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Potrzebna zmiana

CSR nie jest modą, lecz powinnością biznesu. Odpowiedzialny biznes
przyczyni się do kształtowania gospodarki opartej na wiedzy i kapitale
intelektualnym, a także do budowania kapitału społecznego — przekonuje
Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

PROPAGOWANIE WIEDZY:
Żeby umieć odróżnić, która firma używa CSR-u tylko w celach
wizerunkowych, a dla której
to strategia działania, potrzeba nieco wiedzy także wśród
podmiotów otoczenia biznesowego. Potrzebujemy aktywnych
organizacji konsumenckich i dociekliwych dziennikarzy — uważa
Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego
Biznesu. [FOT. ARC]

W jakim kierunku ewoluuje
CSR w Polsce?
Mirella Panek-Owsiańska,
prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Odpowiedzialny biznes musi mieć wpływ
na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Przyczyni się do
kształtowania gospodarki opartej na wiedzy i kapitale intelektualnym, a także do budowania
kapitału społecznego. Takiego
zdania jest niemal 90 proc. osób
zarządzających w Polsce społeczną odpowiedzialnością biznesu, biorących udział w badaniu Forum Odpowiedzialnego
Biznesu „Menedżerowie CSR”
(przygotowane przez PBS, jego
partnerem jest firma Deloitte),
które jest elementem obchodów „15 lat partnerstwa na
rzecz CSR w Polsce”.
Czy w takim razie warto pytać o zagrożenia wynikające
z mody na CSR?

CSR to nie moda. To powinność biznesu, a Forum
Odpowiedzialnego Biznesu
upowszechnia CSR od ponad
15 lat. Jakie niebezpieczeństwo może nieść szanowanie
pracowników, ochrona środowiska, uwzględnianie głosu interesariuszy?
Ważniejsze jest co innego. Czy
wdrażane działania to faktycznie CSR? Niektórym firmom
zdarza się uprawiać greenwashing, przymykać oko na łamanie praw konsumentów lub
pracowników. Choć firmom
nigdy nie uda się być odpowiedzialnymi w 100 proc., to jednak niektóre praktyki powinny
dyskwalifikować z grupy firm
odpowiedzialnych.
Ważne jest, że odpowiedzialność to proces obejmujący
całość działań firmy, zintegrowany ze strategią biznesową,
z odpowiednimi miernikami
i systemem raportowania.

Żeby umieć odróżnić, która firma używa CSR-u tylko w celach
wizerunkowych, a dla której
to strategia działania, potrzeba
nieco wiedzy także wśród podmiotów otoczenia biznesowego. Potrzebujemy aktywnych
organizacji konsumenckich
i dociekliwych dziennikarzy.
Jakie zatem znaczenie mają
raporty CSR dla wiarygodności firm? Czy raporty są
w jakikolwiek sposób miarodajne, tzn. czy przedstawiają zarówno pozytywne,
jak i negatywne aspekty
działalności konkretnego
przedsiębiorstwa czy są tylko laurką dla niego?
Raporty społeczne podsumowują aktywność firm
w zakresie CSR. Mają coraz
większe znaczenie na rynku
międzynarodowym, zwłaszcza w kręgach inwestorów.
Nacisk na politykę z zakresu

zrównoważonego rozwoju powoduje, że od kontrahentów,
podwykonawców, wspólników
coraz częściej wymaga się potwierdzenia działalności zgodnej ze standardami odpowiedzialnego biznesu. Taki raport
jest właściwym narzędziem do
prezentacji własnego zaangażowania. Dobry raport zawiera kompletne i wiarygodne
informacje o działaniach społecznych czy środowiskowych
firmy, ocenę ryzyk, plany na
przyszłość itd. Wyważenie pozytywnych i negatywnych informacji jest jednym z zaleceń,
punktowanym także w konkursie Raporty Społeczne.
Jakie znaczenie dla rozwoju ma współpraca,
w tym szczególnie partnerstwa międzysektorowe?
Dla Forum Odpowiedzialnego
Biznesu współpraca jest jedną z kluczowych wartości.

Głęboko wierzę, że pozwalała przez minione lata i pozwoli w przyszłości jeszcze
lepiej wypełniać naszą misję.
Gdy zaś wspomniane zostały
partnerstwa międzysektorowe, to one z kolei pozwalają
wspólnie stanąć wobec wyzwań współczesnego świata. Firma lub organizacja
pozarządowa często nie jest
w stanie rozwiązać problemów społecznych czy środowiskowych na własną rękę.
Właśnie dzięki wymianie
zasobów, wiedzy i kompetencji możemy realniej podchodzić do światowych problemów. W tym kontekście
warto przypomnieć wprowadzone przez Organizację
Narodów Zjednoczonych Cele
Zrównoważonego Rozwoju.
Ich osiągnięcie możliwe wydaje się tylko dzięki współpracy
po pierwsze władz państwowych, a po drugie biznesu.
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Etyka jest ważna także w gospodarce

Ekonomia nie powinna zdominować moralności

DR ADAM BODNAR

Rzecznik Praw Obywatelskich

W

ielu przedsiębiorców ma świadomość
tego, jak istotne jest przestrzeganie standardów praw człowieka i etycznych dla rozwoju
firm. Wysokie koszty ich realizacji skłaniają jednak do stosowania półśrodków. Trendem, który
powinniśmy promować, jest zapewnienie, aby
REKLAMA

pracujący na umowach cywilnoprawnych zyskali
przynajmniej minimalną ochronę socjalną i nie
tylko – przed mobbingiem, dyskryminacją, nagłym zwolnieniem lub nadużywaniem nadgodzin.
To duże zadanie dla ustawodawcy. Zanim jednak
konieczne zmiany nastąpią, w gestii pracodawców pozostaje, by odpowiednio chronić godność
każdego zatrudnionego pracownika – niezależnie od podstawy prawnej świadczonej pracy.
Pracodawcy powinni także wymagać od swoich
usługodawców (np. firmy sprzątającej czy ochroniarskiej), aby także zatrudniały pracowników w
sposób należycie chroniący ich warunki pracy.

PROF. DR HAB. JANINA FILEK

Zakład Etyki i Filozofi i Społecznej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

K

ażde ze społeczeństw jest ufundowane na
zasadach etycznych, bez których nie mogłoby
powstać i dalej się rozwijać. Jeśli etyka jest tak
istotnym elementem konstytuującym społeczeństwo, to oczywistym się staje jej znaczenie także w
przestrzeni gospodarczej. Należy jednak zauważyć,

że rozwój działalności gospodarczej przebiegający bardzo żywiołowo w ostatnich 200 latach nie
zawsze przebiegał w dużej zbieżności z rozwojem
moralnym społeczeństw. Można nawet powiedzieć,
że w przestrzeni gospodarczej, ze względu na
oczekiwanie szybkiego wzrostu ekonomicznego, w
jakimś sensie zapomniano o zasadach etycznych,
bowiem to właśnie realizacja celu ekonomicznego
zdominowała myślenie o tym, co słuszne, i wpływała na przyjęte priorytety, prowadząc do dominacji
ekonomiczności nad etycznością.
Dokończenie na s. 21 publikacji
„Biznes, który zmienia świat”
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Z okazji jubileuszu „15 lat partnerstwa na rzecz
CSR w Polsce” Forum Odpowiedzialnego Biznesu
wydało publikację podsumowującą rozwój CSR
(ang. Corporate Social Responsibility)
Wydawnictwo „Biznes, który
zmienia świat” prezentuje to,
co udało się osiągnąć w ostatnich 15 latach w obszarze odpowiedzialnego biznesu, koalicje
i alianse, które to umożliwiły,
a także trendy CSR, które przewidują eksperci tej koncepcji.
Album pozwala krytycznie
spojrzeć na biznesowy krajobraz minionych lat. Pokazując
pozytywny wpływ CSR, przypomina jednocześnie bariery
i kryzysy jego rozwoju.

15 tematów na 15-lecie
W pierwszej, głównej części
publikacji znajdziemy 15 tekstów, które łączą się w spójny obraz 15 lat CSR w Polsce.
Ekspertki i eksperci Forum
Odpowiedzialnego Biznesu,
przedstawiciele firm odpowiedzialnych społecznie, administracji państwowej, organizacji
otoczenia biznesu zabierają głos
w kluczowych dla rozwoju CSR
kwestiach. Dzięki temu każdy
z syntetycznie przedstawionych
tematów posiada jednak ciekawą, różnorodną perspektywę.
Możemy między innymi
prześledzić ewolucję zało-

publikacja jubileuszowa forum odpowiedzialnego biznesu

Biznes

,
który zmienia świat
15 lat biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce

Bezpłatna publikacja jest
dostępna w PDF na stronie
www. odpowiedzialny biznes.
pl/csr2015

żeń CSR, które w niektórych
aspektach życia społecznego
powinny nabrać charakteru
wręcz rewolucyjnego. Istotną
częścią publikacji i ważnym
w ogóle dla CSR tematem jest
zrównoważony rozwój, tak silnie związany z zagadnieniami
ochrony środowiska, smart
cities i innowacji społecznych,
o których również na stronach
albumu. Podjęto także kwestie
zarządzania i relacji z otoczeniem. Eksperci omówili znaczenie zarządzania relacjami
z interesariuszami, zarządzania różnorodnością, wdrażania

strategii CSR. Warto również
wspomnieć o tematach raportowania pozafinansowego
i odpowiedzialnych inwestycji,
które stają się coraz ważniejsze
dla rozwoju firm.

Co dalej z polskim CSR
Oprócz podsumowania 15-lecia rodzimego CSR publikacja
zawiera również omówienie
trendów, które najprawdopodobniej zdominują debatę
o odpowiedzialnym biznesie w najbliższej przyszłości.
Wyzwaniem dla polskiego
biznesu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju będą
z pewnością rozwój kapitału
społecznego, szczególnie budowanie zaufania społecznego
i wzmacnianie współpracy.
Jubileusz
Publikacja „Biznes, który zmie
nia świat”, wydana pod redakcją dr Agaty Rudnickiej,
ekspertki zewnętrznej Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi element tegorocznych obchodów „15 lat partnerstwa na
rzecz CSR w Polsce”. To najważniejszy jubileusz odpowiedzial-

Lista „15 tematów
na 15-lecie”

CSR r(E)wolucja
Zrównoważony rozwój
Strategia CSR
Etyka w organizacji
Zarządzanie relacjami
z interesariuszami
Odpowiedzialność
za środowisko
Zrównoważony łańcuch
dostaw
Partnerstwo
międzysektorowe
Raportowanie pozafinansowe
Odpowiedzialne inwestowanie
Odpowiedzialna konsumpcja
Innowacje społeczne
Zarządzanie różnorodnością
Wolontariat pracowniczy
Smart i sustainable cities

nego biznesu w Polsce w 2015 r.
Celem obchodów jest podsumowanie dokonań 15 lat rozwoju
społecznej odpowiedzialności
biznesu, który był możliwy dzięki współpracy wielu ludzi, firm
i instytucji. Inicjatorem i organizatorem obchodów jest Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.

MARCIN
GRZYBEK

menedżer projektów Forum
Odpowiedzialnego Biznesu

Raportowanie danych pozafinansowych to proces złożony i wieloaspektowy, którego rezultatem
z perspektywy interesariuszy
przedsiębiorstw są publikacje
podsumowujące działania z zakresu CSR.
Dla firm raportowanie jest
szansą na uporządkowanie,
usystematyzowanie i rozwój
projektów z zakresu społecznej
odpowiedzialności. Zdarza się,
że przygotowanie raportu społecznego jest dla firmy okazją
do zainicjowania tak istotnych
przedsięwzięć, jak dialog z interesariuszami czy opracowanie
całej strategii CSR. Etap zbierania
danych do raportu daje z kolei
możliwość zaangażowania różnych grup interesariuszy, w tym
przede wszystkim pracowników.
Największą polską inicjatywą
promującą to zagadnienie jest
konkurs Raporty Społeczne, organizowany od 2007 r. w partnerstwie Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, Deloitte i SGS (wcześniej
PwC i CSR Consulting). W konkursie co roku nagradzane są najlepiej sporządzone sprawozdania,
a oprócz nagrody głównej i wyróżnień przyznawanych przez jury
konkursu wręczane są dyplomy
dla najlepszych raportów w ocenie Ministerstwa Gospodarki, jury
dziennikarskiego i internautów.
Tematem raportowania pozafinansowego zajmują się przede

Dla firm
raportowanie
jest szansą na
uporządkowanie,
usystematyzowanie
i rozwój projektów
z zakresu społecznej
odpowiedzialności.

wszystkim duże firmy, mogące
sobie pozwolić na przeprowadzenie całego procesu przygotowania raportu, który czasem
jest kosztowny i skomplikowany.
Nie oznacza to jednak, że sektor
MŚP, administracja publiczna
lub organizacje pozarządowe
nie mogą opracować raportu.
W Polsce są już dostępne sprawozdania instytucji innych niż
największe korporacje, by wymienić choćby raporty Farm Frites
Poland, ANG, miasta Warszawy
czy wreszcie raport organizacji
pozarządowej, którą jest Forum
Odpowiedzialnego Biznesu.
Raportowanie danych pozafinansowych jest wciąż w Polsce
traktowane marginalnie, szczególnie jeśli porównamy się np.
z rynkami Europy Zachodniej. Ze
względu jednak na wartość, jaką
stanowi dla samej organizacji,
jak i jej interesariuszy, powinien
być to kluczowy obszar zainteresowania dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji strategicznie
podchodzących do zagadnienia
społecznej odpowiedzialności.
Pełną wersję tekstu można
przeczytać na str. 30 publikacji
„Biznes, który zmienia świat”

Kalendarium — #15latdlaCSR
^ Powstaje FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
^ Pierwszy numer Biuletynu FOB
^ Coroczne ogólnopolskie konferencje o etyce biznesu,
Centrum Etyki Biznesu (CEBI)
^ Konferencja FOB „Sustainable investments”
z udziałem prof. L. Balcerowicza
^ Wydanie książki „No Logo” przez Naomi Klein
^ Przyjęcie Milenijnych Celów Rozwoju ONZ
^ Powołanie UN Global Compact
^ GRI prezentuje pierwszą wersję Wytycznych GRI

2000

^ Rusza portal Odpowiedzialnybiznes.pl
^ FOB Krajową Organizacją Partnerską CSR Europe,
jako pierwsza organizacja z krajów kandydujących
do Unii Europejskiej
^ Zainicjowanie działań dotyczących odpowiedzialnych
wyborów zakupowych, PZS oraz Fundacja Kupuj
Odpowiedzialnie
^ Ukazuje się pierwszy numer magazynu
„Odpowiedzialny Biznes”
^ Pierwszy polski projekt partnerstwa
międzysektorowego „Forum dla Płocka” – PKN
ORLEN, wspólnie z miastem Płock i Organizacją
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).
^ Uchwalenie ustawy Sarbanes-Oxley przez Kongres
Stanów Zjednoczonych
^ Pierwsze European Multiskaholder Forum on CSR

2002
2001

^ Pierwsza w Polsce książka o CSR wydana przez FOB:
„Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes.
Programy, strategie, standardy”
pod red. Bolesława Roka
^ Konferencja FOB inaugurująca 5-letni program
„21 firm na XXI wiek” z udziałem premiera RP
^ Polska inauguracja inicjatywy Global Compact
zorganizowana przez FOB, CEBI i UNDP
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
^ Upadek Enronu i początek burzliwej dyskusji
o nieodpowiedzialności biznesu
^ Komisja Europejska publikuje Green Paper:
Promoting framework for Corporate Social
Responsibility

^ I edycja programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu,
studenckiego programu Forum Odpowiedzialnego
Biznesu
^ Ustawy wprowadzające System ekozarządzania
i audytu (EMAS)
^ Inauguracja Karty Różnorodności we Francji

2004
2003

^ Wydanie pierwszego raportu „Odpowiedzialny
biznes w Polsce. Dobre praktyki”
^ Badanie „Menedżerowie 500 i odpowiedzialny
biznes – wiedza, postawy, praktyka”
^ Polski oddział BAT przeprowadził pierwszą sesję
dialogową
^ Ukazuje się pierwszy korporacyjny raport społeczny,
przygotowany przez PKN ORLEN
^ Film „Korporacja”

^ Wydarzenia z Polski ^ Wydarzenia ze świata

^ I edycja Akademii Odpowiedzialnego Biznesu
– konferencji skierowanej do studentów,
organizowanej w ramach Ligi Odpowiedzialnego
Biznesu
^ I edycja konkursu Verba Veritatis
^ Powstaje Partnerstwo dla Zdrowia założone przez
firmy Danone, Lubella, Biedronka oraz Instytut Matki
i Dziecka i projekt „Mleczny Start” – pierwszy polski
produkt z misją
^ Pokojowa Nagroda Nobla dla Muhammada Yunusa
za model mikrofinansowania i walkę z ubóstwem
^ Raport nt. zmiany klimatu dla IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change)
brytyjskiego ekonomisty Nicolasa Sterna

2006
2005

^ I Targi Dobrych Praktyk
^ W konkursie Złote Spinacze pojawia się kategoria
Corporate Social Responsibility
^ Akademia Leona Koźmińskiego organizuje
w Warszawie międzynarodową konferencję EABIS
z udziałem ponad 200 uczestników z całego świata,
dotyczącą budowania konkurencyjności poprzez
CSR
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Raportowanie
Współpraca
pozafinansowe
z biznesem i dla biznesu

Strategia CSR
MARZENA
STRZELCZAK
dyrektorka generalna Forum
Odpowiedzialnego Biznesu

Jest wiele pojęć odnoszących
się do strategii CSR, czyli odpowiedzialności firmy za wpływ
na otoczenie, uwzględniania
zobowiązań, regulacji mających na celu „więcej niż zysk”.
Mówimy, czasem używając
ich wymiennie, o corporate
responsibility, corporate social responsibility, corporate
citizenship, a także zrównoważonym rozwoju.
Światowa Rada Biznesu ds.
Zrównoważonego Rozwoju
(World Business Council for
Sustainable Development,
WBCSD), której FOB jest jedynym polskim partnerem, uznaje CSR za etyczne postępowanie
firm, które przyczynia się do
rozwoju ekonomicznego, poprawy jakości życia pracowników, ich rodzin i społeczeństwa
(WBCSD, 2006). Według Komisji
Europejskiej (2001 oraz 2006)
CSR to koncepcja dobrowolnego
włączania do strategii rozwoju
odpowiedzialności za relacje
z interesariuszami, otoczeniem
społecznym i środowiskiem
naturalnym, jednak w definicji
z 2011 r. sformułowanie dotyczące „dobrowolności” zniknęło.
W każdym przypadku kluczowe jest pojęcie interesariuszy (R.E. Freeman, 1984),
istotne zarówno w teorii zarządzania, jak i etyce biznesu, zakładające, że biznes powinien
uwzględniać wartości. Pojawiły
się prace i badania dowodzące
związku między etyczną kul-

Wyzwaniem
nadal pozostaje
uczynienie CSR
elementem innowacji
i zarządzania
łańcuchem wartości.
turą korporacyjną a sukcesem
rynkowym firm.
Wdrożenie zasad etycznych
i programów CSR także w sprawach, które nie są szerzej znane, takich jak wybór dostawców, produktów, technologii,
stało się ważnym elementem
strategii CSR. Te kwestie definiują, czy przedsiębiorstwo
rozwija się w sposób zrównoważony, korzystny dla otoczenia, respektując prawa człowieka. Temat podjęły też media,
a o odpowiedzialnym biznesie
i zrównoważonym rozwoju
dyskutują liderzy globalnych
korporacji w Davos. Słynne stają się modelowe strategie, takie
jak Plan A Marks & Spencer czy
Sustainable Living Unilever.
Jak to wygląda w Polsce?
Rankingi i badania pokazują,
że z systemowym zaangażowaniem firmy polskie radzą
sobie gorzej niż te z kapitałem
zachodnim. Są jednak istotne
różnice branżowe. W sektorze
finansowym prymat mają firmy zagraniczne, ale też taka
jest struktura tego segmentu
w Polsce. Odwrotnie w branży energetycznej — tu liderami
CSR są firmy polskie. Zarówno
Lotos, jak i ORLEN od wielu
lat nie tylko dbają o budowanie dobrych relacji ze społecznościami lokalnymi, ale też
raportują, mają systemy etycznej infrastruktury. Działają na

^ Z inicjatywy UNDP w Polsce rozpoczęto prace
nad określeniem wytycznych dla rządu
w zakresie CSR
^ I Raport o Fundacjach Korporacyjnych w Polsce
Forum Darczyńców
^ I Ogólnopolskie Badania Wolontariatu
Pracowniczego, Centrum Wolontariatu Warszawa
^ upadek banku Lehman Brothers

2008
2007

^ I edycja konkursu Raporty Społeczne – pierwsze
polskie raporty społeczne firm: BAT, Danone,
Grupa Żywiec, TP SA (Orange)
^ Pierwszy Ranking Odpowiedzialnych Firm pod nazwą
Good Company Ranking – na łamach miesięcznika
„Manager Magazin”
^ Pierwsza edycja Indeksu BI-NGO
^ Konkurs Liderzy Filantropii
^ Rusza portal Kampaniespoleczne.pl z inicjatywy
Fundacji Komunikacji Społecznej
^ Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach
finansowych i bankowych
^ Pakiet klimatyczno-energetyczny UE

podstawie kompleksowych
strategii CSR, wdrażając takie
podejście w spółkach zależnych, dbając o edukację pracowników w tym zakresie.
W ostatnich latach radykalnie
zmieniło się podejście polskich
menedżerów do CSR. W 2003 r.
pojęcie znał zaledwie co czwarty, w 2010 r. już ponad połowa,
a w 2014 niemal 100 proc.
przedstawicieli dużych i średnich firm w Polsce uznawało,
że odpowiadanie na wyzwania
społeczne i środowiskowe jest
powinnością biznesu. Taka
zmiana to efekt działań wielu
firm i instytucji, popularyzacji
tego zagadnienia od 2009 r.
wśród spółek notowanych na
giełdzie — dzięki Respect Index.
To także zasługa zaangażowania
administracji — z Zespołem ds.
CSR Ministerstwa Gospodarki
na czele — projektów realizowanych dzięki unijnym dotacjom i unijnym regulacjom,
w tym dyrektywom o raportowaniu danych pozafinansowych. Wyzwaniem pozostaje
nadal uczynienie CSR elementem innowacji i zarządzania
łańcuchem wartości. A to kluczowe dla realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju
(SDG) ogłoszonych przez ONZ
we wrześniu 2015 r. Biznes jest
konieczny dla ich realizacji.
Bariera braku wiedzy na średnim szczeblu już nie istnieje.
To, czego potrzeba, to wsparcie administracji i odważni
liderzy firm, na co wskazuje tegoroczne badanie FOB
„Menedżerowie CSR”.
Pełną wersję tekstu można
przeczytać na str. 18 publikacji
„Biznes, który zmienia świat”

^ 2. edycja badania „Menedżerowie 500”
^ I edycja Konkursu Ekobiuro organizowanego
przez Fundację Aeris Futuro
^ Projekt Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu
^ Eksplozja platformy wiertniczej Deepwater Horizon
w Zatoce Meksykańskiej

2010
2009

^ FOB zostaje przedstawicielem World Business
Council of Sustainable Development w Polsce
^ Pierwsza polska wersja wytycznych Global
Reporting Initiative
^ Powstała nieformalna Koalicja Sprawiedliwego
Handlu
^ Zainicjowanie Respect Index
^ Kampania Clean Clothes Polska
^ Powołanie Zespołu ds. Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie
Gospodarki
^ Zainicjowanie projektu PGNiG Odpowiedzialna
Energia i Deklaracja na rzecz zrównoważonego
rozwoju w branży energetycznej
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Nadchodzi
rewolucja
Nowe trendy zmieniają
pojęcie społecznej
odpowiedzialności
biznesu w Polsce

Ważną częścią publikacji
Forum Odpowiedzialnego
Biznesu z okazji 15-lecia działalności jest opis wyzwań,
które stoją przed firmami
i CSR w Polsce i na świecie.
Przedstawiono je podobnie
jak w „Wizji 2050” w postaci
trendów, które w przyszłości
zmienią rolę i obraz społecznej
odpowiedzialności biznesu.

Trend pierwszy: rozwój
kapitału społecznego
To głównie budowanie zaufania społecznego i wzmacnianie
współpracy. W związku z tym
potrzebne jest usprawnienie
systemu edukacyjnego i podejmowanie przez biznes transparentnych i otwartych działań.
W sposób szczególny dotyczyć
to będzie największych firm na
rynku. Według nowej dyrektywy Unii Europejskiej, która
będzie obowiązywała od 2017
r., zaczną one raportować, jakie podjęły działania społeczne
i ekologiczne.
Trend drugi: nowe cele
zrównoważonego rozwoju
Ogłoszone we wrześniu 2015 r.
nowe Cele Zrównoważonego
Rozwoju dotyczą likwidacji
ubóstwa oraz zapewnienia pokoju i dobrobytu. Konieczne
stanie się włączenie do realizacji tej koncepcji organiza-

cji biznesowych i firm, które
mogłyby współpracować z organizacjami pozarządowymi
i z administracją publiczną lub
lokalną. Przez następnych 15
lat okaże się, jak ten wysiłek
przyczyni się do rozwiązania
światowych problemów.

Trend trzeci: raportowanie
pozafinansowe
Na nowy typ raportowania wpływają trzy czynniki.
Pierwszy to dążenie do większej przejrzystości działań firm,
wymuszane na przykład przez
konsumentów i rynek. Takie
inicjatywy jak Fair Trade dowodzą, że cena przestaje być
jedynym lub najważniejszym
kryterium zakupu produktu.
Drugi czynnik to raportowanie zintegrowane, obejmujące
kwestie niefinansowe i finansowe, umożliwiając lepsze określenie stanu firmy niż same
dane finansowe. Dostrzegają
to inwestorzy, którzy coraz
częściej zwracają uwagę na
dotąd pomijaną politykę środowiskową czy zarządzanie
ryzykiem w łańcuchu dostaw.
Trzecim czynnikiem jest dyrektywa unijna dotycząca
obowiązkowego ujawniania
informacji niefinansowych,
która ma obowiązywać
w Polsce od 2017 r. Raporty
przygotowywane zgodnie
z jej standardami będą musiały
zawierać informacje o polityce społecznej, pracowniczej
i środowiskowej, przeciwdziałaniu korupcji czy poszanowaniu praw człowieka.

^ Inauguracja Karty Różnorodności w Polsce
^ 10. jubileuszowa edycja raportu „Odpowiedzialny
biznes w Polsce. Dobre praktyki”
^ Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego
biznesu 2050
^ The Fifth ISBEE World Congress 2012 w Warszawie

2012
2011

^ Pierwsza edycja nagrody dziennikarskiej Pióro
odpowiedzialności
^ Polskie tłumaczenie standardu AA1000
^ Konferencja Forum Odpowiedzialnego
Biznesu i Ministerstwa Gospodarki „Wspólna
odpowiedzialność – jak zwiększyć obecność
i skuteczność CSR w UE” w ramach polskiej
prezydencji
^ Powołanie Koalicji Prezesi – wolontariusze
z inicjatywy Akademii Rozwoju Filantropii
^ Konkurs Liderzy Zrównoważonego Rozwoju
organizowany przez PWC i Forbes
^ Przyjęcie przez ONZ wytycznych dotyczących praw
człowieka i biznesu
^ Wydanie wytycznych ISO 26000
^ Nowa strategia KE dotycząca CSR, w tym propozycja nowej definicji społecznej odpowiedzialności
^ Katastrofa elektrowni jądrowej Fukushima I

Trend czwarty:
smart i sustainable cities
Innym wyzwaniem jest rozwój tzw. miast inteligentnych
— smart i sustainable cities.
Przykłady realizacji tej koncepcji to m.in. prośrodowiskowe rozwiązania w transporcie zbiorowym, gospodarce
odpadami i produkcji energii
czy stymulujące tworzenie
terenów zielonych i wprowadzanie różnych rodzajów
oświetlenia miejskiego w zależności od pory roku i dnia oraz
warunków drogowych. W takich przedsięwzięciach muszą
uczestniczyć przedsiębiorstwa,
opracowując nowe rozwiązania, wdrażając je czy wspomagając rozwój technologii, służących celom ekonomicznym,
ekologicznym czy społecznym.
Trend piąty:
prawa człowieka
Konieczność zapewnienia ich
wdrożenia, także w biznesie,
zaczęła być widoczna wraz
z przyjęciem Wytycznych
ONZ. Istotne będzie udostępnienie w języku polskim narzędzi wdrażających human
rights due diligence, takich
jak „Ramy sprawozdawczości
zgodnej z Wytycznymi ONZ”,
zawierających praktyczne
wskazówki odnoszące się do
przestrzegania praw człowieka w aspekcie działań firmy,
jej udziałowców i klientów. [MM]
Tekst omawia treść trzeciej
części publikacji
„Biznes, który zmienia świat”
(str. 69 i następne)

^ Koalicja CSR Watch Polska
^ Badanie KPMG w Polsce i Forum Odpowiedzialnego
Biznesu „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty
a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm
w Polsce”
^ Pierwszy Ogólnopolski Dzień Różnorodności
^ Polska wersja językowa Wytycznych dotyczących
biznesu i praw człowieka.
^ Dyrektywa UE ws. ujawniania informacji
pozafinansowych
^ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych (zmiany na rzecz zrównoważonych
zamówień)
^ Badanie Komisji Europejskiej wśród sygnatariuszy
Kart Różnorodności „Overview of DiversityManagement implementation and impact amongst Diversity
Charter signatories in the European Union”

2014
2013

^ Publikacja pierwszego raportu społecznego
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
^ I Lista Kobiet Polskiego CSR-u przygotowana
przez FOB
^ Szczyt Klimatyczny COP19 w Warszawie
^ Diversity Charters’ High Level Event, Warszawa
(Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)
^ Polskie wydanie normy SA8000 wraz z przewodnikiem oraz komentarzami
^ Powołanie Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego
Handlu”
^ Projekt Diversity Index
^ Pożar w fabryce Rana Plaza, szyjącej ubrania dla
największych marek odzieżowych, w wyniku którego
śmierć poniosło 1127 osób
^ Konkurs European CSR Award Scheme for
Partnerships, Innovation and Impact, w Polsce
realizowany przez FOB

2015
^ JUBILEUSZ 15 LAT PARTNERSTWA
NA RZECZ CSR W POLSCE
^ Standardy działania fundacji korporacyjnych,
Forum Darczyńców
^ I edycja nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”
^ Inauguracja Koalicji Rzeczników Etyki, w ramach
Programu Global Compact – „Biznes a prawa
człowieka”
^ Pożar lasów w Indonezji, największa katastrofa
ekologiczna wywołana przez człowieka
^ Encyklika papieża Franciszka „Laudato si”
^ Manifest Enterprise 2020
^ Szczyt Enterprise 2020 Summit
^ Nowe cele zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030
^ Publikacja nowych wersji międzynarodowych
standarów ISO 9001 i ISO 14001
Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, „Biznes, który zmienia świat”
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Naszą misją
Odpowiedzialnie
jest wspieranie rozwoju napędzamy przyszłość
Idea społecznej odpowiedzialności towarzyszy Bankowi
Zachodniemu WBK od początku. Pierwotnie nasze działania
koncentrowały się na filantropii
i sponsoringu, by przeobrazić
się w programy zaangażowania
społecznego, a w końcu objąć
wszystkie obszary działania
banku. Dziś CSR jest nieodłączną częścią kultury organizacyjnej i elementem naszej strategii.
Od 2012 r. w Banku Zachodnim
WBK obowiązuje „Polityka społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju”. Nasze
zobowiązania gospodarcze, społeczne i środowiskowe obejmują
klientów, pracowników, akcjonariuszy i dostawców.
Jako organizacja odpowiedzialna społecznie chcemy
aktywnie włączyć się w proces budowania społeczeństwa
obywatelskiego, szczególnie
wspierając i inspirując młode
pokolenie, przyszłych liderów.
Poprzez nasze programy chcemy stwarzać możliwości i warunki ich rozwoju.
Dlatego nasze działania społeczne prowadzimy, koncentrując się na:
wspieraniu szkolnictwa wyższego,
działaniu na rzecz lokalnych społeczności,
ochronie środowiska naturalnego,
prowadzeniu aktywnego dialogu z interesariuszami, klientami,
pracownikami, partnerami biznesowymi, lokalnymi społecznościami oraz inwestorami,
działalności charytatywnej
oraz finansowaniu ważnych
społecznie projektów przez
Fundację Banku Zachodniego
WBK im. Stefana Bryły.
Projekty mają na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie rozwoju nauki
i edukacji oraz działania na rzecz
wyrównywania szans.
Jedną z naszych flagowych
inicjatyw, która służy wspieraniu rozwoju nauki i edukacji,
REKLAMA

ARTUR
SIKORA

dyrektor obszaru komunikacji
korporacyjnej i marketingu

M

ożemy być dumni, że
w Banku Zachodnim
WBK odpowiedzialny biznes
to nie tylko programy
społeczne — to cała filozofia
firmy, dzięki której wszystkie
działania są spójne — od podejścia proklienckiego przez
wpływ na środowisko czy
relacje z pracownikami.
CSR stał się nieodłączną częścią biznesu. Coraz większa
jest świadomość, że o kondycji firm nie świadczą tylko
wyniki finansowe. Ważniejsze
jest, w jaki sposób je osiągamy, jak rozumiemy biznes.
Musimy być przygotowani
na zmieniający się świat,
oczekiwania konsumentów,
pracowników, inwestorów
czy naszych partnerów
biznesowych. Dlatego
w ubiegłym roku rozpoczęliśmy w banku projekt, który
zakładał podejście klientocentryczne, oparte na najwyższej
jakości oferowanych usług,
zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych oraz
wielokanałowości. Kolejnym
wyzwaniem, które stoi przed
nami, jest opracowanie
i wdrożenie strategii odpowiedzialnego biznesu na
najbliższe trzy lata.

jest Santander Universidades,
uruchomiony w Polsce w 2011 r.
Santander Universidade polega
na współpracy świata biznesu
ze światem nauki. Adresowany
jest do studentów, doktorantów,
pracowników naukowych i administracyjnych oraz absolwentów.
Od 2010 r. realizujemy program
„Karta szkolna”, który wspiera
bezpieczeństwo w szkołach oraz

rozwój edukacji ekonomicznejdzieci i młodzieży. Do tej pory
wzięło w nim udział ponad 250
szkół. Prowadzimy również działania na rzecz równych szans, od
pięciu lat rozwijamy w banku
program „Obsługa bez barier”,
poprzez który chcemy zapewnić
wszystkim klientom z różnymi
rodzajami niepełnosprawności
swobodny dostęp do usług bankowych, m.in. oddziały pozbawione barier architektonicznych,
mówiące bankomaty czy usługę
„Doradca online” dostosowaną
do potrzeb klienta posługującego
się polskim językiem migowym.
Działania banku w obszarze
społecznym wspierają projekty
prowadzone przez Fundację
Banku Zachodniego WBK im.
Stefana Bryły.
Rok 2014 był dla nas bardzo
ważny z perspektywy rozwoju
CSR. W tym roku rozpoczęliśmy
proces raportowania w zakresie
społecznej odpowiedzialności
biznesu. Przeprowadziliśmy także pierwsze badanie mierzenia
wpływu prowadzonych przez
nas projektów. Objęło ono cztery kluczowe programy: „Karta
szkolna”, gry i komiksy edukacyjne, Santander Universidades
i „Obsługa bez barier”.
Dokładnie przeanalizowaliśmy cele, nakłady, efekty, a w
konsekwencji wpływ prowadzonych programów. Dzięki rozpoczęciu procesu dialogu według
standardów AA1000 planujemy
rozwój w zgodzie z oczekiwaniami naszych interesariuszy.
Nasze starania przekładają
się na wyniki, które zakwalifikowały nas do wejścia w skład
indeksu spółek giełdowych
odpowiedzialnych społecznie
— Respect Index.
PARTNER GŁÓWNY JUBILEUSZU

Grupa ORLEN to jeden z liderów
polskiego rynku pracy. W PKN
ORLEN pracuje ponad 4 tys. osób,
a w całej Grupie prawie 22 tys.
Jesteśmy największą polską firmą
i liderem branży energetyczno-paliwowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Zdajemy sobie
sprawę ze skali działalności i oddziaływania społecznego koncernu, dlatego od lat konsekwentnie
realizujemy wiele działań z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu, które kierujemy m.in.
do pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalnych i innych.
Obszary naszych działań wynikają z „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN”. Już
ponad 10 lat temu wdrożyliśmy
do stosowania zasady Global
Compact. W 2011 r. PKN ORLEN
stał się jednym z sygnatariuszy
„Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce”,
w 2014 r. podpisał „Deklarację
polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Koncern
ini
cjuje i prowadzi działaniaspołeczne, ale także uczestniczy w nich jako partner. Ważną
rolę odgrywa Fundacja ORLEN
— Dar Serca.
Zgodnie z naszym credo:
„ORLEN. Napędzamy przyszłość”
o odpowiedzialności koncernu
myślimy długofalowo. Wyrazem
tego jest m.in. stała obecność PKN
ORLEN w elitarnej grupie podmiotów giełdowych notowanych
w indeksie spółek odpowiedzialnych RESPECT Index. Od 1997 r.
realizujemy program Responsible
Care (Odpowiedzialność i Troska),
który przekłada się na konkretne
działania w obszarze ochrony
środowiska. Nasza polityka kadrowa jest wysoko oceniana
przez ekspertów zewnętrznych,
o czym świadczy po raz kolejny
przyznany firmie Certyfikat Top
Employers Polska. Koncern dąży
do tego, by nie tylko przestrzegać
standardów, ale też je tworzyć.
Dlatego w 2012 r. opracowaliśmy

skodyfikowane „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN”,
które są drogowskazami do osiągania ambitnych celów zarówno
dla firmy, jak i ludzi ją tworzących.
Opracowanie i przyjęcie Strategii
CSR dla PKN ORLEN na lata 2015-2017 było kolejnym milowym
krokiem w obszarze społecznej
odpowiedzialności PKN ORLEN.
Celem Strategii CSR jest nadanie
Wartościom PKN ORLEN praktycznego wymiaru i wsparcie
realizacji strategii biznesowej.
Definiujemy w niej jednoznacznie nasze rozumienie społecznej
odpowiedzialności biznesu: realizując strategię biznesową, zawsze
pamiętamy, że wzrost wartości
przedsiębiorstwa powinien być
zgodny z interesami otoczenia,
w którym funkcjonujemy oraz
opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów.
Chcemy realizować cele biznesowe z poszanowaniem interesów otoczenia, w czym pomogą nam mierzalne cele. Dotyczą
one: rozwoju i bezpieczeństwa
pracowników, zarządzania
różnorodnością, prowadzenia
odpowiedzialnych zakupów, inwestycji, relacji inwestorskich,
pracy na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw, zwiększania
bezpieczeństwa energetycznego,
minimalizacji wpływu na środowisko i zużycia zasobów w procesie produkcji.
Wyzwania, które przed nami
stoją są bardzo ambitne. Dążymy
do tego, aby w 2017 r. być firmą,
która nie tylko we wszystkich
wskazanych obszarach wyznacza
zupełnie nowe standardy, ale jest
także w pełni zaangażowanym liderem CSR, którego słowa przekładają się na czyny.
PARTNER GŁÓWNY JUBILEUSZU

LESZEK
KURNICKI

dyrektor wykonawczy
ds. marketingu

P

KN ORLEN został niedawno już po raz drugi
z rzędu wyróżniony tytułem
najbardziej etycznej
firmy, przyznawanym przez
prestiżowy amerykański
Ethisphere Institute. Cieszy nas
też, że podejście
koncernu do prowadzenia
biznesu w sposób etyczny
i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju zostało
dostrzeżone i pozytywnie
ocenione na świecie.
Daje to nam dodatkową siłę
do podejmowania nowych
wyzwań, których celem
jest wzmacnianie wartości
koncernu. Jesteśmy bowiem
przekonani, że osiąganie celów
w sposób zrównoważony
i zgodny z interesem otoczenia
stanowi ważne źródło budowania przewagi konkurencyjnej.
Działania z obszaru społecznej
odpowiedzialności biznesu
komunikujemy, wydając
regularnie raporty społeczne.
Od chwili powstania opublikowaliśmy ich jedenaście. Od
2008 r. są one sporządzane
zgodnie z międzynarodowym
standardem Global
Reporting Initiative (GRI).
Najnowszy raport on-line
– Raport Zintegrowany PKN
ORLEN 2014 zatytułowany
„Napędzamy przyszłość”
nawiązuje do globalnych
standardów i trendów
w sprawozdawczości firm,
promowanych między
innymi przez International
Integrated Reporting Council
(IIRC). Zachęcam do lektury.
Dokument dostępny jest
pod adresem www.raportzintegrowany.orlen.pl

