies.

Company employees formed another group, in addition to companies, stakeholders 
and the general public, which under the project had the opportunity to enhance their 
knowledge on responsible business, become familiar with the related challenges for 
the sector, and review good practices in country and abroad. It was the first series of 
e-learning courses of this kind in Poland devoted to CR for company employees.

Each participant received individual access to the e-learning platform. The training 
consisted of two modules - section presenting general information about CR, such 
as definition and understanding of the concept, standards and norms, specificity of 
CR implementation in Poland and abroad, as well as a sector-related section, which 
included discussion of the challenges and good practices in the context of the sector. 
The trainings started with a pretest and ended with achievement test. For passing 
the test, the participants received a certificate.

Through the training, the employees learnt:
•    How do Polish and foreign companies implement CR policies?
•   What tools will help in implementation of the principles of corporate social respon-

sibility?
•   Which standards and certifications have a positive impact on implementation of 

CR policies?
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The merits’ patrons on the Coalition for CR

And from a personal perspective, the opportunity to work with people who shape the 
CR strategies in the sectors’ leading companies, such as Orange or PGNiG, and with 
experts from the Employers of Poland and PwC was to me a great benefit of partici-
pating in the works of the Coalition. It was a valuable and inspiring collaboration!

HOCHTIEF 
Polska
Maria Piłat, Management 
Board’s Plenipotentiary 
for Public Relations

„Increasing public opinion’s knowledge and awareness on corporate social responsi-
bility and its role in the economy” - this is one of the goals of the Coalition for CR. If 
we combine it with a number of long-term activities and inter-sector nature of the 
program, it is hard not to support such an idea.

With such a combination, we expected an opportunity for sharing experiences and 
mutual learning among both, the merits’ patrons and other companies joining the 
group of the Coalition members. And we were not disappointed. A good example 
is the best teacher. Thus, we took advantage of verification in the form of audit 
conducted by merits’ partner of the Coalition, the company PwC. We have not un-
derwent such a detailed audit examining the area of CR before. It is due to its results 
and conclusions that we decided to undergo successive verifications, including par-
ticipation in a survey for the „List of Socially Responsible Companies 2012” - ranking 
organized by the „Dziennik Gazeta Prawna”, the Kozminski Academy, PwC and FOB. 
The measures implemented under the Coalition for CR helped us to open new routes 
of communication - in the information society it is an unquestionable advantage.

The merits’ patrons on the 
Coalition for CR

Pharmaceutical companies, operating in the sphere of protection of human health 
and life, are subject to specific requirements and social observations regarding the 
manner in which they carry out their business. These expectations are focused on 
the safety of medicinal products, campaigns promoting health care, research on new 
medicines or conformity to marketing ethics.

Many companies in the pharmaceutical sector are aware of the importance played 
by the issue of public trust in our industry. In this context, demonstrating respon-
sible conduct should be an integral part of the company’s business strategy. Many 
companies take these aspects into account in their business activities. For example, 
the direction of their CR activities is genuinely defined by programs aimed at rais-
ing health awareness of Poles or raising standards of transparent and trust-based 
cooperation with the environment of medical professionals. Certainly, the desire to 
widely promote this approach among companies, but also to show what corporate 
responsibility may and should rely on, was one of the reasons why we joined the 
group of companies founding the “Coalition for Corporate Responsibility” at the 
Employers of Poland.

By joining the project of establishing the Coalition, we wanted to build a program 
focusing on the specifics of individual sectors. The CR strategy of a telecommunica-
tions company is quite different from the strategy of a pharmaceutical company, thus 
indications for entrepreneurs in these sectors should also be different. To date, no 
project has treated this issue in a similar way.

A highly valuable part of the project was for us the opportunity to conduct surveys 
among the various stakeholders of the pharmaceutical sector. The collected informa-
tion was used not only to create the Code of Responsible Business within the Coali-
tion, but it was an extremely useful source of ideas for GSK while developing our CR 
strategy and the first social report. The report and strategy were prepared in such 
a way as to meet the demands of our environment. Hence, the opinions which we 
managed to get on the perception of the sector activities and the desired directions 
of its development to suit the needs of the environment constituted a very important 
starting point.

GlaxoSmithKline
Justyna Czarnoba, Corporate 
Communications and CSR 
Manager

For several years, Orange Polska has been integrating the idea of corporate social 
responsibility into our everyday business practice and the relations with social en-
vironment. We actively participate in the discussion on CR in Poland and we are 
eager to share our experiences and good practices. Thus, in 2009 we decided to 
launch a project to promote the idea of CR among other companies in Poland. Our 
aim was to provide other companies with practical knowledge on corporate social 
responsibility - in the form of educational materials, tools, advice, and showcase of 
good practices. We turned to the Employers of Poland - one of the most important 
organizations bringing together entrepreneurs in Poland. Our idea was received 
very well, and soon we invited to cooperation other companies implementing the 
ideas of CR in their sectors. This is how the „Coalition for Corporate Responsibility” 
was established.

From the beginning, the Coalition meant for us „cooperation” - joint development 
of the program’s objectives, action plan and finally - their mutual implementation. 
We also tried to inscribe dialogue and openness into the project. Therefore, we 
started by asking our stakeholders about the challenges faced in Poland by socially 
responsible companies. Also the Code of Responsible Business was the result of 
workshops and meetings with representatives of the business world.

Orange Polska
Monika Kulik, CSR Expert
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Under the „Coalition”, we not only integrated companies centred around the idea 
of CR, but we also set ourselves the goal for our Code to include major international 
CR standards - ISO 26000, OECD, Global Compact and GRI.

Our program assumption also involved its „practicality”. On the basis of experiences 
of our parent companies, we tried to develop educational tools and materials that 
might be useful to other companies, including small and medium-sized. Thus, to-
gether we have developed not only the Code of Responsible Business, but also the 
implementation manual together with good examples from different companies. 
What is new in it, as well as characteristic for the entire project - is a division into 
sectors: construction, pharmaceutical, financial and insurance, FMCG, fuel and en-
ergy, and IT. With „sector-specificity” we could show that CR is inextricably linked to 
business, that it is a response to specific social challenges facing a given sector.

For the coalition participants, this project is a valuable experience, an opportunity 
to take a closer look at our sectors in the context of social expectations, sharing 
experiences, learning from one another. I hope that it also brought positive results 
to other participants - practical knowledge and tools to build a company socially 
responsible for employees, customers, partners, investors, suppliers, social and 
natural environment.

I am glad that Orange Polska belongs to the Coalition for CR, and that in this project 
we were able not only to share our experience in building and implementing the CR 
strategies, but also to learn a lot from other partners.

A few years ago, precisely in 2009, PGNiG, as the first company in the fuel and ener-
gy sector in Poland, decided to implement a comprehensive strategy for sustainable 
development and corporate responsibility, covering the entire PGNiG Capital Group. 
A lot has changed since then, new business challenges emerged, the company and 
its surroundings evolved, and today we are on the eve of its update. Still, it is impor-
tant that it is then that our company began to think systemically and strategically 
about responsible business.

I mention this because at about that time, PGNiG joined two companies - Tele-
komunikacja Polska, and GlaxoSmithKline - which as the company members of the 
Confederation of Polish Employers (as the Employers of Poland was then called) 
wanted to create a program which main objective would be to popularize the idea 
of CR in Poland. Over time, this dream was assuming an increasingly structured 
shape, based on the experience of our companies, meetings and discussions within 
the framework of the Employers of Poland and cooperation with PwC.

The group of the founding members was joined by three other companies that 
wanted to promote the idea of social responsibility in their sector, so that it even-
tually covered the six sectors. Under the “Coalition for Corporate Responsibility” 
project, there was carried out an interesting research, there were developed vari-
ous tools to facilitate the implementation of CR in companies, namely the Code of 
Responsible Business and manual, e-learning trainings, while the first Responsible 
Business Leaders competition was held last year.

This way materialized the idea which, I hope, will reach wider audience. I think that 
each of the Coalition members enjoys each new partner, because it means that the 
standards of responsible business are becoming increasingly popular in Poland. 
And this benefits each and all companies. I keep my fingers crossed for the further 
development of the Coalition, although I think the idea will evolve in time to better 
suit Polish specificity and current market conditions.

Polskie
Górnictwo 
Naftowe 
i Gazownictwo SA
Marzena Strzelczak, 
Management Board’s Proxy 
for Sustainable Development 
and Corporate Social 
Responsibility Strategy

The merits’ patrons on the Coalition for CR

Participation of PZU in the „Coalition for Corporate Responsibility” project is a re-
sponse to contemporary social, environmental and economic challenges. Currently, 
the main goal of many companies is implementation of principles of corporate social 
responsibility. These objectives can be achieved, among others, by developing CR 
tools and standards, thanks to the involvement in such projects. I am convinced that 
such initiatives are valuable for two reasons. Firstly, they play a considerable role in 
the broader education in the field of CR, and secondly, in a very practical way, they 
help the companies involved in the project to implement the highest standards of 
CR. For PZU, a leader in implementing the strategic CR measures on the insurance 
market, participation in the Coalition is a natural step of responding to the increas-
ingly high social standards set by the market.

PZU
Piotr Glen, 
Head of Sponsorship, 
Prevention and CSR Team
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The future of CR and establishing coalitions

„An example of an international 
initiative promoted by the European 
Commission and initiated this year in 
Poland is the Diversity Charter”

We note that coalition activities, designed to promote and implement CR on the 
Polish market, are very often part of international initiatives and/or they are carried 
out with the support of EU funds. The programs involve a very broad and com-
prehensive approach to sustainable development, they focus on reaching out to 
selected groups, while social dialogue plays a significant role in their implementa-
tion. A still important element in these activities is also the need for sharing good 
practices, both the domestic as well as solutions and trends from abroad. Often 
such activities are initiated by international organizations, chambers of commerce 
and trade, such as British-Polish Chamber of Commerce, which allows the transfer 
of knowledge in the area of CR from the UK, or French Chamber of Industry and 
Commerce, which set up a committee on CR this year.

An example of an international initiative promoted by the European Commission and 
initiated this year in Poland is the Diversity Charter4. The project, already present in 
8 countries of the European Union, aims to implement a policy of equal treatment 
and diversity management, as well as an active prevention of discrimination and 
harassment in workplace. By signing the card, companies, NGOs, institutions, uni-
versities, and local governments voluntarily undertake to respect the diversity of all 
employees and not to discriminate on grounds of sex, age, disability, health status, 
nationality, gender identity, family status or lifestyle. Coordinator of the Diversity 
Charter in Poland is the Responsible Business Forum under the patronage of the 
office of the Plenipotentiary for Equal Treatment, while the Charter’s guardian is 
the company Orange.
4 http://www.kartaroznorodnosci.pl/pl

Activities in the area of corporate social responsibility and conducting business ac-
tivity in accordance with the principles of sustainable development are increasingly 
recognized by companies as an indispensable element of distinguishing them from 
the competition. Numerous competitions, ratings, stock market indices of socially 
responsible companies - Respect Index in Poland - provide framework for compa-
nies to compete also in the area of CR. At the same time, the challenges posed by 
the modern world, their complexity and comprehensiveness cause that extensive 
cooperation not only of business, but also government administration, and non-
governmental organizations may help to develop answers and solutions. Establish-
ing coalitions which consist of representatives of various companies in the same 
industry, different sectors or even different backgrounds, with a specific purpose 
to be achieved together, seems to be the direction that allows the most effective 
contribution to economic and social development while maintaining commitment 
to the natural environment.

One of the precursors of the CR coalitions to achieve common purposes was the 
Global Compact UNDP initiative1. Thanks to the efforts of representatives of this 
organization on the Polish market, coalitions on Climate Change and the Social 
Economy were formed. Among the joint actions for a responsible business-social- 
environmental policy there should be also mentioned „agreements” concluded by 
companies in order to solve a specific problem and set standards, such as „Agree-
ment for Safety in Construction”2. The „Agreement” is implemented in cooperation 
with the National Labour Inspectorate and Polish Association of Construction Engi-
neers and Technicians (PZITB), while the wide-ranging activities were also accom-
panied by an information campaign „Respect life! Safe working at heights”. Polish 
Trade and Distribution Organisation (POHiD) in cooperation with the Federation of 
Polish Food Banks conducted a public campaign „Do not waste food. Think eco”3 to 
convey to the general public, business and public institutions the knowledge about 
the scale, impact and costs of food waste, and how to reduce this occurrence.

The future of CR 
and establishing coalitions
Małgorzata Marek, PwC

1 http://www.globalcompact.org.pl/
2 http://www.bezupadku.pl/
3 http://www.bankizywnosci.pl/187/kampania-edukacyjna-nie-marnuj-zywnosci-mysl-ekologicznie-2011-2013.html
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of science, business, government and non-government organizations discussed, 
among others, the role of managers in building a sustainable global economy, the 
effectiveness of leadership in the face of moral challenges in the political, economic 
and social sphere, the management ethics, and the art of teaching ethics.

Questions about how to meet the challenges of sustainable development, including 
the need to reduce poverty, promote social justice and protect the environment 
were discussed by leaders together with representatives of the private sector, NGOs 
and other groups during the Earth Summit-United Nations Conference on Sustain-
able Development in Rio de Janeiro. Polish delegation presented “Vision 2050. The 
New Agenda for Business in Poland” during the so-called side event. The report 
developed on the basis of cross-sector works and consultations under the auspices 
of the Ministry of Economy, highlights the key challenges and priority areas in which 
the business should take a proactive stance in support of socio-economic transfor-
mation: improvement of social capital, strengthening of human capital, expansion 
of infrastructure, effective management of natural resources, assurance of energy 
security, as well as improvement of the quality of state and institutions.

All activities relating to CR conducted either on a large scale, in collaboration, com-
prehensively, on international and national scale, or internal initiatives of individual 
organizations, have one thing in common - in order to actually be successful and 
contribute to sustainable economic, social, environmental development they must 
be carried out consistently, to be developed and improved, as well as to respond 
to changing realities. The “Coalition for Corporate Responsibility” project was a 
huge step in the promotion and implementation of CR in Poland. The developed 
solutions may provide inspiration and guidance also for those companies that will 
choose to implement the principles of responsible business in future. Organizations 
that joined the Coalition can still work on enhancement of their activities. As lead-
ers in the business community, they can also take an active role in paving the way 
for further sustainable development. There are many challenges; in order to cope 
with them there are needed engaged leaders who will set the tone and lead others 
by example.

Increasing regions’ competitiveness through Corporate Social Responsibility (CSR) 
is another project aimed at increasing awareness and knowledge in the field of social 
responsibility in business among the representatives of small and medium-sized 
enterprises, Marshal Offices, as well as Investors and Exporters’ Service Centres 
(COIE)5. These activities are carried out by Polish Agency for Enterprise Development 
(PARP) under the Swiss-Polish Cooperation Programme. The essence of the project 
is also the promotion of socially responsible entrepreneurs in activities of local gov-
ernments aimed at the development of business and investment, encouragement 
to implement CR by conducting pilot projects in SMEs, organization of competition 
for SMEs allowing entrepreneurs to apply for funding of CR activities related to the 
current activity of the company. 

Interesting initiatives are undertaken and conducted in the subject of Social Econo-
my. During conference “CSR Innovators 2012”, organized by the Harvard Business 
Review Poland, Valeria Budinich - the leader of the Full Economic Citizenship (FEC) 
Initiative6, introduced the concept of hybrid value chain (HVC)7, which provides for 
effective interaction of business and social organizations in the inclusive business 
model. Hybrid value chain allows to integrate innovation and entrepreneurship of 
the business sector with the knowledge and experience of the social sector. The 
main characteristic of this approach is that the interaction takes place in accordance 
with the market rules and it is profit-oriented. At the same time, it has the potential 
to lead to a noticeable social change on a large scale and to ensure the development 
of companies in new markets or to reach new users. In Poland, a step towards bet-
ter understanding between business and enterprises of social economy, and thus 
establishing greater cooperation, is a project Do Business, carried out by the Foun-
dation for Social and Economic Initiatives. The aim of this project is to understand 
the attitudes of business and representatives of social economy enterprises on 
cooperation, identification of major weaknesses and its barriers, and ultimately to 
develop recommendations and solutions that help in establishing the relationship 
between the two sectors.

Among the initiatives for sustainable development a key role is also played by those 
who aim to forecast and identify challenges, not only today, but also those that 
stand ahead, and to develop the solution concepts. Undoubtedly, a platform for 
discussion has been formed for many years by the International Society of Business, 
Economics and Ethics (ISBE), an organization associating nearly all academic cen-
tres for ethics and corporate responsibility, which organizes, among others, world 
congresses on various continents. This year, for the first time the World Congress of 
Business Ethics8 was held in Poland, co-organized by the Leon Kozminski Academy, 
and under the auspices of the Global Compact. Over 400 people from the world 

5 http://csr.parp.gov.pl/index/index/1929
6 Globalnej inicjatywy Ashoki ułatwiającej zawiązywanie partnerstw między przedsiębiorcami społecznymi i prywat-
nymi firmami w celu dostarczania produktów i usług dla małych producentów i ubogich rodzin.
7 http://www.ashoka.org/hvc
8 http://isbee2012.kozminski.edu.pl/

The future of CR and establishing coalitions
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Publikacja została przygotowana na podstawie dokumentacji i aktów prawnych 
aktualnych na dzień 1 września 2012 r. Zawiera jedynie informacje natury ogólnej. 
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawiają w tej publikacji porad księ-
gowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych 
czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji po-
dejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Pracodawcy 
Rzeczypospolitej Polskiej nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie infor-
macji zawartych w tej publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi 
informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko 
i ponoszą  pełną związaną z tym odpowiedzialność. 


