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| Zamiast wstępu

Chciałybyśmy wyróżnić również osoby, które wykazały
się największą frekwencją, aktywnością i zaangażowaniem w ramach prac grupy, są to: Anna Cywińska
(Grupa Sanofi w Polsce), Anna Białkowska (Grupa Żywiec), Monika Kulik (Orange Polska), Katarzyna Mróz
(Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) i Maria
Sieklucka (Provident Polska).

Dziękujemy za wspólną pracę, ten podręcznik jest
kompilacją Państwa doświadczeń i praktyk.

Agnieszka Abec i Magdalena Andrejczuk		
Program Partnerstwa,
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W SPOTKANIACH GRUPY ROBOCZEJ DIALOG I BUDOWANIE RELACJI
Z INTERESARIUSZAMI UCZESTNICZYLI:

W 2014 roku w ramach spotkań grupy roboczej
Programu Partnerstwa pracowaliśmy wspólnie z firmami, Partnerami Strategicznymi FOB, nad zagadnieniem
dialogu społecznego i budowania relacji z interesariuszami. Podczas sześciu spotkań rozmawialiśmy
o takich zagadnieniach jak: przygotowanie, planowanie, wdrażanie – słuchanie, działanie, ewaluacja –
odpowiadanie, dialog z pracownikami oraz dialog
jako wyzwanie – trudne tematy. Każde ze spotkań
było okazją do dyskusji nad praktykami firm
oraz poznania od kuchni różnych aspektów
dialogu społecznego i angażowania interesariuszy.
Niniejszy podręcznik jest podsumowaniem prac grupy
roboczej i materiałów dostarczonych przez przedstawicielki i przedstawicieli firm Programu Partnerstwa.
Kierujemy go zarówno do organizacji, które rozpoczynają proces dialogu, jak też do tych już zaawansowanych w temacie. Podręcznik ma służyć przede wszystkim jako praktyczne narzędzie przejścia od etapu firmy
prowadzącej dialog do etapu firmy w stałym dialogu.
Mamy nadzieję, że posłuży on jako inspiracja i źródło
wiedzy.
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W tym miejscu chciałybyśmy podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w merytorykę spotkań,
przygotowali je i współprowadzili, a przede wszystkim
służyli radą i swoją obecnością, a więc naszym kolegom i koleżankom z Forum Odpowiedzialnego Biznesu:
Marcinowi Grzybkowi, Justynie Kozerze, dr Agacie
Gruszeckiej-Tieśluk, Adzie Gąsce, Mirelli Panek-Owsiańskiej, a także prof. nadz. dr hab. Bolesławowi
Rokowi za inspirującą rozmowę podczas inauguracji
grupy.
Szczególne podziękowania należą się przedstawicielkom i przedstawicielom firm, którzy znaleźli
czas i chęć, aby wziąć udział w pracach grupy roboczej – poniżej wymieniamy wszystkich uczestników
i uczestniczki spotkań. Dziękujemy szczególnie tym,
którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i przygotowali prezentacje, wśród nich są następujące osoby:
Anna Białkowska (Grupa Żywiec), Katarzyna Radecka
(Kompania Piwowarska), Aneta Szczepańska (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.),
Monika Kulik (Orange Polska), Katarzyna Mróz
(Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo), Maria
Sieklucka (Provident Polska), Rafał Rudzki (PwC)
oraz Joanna Bełza-Szewc (RWE Polska).

Luiza Sidorczuk, Antalis Polska
Sylwia Szmidt, BASF Polska
Przemysław Oczyp, CEMEX Polska
Agnieszka Łukasiak, Citi Handlowy
(Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga)
Marzena Karpińska, Fortum Power and Heat
Polska Sp.z o.o.
Anna Cywińska, Grupa Sanofi w Polsce
Maja Kwiatkowska, Grupa Sanofi w Polsce
Anna Białkowska, Grupa Żywiec
Wioleta Marciszewska, Henkel
Dorota Strosznajder, Henkel
Marta Hakenberg, IKEA Retail Sp. z o.o.
Agnieszka Mosiniak-Chołdrych, Kompania Piwowarska
Katarzyna Radecka, Kompania Piwowarska
Katarzyna Wilczewska, Kompania Piwowarska
Monika Jaromin, Leroy Merlin Polska
Natalia Boitot, Leroy Merlin Polska
Katarzyna Cena, Nestlé Polska S.A.
Iwona Konstanty, Nestlé Polska S.A.
Aneta Szczepańska, Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Monika Kulik, Orange Polska
Aleksandra Śmietanko, Orange Polska
Aleksandra Jampolska, Polskie LNG S.A.
Justyna Rymkiewicz, P&G
Magdalena Rzeszotalska, POLPHARMA SA
Katarzyna Mróz, Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA
Adam Czarnecki, Provident Polska
Maria Sieklucka, Provident Polska
Maria Ibisz, PwC
Rafał Rudzki, PwC
Joanna Bełza-Szewc, RWE Polska
Anna Grosiak, Siemens Sp. z o.o.
Michał Guttman, Siemens Sp. z o.o.
Anna Mizerska, Siemens Sp. z o.o.
Daria Murawska, Tchibo Warszawa
Ewelina Wasilewska, Tchibo Warszawa
Marta Marczuk-Komiszke, Tesco Polska Sp. z o.o.
Marlena Czaplak, T-mobile
Justyna Stasińska, T-mobile
Martyna Strupczewska, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

MATERIAŁY I DOBRE PRAKTYKI ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE
PRZEZ NASTĘPUJĄCE OSOBY:
Katarzyna Teter, Bank Zachodni WBK
Dorota Strosznajder, Henkel
Agnieszka Mosiniak-Chołdrych, Kompania Piwowarska
Aneta Szczepańska, Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Monika Kulik, Orange Polska
Aleksandra Jampolska, Polskie LNG S.A.
Justyna Rymkiewicz, P&G

Katarzyna Mróz, Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA
Maria Sieklucka, Provident Polska
Aleksandra Turek, PwC
Małgorzata Marek, PwC
Joanna Bełza-Szewc, RWE Polska
Marta Marczuk-Komiszke, Tesco Polska Sp. z o.o.
Justyna Stasińska , T-mobile
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| Dialog jako sposób
myślenia
rozmowa z prof. Bolesławem Rokiem

Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum
Odpowiedzialnego Biznesu:
Czy zgodziłbyś się z tezą, że jeżeli nie robisz dialogu
z interesariuszami, to znaczy, że nie robisz CSR?
Prof. Bolesław Rok:
— Częściowo się zgadzam, częściowo nie. Wszystko
zależy od tego, jak prowadzi się dialog z interesariuszami. Dla wielu przedstawicieli biznesu jest on
czymś oczywistym, stanowi element normalnej działalności. Dlatego prowadzenie jakiejś formy dialogu
społecznego czy też dialogu z interesariuszami nie
oznacza jeszcze podejmowania społecznej odpowiedzialności. A jednocześnie firmy deklarują swoją
społeczną odpowiedzialność, mimo że żadnego
formalnego dialogu z interesariuszami nie prowadzą.
A nie jest to za szerokie pojęcie? Wszystko jest
CSR-em, wszystko jest dialogiem.
— Jeśli wrzucimy w Google termin „dialog społeczny”, to wyskoczy nam „komisja trójstronna”, ponieważ zgodnie z panującą u nas terminologią dialog
społeczny odbywa się – a przynajmniej powinien się
odbywać – na styku rządu, związków zawodowych
i organizacji pracodawców. Ale nie jest ważna tu
nomenklatura, ważne, czy prowadzimy CSR w sposób partycypacyjny, czy włączamy innych, czy sami
decydujemy o podejściu naszej firmy do społecznej
odpowiedzialności na różnych etapach. Na przykład
czy i o co pytamy naszych interesariuszy.
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Pytamy i ktoś nam odpowie. A my na to: OK,
odpowiedział nam, ale i tak zrobimy swoje.
— To też jest jakaś forma dialogu. Samo robienie
dialogu z interesariuszami jeszcze nie decyduje o naszej społecznej odpowiedzialności. Możemy bowiem
prowadzić dialog z pracownikami w taki sposób, że
od czasu do czasu odbywają się jakieś spotkania. Ale
możemy też w ramach dialogu szukać rozwiązań dla
wspólnego dobra. I to jest już wyższa forma – z tego
wynika, że dialog może mieć wpływ negatywny lub
pozytywny, bądź nie mieć żadnego wpływu. Może
to być również indoktrynacja, na przykład edukacja korporacyjna czasem bywa indoktrynacją, czyli
mówieniem, co z naszej perspektywy jest dobre.
Informowanie też jest dialogiem, mimo że jest on
niesymetryczny.
Jednostronny.
— Dokładnie. Tak jak w tej chwili; informuję, co myślę
na dany temat, ale z drugiej strony próbujemy to konsultować, czyli prowadzimy dyskusję. Można to czynić
lepiej lub gorzej, na przykład wspólnie coś zaproponować albo podjąć wspólnie decyzję, co będziemy
razem robić, a czego nie będziemy robić. A można też
(to jest już najwyższy poziom) od początku przyjąć, że
to, co wspólnie ustalimy, będziemy również wspólnie
wdrażać. Każda z tych form jest dialogiem. Dialog jest
zawsze, pozostaje tylko kwestia, jakiej jakości on jest
i co chcemy tym osiągnąć.

Czy dialog jest więc z poziomu filozofii zarządzania,
czy jednak to narzędzie? Często padają takie słowa,
jak proces, budowanie relacji.

Udało się dlatego, że firma była już gotowa na ten
dialog, to znaczy: dialog przyszedł w dobrym momencie czy też na skutek dialogu firma przyspieszyła i zaczęła się zmieniać?

— Dużo zależy od kultury organizacyjnej i od ludzi,
którzy pracują w danej firmie. Są tacy przywódcy –
— Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć jednoprezesi zarządów, dyrektorzy, kierownicy – którzy
znacznie, ponieważ są to elementy sprzężone. Pouważają: „A co będę pytał, przecież wiadomo, że wy
trzeba powstaje wtedy, kiedy wiemy, czego możemy
i tak nie macie pojęcia. Ja wiem, co jest dobre, a wy
chcieć. Istnieje też sformalizowany proces dialogu
jesteście od tego, żeby to wykonać”. I czasami takie
z interesariuszami według standardów – wtedy jest
firmy są bardzo dobrze zarządzane.
to w zasadzie normalny instrument
Niekoniecznie jest tak, że każde
pozyskiwania informacji zwrotnej
Jeżeli w firmie dominuje
zarządzanie musi być partycypaod szerokiego kręgu interesariuszy.
wizja zarządzania,
cyjne, czasami ludzie do tego nie
Jako pierwszy w Polsce przeprowedług której celem
dojrzeli. Prawdę mówiąc, ja bym się
wadził ten proces British American
działania przedsiębiorstwa Tobacco. Rzeczywiście było to
bał wspólnie podejmować decyzje
w dużych zespołach i uwzględniać
jest realizowanie oczekiwań ciekawe doświadczenie dla wszystje, zakładając, że demokracja jest
interesariuszy, to zasadne kich, a raport, który wtedy powstał,
najwłaściwsza – teraz mamy
stanowi zbiór „rozsądnych”, uzasadjest robienie dialogu.
głosować, czy iść w lewo, czy
nionych – jak to określano – oczekiw prawo. I prawie wszyscy pracowwań wyrażonych w procesie dialogu.
nicy powiedzą, że idziemy w lewo, a ja uważam, że to
Warto przypomnieć, że sesje dialogu odbywały się
droga do przepaści. Ale skoro większość tak uważa,
w 2003 roku, a ze strony BAT proces koordynował
to tam idziemy. Nie zawsze większość ma rację,
Piotr Marczuk. Podczas spotkań cały Zarząd siedział
w związku z tym potrzebny jest mądry przywódca,
i słuchał. To była forma wyławiania pomysłów, wiele
który umie wszystko wyważyć i zastosować. Dlatego
z nich udało się wdrożyć, zmieniło to firmę, ale zmiewedług mnie najważniejszym pytaniem jest nie to,
niło także sposób myślenia Zarządu. Przekonano się,
dlaczego chcę włączyć swoich interesariuszy, tylko:
że można i warto spotykać się z interesariuszami, ze
po co w ogóle dialog jest w tej firmie potrzebny?
wszystkimi istotnymi grupami i ludźmi, a co najważniejsze, że można dość otwarcie rozmawiać o istotCzy dialog jest pierwszym krokiem ku CSR, to znanych dla firmy i społeczeństwa sprawach. Takich
czy musi być realizowany od początku, czy może to
całościowych dialogów jest, niestety, bardzo mało
etap dochodzenia do pewnego poziomu społecznej
w Polsce. Mój znajomy konsultant z Japonii mówił,
odpowiedzialności firmy?
że japońskie firmy prowadzą dialogi z interesariuszami publicznie, odbywa się to w miejscach typu
— Dialog ma – jak każdy instrument zarządzania – czenasza Sala Kongresowa i trwa czasem kilka dni.
muś służyć. Uczestniczyłem kiedyś w procesie dialogu
Zarząd siedzi na scenie i słucha, każdy uczestnik
w firmie Provident i rzeczywiście wnioski z dialogu
ma prawo się wypowiedzieć. Po takim „praniu mówpłynęły na późniejsze zmiany w zakresie informowazgu” zarządowi firma lepiej wie, co ma robić dalej,
nia klientów o możliwości wyboru dwóch ścieżek: poponieważ zadaniem biznesu jest – według Japończyżyczka w domu lub poza domem. Podczas tego dialogu
ków – spełnianie oczekiwań interesariuszy.
firma „usłyszała” coś, co być może już wiedziała, ale
W Polsce poważnie rozmawia się tylko z właścicieladostała silne potwierdzenie, że ważnym elementem
mi kapitału finansowego, bo to przede wszystkim
przejrzystości jest wyraźne informowanie klienta na
ich interes ma być realizowany. Jeżeli w firmie doten temat. Można powiedzieć, że to forma dodatkowej
minuje wizja zarządzania, według której celem dziapresji – firma była gotowa coś takiego wprowadzić,
łania przedsiębiorstwa jest realizowanie oczekiwań
w związku z tym dialog czemuś się przysłużył.
interesariuszy, to zasadne jest robienie dialogu.
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Jeśli zaś przyjmuje się, że zadania są różne w poszczególnych obszarach, to należy dopasowywać
instrumenty do zadań. W przypadku PGNiG prowadzony obecnie dialog dotyczy eksploatacji gazu
łupkowego i przewidywania, że może to być obszar
potencjalnego konfliktu. W związku z tym warto
rozmawiać – niejako profilaktycznie – z przedstawicielami miejscowej społeczności, różnymi zaangażowanymi organizacjami, ale nie ze wszystkimi, którzy
mogą być interesariuszami PGNiG, bo na pewno
jedna Sala Kongresowa by nie wystarczyła. Taki
przykład dialogu jest prosty – jedna grupa, konkretna sprawa, zbiór instrumentów, które pomagają
budować kontakt.

będziemy sprzedawać mniej leków danego asortymentu, ale dzięki temu rozwiążemy istotny problem
społeczny. Jestem zwolennikiem robienia dialogów
na konkretny temat, z których wynika wspólne działanie mające pozytywny wpływ społeczny.
Rozumiem, że jesteś zwolennikiem podejścia narzędziowego, a nie filozoficznego? Wydaje mi się, że
według Ciebie dialog, jeśli służy rozwiązaniu jakiejś
sprawy, jest dobry, a jako filozofia włączania ludzi –
nawet jeżeli są oni nieświadomi i nie wiedzą, czego
chcą – jest zły.

— Czas nałożyć drugą „czapkę”,
czyli profesora od zarządzania i od
To nie znaczy, że dialog
uczenia studentów. Jestem przeJak przekonać, najczęściej zarząd,
konany od dawna, że zarządzanie
żeby jednak wejść w taki ustandama być panaceum na
partycypacyjne jest absolutną
ryzowany proces dialogu?
wszystko, narzędziem
przyszłością zarządzania. Z pewnoCzy są jakieś wymierne korzyści,
czynienia cudów, że ma
ścią do tego dojrzejemy. W Polsce
które taki dialog może przynieść
zastąpić zarządzanie. Nie. jest już kilka przykładów, gdzie
firmie?
To po prostu sposób
udało się to zrealizować – prof.
Ryszard Stocki napisał ze swoimi
— Przede wszystkim trzeba dokomyślenia o zadaniach
współpracownikami na ten temat
nać „przewrotu kopernikańskiego”
biznesu.
ciekawą książkę „Pełna partycypai zamiast umieszczania firmy
cja w zarządzaniu”. Przykładową
w środku tego rysowanego we
formą włączania jest open-book management, czyli
wszystkich raportach koła interesariuszy, uznać ją za
przedstawianie wyników finansowych pracownikom,
jednego z wielu interesariuszy wspólnego wyzwania.
budowanie świadomości pracowników i zwiększanie
Należy uruchomić myślenie, że jest jakaś wspólpoziomu ich motywacji. Ale nie tak łatwo przekonać
na sprawa, że można połączyć zasoby, być może
szefów, że będziemy włączać interesariuszy do
dwóch, trzech firm, różnych organizacji, stworzyć
zarządzania, choć jakieś formy udziału są już praknetwork. Według mnie przyszłością dialogu z interetykowane, na przykład w spółkach pracowniczych,
sariuszami są różne sieci, klastry odpowiedzialności,
w spółdzielniach, czyli kooperatywach. Są różne
czyli koalicje na rzecz danej sprawy. Ciekawe jest
rozwiązania, które zwiększają poziom partycypacji
podejście: mamy razem coś ważnego do zrobienia.
wewnętrznej i zewnętrznej także w „normalnych”
Na przykład problem nadmiernego spożywania
spółkach komercyjnych. W Polsce jest to niezwykle
leków przez pacjentów. Z punktu widzenia firmy
trudne do wprowadzania z wielu powodów. Prezes
farmaceutycznej to dobrze – sprzedajemy coraz
jednego z banków powiedział mi kiedyś: różne rzewięcej, ale właśnie odpowiedzialność społeczna
czy może mi pan opowiadać o interesariuszach, ale
mogłaby polegać na tym, że zastanowimy się, czy
to akcjonariusze są i będą dla mnie zawsze jedyną
to na pewno wszystkim służy. Jest wiele organizacji
wyrocznią.
pozarządowych, branżowych, medycznych, pacjentów, urzędów, firm farmaceutycznych – spróbujmy
Na koniec chciałabym zapytać, dlaczego jednak
rozwiązać ten konkretny problem. Wtedy dialog jest
warto ten dialog z interesariuszami prowadzić.
nie tylko „pogadaniem” sobie, ale wspólnym dzia— Wkładam więc kolejną „czapkę” – założyciela FOB
łaniem – spotykamy się i dyskutujemy, czy możemy
– i powiem tak: kto, jak nie my, ma zmieniać sposób
coś zrobić. Jak pogodzić różne interesy, bo może
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działania firm? Menedżerowie i osoby odpowiedzialne za CSR to jest właśnie ta grupa, która może
walczyć ze wszystkimi złymi praktykami, o których
mówię, i zmieniać rzeczywistość, z którą mamy na co
dzień do czynienia w biznesie. To trudne, ale też potrzebne, aby przekonywać swoich szefów, zarządy,
innych menedżerów, że można angażować różnych
interesariuszy, można próbować uczyć, na czym polega dialog. Im wyższy będzie poziom partycypacji,
zainteresowania, tym lepiej. To jest także edukacyjna misja odpowiedzialnego biznesu, że niekoniecznie
mamy poodejmować decyzje korzystne wyłącznie
dla akcjonariuszy, powinniśmy budować wartość dla
wszystkich interesariuszy jednocześnie. Spróbujmy
pokazywać, że jednak coś w tym kierunku robimy,
inaczej CSR będzie wciąż traktowany przez innych
jako „ściema”. Próbuję zmieniać takie nastawienie już
od 20 lat. Próbuję i mimo że mam mnóstwo negatywnych doświadczeń, to jednak nadal uważam, że
warto zmieniać. W związku z tym byłbym bardzo
wdzięczny, gdybyście odebrali moją krytykę konstruktywnie i potraktowali jako impuls do działania,
bo dobre przykłady mają moc przyciągania innych.
Dlatego tak ważny jest „kapitał interesariuszy” –
zmienia on środowisko, w którym funkcjonuje firma.
Jeżeli CSR to jest wpływ wywierany na społeczeństwo (zgodnie z definicją Komisji Europejskiej), to
rzeczywiście ten wpływ wywieramy właśnie przez
budowanie kapitału interesariuszy. To trudna,
mozolna droga, ale dlatego trzeba próbować robić
to coraz lepiej, aby nie tylko trzy, cztery przykłady
dialogu były naprawdę warte upowszechniania.
Jednocześnie należy pamiętać, żeby się nie porywać
od razu na dialog o wszystkim i ze wszystkimi, tylko
zaczynać od włączania różnych grup w proces konsultacji i podejmowania decyzji. Najłatwiej zacząć od
płaszczyzny społecznej, czyli relacji z organizacjami
pozarządowymi. Zamiast mówić NGO, że mamy
priorytety w strategii zaangażowania społecznego,
trzeba się otworzyć i poszukać wspólnie celów i zaplanować sensowne działania. Możemy nie wiedzieć,
jakie są istotne problemy społeczne, więc posłuchajmy, a potem pomyślmy, co razem możemy zrobić,
jak zaangażować kolejnych partnerów. Siła takiego
pozytywnego działania, zjednoczenia się wokół
wspólnej sprawy powoduje, że mocniej przyciąga się
innych do danej inicjatywy. Jeżeli koło zamachowe

zaczyna się kręcić, to pojawiają się nowi partnerzy
i nowe zasoby. Wspólnie można zrobić więcej, ale
żeby zbudować duże i „wpływowe” partnerstwo,
trzeba mieć odwagę, żeby w ogóle rozpocząć takie
działanie. Żeby gdzieś dojść, trzeba zacząć iść.
To nie znaczy, że dialog ma być panaceum na
wszystko, narzędziem czynienia cudów, że ma zastąpić zarządzanie. Nie. To po prostu sposób myślenia
o zadaniach biznesu. CSR nie na tym polega, żeby
raz na dwa lata posłuchać przyjaznych interesariuszy i później próbować realizować pewne uzasadnione oczekiwania. CSR to rozwiązywanie istotnych
wyzwań społecznych.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa odbyła się podczas inauguracji 6. edycji grup
roboczych Programu Partnerstwa pt. Dialog społeczny
i budowanie relacji z interesariuszami 22 stycznia 2014
roku w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Transkrypcja: Michał Majka, ambasador Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Prof. nadzw. dr hab. Bolesław Rok –
dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, dyrektor naukowy Studiów Podyplomowych
„CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”,
wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Pionier
CSR w Polsce: współorganizował pierwszy dialog
z interesariuszami (2001), wdrażał pierwszą strategię CSR (2002), opracował pierwszy firmowy Raport
CSR (2003). Współzałożyciel Centrum Etyki Biznesu
(1999), Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2000),
Global Compact Polska (2001) i Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN (2002). Narodowy ekspert
ds. CSR w Komisji Europejskiej (2003–2007), doradca
UNDP (od 2006). Autor Rankingu Odpowiedzialnych
Firm dla „Dziennika Gazety Prawnej” (od 2007).
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| Kapitał interesariuszy
w budowaniu kultury
dialogu
Permanentna nieufność – tak można zdiagnozować
poziom kapitału społecznego w Polsce. Składa się na
to przede wszystkim deficyt zaufania społecznego,
a także brak zaangażowania i niska aktywność obywateli. Piotr Sztompka wyjaśnia, że jest to efekt traum
społecznych i kulturowych, które wciąż nam towarzyszą od procesu transformacji: „Nieufność rodzi się w
warunkach niepewności, nieciągłości, nieprzejrzystości
i braku reguł obowiązujących w życiu społecznym”1.
Czy w takiej trudnej sytuacji można prowadzić dialog?
Jak rozmawiać i słuchać, pytać i uzyskiwać odpowiedzi, opierając się na wzajemnym zaufaniu, kiedy go
brakuje?

KULTURA DIALOGU
Dialog pełni funkcje edukacyjne. Przedstawiciele firm,
którzy prowadzą serie spotkań ze społecznościami
lokalnymi, podkreślają, że dają szansę mieszkańcom
małych miejscowości na partycypację obywatelską,
uczą ich rozmowy, pozwalają wypowiedzieć swoje
oczekiwania i podzielić się obawami. W ten sposób
firmy dokładają małą cegiełkę do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Istnieje szansa, że skoro
mieszkańcy przyszli na spotkanie z firmą na temat
inwestycji, to wezmą też udział w konsultacjach spo-

Kultura dialogu, która się tworzy wokół firmy, ma
również przełożenie na system zarządzania. Firma
w dialogu uczy się słuchać, potrafi szybko odpowiedzieć na oczekiwania kluczowych interesariuszy,
zapobiec sytuacjom kryzysowym, przygotować się
na zmianę i sprawnie zarządzać ryzykiem.

ma wpływ na firmę i pozostając jednocześnie pod jej
wpływem. Ważne, aby firma dostrzegła, że taka grupa
istnieje, i potrafiła zaprosić ją do dialogu.

KAPITAŁ INTERESARIUSZY
Dialog jest długotrwałym procesem angażującym
wiele podmiotów, pozwala zaprosić do jednego stołu
przedstawicieli różnych środowisk, reprezentantów
odmiennych interesów, ale też ludzi o skrajnych poglądach. Dialog potrafi połączyć również wokół jednego
problemu i na tym głównie skupiają się organizacje,
prowadząc dialog z interesariuszami. Dialog wykorzystuje w końcu kapitał interesariuszy do wprowadzenia
zmiany społecznej.

grupy interesu

odbiorcy

partnerzy społeczni
otoczenie przedsiębiorstwa

interesariusze

elektorat grupy zainteresowane
kluczowe strony kibice

OD KIBICÓW DO INTERESARIUSZY
Zanim słowo „interesariusz” zostało wprowadzone
na stałe do słownika biznesowego, próbowano znaleźć
adekwatne tłumaczenie pojęcia stakeholder (wprowadzonego przez R. Edwarda Freemana w głośnej książce
„Strategic Management: A Stakeholder Approach”).
Krzysztof Obłój zaproponował termin „kibic”: „Strategiczni kibice to grupy, instytucje i organizacje, które
spełniają dwa warunki: po pierwsze, mają swoją »stawkę« w działaniu firmy, w jej decyzjach i ich efektach;
po drugie, są w stanie wywrzeć efektywną presję na
organizację”2. Pojawiły się również określenia „elektorat firmy”, „grupy zainteresowane”, „grupy interesu”,
ale też „kluczowe strony przedsiębiorstwa”, a także
„odbiorcy działań przedsiębiorstwa” czy ogólnie
„otoczenie przedsiębiorstwa”. Grupa Żywiec przykładowo posługuje się terminem „partnerzy społeczni”.
Drugorzędne jest jednak, jak określimy grupę, która

łecznych zorganizowanych przez urząd gminy. Takie
spotkanie może być również bodźcem do większego
zaangażowania społecznego, założenia fundacji czy
stowarzyszenia lub też innej aktywności na rzecz
społeczności lokalnej.

Kapitał interesariuszy określić można jako agregat
zasobów wiedzy, relacji oraz gotowości dzielenia się
swoim doświadczeniem, w końcu zaś zdolność do
wspólnego działania i potencjał do wprowadzenia
zmiany społecznej.
Właśnie kapitał interesariuszy jest dla firm największą
wartością w procesie dialogu, ponieważ jest kołem
zamachowym prowadzenia biznesu, źródłem inspiracji
i krytyki, motorem do zmiany i argumentem za wprowadzeniem innowacji społecznych. Dialog jest zarówno
procesem budowania relacji z interesariuszami, jak
i narzędziem służących do notorycznego weryfikowania działań firmy oraz przekazywania informacji
zwrotnej.

Sztompka P., Trauma IV RP. Dlaczego w Polsce brakuje społecznego zaufania, Tygodnik Idei „Europa” 2007, nr 12 (155).
Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998,
s. 111.

1
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| Dialog społeczny
w normach, standardach, wytycznych
i strategiach CSR
Standardy prowadzenia dialogu są dla firm wsparciem
przy określeniu modelu prowadzenia dialogu, ale nie
zawsze muszą być one stosowane z uwzględnieniem
wszystkich aspektów. Często są wskazówką, drogowskazem działania. Część firm decyduje się również
na dialog według określonego standardu i dodatkowo
przeprowadza audyt procesu. Nie ma jednej recepty na
strategię prowadzenie dialogu społecznego, dlatego
warto poznać różne konwencje wspierające ten proces.
Przegląd wybranych standardów i norm oraz ogólnych
wytycznych znajduje się poniżej.

POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE
„Dialog społeczny w Polsce ma charakter inscenizacyjny, fasadowy i nie jest metodą skutecznego
kanalizowania konfliktów społecznych. Obok dialogu
społecznego drugim ważnym składnikiem debaty
publicznej jest dialog obywatelski, w którym uczestniczą nie tylko pracodawcy i pracownicy, ale przede
wszystkim organizacje pozarządowe reprezentujące
obywateli. Dialog obywatelski dotyczy nie tylko kwestii rynku pracy czy warunków zatrudnienia, ale także
funkcjonowania państwa, służby zdrowia itd. Wysokiej
jakości i skuteczności dialog społeczny i obywatelski
dowodzi wysokiego poziomu kapitału społecznego.
W Polsce dialog obywatelski oraz konsultacje społeczne są ograniczone do minimum”.
Raport Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP „Polska
2030. Wyzwania rozwojowe”, www.Polska2030.pl
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STRATEGIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
DOTYCZĄCA CSR
„W ostatnich latach kilka komitetów sektorowego
dialogu społecznego rozpowszechniało dobre praktyki
w dziedzinie CSR oraz przyjęło wytyczne w tym
zakresie. Komisja ułatwia tego rodzaju inicjatywy
i uznaje, że CSR przyczynia się do dialogu społecznego i uzupełnia go. Innowacyjne i skuteczne strategie
na rzecz CSR zostały również opracowane w drodze
ponadnarodowych porozumień przedsiębiorstw, zawieranych między przedsiębiorstwami a europejskimi lub
ogólnoświatowymi organizacjami pracowniczymi. UE
aktywnie wspiera te porozumienia i zainicjuje powstanie bazy danych takich porozumień, posiadającej opcję
wyszukiwania”.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów, Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja
Europejska, Bruksela, 25.10.2011, KOM(2011) 681,
http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Komunikat_KE_
Strategia2011_2014.pdf

WIZJA 2050

NORMA ISO 26000

„Wysoki kapitał społeczny sprzyja (…) prowadzeniu
dialogu z otoczeniem, który jest punktem wyjścia do
budowania przez biznes wspólnej wartości społeczno-ekonomicznej. Umiejętnie prowadzony dialog pomaga
równoważyć różne ogniskujące się wokół organizacji
przeciwstawne interesy oraz w pełni wykorzystać
potencjał rozwoju. Współcześni menedżerowie zwykle
rozumieją potrzebę prowadzenia dialogu z partnerami
mającymi bezpośredni wpływ na strategię, takimi jak
właściciele, kredytodawcy oraz regulatorzy. Wyzwaniem jest włączenie do tego dialogu kolejnych, ważnych, choć nieoczywistych, grup interesariuszy, takich
jak np. organizacje pozarządowe.

Dialog z pracownikami w obszarze miejsca pracy:
„negocjacje, konsultacje lub zwykła wymiana informacji między przedstawicielami rządów, pracodawców
i pracujących w sprawach będących przedmiotem
powszechnego zainteresowania, dotyczących polityki
ekonomicznej i społecznej”.

Jednym z wyzwań utrudniających wspólne działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju polskiego biznesu jest
brak współpracy i dialogu pomiędzy przedstawicielami
sektora publicznego i prywatnego i niespełnione oczekiwania obu stron wobec siebie. Konieczna jest zatem
zmiana sposobu myślenia o rolach i zadaniach państwa
oraz przedsiębiorców, budowanie wzajemnego zaufania, uświadomienie, że państwo nie powinno pełnić roli
opiekuna, ale tworzyć odpowiednie warunki, w których
biznes będzie mógł sprawnie funkcjonować. Zmiana
sposobu myślenia i większe otwarcie na współpracę
i dialog to też możliwość uczenia się od siebie
nawzajem, wykorzystywania i wdrażania dobrych
praktyk. Firmy, jako twórcy rozwoju gospodarczego
kraju, powinny być partnerami dialogu i współpracy
dla rządu w odniesieniu do wyzwań, przed którymi
stoi Polska. Tylko skuteczna współpraca międzysektorowa daje szansę na efektywne poszukiwanie nowych
rozwiązań dla problemów kraju.

ISO 26000:2010 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzial-

Dialog społeczny biznesu z jego otoczeniem i transparentność relacji handlowych, partnerskich oraz
właścicielskich przyczyni się do budowania kapitału
opartego na zaufaniu”.
Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu
2050, http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wizjazrownowazonego-rozwoju-dla-polskiego-biznesu-2050

Dialog z interesariuszami w celu angażowania i zapewnienia pełni informacji, formy: „spotkania indywidualne, konferencje, warsztaty, wysłuchania publiczne,
dyskusje okrągłego stołu, komitety doradcze, regularne
lub zorganizowane procedury informacyjne oraz konsultacyjne, negocjacje zbiorowe lub fora internetowe”.

ności, http://www.pkn.pl/iso-26000

SA8000
„Firma akceptuje fakt, że dialog w miejscu pracy jest
kluczowym elementem odpowiedzialności społecznej,
oraz zapewni, że wszyscy pracownicy mają prawo do
reprezentacji, co ma na celu ułatwienie komunikacji
z kadrą zarządzającą wyższego szczebla odnośnie
do kwestii związanych z SA8000. W organizacjach,
w których działają związki zawodowe, taka reprezentacja zostanie podjęta przez uznawany związek
zawodowy/ uznawane związki zawodowe. W innych
miejscach pracownicy mogą spośród siebie wybrać
przedstawiciela pracowników ds. SA8000. Pod
żadnym pozorem przedstawiciel pracowników nie
zostanie uznany za odpowiednik reprezentacji związków zawodowych”. „Firma okaże ze swojej strony chęć
uczestniczenia w dialogu ze wszystkimi interesariuszami, między innymi włącznie z pracownikami, związkami
zawodowymi, dostawcami, podwykonawcami, poddostawcami, klientami, organizacjami pozarządowymi
oraz przedstawicielami władz lokalnych i ogólnokrajowych. Celem takiego dialogu jest osiągnięcie trwałej
zgodności z niniejszą normą”.
Standard SA 8000 ((Social Accountability 8000), http://www.
iso.org.pl/sa-8000 http://www.pracodawcyrp.pl/download/
gfx/kpp/pl/defaultaktualnosci/14/1143/1/pracodawcy_rp_
norma_sa_8000.pdf
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STANDARD AA1000
Dialog to „proces umożliwiający włączenie znaczących
grup interesariuszy dla realizacji założonych celów.
To podstawowy mechanizm odpowiedzialności, ponieważ obliguje do zaangażowania interesariuszy, w celu
zidentyfikowania, zrozumienia i udzielenia odpowiedzi
na wyzwania zrównoważonego rozwoju”.
Seria standardów AA1000 składa się z trzech zasadniczych elementów:
1. AA1000 AccountAbility Principles Standard –
AA1000APS (2008) – zasady odpowiedzialności
2. AA1000 AccountAbility Assurance Standard –
AA1000AS (2008) – weryfikacja
3. AA1000 AccountAbility Stakeholder Engagement
Standard – AA1000ESE (2005) – zaangażowanie
interesariuszy.
Dodatkowo organizacja AccountAbility przygotowała
Wytyczne oraz Przewodnik Użytkownika.
Standard AA1000APS (zasady odpowiedzialności) jest
zbiorem wskazówek, które umożliwiają ustrukturyzowanie i usystematyzowanie zarządzania zrównoważonym rozwojem w organizacji, ale przede wszystkim
wskazują kierunki i ramy takich działań. Z kolei standard AA1000AS (weryfikacja) skupia się na rozliczeniu
organizacji z podjętych zobowiązań, wskazuje również
narzędzia do sprawdzenia, na ile organizacja działała
zgodnie z zasadami AA1000. AA1000ESE (zaangażowanie interesariuszy) mówi o tym, w jaki sposób
skutecznie zaangażować różne grupy interesariuszy.
Pomaga odpowiedzieć na pytania: „dlaczego angażujemy (cel), do czego (zakres) oraz kto ma uczestniczyć
w procesie zaangażowania (inicjator, kierownictwo,
interesariusze)”.
Główne zasady, do których odnosi się grupa standardów AA1000, to:
• Inclusivity (Fundamentalna Zasada Włączania) –
to przede wszystkim określenie, kim są interesariusze organizacji, oraz zmapowanie ich, a także
działania ukierunkowane na zrozumienie ich potrzeb
i zaangażowanie w akcje organizacji.
• Materiality (Zasada Istotności) – polega na identyfikacji oraz ustaleniu adekwatności kwestii istotnych
z punktu widzenia firmy i jej interesariuszy. Zasada
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ta jest szczególnie ważna w kontekście nowych
wytycznych do raportowania społecznego według
standardu GRI G4.
• Responsiveness (Zasada Odpowiadania) –
to odpowiadanie na kwestie poruszane przez interesariuszy, czyli reakcja na potrzeby otoczenia,
ale także skuteczna komunikacja.
AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2011, Norma
AA1000, zaangażowanie interesariuszy, AccountAbility,
http://www.accountability.org/standards/
http://www.aa1000.pl/

WYTYCZNE GLOBAL REPORTING
INITIATIVE – G4
W części poświęconej analizie oceny wpływu na interesariuszy oraz wpływu na organizacje gospodarcze,
środowisko i społeczeństwo wytyczne mówią
o zidentyfikowaniu procesu podejmowania decyzji,
biorąc pod uwagę istotność, w tym interesy wszystkich
interesariuszy, z którymi firma nie musi być w stałym
dialogu. Wytyczne rekomendują też dialog z dostawcami do identyfikacji praktyk dotyczących zamówień
publicznych, które mogą przyczynić się do negatywnych praktyk biznesowych lub je powodować. Dialog
jest również ważnym instrumentem w negocjacjach
cen i płac.
G4 Sustainability Reporting Guidelines, Part 1: Reporting Principles and Standard Disclosure, https://www.globalreporting.
org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-andStandard-Disclosures.pdf

| Trudne tematy
     i wyzwania w dialogu
społecznym
Kiedy mamy do czynienia z trudną, skomplikowaną
sytuacją, wymagającą negocjacji i bardzo ostrożnego
podejścia do tematu, jak np. większa inwestycja, która
budzi obawy społeczności lokalnej, w końcu zaś kiedy
planowana jest restrukturyzacja firmy, czy wprowadzenie dużej zmiany organizacyjnej, wówczas dialog
społeczny jest narzędziem, który idealnie odpowiada
na potrzebę wzajemnego słuchania i odpowiadania. Jak
przygotować się do procesu dialogu w takiej sytuacji?
Należy zacząć od włączenia dialogu do strategii CSR
firmy oraz przygotowania dokładnego planu działań
i komunikacji wokół działań. Ważne jest, aby dokładnie
przygotować zespół biorący udział w dialogu, szczególnie pod względem trudności, które mogą wystąpić podczas procesu. Warto uświadomić sobie, że przedstawiciele społeczności lokalnej mogą przedstawiać skrajne,
kontrowersyjne stanowiska oraz podejść do dialogu
w sposób roszczeniowy. Dobrym przygotowaniem do
takich sytuacji jest zaproszenie neutralnego moderatora
z doświadczeniem w prowadzeniu podobnych spotkań,
a także przygotowanie kafeterii odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, a także strategiczny sponsoring
w danej miejscowości, w której odbywać się będzie inwestycja, zamiast wspierania akcji, czy działań ad hoc.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Do 2023 roku w ramach realizowanego przez
GAZ-SYSTEM S.A. procesu inwestycyjnego ma
zostać wybudowanych około 2 tys. km nowych
gazociągów. Z tego powodu kluczowa jest bieżąca
współpraca z interesariuszami i społecznościami

lokalnymi. W spółce wdrożony został model
systemowej komunikacji, który zakłada, że dla
każdego gazociągu przygotowywane są co roku
działania informacyjne w każdej gminie, gdzie
realizowana jest inwestycja. Tym samym GAZ-SYSTEM S.A. dociera do właścicieli gruntów,
informuje władze lokalne oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na temat prowadzonych
inwestycji i procedurze wypłat odszkodowań
w związku z budową gazociągów. Organizuje także
spotkania i dyżury informacyjne dla wszystkich
zainteresowanych interesariuszy. Od rozpoczęcia
procesu inwestycyjnego w 2009 roku zorganizowano już prawie 200 spotkań i punktów informacyjnych, w których wzięło udział ponad 2700
osób. Zebrano też ponad 1600 ankiet, w których
interesariusze wyrazili swoje opinie na temat
stopnia poinformowania o inwestycji. Dodatkowo
firma przygotowuje cykle publikacji prasowych
w mediach lokalnych i w samorządowych biuletynach informacyjnych. W ramach działań edukacyjnych spółka organizuje warsztaty dla pracowników, którzy na co dzień odpowiadają za kontakty
z właścicielami gruntów. Podczas spotkań wspólnie wypracowano dobre praktyki komunikowania
się i ujednolicono sposób kontaktu z właścicielami
gruntów. Powstał również „Podręcznik dobrych
praktyk budowania współpracy z właścicielami
nieruchomości”. Spółka zorganizowała także konferencję dla przedstawicieli urzędów wojewódzkich, na temat wypłat odszkodowań dla właścicieli
gruntów, przez które przebiegają inwestycje.
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| Trzy mapy dialogu

Oto kilka rad dla firmy przygotowującej się do podjęcia trudnych tematów w dialogu:

przygotuj specjalne
szkolenia dla pracowników,
związane z profilem
interesariuszy
(np. na temat mediacji)

wybierz odpowiednie
osóby z firmy do udziału
w dialogu, weź pod uwagę
predyspozycje osobowe,
nie każdy jest gotowy,
aby wziąć udział w dialogu

wyprzedź oczekiwania,
zainicjuj kontakt i spotkania
(przede wszystkim
z mediami
i samorządowcami)

upewnij się, że odpowiedni
negocjator, czy narrator
spotkania zadba
o przestrzeganie
ustalonych zasad

dobrze się przygotuj,
dowiedz się z jakimi
problemami boryka się
lokalna społeczność

spotkania i materiały oprzyj
na solidnej merytoryce

przygotuj uczciwą informację
dla mediów, z wyjaśnieniem
dlaczego brakuje pewnych
informacji

zawsze odpowiadaj
na oczekiwania
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operuj racjonalnymi
argumentami
(np. firma płaci podatki,
które zostają w gminie)

pamiętaj, że skromniej
(i na temat) znaczy lepiej

przygotuj politykę
sponsoringową (np. limit
sponsoringu na daną gminę

zainicjuj konkretne
działania, np. konkurs
dla młodzieży, stworzenie
boiska sportowego etc.

mów prawdę, jeśli nie znasz
odpowiedzi na jakieś pytania,
przyznaj się do tego

poinformuj o rezultatach
dialogu wszystkich
uczestników

dokładnie wyjaśnij cały
proces „krok po kroku”,
powiedz jaki jest
cel spotkania

Bez względu na to, czy to pierwszy dialog w Twojej
organizacji, czy kolejna już runda, przydadzą się trzy
mapy.

MAPA POTRZEB

dotrzyj do społeczności
na najniższym,
lokalnym poziomie

przygotuj się na deficyt
kultury dialogu wśród
uczestników spotkania

na bieżąco przeprowadzaj
weryfikację narzędzi – mów
i sprawdzaj

znajdź ambasadora
firmy wśród lokalnych
liderów opinii

pamiętaj, że dialog jest
ciągłym procesem

Do czego potrzebny Ci dialog? O czym chcesz rozmawiać? Być może piszesz raport społeczny i chcesz
zapytać interesariuszy, co chcieliby w nim znaleźć,
jakie mają oczekiwania względem Twojej organizacji.
Dialog bardzo szybko okaże się nieodzownym narzędziem między innymi w procesach:
• budowania i utrzymywania dobrych relacji
z interesariuszami
• zarządzania ryzykiem i różnorodnością
• usystematyzowania wiedzy o firmie
i jej interesariuszach
• poznania potrzeb i wymagań klientów
• rozwijania kultury rozmowy jako ważnej wartości
w firmie
• pozyskiwania kluczowych informacji
do opracowania strategii CSR, raportu społecznego.
Prowadząc dialog, nie tylko poznasz potrzeby i oczekiwania interesariuszy, ale także zweryfikujesz własne
założenia w obszarze budowania relacji, również
z pracownikami. Może dzięki dialogowi uda się rozwiązać problem społeczny lub pokazać go w nowym
świetle i zwrócić uwagę innych, co przyczyni się do
znalezienia rozwiązania w przyszłości. Być może wydaje Ci się, że na dialog jest już za późno, a konkretna
sytuacja wymaga przede wszystkim skutecznej komunikacji. Wtedy zastanów się, czy wszystkie decyzje już

zapadły, i poszukaj przestrzeni do dyskusji z interesariuszami, których bezpośrednio dotyczą konsekwencje.
Nawet jeśli wysłuchane opinie nie wpłyną na podjęte
wcześniej decyzje, dialog pomoże w przygotowaniu
interesariuszy na nadchodzące zmiany.

MAPA INTERESARIUSZY
Pewnie mapa interesariuszy Twojej organizacji już
istnieje, warto jednak spojrzeć na nią raz jeszcze w kontekście dialogu. To pomoże zdecydować, które grupy
interesariuszy zaprosić do konsultacji, jakie narzędzia
i jaka forma dialogu będą najbardziej odpowiednie.
Może obawiasz się roszczeniowej postawy wobec
firmy, a Twoje dotychczasowe doświadczenie
pokazuje, że oczekiwania interesariuszy to przede
wszystkim postulaty finansowe. Wtedy dołóż starań,
by przygotować interesariuszy do rozpoczęcia rozmowy o faktycznej sytuacji firmy, jej oddziaływaniu na
otoczenie i wzajemnych relacjach z interesariuszami.

MAPA WIEDZY I MOŻLIWOŚCI
Analiza dotychczasowych sposobów komunikacji
i pozyskiwania informacji zwrotnej od interesariuszy
pomoże w odpowiedzi na pytanie, jaką wiedzę już
posiadasz i którymi obszarami działalności firmy warto
zająć się przy okazji dialogu w pierwszej kolejności.
Zastanów się też, czy zasoby, którymi dysponujesz
(jak wiedza, czas, budżet), wystarczą do przeprowadzenia procesu tak, aby dawał pożądane rezultaty.
Na tym etapie planowania strategii warto też rozważyć, czy zmiana w organizacji, do której może prowadzić dialog, wymaga dodatkowych przygotowań.
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ZANIM WYRUSZYSZ W PODRÓŻ
Rozpoczęcie formalnego dialogu z interesariuszami
wymaga rzetelnego przygotowania w tych trzech obszarach. Odpowiedzi na pytania o potrzeby, wiedzę
i możliwości firmy dostarczą argumentów dla Zarządu,
a także, jeśli to konieczne, pomogą przygotować prezesa/prezeskę do spotkania z interesariuszami. Może
jednak okazać się, że nie tylko Zarząd trzeba będzie
przekonać do dialogu, dlatego już teraz warto pomyśleć o strategii angażowania wszystkich interesariuszy, których chcesz zaprosić do rozmowy.
Dialog może okazać się wyzwaniem, a podczas procesu
czeka niejedna trudność. Otwarcie się firmy na rozmowę z interesariuszami stwarza nowe możliwości, ale
jednocześnie może odkryć jej słabe strony. Zanim
rozpoczniesz proces, zastanów się, czy koncentrując się
na potencjalnych szansach, nie oczekujesz od dialogu
zbyt wiele. Dobrze, by dialog pomógł znaleźć rozwiązanie problemu społecznego, który w pewnym stopniu
dotyczy kluczowych interesariuszy Twojej firmy. Obawiasz się jednak, że nie masz wystarczającej wiedzy o
tym problemie – być może warto rozważyć zaangażowanie partnera społecznego? Podobnie, dialog na trudny czy kontrowersyjny temat może zaskoczyć sytuacją,
na którą nie będziesz przygotowany/ przygotowana.
Tuż przed rozpoczęciem dialogu warto się upewnić,
czy zaangażowane strony dysponują tą samą wiedzą.
Przyda się systematycznie prowadzona komunikacja,
dzięki której interesariusze będą zdawali sobie sprawę z faktycznego wpływu Twojej firmy na otoczenie.
Kiedy związane z dialogiem oczekiwania i wyzwania są
już zdefiniowane, a zagadnienia do rozmowy precyzyjnie określone… czas zacząć. Zapraszamy do gry
w narzędzia dialogu, która będzie dobrą rozgrzewką
przed działaniem.

| Czas na dialog!
Gra w narzędzia

ZASADY GRY:
Każdy gracz wybiera jedną z czterech ścieżek, którym
odpowiadają kolory:
• FIOLETOWY – zadaniem gracza jest przygotowanie
firmy do pierwszego dialogu z interesariuszami
• ZIELONY – najważniejsze w dialogu z pracownikami
to wziąć pod uwagę ich zdanie i opinie
• CZERWONY – firma podejmuje dialog na trudny,
kontrowersyjny temat związany z jej działalnością,
lub dotyczący ważnego problemu społecznego
• GRANATOWY – gracz opanowuje narzędzia,
które wspierają firmę w budowaniu zaangażowania
interesariuszy
Rozpoczyna gracz z największym stażem
w prowadzeniu dialogu społecznego. Pola numerowane
1-16 wyznaczają kierunek gry. Gracze przesuwają się
zgodnie z rosnącą numeracją, za każdym razem
o jedno pole do przodu, o ile instrukcja nie wskazuje
inaczej. Kolejny ruch rozpoczyna się od wykonania
instrukcji pola, na którym gracz stanął w poprzedniej
kolejce. Gracz powinien wybierać pola zgodne
z kolorem ścieżki, od której rozpoczął grę. Jeśli taki
ruch nie jest możliwy (np. z pola 3 na pole 4 wymaga
zmiany koloru), w kolejnym ruch można zmienić ścieżkę
i wrócić na tę wybraną na początku jak tylko będzie
to możliwe.
Nie można nie wykonać żadnego ruchu, ani stanąć na
pole zajęte już przez kogoś innego. Jeśli gracz nie ma
innej możliwości, jak tylko przejść na zajęte pole, gracz,
który był tam pierwszy, przechodzi na najbliższe żółte
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pole (poruszając się w kierunku mety). Obaj gracze
wykonują instrukcje w kolejnym ruchu.
Pola nienumerowane: Jeśli obok pola, na którym
znajduje się gracz znajduje się pole nienumerowane,
w kolejnym ruchu gracz może wybrać: albo wykona
instrukcję przypisaną polu, na którym obecnie się
znajduje, albo przejdzie na pole nienumerowane.
W drugim przypadku, jeśli gracz poda przykład zastosowania w dialogu narzędzia, które opisuje pole nienumerowane, przechodzi na najbliższe pole o kolorze
żółtym. Instrukcję związaną z polem żółtym wykonuje
w kolejnym ruchu.
Pola żółte: to kamienie milowe dialogu, wspólne
dla wszystkich scenariuszy. Można na nie przejść
z pola numerowanego znajdującego się bezpośrednio
przy polu żółtym, o ile instrukcja nie wskaże inaczej,
lub z najbliższego pola nienumerowanego.
Wygrywa gracz, który jako pierwszy dotrze do pola
V. Odpowiadanie na oczekiwania interesariuszy.
POLA 1-16

1.
Przygotowania do dialogu rozpoczynasz od
rzemyślenia najważniejszych zasad i wartości firmy.
Uważnie przyjrzyj się swojej organizacji – choć może
nieusystematyzowany, dialog z interesariuszami trwa
przecież od dawna. Przeanalizuj sposoby komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej, dowiedz się jakimi danymi
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już dysponujesz. Cenne okażą się wszystkie źródła
informacji zwrotnej, dlatego zajrzyj do skrzynki na
pomysły pracowników i sprawozdań z działania infolinii
do zgłaszania nieprawidłowości. Uzupełniłaś analizę
mocnych i słabych stron organizacji, domyślasz się też,
jakie szanse i zagrożenia wiążą się z dialogiem. Podziwiasz zaktualizowaną właśnie mapę interesariuszy.
Czas ich zaangażować! Uzbrój się w cierpliwość. Nie
wszyscy odpowiedzą na Twoje zaproszenie do rozmowy, dlatego warto zastanowić się, jaka forma dialogu
będzie najbardziej odpowiednia dla poszczególnych
grup interesariuszy. Pewnie spotkasz sceptyków, bez
przekonania, że ich głos w dialogu jest istotny. Pamiętaj, im więcej różnych punktów widzenia poznasz, tym
lepiej zrozumiesz, jak Twoja organizacja oddziałuje
na otoczenie i jak to oczenie wpływa na organizację.
Dlatego przygotuj się do przekonania nie tylko zarządu, ale wszystkich interesariuszy ważnych z punktu
widzenia firmy. Nie oczekuj od dialogu, że przyniesie
odpowiedź na wszystkie wyzwania, przed którymi stoi
Twoja organizacja. Najważniejsze, co zrobisz z jego wynikami, czy umiejętnie odczytasz postawy i oczekiwania interesariuszy. Wykorzystaj też pozytywną zmianę,
która zaczyna się już w momencie przygotowaniami do
dialogu. Być może niektóre z nowych pomysłów wdrożonych w związku z dialogiem, jak czaty dla klientów
czy dostawców, warto wprowadzić na stałe. Dialog to
ogromne przedsięwzięcie i bez wątpienia wpłynie na
wiele aspektów funkcjonowania Twojej firmy. Nie dziwnego, że dużo oczekujesz od procesu, ale pamiętaj, by
te postulaty były możliwe do spełnienia. Również sam
dialog pomaga zweryfikować, czy oczekiwania interesariuszy przystają do rzeczywistości.
Działanie: Czujesz, że czas już rozpocząć dialog.
Do dzieła! Odważnie przesuwasz się o jedno pole do
przodu.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Podstawową trudnością w angażowaniu zewnętrznych interesariuszy, szczególnie tych, których
zapraszamy do udziału panelu, jest zachęcenie
ich, by poświęcili swój czas i przekonanie (szczególnie polityków), że firma chce jedynie zasięgnąć
ich opinii. Na etapie samego spotkania niełatwo
jest, zwłaszcza na początku, nie zabierać głosu.
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Niemniej podporządkowujemy się temu. Zdajemy
sobie sprawę, że w ten sposób możemy więcej się
nauczyć i osiągnąć, niż gdybyśmy przekonywali
interesariuszy do naszego zdania. Staramy się
stworzyć takie warunki rozmowy, by uczestnicy
mogli swobodnie wyrażać swoje opinie. Spotkanie
nie jest rejestrowane, a jedyny materiał stanowią
notatki sporządzane przez zewnętrznego moderatora. Dodatkowo, dzięki temu, że praca odbywa
się w małych grupach, każdy ma szansę zabrać
głos. Już po zakończeniu panelu istotne jest, by
odpowiedzieć na sformułowane podczas spotkania
oczekiwania, a plany wcielić w życie. (Kompania
Piwowarska)

☀ DOBRA PRAKTYKA
Rozpoczęliśmy od aktualizacji mapy interesariuszy. Dopiero na podstawie tej analizy wskazaliśmy
kluczowych liderów opinii, których włączyliśmy
w proces dialogu. (Provident)

☀ DOBRA PRAKTYKA
Rozpoczęcie dialogu wiąże się z konfrontacją
naszego wyobrażenia o organizacji z realnymi opiniami i oczekiwaniami interesariuszy. Opinie, choć
bywały niepochlebne czy niezgodne z faktami, dały
nam dużo do myślenia i były impulsem do wprowadzenia zmian. (Bank Zachodni WBK)

2.
Dialog pomaga zweryfikować, w jakim stopniu oczekiwania interesariuszy, zbierane podczas debat publicznych czy badania opinii, przystają do rzeczywistości.
To także okazja do sprawdzenia, na ile trafna była
wstępna diagnoza potrzeb, od której rozpoczęłaś
przygotowania do dialogu. To ogromne przedsięwzięcie
i bez wątpienia wpłynie na wiele aspektów funkcjonowania organizacji. Nic dziwnego, że dużo oczekujesz od
procesu, ale pamiętaj, by te oczekiwania nie odbiegały
od realnych możliwości.
Działanie: Newsletter wewnętrzny otwiera zaledwie co
dziesiąty pracownik w Twojej firmie. Mailing jest zbyt
długi i wysyłany zbyt często. Taką opinię adresaci wyrazili w ankiecie, a mimo to – nic nie zmieniasz. Najwyższy
czas uwzględnić zdanie pracowników i wprowadzić

zmiany. Idąc na pole numer cztery, zajrzyj do innych
źródeł opinii. Jeśli akurat prowadzisz dialog z pracownikami (zielona ścieżka), przejdź na pole numer trzy.

praktyki innych firm. Następnie zidentyfikowaliśmy
kluczowych interesariuszy, określając ich relacje
z Orange, znaczenie i siłę oddziaływania na firmę.
(Orange)

☀ DOBRA PRAKTYKA

☀ DOBRA PRAKTYKA

Musimy pamiętać o systematycznym prowadzeniu
dialogu, nie wystarczy sporadyczne nawiązywanie
kontaktu z interesariuszami, gdy mamy w tym
konkretny interes. Ważne, by forma dialogu była
dopasowana do konkretnej grupy interesariuszy
i wreszcie – by faktycznie mieli oni poczucie, że
jest to komunikacja dwustronna, że ich głos został
wysłuchany i ma znaczenie. Aby pozyskać rzetelną
i wartościową informację zwrotną, trzeba stworzyć
sprzyjające temu warunki. Przykładowo, dużym powodzeniem wśród pracowników cieszą się internetowe czaty z przedstawicielami zarządu, podczas
których można anonimowo zadać pytanie. Wysoka
jest również frekwencja anonimowych, cyklicznych badań satysfakcji pracowniczej. (Kompania
Piwowarska)

33 wywiady z interesariuszami zewnętrznymi;
54 wywiady osobiste i telefoniczne z pracownikami, 1 wizyta w sklepie i telefon na infolinię, dokumenty i materiały wewnętrzne firmy – wszystkie
posłużyły do przeprowadzenia analizy dialogu w
T-mobile. Proces pozwolił nie tylko zdefiniować
potrzeby interesariuszy, ale także wskazał kierunki
zaangażowania odpowiedzialności biznesowej
i społecznej w firmie. Wyniki analizy przedstawiono m.in. na zgromadzeniach Zarządu i podczas wewnętrznych spotkań departamentów. (T-mobile)

3.
Podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych zaskoczyło Cię pytanie, na które nie umiesz
od razu udzielić odpowiedzi. Niechętnie zdradzasz się
z niewiedzą, ale przyznajesz, że będziesz musiała
zweryfikować informację i odpowiesz w wyznaczonym
czasie.
Działanie: Przejdź na kolejne pole dialogu z pracownikami (numer sześć).

4.
False start! nie przeprowadziłaś analizy sposobów kontaktu i zaangażowania interesariuszy funkcjonujących
dotąd w organizacji.
Działanie: Stoisz kolejkę.

☀ DOBRA PRAKTYKA

5.
Zainicjowałaś kontakt z przedstawicielem samorządu
lokalnego, ale nie otrzymałaś odpowiedzi na wysłane
zaproszenie. Podczas rozmowy telefonicznej okazało
się, że list leżał nieotwarty na biurku – dzięki Twojej
inicjatywie dojdzie do spotkania.
Działanie: Dzięki proaktywnej postawie udaje się
zaangażować ważnego interesariusza, idź dwa pola
do przodu.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Budowa terminalu LNG wpływa na jakość życia społeczności lokalnej Świnoujścia, a nasza
obecność rodzi oczekiwania dodatkowego zaangażowania spółki w rozwój miasta. Dialog daje
możliwość ustosunkowania się do tych oczekiwań
i uświadomienie interesariuszom realnych możliwości finansowych i organizacyjnych inwestora.
Proces pozwala także przekazać interesariuszom
wiedzę na temat bezpieczeństwa terminalu i jego
wpływu na środowisko naturalne, a dzięki temu
zniwelować obawy związane z naszą działalnością.
(Polskie LNG)

Dialog rozpoczęliśmy od analizy stosowanych
dotychczas form rozmowy. Przyjrzeliśmy się narzędziom i kanałom komunikacji, poznaliśmy też dobre
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6.
Nie tylko Ty nieustannie uczysz się w procesie dialogu.
Być może dla niektórych interesariuszy, takie konsultacje są zupełnie nowym doświadczeniem. Dzięki warsztatowi przygotowawczemu, który organizujesz dla
przedstawicieli samorządów lokalnych i mediów, wszyscy uczestnicy dialogu rozpoczynają go z podobnym
zasobem wiedzy i wspólnym zrozumieniem kluczowych
pojęć. Uzgodnienie definicji związanych z dialogiem
pomoże zracjonalizować problem, z którym próbujecie się zmierzyć, co ułatwi wypracowanie wspólnego
rozwiązania, bez naruszania interesów żadnej ze stron.
Jeśli prowadzisz dialog z pracownikami, zdajesz sobie
sprawę, że same warsztaty i szkolenia nie wystarczą
by przygotować na zmiany, chcesz zaangażować ich
w jej wdrażanie. Dialog ustrukturyzowuje rozmowę
z interesariuszami, jednocześnie przygotowując do nowej sytuacji. Dobrym pomysłem wydaje się włączanie
pracowników do współtworzenia wskaźników zmiany.
Działanie: Przejdź na kolejne pole dialogu z pracownikami (numer jedenaście). Jeśli prowadzisz dialog po raz
pierwszy i zaczynałaś od ścieżki fioletowej, przesuń się
dwa pola do przodu.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Dialog z interesariuszami wnosi do Prologis większą efektywność działań. Przejrzysta komunikacja
pozwala szybko reagować na trudne sytuacje,
rozwiązywać problemy i ułatwiła podejmowanie
decyzji. Ponadto, sam proces dotarcia do decydentów staje się łatwiejszy i szybszy, a interesariusze
czują się zaangażowani w działanie firmy. Ułatwia
to także wdrażanie nowych projektów czy przeprowadzanie zmian w spółce. Dialog stwarza idealne
warunki do dzielenia się pomysłami i powoduje, że
osoby angażują się w rozwiązanie danej kwestii,
często wychodząc z własnymi inicjatywami. Dla
naszych pracowników zorganizowaliśmy szkolenie
z zarządzania zmianą oraz ponad 100 innych szkoleń z wiedzy branżowej i samorozwoju dostępnych
online. (Prologis)

☀ DOBRA PRAKTYKA
Przy okazji prac nad strategią dialogu poświęconego poszukiwaniu gazu z łupków wyodrębniono
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wszystkie grupy docelowe, których temat mógł
potencjalnie dotyczyć. Warsztaty edukacyjne
w ramach tego programu skierowano do przedstawicieli samorządu i lokalnych mediów, ze względu
na ich rolę w edukowaniu społeczności. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się, otwarte dla
wszystkich, wyjazdy studyjne do miejsc,
gdzie prowadzono odwierty. (PGNiG)

7.
Uważnie słuchaj interesariuszy - być może obawiają
się czegoś, o czym nie pomyślałaś, że budzi niepokój.
Poszukuj różnych perspektyw i staraj się jak najlepiej
poznać szeroki kontekst, co ułatwi dostrzec punkty
widzenia innych stron. Zauważ, jak bardzo różnorodni
są Twoi interesariusze, jak odmienne są ich doświadczenia i związane z nimi oczekiwania. Te cechy pomoże
zrozumieć, z czego wynikają rozbieżności waszych perspektyw. Cały proces na nic, jeśli zamiast uszanować
różnice, będziesz próbowała je zatrzeć. Podczas bezpośrednich spotkań może być trudno opanować chęć
natychmiastowego odpowiadania interesariuszom, ale
jeśli prowadzisz dialog według określonego standardu,
trzymaj się zasad.
Działanie: Wygląda na to, że nie uda się przełamać
impasu w dyskusji. Nic na siłę. Decydujesz, że lepiej
zaparkować trudny temat - wkrótce wyznaczasz datę
kolejnego spotkania i wracasz na pole numer cztery.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Pierwsze kroki polegały w dużej mierze na
przekonywaniu rozmówców wewnątrz, jak i na
zewnątrz firmy, dlaczego chcemy rozmawiać w ten
sposób, co chcemy osiągnąć, a także, że dialog nie
jest formą działań wizerunkowych ale ma służyć
wprowadzeniu konkretnych zmian w firmie. Często
oczekiwano od nas podjęcia natychmiastowych zobowiązań i błyskawicznych działań od razu po wysłuchaniu głosu przedstawiciela danej organizacji,
czy instytucji. Dlatego dużą wagę przykładaliśmy
do transparentności samego procesu, rzetelnego
przekazywania informacji o tym, co będzie się działo z poszczególnymi wnioskami oraz kiedy nastąpi
nasza odpowiedź. (Orange)

☀ DOBRA PRAKTYKA
Pracując nad dialogiem, stanęliśmy przed szeregiem wyzwań. Bardzo ważne było dla nas zrozumienie potrzeb tak bardzo zróżnicowanej grupy,
jaką są nasi pracownicy. Dlatego do wspólnych
rozmów zaprosiliśmy osoby w różnym wieku,
pracowników szeregowych, kadrę zarządzającą,
pracowników biura i zakładów produkcyjnych, tym
samym starając się jak najlepiej dobrać reprezentację naszego zespołu. Istotną kwestią było także
odpowiednie wprowadzenie przyszłych uczestników grup roboczych tworzonych w ramach dialogu
w projekt – jego ideę, cele i założenia. Interesariuszy trzeba było zainteresować na tyle, by chcieli
aktywnie uczestniczyć i poświęcić swój czas. Nie
do przecenienia okazał się tutaj indywidualny
kontakt z każdym z uczestników projektu. Aby
osiągnąć cele dialogu, dział personalny opracował
osobny plan komunikacji z pracownikami wybranymi do badania, oparty przede wszystkim na bezpośrednich kontaktach z uczestnikami. (Henkel)

8.
To już druga runda dialogu dla Twojej firmy. Zauważyłaś, że oczekiwania interesariuszy są tym razem dużo
bliższe realnym możliwościom. Gratulacje, to znak, że
dobrze wykorzystałaś czas po poprzednim dialogu,
udało się przygotować interesariuszy do konstruktywnej rozmowy. Trafnym pomysłem okazała się infolinia,
dzięki której klienci i dostawcy mają stały dostęp do
informacji o Twojej organizacji. Nie bez znaczenia jest
też działanie Rzecznika Klienta – dzięki stałej możliwości kontaktu z firmą i widocznym staraniom działania
na korzyść klientów, rośnie zaufanie do Twojej organizacji, co przyczynia się do lepszego zaangażowania
interesariuszy.
Działanie: Przejdź na pole numer dziewięć.

9.
Rozmowa ma sens wtedy, gdy każdy dysponuje takim
samym zasobem informacji. Masz nadzieję, że dzięki
dialogowi dowiesz się więcej o interesariuszach firmy,
upewnij się, że oni rozumieją, na czym polega działalność Twojej organizacji, jakie inicjatywy już realizujesz
w ramach swojej społecznej odpowiedzialności. Im

większa wiedza interesariuszy, tym łatwiej będzie im
formułować realne oczekiwania. Usterki komunikacyjne na tym etapie będą miały konsekwencje dla innych
obszarów dialogu, mogą też negatywnie wpłynąć na
zaangażowanie interesariuszy (np. pogłębiając ich
przekonanie o braku wpływu). Starasz się, by każdy
kontakt z interesariuszami, od bloga korporacyjnego,
do szkoleń dla dostawców, był okazją do pogłębienia
wiedzy o Twojej organizacji, a wszystkie zaangażowane
strony miały możliwość wyrażenia swojej opinii.
Działanie: Dzięki rzetelnej komunikacji przechodzisz
dwa pola do przodu.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Nic tak nie zakłóca i nie utrudnia pracy jak zła
komunikacja. Każdy rozmówca musi czuć się rozumiany, musi wiedzieć, że jego opinia i sugestie mają
dla firmy znaczenie. Istotne jest wsłuchiwanie się
w potrzeby otoczenia, gdyż to najlepiej wpływa
na rozwój firmy. A takie sygnały płyną zarówno
od pracowników, jak i zewnętrznych interesariuszy. Wszystko to pozwala opracować firmie
strategię współgrającą z otoczeniem i możliwą do
realizacji. Wyzwaniem skutecznego dialogu jest
także konieczność pogodzenia różnych oczekiwań
interesariuszy. Trzeba wykazać się umiejętnościami negocjacyjnymi, wejść w rolę mediatora, tak
aby każda strona czuła się usatysfakcjonowana.
(Prologis)

☀ DOBRA PRAKTYKA
W ramach medialnej kampanii informacyjnej
powstał cykl 10 odcinków filmu telewizyjnego
dla TVP Gdańsk (dostępny na stronie
www.lupkipolskie.pl) o tematyce związanej z poszukiwaniem i wydobyciem gazu z łupków. W programie wykorzystano wypowiedzi przedstawicieli
szerokiego grona interesariuszy: polityków, firm
poszukujących gazu, naukowców, władz lokalnych,
samorządów, instytutów badawczych, dziennikarzy, lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców.
Trzydzieści emisji na antenie TVP Gdańsk, od
6 lipca do 9 września 2012, zgromadziło ponad
280.000 widzów. (PGNiG)
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10.
Zebrałaś opinie i oczekiwania podczas panelu interesariuszy, ale po spotkaniu nie zakomunikowałaś wyników
uczestnikom.
Działanie: Cofając się o dwa pola wracasz na ścieżkę
pierwszego dialogu (o ile już nie znajdujesz się na polu
fioletowym).

☀ DOBRA PRAKTYKA
W odniesieniu do pracowników, rezultaty dialogu,
głównie konkursów czy badań opinii pracowniczych, są publikowane w miesięczniku „Świat
Piwa”, intranecie oraz na wewnętrznym portalu
społecznościowym Małe Piwo. Ponadto, w intranecie zamieszczamy zapisy większości czatów
z przedstawicielami zarządu, podczas których
można anonimowo zadać pytanie. Dlatego nawet
jeśli ktoś nie brał udziału w rozmowie, po jej zakończeniu może przeczytać, jakie padły pytania
i odpowiedzi. (Kompania Piwowarska)

☀ DOBRA PRAKTYKA
Komunikacja efektów zależy od formy i rodzaju
dialogu. Prezes Zarządu przekazuje wszystkim
pracownikom pocztą elektroniczną informacje
dotyczące wykonania zobowiązań podjętych
w związku z postulatami wyrażonymi w badaniu
opinii. Dodatkowo, informacje pojawiają się na
stronie intranetowej, portalu społecznościowym
Spark, są ogłaszane podczas dorocznych konferencji i spotkań zespołowych. Wyniki dialogu
z interesariuszami zewnętrznymi są komunikowane na stronie internetowej, Facebooku, w postaci
ogłoszenia współpracy przy konkretnej inicjatywie,
na konferencjach prasowych, w publikacjach, czy
na stronach internetowych interesariuszy uczestniczących w dialogu. (PwC)

11.
Jedynie co dwudziesty pracownik wziął udział w konsultacjach. Powód: większość jest przekonana, że ich głos
i tak nic nie zmieni. Z czego może wynikać to poczucie
braku wpływu? Być może pracownicy nie znają sposobu
dotarcia do decydentów w firmie, brakuje im pozytyw-
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nego doświadczenia w inicjowaniu zmian. Choć już od
kilku lat w firmowym intranecie funkcjonuje skrzynka
na pomysły, do głowy przychodzi Ci tylko jeden przykład realizacji inicjatywy zgłoszonej w ten sposób, czyli
umożliwienia pracownikom bezpośrednich spotkań
z prezeską w ramach tzw. drzwi otwartych. To dobry
początek, ale zbyt mało, by utwierdzić pracowników
w przekonaniu, że ich zaangażowanie kształtuje kulturę
organizacyjną. Zajrzyj do skrzynki jeszcze dziś i wybierz
kolejne pomysły do realizacji.
Działanie: Za pomocą portalu wewnętrznego pracownicy nie tylko kierują pytania do zarządu, ale mogą też
odpowiedzieć na pytania zadawane przez zarząd. Poradziłaś sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami dialogu
z pracownikami - przejdź do dialogu na trudne tematy,
zaczynając od pola numer czternaście.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Wewnętrzny portal Spark umożliwia 180 000
pracownikom z całego świata wymianę poglądów
i doświadczeń, a także współpracę przy realizacji
projektów. Za pośrednictwem portalu odbyła się
dwudniowa dyskusja z prezesem i kierownictwem
PwC w regionie na wybrane, istotne dla firmy
tematy. Każdy z pracowników mógł odpowiedzieć
na pytania zadane przez przedstawicieli zarządu,
zgłosić swoje pytania i pomysły. Wszelkie uwagi
były na bieżąco komentowane przez kierownictwo,
a najważniejsze wnioski i zobowiązania włączono
do działań. (PwC)

☀ DOBRA PRAKTYKA
Ze względu na rozproszoną strukturę naszej firmy
stworzyliśmy Forum Pracownika - narzędzie pozwalające nawet małym oddziałom współuczestniczyć w podejmowaniu ważnych decyzji związanych
z zarzadzaniem firmą. Od 12 lat Zarząd Spółki,
Dyrektorzy i Pracownicy siadają przy jednym
stole i na zasadach równości, szczerości i otwartego dialogu udowadniają, że każdy dobry pomysł
ma szansę ujrzeć światło dzienne. Z kolei
w ramach inicjatywy „Mam pomysł” pracownicy i doradcy klienta mogą zgłaszać propozycje,
jak zwiększyć efektywność wykonywanej pracy.
Pomysł na usprawnienie procesu lub inny projekt

może zgłosić każdy, niezależnie od zajmowanego
stanowiska czy stażu w firmie. Inicjatywy są następnie komunikowane z komentarzem zwrotnym,
wyjaśniającym, które z nich mają szansę wdrożenia, które być może zostaną zaimplementowane
w przyszłości, wreszcie których realizacja nie jest
możliwa. (Provident)

12.
Pracownicy czują się niedoinformowani, co negatywnie
wpływa na ich zaangażowanie. Na domiar złego, „nieoficjalne” wersje planowanego przebiegu reorganizacji
pracy znacznie odbiegają od treści komunikatu, który
ogłoszono przed tygodniem w regionalnych placówkach firmy. W samą porę rusza seria spotkań bezpośrednich pracowników z przedstawicielami zarządu,
którzy przez kolejne tygodnie będą odwiedzać lokalne
oddziały. Pracownicy, którym nie uda się dotrzeć na
sesje, usłyszą wszystkie informacje od prezeski za
pośrednictwem specjalnych webcastów.
Działanie: Obserwuj, jak inni radzą sobie z podobnymi
wyzwaniami: każdy z pozostałych graczy otrzymuje
dodatkowy ruch.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Program „Do poprawki”, którego celem jest stworzenie stałej platformy dialogu między pracownikami a zarządem, powstał jako odpowiedź na
liczne uwagi pracowników i pytania, które padły
podczas corocznych spotkań z zarządem, tzw.
Road Shows. Podczas 23 takich wydarzeń padło
blisko 500 pytań oraz wiele pomysłów i sugestii,
jak usprawnić działanie firmy. Zarząd zobowiązał
się do ich analizy i odpowiedzi na te najważniejsze.
Ponieważ zgłoszone pytania dotyczyły kluczowych
obszarów działalności firmy, jak zatrudnienie,
tematy pracownicze, czy operacje, podjęto decyzję,
by poznać oczekiwania pracowników bardziej
szczegółowo. Odpowiedzią był program „Do poprawki”, który pozwolił na lepsze poznanie problemów pracowników i wdrożenie zmian niezbędnych
do poprawy sytuacji. (Tesco)

13.
Nie obawiasz się o brak zainteresowania pracowników
udziałem w dialogu, choć nie prowadzisz intensywnej
kampanii zachęcającej do wyrażania opinii. Dzięki wieloletniej tradycji wolontariatu pracowniczego w Twojej
organizacji udało się stworzyć kulturę zaangażowania
i rozmowy. Inicjatywy, na realizację których pracownicy
otrzymują wsparcie firmy, są wybierane w drodze konkursu na najlepszy pomysł. Sprawozdania z przebiegu
plebiscytu i realizacji nagrodzonych projektów ukazują
się na łamach magazynu dla pracowników, a zatem
informacja dociera do szerokiego grona odbiorców.
Również interesariusze zewnętrzni, do pewnego stopnia postrzegając Twoją firmę przez pryzmat zaangażowania pracowników na rzecz lokalnej społeczności,
chętniej odpowiedzą na Twoje zaproszenie do dialogu.
Działanie: Przejdź na dowolnie wybrane pole jasnozielone (nienumerowane) i opowiedz, jak można zastosować w dialogu opisaną tam praktykę.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Przykładem wieloletniego zaangażowania P&G
w poprawę jakości życia lokalnej społeczności są
programy realizowane na warszawskim Targówku,
gdzie znajdują się siedziba główna P&G w Polsce
i fabryka pieluszek. Od 1994 roku, działa tam Stowarzyszenie Dzieci Targówka, które niesie pomoc
dzieciom i rodzinom w potrzebie. We współpracy
z władzami dzielnicy lokalnymi oraz Rada Osiedla
Targówek Fabryczny zrealizowała projekt rewitalizacji boiska sportowego przy lokalnej szkole.
Szczególną rolę odgrywają w tego typu projektach
pracownicy P&G, którzy w ramach wolontariatu
pracowniczego osobiście angażują się w te działania. (Procter & Gamble)

14.
Interesariusze są dla Ciebie partnerami do rozmowy,
zatem traktuj ich w partnerski sposób. Jak wyobrażasz
sobie ich rolę w dialogu? Jak widzisz ich wpływ na
organizację? Upewniaj się, że jesteś rozumiana przez
interesariuszy, dbaj o jasność przekazu. Pytaj, kiedy
sama masz wątpliwości. Zidentyfikuj bariery komunikacyjne i poznawcze, które mogą utrudnić dialog.
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Działanie: Zostań jedną kolejkę by odpowiedzieć na
wszystkie pytania.

gminach. Zaczynamy od kontaktu z władzami samorządowymi, przekazujemy materiały na stronę
www gminy, informujemy wszystkich mieszkańców
za pośrednictwem poczty o otwartych spotkaniach, organizujemy dyżury informacyjne w gminie.
Przyjęcie pewnego wzoru postępowania daje nam
poczucie, że nie pominiemy czegoś ważnego, chociaż mamy oczywiście świadomość tego, że zawsze
może wydarzyć się coś nieprzewidywalnego, może
pojawić się sytuacja kryzysowa. (PGNiG)

15.
Zanim złożysz jakiekolwiek obietnice, upewnij się, że
będziesz w stanie je spełnić. Pamiętaj o czynnikach
poza wpływem firmy, na przykład ograniczeniach wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, jeśli
reprezentujesz branżę alkoholową. Ważne, by interesariusze rozumieli, że nie wszystkie postulaty są możliwe
do zrealizowania, a o wyborze nie zawsze decydują
względy finansowe.

POLA ŻÓŁTE:
Działanie: Pomimo trudności, kontynuujesz dialog.
Przejdź na pole numer szesnaście.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Jednym z celów dialogu było poznanie potrzeb
interesariuszy firmy i możliwości szerszej współpracy z nimi w zakresie przeciwdziałania nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Ostatni panel,
przeprowadzony w 2013 r., posłużył zebraniu opinii
na temat idei zorganizowania w Polsce Forum
Alkoholowego. (Kompania Piwowarska)

16.
Zmagasz się nie tylko z trudnym, ale i wyjątkowo
„medialnym” zagadnieniem, co nie ułatwia Ci zadania,
gdyż wokół tematu krąży już wiele nieprawdziwych
informacji. Przygotowanie interesariuszy do dialogu
nie może odbyć się bez rzetelnej kampanii edukacyjno-informacyjnej, do której angażujesz zewnętrznych
ekspertów. Inwestycję zaplanowano na kilka lat, zatem
warto pomyśleć o zbudowaniu silnego zaplecza wiedzy
eksperckiej w firmie, szczególnie wśród osób odpowiedzialnych za dialog.
Działanie: Stoisz kolejkę.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Dzięki temu, że już od dłuższego czasu pracujemy
w jednym zespole, mamy regularne spotkania,
wypracowaliśmy pewne standardy i schematy
postępowania, które replikujemy w kolejnych
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I.
Kodeks wartości
Dialog jest Twoim spotkaniem z interesariuszami, ale
niewykluczone, że zdecydujesz się na zaangażowanie
moderatora lub innych partnerów zewnętrznych.
Być może przyda Ci się pomoc w uporządkowaniu poszczególnych etapów procesu, a dystans osoby spoza
firmy będzie cenny podczas bezpośredniej rozmowy
z interesariuszami. Upewnij się, że moderator dobrze
zna Twoją organizację – to idealny moment by sięgnąć
do kodeksu wartości. Tam znajduje się klucz do kultury
organizacyjnej, której częścią jest budowanie relacji
z interesariuszami.
Działanie: Ważnym punktem odniesienia w przygotowaniu dialogu jest kodeks wartości Twojej firmy –
przysługuje Ci dodatkowy ruch.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Do przeprowadzenia dialogu zaprosiliśmy Stowarzyszenie Interim Managerów, których musieliśmy
zapoznać z kulturą firmy, wewnętrznymi procedurami, wartościami i specyfiką naszej działalności.
Choć było to swego rodzaju wyzwanie komunikacyjne, dokładne poznanie realiów organizacji zdecydowanie usprawniło pracę i pomogło w opracowaniu ostatecznej koncepcji dialogu. (Henkel)

☀ DOBRA PRAKTYKA

nasze działania, ale też postępowanie wszystkich firm biorących udział w tym procesie. Przede
wszystkim chodzi o spółki zajmujące się pracami
geofizycznymi, ale także o te współpracujące
z nami w innych obszarach, jak firmy ochroniarskie.
Bazując na naszym Kodeksie Etyki wypracowaliśmy
„Zasady odpowiedzialnego pozyskiwania ropy naftowej i gazu ziemnego”. Zależy nam, by przestrzegały ich firmy uczestniczące w całym procesie.
Mamy świadomość, że ciągle musimy się uczyć.
Nie jest tak, że posiadamy jedynie słuszną wiedzę
jak pewne rzeczy robić, sami nieustająco uczymy
się, m.in. od osób w terenie. Trzeba też pamiętać,
że jest wiele mitów dotyczących poszukiwań gazu
z łupków, opinii, które choć nieprawdziwe, są na
tyle sugestywne, że trafiają do wyobraźni, budząc
strach. Dlatego niezwykle istotne są tu: cierpliwość i szacunek dla postaw i odczuć wszystkich
stron – uczestników wspólnie realizowanych
przedsięwzięć. (PGNiG)

II.
Panel z interesariuszami wg standardu AA1000SES
Zaplanowałaś zaangażowanie interesariuszy w dialog
według wytycznych AA1000SES, ale nie masz zamiaru
bezkrytycznie za nimi podążać. Przebieg dialogu wyznaczą konkretne potrzeby Twojej firmy i interesariuszy. W miarę postępowania dialogu, starannie zbierasz
rekomendacje od interesariuszy, które przydadzą się
podczas ewaluacji obecnego etapu i przygotowania
kolejnych.
Działanie: Idź na pole numer siedem.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Jednym z celów dialogu było poznanie potrzeb
interesariuszy firmy i możliwości szerszej współpracy z nimi w zakresie przeciwdziałania nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Ostatni panel,
przeprowadzony w 2013 r., posłużył zebraniu opinii
na temat idei zorganizowania w Polsce Forum
Alkoholowego. (Kompania Piwowarska)

III.
Sprawozdanie z panelu
Uczestnicy dialogu otrzymali sprawozdanie z procesu,
a wraz z nim, informację o zobowiązaniach podjętych
w odpowiedzi na zgłoszone oczekiwania. Przypominając, co już udało się osiągnąć, wyznaczasz kolejne cele.
Twój ruch: Przygotowując sprawozdanie z panelu czekasz jedną kolejkę.

IV.
Raport społeczny
Kolejna bezsenna noc. Chciałabyś pogodzić oczekiwania wszystkich interesariuszy, choć te czasem wydają
się sprzeczne. Niełatwo zdecydować, które postulaty
są najpilniejsze, a które będą realizowane w dalszej
kolejności. Musisz też przygotować odpowiedź na te
niemożliwe do spełnienia.
Działanie: Odpowiadanie na oczekiwania interesariuszy zajmie Ci dwie kolejki.

☀ DOBRA PRAKTYKA
Obawialiśmy się odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy, gdyż nie wszystkie mogły być pozytywne. Dbaliśmy jednak o to, by informować, z jakich
powodów nie możemy spełnić stawianych przed
nami wyzwań. (Orange)

☀ DOBRA PRAKTYKA
Istotnym wyzwaniem w dialogu jest konieczność
zmierzenia się ze sprzecznymi interesami różnych
grup, odmiennych oczekiwań, wreszcie niemożność
udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania  na
przykład ze względu na tajemnicę handlową. Pewną barierę może też stanowić brak wiary pewnych
interesariuszy w posiadanie realnego wpływu na
organizację, co wymaga dodatkowego wysiłku
budowania zaangażowania. (RWE Polska)

Podczas dialogu nauczyliśmy się, że ponosimy odpowiedzialność za cały proces poszukiwania, że na
to, jak zostaniemy odebrani mają wpływ nie tylko
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V.
Odpowiadanie na oczekiwania interesariuszy (META)

| Dialog – checklista

☀ DOBRA PRAKTYKA
Jednym z celów dialogu społecznego w naszej
firmie jest przełamywanie stereotypów.
W Prologis duży nacisk kładziemy na rolę kobiet,
dlatego aktywnie dążymy do zwiększania liczby
pań na kierowniczych stanowiskach i staramy się
wspierać ich rozwój na międzynarodowym rynku
deweloperów nieruchomości przemysłowych.
W tym roku rozpoczęliśmy projekt „Breaktrough”,
którego celem jest podkreślenie znaczenia kobiet
w rozwoju firmy. Dzięki procesowi dialogu promujemy cechy takie jak samorozwój, podejmowanie
inicjatyw, potrzebę rozmowy i uczciwość.
(Prologis)

☀ DOBRA PRAKTYKA
Dialog z interesariuszami był elementem opracowania strategii CSR i naszego pierwszego raportu
społecznego. Włączając interesariuszy w ten
proces zyskaliśmy dużo cennej wiedzy o tym jak
jesteśmy postrzegani. Zaskoczyła nas dość stereotypowa opinia w niektórych obszarach, co po raz
kolejny uświadomiło nam jak ważna jest przejrzysta komunikacja. (Provident)

Więcej praktyk i działań firm na stronie: www.interesariusze.pl
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Kilka rzeczy, o których warto pamiętać, zanim przygotujesz spotkanie z interesariuszami

PRZYGOTOWANIE

SPOTKANIE

 Dokładnie określ temat, problem, ideę wokół której
chcesz zebrać swoich partnerów społecznych
 Przygotuj listę zagadnień, pytań,
które chciałbyś/ chciałabyś zadać
 Sprawdź, jaki masz budżet
 Zastanów się, ile takich spotkań chcesz
przygotować i ile osób na nie zaprosić,
jak długo ma potrwać jedno spotkanie
 Zaproś profesjonalnego moderatora do
poprowadzenia dyskusji (osoba z zewnątrz
pozwoli zachować bezstronność)
 Zdecyduj, kto z firmy powinien być na tym spotkaniu
(członkowie Zarządu są zawsze mile widziani)
 Przygotuj mapę ryzyk i trudnych kwestii, które
mogą potencjalnie pojawić się podczas spotkania,
przygotuj się na każde z nich
 Skonsultuj pytania i zagadnienia z moderatorem
i innymi przedstawicielami firmy
 Zaplanuj datę spotkania/ daty spotkań
(sprawdź, czy nie ma wtedy żadnego innego
ważnego wydarzenia, konferencji)
 Wybierz miejsce, przygotuj materiały,
zamów poczęstunek
 Zrób listę potencjalnych uczestników,
upewnij się, że nie zapomniałeś/ nie zapomniałaś
o najważniejszych dla firmy osobach i organizacjach,
a także instytucjach publicznych. Sprawdź,
z jakich regionów Polski goście pochodzą, może
będą potrzebować noclegu lub zwrotu kosztów
dojazdu
 Przygotuj zaproszenie – napisz na nim najważniejsze
informacje: po co jest spotkanie, kiedy i gdzie się
odbywa, ile czasu potrwa, jakie masz oczekiwania
wobec uczestników. Poproś w nim o potwierdzenie
udziału, podaj kontakt do siebie
 Wyślij zaproszenia do uczestników (pocztą
oraz e-mailem), monituj zgłoszenia, zadzwoń
z przypomnieniem, pozostań w kontakcie
z zaproszonymi uczestnikami

 Przywitaj uczestników, przygotuj krótkie
wprowadzenie na temat firmy i spotkania
 Zapewnij komfortowe warunki do rozmowy
 Zachęć do aktywności, daj przestrzeń
do zadania pytań, wyrażania swojego zdania
 Zadbaj o przerwy, higienę pracy
 Podziękuj za przybycie i zaangażowanie
(możesz przygotować drobny upominek)
 Pamiętaj, żeby wydarzenie było zrealizowane
w sposób zrównoważony (np. drukuj materiały
dwustronnie, zapytaj o opcje wegetariańskie,
zaproponuj miejsce dostępne dla osób mających
trudności z poruszaniem się)
 Jeśli ktoś nie mógł przyjść osobiście na spotkanie,
zapytaj, czy chce się podzielić swoimi opiniami
indywidualnie – podczas spotkania, rozmowy
telefonicznej czy w formie ankiety

PO SPOTKANIU
 Pozostań w kontakcie z uczestnikami panelu
 Przygotuj raport, prześlij go uczestnikom, poproś
o refleksje, komentarze, a także prześlij ewaluację
spotkania, zapytaj o feedback na temat organizacji
i przebiegu spotkania
 Zastanów się, czy otrzymałeś/ otrzymałaś
odpowiedzi na wszystkie pytania, być może
pytań jest jeszcze więcej, spróbuj wykorzystać
to, co dowiedziałeś się/ dowiedziałaś się podczas
spotkania
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Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą
i największą organizacja pozarządową w Polsce,
która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.
Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca
rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznacza trendy
i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.
Działa od roku 2000, podejmując liczne inicjatywy
umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego
rozwoju pomiędzy czterema grupami interesariuszy:
firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim.

Program Partnerstwa to kompleksowy program
współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu z firmami, które poprzez swoje zaangażowanie i działania
przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego
biznesu w Polsce. Firmy uczestniczące w Programie
tworzą ruch promujący odpowiedzialne prowadzenie
biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. 22 627 18 71
e-mail: biuro@fob.org.pl

Dzięki wykorzystaniu produkowanych
w 100% z makulatury papierów CyclusOffset
zamiast papierów niemakulaturowych
negatywny wpływ na środowisko został
zmniejszony o:

122

km
krótsza podróż samochodem
średniej klasy europejskiej

134

kg
mniej zużytego drewna

82

kg
mniej odpadów

12

kg
mniej gazów
cieplarnianych

1715

litrów
mniej zużytej wody

158

kWh
mniej zużytej energii

Dane dotyczące śladu węglowego (carbon footprint) oszacowane
przez FactorX w zgodzie z metodologią BilanCarbone®.
Szacunki oparte są o porównanie użycia papieru recyklingowego
w stosunku do pochodzącego z włókien pierwotnych,
zgodnie z najaktualniejszymi dostępnymi danymi BREF.
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www.odpowiedzialnybiznes.pl

