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Wstęp

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością przedstawiamy kolejną publikację Forum Odpowiedzialnego Biznesu z cy-
klu „Wspólna odpowiedzialność” – tym razem zajęliśmy się tematem strategii CSR.

Naszą ambicją było pokazanie tematu zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycz-
nej. Stąd, jak zawsze, do współpracy przy publikacji zaprosiliśmy liczne grono ekspertów 
i ekspertek, tak by przedstawić temat maksymalnie kompleksowo. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim autorom i autorkom, którzy podzielili się swoją wiedzą teoretyczną oraz prak-
tyczną, w tym także przedstawiając doświadczenia swoich firm. Choć, z oczywistych wzglę-
dów, niemożliwie było uwzględnienie w publikacji wszystkich organizacji zaangażowanych 
w CSR w sposób strategiczny, to z ogromną satysfakcją możemy potwierdzić, że to grono 
w Polsce systematycznie rośnie. znajdą więc tu Państwo ciekawe przykłady firm polskich, 
które bazując na własnych, wieloletnich dobrych praktykach dojrzały do podejścia komplek-
sowego, ściśle powiązanego z działalnością biznesową. Są też takie, które w nawiązaniu 
do globalnych standardów tworzyły programy i strategie uwzględniające polską, lokalną 
specyfikę funkcjonowania na rynku. 

Osobny rozdział poświęciliśmy przedstawieniu globalnych trendów, w tym Celów zrówno-
ważonego Rozwoju ONz, które od 2015 roku wyznaczają kierunek zaangażowania biznesu, 
tak by świat w którym żyjemy był lepszy. W publikacji znajdą też Państwo kilka artykułów 
które podejmują wybrane aspekty strategii CSR, związane z komunikacją, dostawcami czy 
nowym pokoleniem konsumentów SMART. Przewrotnie podejmujemy również temat, jak 
NIEMAJĄC strategii CSR prowadzić odpowiedzialny i zrównoważony biznes.

Wierzę, że publikacja „Wspólna odpowiedzialność. Rola strategii” będzie pomocną lekturą 
nie tylko dla wszystkich menedżerów i menedżerek CSR, ale także szerokiego grona odbior-
ców, którzy chcieliby dowiedzieć się jak firmy rozumieją i co w praktyce oznacza strategicz-
ne podejście do CSR.

Serdecznie zachęcam do lektury i dzielenia się z nami Państwa uwagami i refleksjami.

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu
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Od redaktorek

Rola strategii – czyli jak połączyliśmy teorię i praktykę 

Nikt chyba nie zaprzeczy, że wraz z rozwojem idei społecznej odpowiedzialności w Polsce 
coraz istotniejsze staje się kompleksowe podejście do tematu. Obecnie nie wystarczy już 
realizować pojedynczych dobrych praktyk, lecz należy obejmować „myśleniem CSR-owym” 
całą organizację, włączając CSR do strategii biznesowej. 

W ostatnich latach ukazały się setki publikacji i materiałów merytorycznych o CSR (samo 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydało ich ponad 90), jednakże brakowało zebrania 
w jednym miejscu zarówno idei, teorii, jak i głosu praktyków wypowiadających się o kom-
pleksowym ujęciu kwestii związanych z CSR w organizacji. Ukazanie się pierwszej w Polsce 
publikacji dotyczącej strategicznego podejścia do CSR musiało poczekać, aż FOB skończy 15 
lat, a grono firm w Polsce będzie miało już za sobą pierwsze doświadczenia z tworzenia, 
wdrażania, ewaluacji i rewizji strategii CSR bądź też implementacji jej globalnych założeń. 
Strategiczne podejście do CSR stało się jednym z głównych tematów, które FOB zapropo-
nował swoim firmom partnerskim w 2016 roku. Mogły one wziąć udział w spotkaniach 
(„Rozmowy o CSR”), warsztacie („Narzędzia kreatywne w pracy nad strategią CSR”), w końcu 
zaś uczestniczyć w tworzeniu niniejszej publikacji. Wszystkie działania, które podjęliśmy, 
pozwoliły nam zetknąć się z wieloma historiami, doświadczeniami, sukcesami i porażkami, 
jakie towarzyszyły pracownikom i pracowniczkom firm mierzącymi się na co dzień z tru-
dem, ale też cieszącymi się sukcesem wdrożenia w życie strategicznego podejścia do CSR. 
Nie jest to zadanie łatwe, podobnie jak dzielenie się opowieściami o wyzwaniach, a nawet 
porażkach towarzyszących temu procesowi. Tym bardziej dziękujemy wszystkim autorkom 
i autorom za podzielenie się swoimi przemyśleniami i za przygotowanie tekstów, które 
w poniższej konfiguracji można śmiało nazwać pierwszym kompleksowym podręcznikiem 
o strategii CSR w Polsce łączącym teorię z praktyką.

Postanowiliśmy bowiem, że do napisania tekstów o różnorodnym podejściu do strate-
gicznego zarządzania społeczną odpowiedzialnością zaprosimy przedstawicieli i przedsta-
wicielki różnorodnych środowisk: akademickiego (dr Ewa Jastrzębska, dr Magdalena Rojek-
-Nowosielska, dr Agata Rudnicka), doradców CSR (Teresa Aldea, Liliana Anam, Magdalena 
Dembińska, dr Jacek Dymowski, dr Marta Karwacka, Łukasz Makuch, Monika Walencka), ale 
przede wszystkim osoby z firm (Katarzyna Dulko-Gaszyna, IKEA Polska; Katarzyna Fraś, Gru-
pa TAURON; Monika Kulik, Orange Polska; Marta Marczuk-Komiszke, Tesco Polska; Natalia 
Szulc, Unilever Polska). Wywiadu udzieliły nam również: Katarzyna Radecka, Kompania Pi-
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wowarska; Magdalena Rzeszotalska, Polpharma; Rafał Pasieka, PKN Orlen. W najobszerniej-
szym artykule − „Strategia szyta na miarę” − zebraliśmy wypowiedzi przedstawicieli firm, 
Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Bank zachodni WBK, BASF Polska, Castora-
ma, CEMEX Polska, Grupa LOTOS, Grupa TAURON, IKEA Retail, Jeronimo Martins Polska S.A., 
Kompania Piwowarska SA, Nestlé Polska, Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, 
Provident Polska, Sanofi, Skanska CDE, T-Mobile Polska S.A., VELUX Polska). W publikacji nie 
zabrakło tekstów osób z Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Magdaleny Andrejczuk, Marty 
Górskiej, dr Agaty Gruszeckiej-Tieśluk, Karola Krzyczkowskiego, Agnieszki Siarkiewicz, Ma-
rzeny Strzelczak i Ewy Wojciechowicz. Uzupełnieniem publikacji jest infografika z ciekawymi 
wynikami badań dotyczącymi strategii CSR w Polsce i na świecie, ale warto też sięgnąć do 
aneksu po inspiracje z literatury przedmiotu. 

Swoistym eksperymentem było pozostawienie autorom i autorkom pewnej swobody 
w przygotowaniu własnych tekstów, co sprawiło, że niektóre idee pojawiają się w kilku 
tekstach jednocześnie, jak np. teoria interesariuszy. Stanowi to dowód, jak ważnym jest 
ona elementem w myśleniu o strategicznym CSR. Laur popularności należy do normy ISO 
26000, której zresztą poświęcony jest artykuł otwierający publikację. W końcu zaś pewnego 
rodzaju oczywistością, jednak wartą podkreślenia, jest pojawianie się w kilku tekstach od-
niesień do SDGs, czyli Celów zrównoważonego Rozwoju. Artykuły są autorskie i cieszy nas, 
że pewne podejścia prezentujemy może jako pierwsi lub przynajmniej jedni z pierwszych. 
We „Wspólnej Odpowiedzialności” przeczytać można zarówno o genezie oraz źródłach po-
wstawania strategii w firmach w Polsce, jak i o trendach i modach w zakresie strategicznego 
podejścia do CSR.

zależało nam również na ukazaniu różnych odsłon strategicznego podejścia do spo-
łecznej odpowiedzialności. Na strategię CSR można bowiem spojrzeć jako na proces po-
rządkowania i ujmowania w pewne ramy − podejmowanych już działań. Po drugie jest to 
narzędzie niezwykle przydatne w pracy menedżerów odpowiedzialnych za CSR i zrównowa-
żony rozwój − legitymizujące ich działania w oczach zarządów i akcjonariuszy, a tym samym 
pokazujące znaczenie społecznej odpowiedzialności w strategii biznesowej organizacji. Po 
trzecie zaś – jako narzędzie do komunikacji, a przede wszystkim edukacji różnych grup inte-
resariuszy (pracowników i pracownic, dostawców, społeczności lokalnych). 

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie przydatna dla przedstawicieli dużych 
firm, tak międzynarodowych korporacji, jak i polskich przedsiębiorstw, bez względu na to, 
w którym są stadium strategicznego podejścia do CSR, ale też dla grona małych i średnich 
przedsiębiorstw, ponieważ znajdą tutaj wiele ciekawych inspiracji. Liczymy, że skorzystają 
z niej również wykładowcy, szkoleniowcy i trenerzy, widząc w przygotowanych tekstach cie-
kawe case study, a także uporządkowanie wielu teorii. Na pewno chcielibyśmy, aby do „Roli 
strategii” sięgali również studenci i uczniowie szukający rozwinięcia wiedzy, którą zdobywa-
ją na uczelni i w szkole podczas zajęć z przedsiębiorczości. W końcu zaś chcielibyśmy, aby 
publikacja trafiła do prezesów i prezesek, a także liderów i liderek firm jako ważna pozycji 
w biznesowej biblioteczce, wierzymy bowiem, że nawet najlepsza strategia bez silnych lide-
rów nie ma szans na powodzenie.

Publikacja podzielona jest na cztery zasadnicze części i można ją czytać na wiele spo-
sobów: od deski do deski (sprzyjają temu wersje na czytniki elektroniczne i udostępniona 
wersja PDF), kolejnymi rozdziałami (dawkując sobie określone zagadnienia), w końcu zaś 
losowo wybierając poszczególne artykuły. Dla łatwiejszej nawigacji każdy rozdział opatrzo-
ny jest wstępem, w którym w kilku słowach próbujemy podsumować, co się w nim znajduje.
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Rozdział I Elementarz strategii CSR w teorii. Wprowadzenie do strategii 

Podróż po strategicznym podejściu do CSR rozpoczynamy tekstami, które mają być wprowa-
dzeniem do tematu odpowiedzialnego biznesu. Artykuły polecamy osobom zainteresowa-
nym podstawami teoretycznymi, szczególnie w odniesieniu do norm, teorii oraz procesów, 
które mogą zostać wdrożone w firmie. 

Jak norma ISO 26000 może wspomóc tworzenie strategicznego podejścia do CSR? Jakie 
są zasady, obszary, kluczowe kwestie, które wynikają z tego dokumentu? Jak wyglądają eta-
py wdrażania strategii? Odpowiedzi na te oraz inne pytania szuka Magdalena Andrejczuk 
w artykule „Strategiczne podejście do CSR w normie ISO 26000”. 

Doktor Ewa Jastrzębska snuje z kolei rozważania, jak przechodząc od programu do mo-
delu biznesowego, wdrażać CSR strategicznie. Jednocześnie proponuje nowy model: CSR 
transformacyjny. 

W artykule „Drużyna B Richarda Bransona versus Creating Shared Value M. Portera i M. 
Kramera” Marta Górska argumentuje, dlaczego warto poznać te dwa interesujące podejścia 
do odpowiedzialnego prowadzenia firmy: stworzone przez praktyka i teoretyków.

Dojrzałe podejście do strategii

Ten podrozdział otwiera tekst dr Magdaleny Rojek-Nowosielskiej podkreślającej znaczenie 
wpisywania strategii CSR w strategię biznesową. Autorka przekonuje nas, że niewystarcza-
jącym akcentem jest pozostawienie strategii CSR „samej sobie”, bez logicznego powiązania 
z innymi dokumentami. 

Temat ten podejmuje również dr Jacek Dymowski, który nacisk kładzie z kolei na po-
szukiwanie odpowiedzi, w którym punkcie obecnie się znajdujemy. Czy strategia wynika 
z podążania za modą czy z dojrzałości i rzeczywistej potrzeby organizacji? 

Strategia to proces, który ewoluuje i wymaga ciągłego monitorowania stopnia realizacji 
założonych wskaźników. I właśnie o licznych wyzwaniach związanych ze skutecznym mie-
rzeniem celów strategicznych opowiada w swoim tekście Liliana Anam. 

Rozdział II Strategia CSR w praktyce

Do tej części publikacji zaprosiłyśmy przedstawicieli i przedstawicielki firm partnerskich 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W większości przypadków przeprowadzają oni Czytel-
ników i Czytelniczki przez proces tworzenia, wdrażania i ewaluacji strategii CSR w ich orga-
nizacjach, akcentując poszczególne etapy. 

I tak, początek rozdziału stanowi infografika przedstawiająca ogólny obraz strategiczne-
go podejścia do CSR w Polsce i na świecie. Kolejny tekst, Ewy Wojciechowicz, to zbiorcze 
omówienie wyzwań i korzyści związanych ze strategicznym zarządzaniem społeczną odpo-
wiedzialnością. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się Partnerzy FOB, przedstawiciele 17 firm.

W kolejnych artykułach autorki dzielą się z Czytelnikami doświadczeniami płynącymi 
z wdrażania w życie strategii w swoich organizacjach. Opowiadają one o kluczowym znacze-
niu ewaluacji i zmianach wprowadzanych w kolejnych dokumentach (Monika Kulik), o spe-
cyfice wdrażania globalnej strategii na rodzimym rynku (Katarzyna Dulko-Gaszyna), o nie-
ustannie powracającym pytaniu: po co strategia CSR w firmie (Katarzyna Fraś), o kolejnych 
krokach, które musiała zrobić firma mierząca się z wdrażaniem strategii CSR (Marta Mar-
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czuk-Komiszke). Tutaj znajduje się również artykuł Natalii Szulc, która opisuje jedną z pierw-
szych i bodaj najbardziej rozpoznawalną strategię zrównoważonego rozwoju firmy Unilever. 

Podsumowanie rozdziału stanowią wywiady. O angażowaniu interesariuszy w proces 
tworzenia strategii oraz o wsparciu zarządu opowiada Katarzyna Radecka z Kompanii Pi-
wowarskiej. Tworzenie strategii od podstaw w firmie z polskim kapitałem − to temat prze-
wodni rozmowy z Magdaleną Rzeszotalską z Polpharmy. zaś o doświadczeniach firmy od lat 
przecierającej CSR-owe ścieżki mówi Rafał Pasieka z PKN Orlen. 

Rozdział III Wybrane aspekty strategicznego podejścia do CSR

W rozdziale tym w punktowy sposób ujęta została specyfika zaangażowania, komunikacji 
i edukacji różnych grup interesariuszy. W tekście wprowadzającym Marzena Strzelczak wy-
mienia „elementy obowiązkowe” w komunikacji, m.in.: spójny i adekwatny cel, zaangażo-
wanie interesariuszy na kolejnych etapach, wykorzystanie różnych kanałów komunikacji. 

Kwestię komunikacji z dostawcami porusza w swoim tekście dr Agata Rudnicka, z kolei 
dr Marta Karwacka ostrzega, że o konsumentach nie można zapominać, zwłaszcza w przy-
padku SMART Consumers. A jak do nich dotrzeć? Może właśnie dzięki opowieściom? – do 
czego, podając liczne przykłady, przekonuje Agnieszka Siarkiewicz. 

Rozdział IV Globalne trendy w strategicznym podejściu do CSR

Pisząc o strategicznym podejściu do CSR, należało również uwzględnić szerszy kontekst. 
I stąd w publikacji pojawia się nawiązanie do Celów zrównoważonego Rozwoju ONz (tekst 
Karola Krzyczkowskiego i dr Agaty Gruszeckiej-Tieśluk) oraz do globalnych wyzwań, z któ-
rymi współcześnie mierzy się biznes (artykuł Magdaleny Dembińskiej i Moniki Walenckiej). 
Jak sobie z nimi radzą firmy brytyjskie? – przedstawia w swoim artykule Teresa Aldea. 

Publikację postanowiłyśmy zakończyć dosyć przewrotnym tekstem Łukasza Makucha, 
który opowiada o tym, że wcale nie trzeba mieć jednego dokumentu w postaci strategii 
CSR, by być firmą odpowiedzialną i w przemyślany, spójny sposób podejmować działania 
z zakresu społecznej odpowiedzialności. 

Aneks

W tej części umieszczone zostały materiały podsumowujące w postaci encyklopedycznego 
wytłumaczenia, czym jest strategia, zestawienia linków do dostępnych w internecie strategii 
CSR firm (wybranych, do których udało nam się dotrzeć). Tutaj także znajdują się inspiracje 
z literatury przedmiotu dla wszystkich tych, którzy chcieliby wiedzieć więcej na podejmowa-
ne przez autorów tematy. Publikację wieńczą notki biograficzne autorów i autorek tekstów 
oraz bibliografia zaczerpnięta ze wszystkich artykułów. 

Oczywiście, ze względu na ograniczony format publikacji, nie wszystkie tematy udało 
nam się zawrzeć. Jednak nieskromnie wierzymy, że jest to opracowanie przekrojowe i trafi 
do różnych grup odbiorców. Czy ten cel udało nam się zrealizować – ocenę pozostawiamy 
Czytelnikom i Czytelniczkom. 

Z życzeniami inspirującej lektury – redaktorki, 
Magdalena Andrejczuk, dr Agata Gruszecka-Tieśluk, Ewa Wojciechowicz
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I. ELEMENTARZ 
STRATEGII CSR 
- UJĘCIE 
TEORETYCZNE
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wPROwAdZENIE dO STRATEGII 

Podróż po strategicznym podejściu do CSR rozpoczynamy tekstami, które mają być wprowa-
dzeniem do tematu odpowiedzialnego biznesu. Artykuły polecamy osobom zainteresowa-
nym podstawami teoretycznymi, szczególnie w odniesieniu do norm, teorii oraz procesów, 
które mogą zostać wdrożone w firmie. 

Jak norma ISO 26000 może wspomóc tworzenie strategicznego podejścia do CSR? Jakie są 
zasady, obszary, kluczowe kwestie, które wynikają z tego dokumentu? Jak wyglądają etapy 
wdrażania strategii? Odpowiedzi na te oraz inne pytania szuka Magdalena Andrejczuk w ar-
tykule „Strategiczne podejście do CSR w normie ISO 26000”. 

Doktor Ewa Jastrzębska snuje z kolei rozważania, jak przechodząc od programu do modelu 
biznesowego, wdrażać CSR strategicznie. Jednocześnie proponuje nowy model: CSR trans-
formacyjny. 

W artykule „Drużyna B Richarda Bransona versus Created Shared Value M. Portera i M. Kra-
mera” Marta Górska argumentuje, dlaczego warto poznać te dwa interesujące podejścia do 
odpowiedzialnego prowadzenia firmy: stworzone przez praktyka i teoretyków.
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Magdalena Andrejczuk

Strategiczne podejście 
do CSR w normie  
ISO 26000

Firmy, które rozpoczynają tworzenie strategii odpowiedzialnego biznesu, do strategii biz-
nesowej poszukują często ram, wytycznych, pewnych uniwersalnych wskazówek. Niniejszy 
artykuł jest skierowany do tych wszystkich, którzy zaczynają lub porządkują już podejmo-
wane działania w ramach strategicznego podejścia do CSR.

W procesie przygotowania strategii pomocne mogą być zarówno Wytyczne OECD do-
tyczące przedsiębiorstw wielonarodowych, jak i zasady Global Compact (United Nations 
Global Compact), a także Cele zrównoważonego Rozwoju SDGs (Sustainable Development 
Goals). Standard dialogu społecznego AA1000 z kolei wspiera organizację w procesie dialo-
gu z interesariuszami, zaś Standardy Global Reporting Initiative − w procesie raportowania. 
Jednakże to norma PN-ISO 26000:2012, czyli „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzial-
ności” jest według mnie najbardziej kompleksowym dokumentem, który może być pomoc-
nym przewodnikiem w procesie wypracowania strategicznego podejścia do CSR.

1
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Dlaczego norma ISO 26000? 
O normie ISO 26000 powstało wiele opracowań1. Stała się ona ważnym punktem odniesienia dla 
Wytycznych GRI G4 w momencie, w którym Global Reporting Initiative je wypracowywała, do niej 
nawiązuje też „Odnowiona strategia UE na lata 2011−2014 dotycząca społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstw”, czyli komunikat Komisji Europejskiej regulujący definicję i rozumienie CSR. 
Norma ma być dla organizacji (nie tylko firm, ale każdego rodzaju organizacji) „(…) ułatwieniem 
w podejmowaniu działań przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. (…) Celem normy 
jest promowanie wspólnego rozumienia społecznej odpowiedzialności oraz uzupełnienie in-
nych narzędzi i inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności, a nie ich zastępowanie”2. Przede 
wszystkim w ISO 26000 znaleźć można całą plejadę argumentów za strategicznym podejściem 
do CSR, które mogą być użyte zarówno przez organizację początkującą, jak również tę szukającą 
rozwinięcia swoich działań w tym zakresie. Norma zawiera m.in. zasady odpowiedzialności or-
ganizacji, wskazówki współpracy z interesariuszami, kluczowe wyzwania, obszary działania oraz 
wytyczne integrowania społecznej odpowiedzialności z działaniami organizacji (zob. tabela 1).

1 zob.: P. Rogala, W jakim stopniu norma ISO 26000 odnosi się do koncepcji zrównoważonego rozwoju?, Prace naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010”, nr 140, Gospodarka a środowisko, s. 148−155; A. Rudnicka, J. Reichel, 
Doskonalenie jakości organizacji w wymiarze społecznym i środowiskowym w kontekście normy ISO 26000, „Problemy 
zarządzania”, vol. 10, nr 2 (37), s. 84–93.
2 PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, s. 13.

Tytuł  
rozdziału

Numer 
rozdziału

Opis treści  
rozdziału

Zakres normy Rozdział 1 Definiuje zakres niniejszej Normy Międzynarodowej  
oraz określa ograniczenia i wyłączenia.

Terminy i definicje Rozdział 2 Przedstawia definicje najważniejszych terminów, które 
mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia pojęcia 
społecznej odpowiedzialności oraz stosowania niniejszej 
Normy Międzynarodowej.

Rozumienie 
społecznej 
odpowiedzialności 

Rozdział 3 Opisuje znaczące czynniki i warunki, które wpłynęły na 
rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności i które 
nadal wpływają na jej charakter i praktykę. Opisuje także 
pojęcie społecznej odpowiedzialności – co ono oznacza 
i w jaki sposób dotyczy organizacji. Rozdział zawiera 
wytyczne dla małych i średnich organizacji w zakresie 
stosowania niniejszej Normy Międzynarodowej. 

Zasady społecznej 
odpowiedzialności

Rozdział 4 Wprowadza i wyjaśnia zasady społecznej 
odpowiedzialności.

Rozpoznanie 
społecznej 
odpowiedzialności 
i angażowanie 
interesariuszy

Rozdział 5 Przedstawia dwie praktyki społecznej odpowiedzialności: 
rozpoznanie przez organizację swojej społecznej 
odpowiedzialności oraz identyfikowanie i angażowanie 
interesariuszy. zawiera wskazówki dotyczące relacji 
między organizacją, jej interesariuszami i społeczeństwem 
w zakresie rozpoznawania kluczowych obszarów  
i zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością 
oraz w sferze wpływu działań organizacji na jej otoczenie.
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3 Ibidem, s. 22.

Zasady i obszary społecznej odpowiedzialności
Porządkowanie całego podejścia do społecznej odpowiedzialności zawarte jest na nieco 
ponad 100 stronach, tyle bowiem liczy norma ISO 26000. Jednak naczelną zasadą firmy aspi-
rującej do bycia społecznie odpowiedzialną jest „maksymalizacja swojego wkładu w zrów-
noważony rozwój”3. Trudno uchwycić moment, w którym przedsiębiorstwo osiąga stan 
najwyższy i może zaniechać takich działań, bowiem CSR jest nieustannym procesem dosko-
nalenia się firmy i jej stosunku wobec otoczenia. Pomocne w tym procesie stają się zasady 
społecznej odpowiedzialności biznesu, które zostały szczegółowo przywołane w normie. 
Warto je jednak przytoczyć:

1. Rozliczalność.
2. Przejrzystość.

Tabela 1. Plan ISO 26000.  Źródło: Broszura dotycząca ISO 26 000, http://www.pkn.pl/iso-26000 (dostęp 7.09.2016)

Wytyczne 
dotyczące 
kluczowych 
obszarów 
społecznej 
odpowiedzialności

Rozdział 6 zawiera omówienie kluczowych obszarów  
i powiązanych z nimi zagadnień dotyczących społecznej 
odpowiedzialności. Dla każdego kluczowego obszaru 
podano informacje dotyczące jego zakresu, związku  
ze społeczną odpowiedzialnością, związanych z nim zasad 
i czynników oraz powiązanych działań i oczekiwań.

Wytyczne 
integrowania 
społecznej 
odpowiedzialności 
z działaniami 
organizacji

Rozdział 7 zawiera wytyczne w zakresie praktycznej realizacji 
koncepcji społecznej odpowiedzialności w organizacji. 
Wytyczne te dotyczą między innymi: interpretacji pojęcia 
społecznej odpowiedzialności organizacji, integrowania 
społecznej odpowiedzialności z działaniami organizacji, 
komunikacji związanej ze społeczną odpowiedzialnością, 
poprawy wiarygodności organizacji w związku ze 
społeczną odpowiedzialnością, analizowania postępów 
i doskonalenia działalności oraz dokonywania 
oceny dobrowolnych inicjatyw na rzecz społecznej 
odpowiedzialności

Przykłady 
dobrowolnych 
inicjatyw i narzędzi 
na rzecz społecznej 
odpowiedzialności

załącznik A zawiera listę przykładowych dobrowolnych inicjatyw  
i narzędzi związanych ze społeczną odpowiedzialnością, 
które dotyczą co najmniej jednego kluczowego 
obszaru lub których celem jest integrowanie zachowań 
odpowiedzialnych społecznie z działaniami całej 
organizacji. 

Skróty załącznik B zawiera skróty używane w niniejszej Normie 
Międzynarodowej.

Bibliografia zawiera wykaz dokumentów międzynarodowych oraz 
norm ISO, które zostały wymienione w treści niniejszej 
Normy Międzynarodowej jako materiały źródłowe
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3. Postępowanie etyczne.
4. Poszanowanie interesów interesariuszy.
5. Poszanowanie prawa.
6. Poszanowanie międzynarodowych norm postępowania.
7. Poszanowanie praw człowieka.
Warto przyjrzeć się szczególnie zasadzie czwartej, związanej z poszanowaniem inte-

resów interesariuszy, jest ona bowiem rozwinięta w części poświęconej identyfi kowaniu 
i angażowaniu interesariuszy. To na pewno ważna wskazówka dla fi rm, aby nie pominęły 
tego elementu w procesie tworzenia strategii. Interesariusze są istotni jako odbiorcy i part-
nerzy działań, ale również mają ważny głos w ocenie organizacji i formułowaniu wobec niej 
oczekiwań. Wszystkie powyższe zasady przenikają 7 obszarów, które wyodrębnia norma.

Ważne jest, aby fi rma mogła „zidentyfi kować wszystkie zagadnienia istotne dla decyzji 
i działań wraz ze związanymi z nimi czynnościami i oczekiwaniami”4. Na pewno jest to za-
danie trudne, wymagające wiele pracy, ale jakże istotne w procesie przygotowania strategii 
CSR. Jak wskazuje norma, analiza wpływu decyzji i działań organizacji jest związana z okre-
śleniem kluczowych obszarów i zagadnień. Obszary te dotyczą takich aspektów, jak: ład 
organizacyjny, prawa człowieka, praktyki związane z zatrudnieniem, środowisko, praktyki 
operacyjne, zagadnienia konsumenckie, rozwój społeczeństwa i zaangażowanie społecz-
ności lokalnej (zob. rysunek 1). Warto uzmysłowić sobie również, że pomimo iż fi rma re-
alizuje działania w ramach obszarów ISO 26000, czyli tzw. dobre praktyki, nie jest to jedno-
znaczne z tym, że ma strategiczne podejście do CSR. Nawet jeśli dobre praktyki znajdują się 
w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. 

4 Ibidem, s. 28.

Rysunek 1. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu. Źródło: http://www.pkn.pl/sites/default/fi les/7_core_subjects.pdf 
(dostęp: 3.10.2016)
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5 109 firm (80%), które nadesłały praktyki do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, deklaruje 
w formularzu, że ma strategię CSR.
6 PN-ISO 26000:2012 Wytyczne..., op.cit., s. 34.
7 Ibidem, s. 85.

Dobre praktyki”, to nie musi być równoznaczne z tym, że firma stworzyła strategię. W 2016 
roku praktyki do raportu zgłosiło 136 firm, zaś strategiczne podejście do CSR zadeklarowało 
80% z nich5. Pomimo deklaracji, strategia CSR jako odrębny dokument jest de facto zjawi-
skiem dość rzadkim, o czym mogą świadczyć m.in. informacje z raportów społecznych czy 
stron internetowych firm.

Ład organizacyjny a strategiczne podejście  
do CSR
Dojrzała strategia CSR powinna zostać powiązana z każdym z siedmiu obszarów normy (ry-
sunek 1), integrując działania w jednym dokumencie. z perspektywy strategicznego zarzą-
dzania to jednak ład organizacyjny jest kluczowym zagadnieniem, które dokładnie wskazu-
je, jak powiązać je z odpowiedzialnym biznesem. Ład organizacyjny jest również rdzeniem 
pozostałych zagadnień, przenikając każdy z nich, obejmuje bowiem „formalne mechanizmy 
zarządzania oparte na zdefiniowanych strukturach i procesach, jak i mechanizmy niefor-
malne, wynikające z kultury organizacji i wyznawanych przez nią wartości, na które często 
mają wpływ osoby kierujące organizacją”6. Ład organizacyjny jest zatem podstawą struktury 
decyzyjnej w organizacji.

W przypadku ładu organizacyjnego warto zwrócić uwagę na takie elementy, jak:
1. Procesy podejmowania i wdrażania decyzji.
2. Przywództwo.
3. Motywowanie i inspirowanie pracowników do postępowania zgodnie z zasadami CSR.
4. Kultura organizacji.
5. Należyta staranność.

Właśnie procesy i struktury decyzyjne są istotne w zarządzaniu społeczną odpowiedzial-
nością biznesu. Wpływają bowiem na wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Od 
tego, jak wygląda proces decyzyjny i kto ma realny wpływ na postępowania firmy, zależy jej po-
dejście do odpowiedzialności. W wielu przypadkach to właściciel (czasami uosobiony w radzie 
nadzorczej) jest spiritus movens strategicznego podejścia do CSR. Bywa również, że inspiracją 
są silni: lider/ka, prezes/ka, członek/kini zarządu, ambasador/ka CSR w firmie, który forsuje 
strategiczne zaangażowanie. W pozostałych przypadkach są to: pracownicy szczególnie zain-
teresowani tematem, działania konkurencji, regulator, legislacja, bojkoty konsumenckie czy 
oczekiwania inwestorów lub partnerów biznesowych. zawsze jednak odpowiedzialne podej-
ście powinno być umocowane w kulturze organizacji i wiązać się z właściwym podejściem do 
pracowników, aby byli oni odpowiednio zmotywowani i mieli stosowne narzędzia do postępo-
wania zgodnie z zasadami CSR. Warto wspomnieć jeszcze o należytej staranności, czyli „kom-
pleksowym, proaktywnym procesie identyfikowania rzeczywistych i potencjalnych skutków 
społecznych, środowiskowych i ekonomicznych decyzji i działań organizacji, mającym na celu 
unikanie i łagodzenie tych skutków”7. Mają one wykluczyć sytuacje ryzykowne. Jednak samo 
zarządzanie ryzykiem jest tylko częścią odpowiedzialnego i strategicznego podejścia do CSR.
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Norma mówi wprost o „opracowaniu strategii oraz wyznaczeniu celów i wartości do-
celowych”8. Tym samym wskazuje, jak istotna jest priorytetyzacja i celowość działań zwią-
zanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Dokładnie polega to na „włączeniu spo-
łecznej odpowiedzialności do strategii organizacji jako jej kluczowego elementu, poprzez 
zintegrowanie jej z systemami, politykami, procesami oraz postępowaniem związanym  
z podejmowaniem decyzji”9. Aspiracje, wizje, cele i misje, kodeksy postępowania i kodeksy 
etyki, ale też polityki, kultura organizacyjna, struktury i działania, to wszystko łącznie ze 
strategią składa się na kierunek działań firmy w dziedzinie społecznej odpowiedzialności.

Jak przygotować strategię CSR? 
Strategia jest to „długofalowa koncepcja funkcjonowania przedsiębiorstwa, określana tak-
że jako ogólny program działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie 
potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów, który podlega 
ocenie przez wskaźniki oraz uwzględnia zasoby konkurencji”10. Odpowiedzi na pytanie, jak 
przygotować strategię, jest wiele, bo istnieje również sporo podejść do tego procesu. Nor-
ma ISO 26000 jest uniwersalną wskazówką, jak ten proces można osadzić w zasadach, wy-
tycznych i pytaniach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu.

Strategię warto usytuować w kontekście społeczno-gospodarczym i analizy otoczenia. 
Dobrze jest sięgnąć wówczas do SDGs – Celów zrównoważonego Rozwoju , jak również in-
nych strategicznych dokumentów. W strategii nie może brakować odniesienia do modelu 
biznesowego, działalności firmy. Ważna jest mapa interesariuszy, ich oczekiwania, zaanga-
żowanie w realizację projektu. Pomocna bywa również analiza SWOT, analiza konkurencji, 
analiza 5 sił Portera, inne strategiczne narzędzia analityczne. Warto przygotować też dokład-
ne podsumowanie dotychczasowych działań organizacji. W strategii CSR nie może zabrak-
nąć wizji, celów strategicznych i zoperacjonalizowanych, wszystko w odniesieniu do najważ-
niejszych obszarów i priorytetowych zadań. Warto zadbać o KPI, czyli wskaźniki, oraz takie 
elementy, jak horyzont czasowy i sposoby ewaluacji, monitoringu strategii. Kolejne etapy 
podsumowuje rysunek 2, jednak sam proces jest bardzo skomplikowany i długofalowy. 

8 Ibidem, s. 35.
9 Ibidem, s. 89.
10 Encyklopedia zarządzania: http://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia (dostęp: 3.10.2016).

Rysunek 2. Etapy budowania i wdrażania strategii CSR. Źródło: Opracowanie własne

AKTUALIZACJA/wERYfIKACJA STRATEGII

Analiza otoczenia 
i identyfikacja 
interesariuszy

Budowa strategii 
(cele, wskaźniki)

Wdrażanie 
i zaangażowanie 
pracowników

Monitoring i ewaluacja 
(w tym raportowanie 
i komunikowanie)



19

11 Materiały szkoleniowe Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
12 za: Simon H., Najważniejsze elementy strategii, http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560,2394604.html  
(dostęp: 3.10.2016).

Wśród kolejnych kroków Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedstawia w materiałach 
szkoleniowych następujące wskazówki11:

• zdobądź poparcie kadry zarządzającej oraz pracowników.
• zrób benchmark – sprawdź, co robią inni.
• Przygotuj zestawienie już prowadzonych bądź potencjalnych działań CSR.
• Ustal priorytety i dokonaj wyboru – nie rób „wszystkiego po trochu”.
• Włącz strategię CSR do ogólnej strategii biznesowej firmy.
• Monitoruj, oceniaj, modyfikuj.

Strategia ma pełne ręce roboty 
Jak powiedział Carl von Clausewitz: „Strategia musi wstąpić do armii, aby na polu walki 
zadbać na miejscu o szczegóły i wprowadzić zmiany do planu ogólnego, które są ciągle  
w czasie wojny niezbędne. Strategia ma ciągle pełne ręce roboty”12. Przygotowanie strategii 
CSR jest na pewno procesem trudnym, wymagającym skoordynowanej pracy i zaangażowa-
nia zespołu, ale też wsparcia zarządu i osób decyzyjnych. Strategia CSR z pewnością poma-
ga uporządkować odpowiedzialność organizacji, ale kluczowe pytanie, które należy sobie 
zadać przed rozpoczęciem tworzenia tego dokumentu, jest związane z jej celem: „Po co 
tworzymy strategię CSR?”. Dopiero określenie celu jest pierwszym krokiem w jej kierunku.



20

dr Ewa Jastrzębska

Jak wdrażać CSR 
strategicznie – 
od programu do 
modelu biznesowego. 
Bariery i wyzwania

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu przez lata ewoluowała, pojawiały się pojęcia 
pokrewne, a w odpowiedzi na rodzące się wyzwania była uzupełniana o nowe elementy 
(np. kwestie związane ze zrównoważonym łańcuchem dostaw czy prawami człowieka). 
Wielość pojawiających się pomysłów, wątpliwości definicyjne z jednej strony, a z drugiej 
wielowymiarowość samej koncepcji oraz dobrowolność i elastyczność inicjatyw sprawiły, 
że firmy mają dużą dowolność we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jak 
wdrażać CSR skutecznie? Jakie bariery można napotkać i na jakie wyzwania trzeba odpo-
wiadać? Artykuł stara się zwrócić uwagę na fundamentalne kwestie w tym zakresie.

„Program CSR-owy” 
Jak z każdą nową ideą, tak i w przypadku społecznej odpowiedzialności biznesu, po fazie igno-
rowania i kontestowania tej koncepcji, w odpowiedzi na presję wywieraną przez interesariuszy, 
ze strony biznesu nastąpił wzrost zainteresowania CSR, przede wszystkim pozornego zaintereso-
wania. Biznes bowiem, zamiast istotnie zmieniać swoją działalność, skupił się na zaangażowaniu 
społecznym – głównie filantropii, zwiększając zarazem wysiłki z zakresu public relations, przed-
stawiał te działania w jak najlepszym świetle (często ocierając się przy tym o socialwashing1).

2

1 Socialwashing – informacje rozpowszechniane przez firmę, mające pokazywać jej zaangażowanie społeczne, a mogące 
dezinformować czytelników odnośnie do skali i stopnia zaangażowania firmy (M. Panek-Owsiańska, Esej o sztuce rapor-
towania, [w:] Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego, red. N. Ćwik, FOB, 2013, s. 108).
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Początkowa, niedojrzała faza rozwoju CSR charakteryzowała się zatem „programami 
CSR-owymi”, najczęściej kierowanymi do społeczności lokalnej (choć zdarzały się także pro-
gramy dotyczące innych aspektów działalności firmy, np. środowiskowych). Programy te 
prowadzone były sporadycznie i ad hoc przez działy PR i służyły wyłącznie budowie wize-
runku organizacji – nie były skoordynowane z obszarami działania firmy czy aktywnością in-
nych działów. Stanowiły one wyłącznie dodatek do właściwej działalności przedsiębiorstwa, 
często notabene niewpisujący się w nią czy nieprzemyślany (np. program przeciwdziałania 
długofalowemu wykluczeniu społecznemu producenta piwa, program diagnostyki chorób 
nowotworowych u dzieci sieci fast foodów albo szkolenia na temat AIDS dla fryzjerów pro-
wadzone przez producenta kosmetyków) – co nie przynosiło zamierzonego efektu, a często 
nawet wręcz odwrotny.

Tak realizowanym programom CSR-owym brakowało najczęściej koordynacji – cecho-
wała je krótkofalowość, ograniczony budżet, zbyt duża dywersyfikacja obszarów i brak 
konsekwencji w ich doborze, nieistnienie zasad współpracy z partnerami społecznymi, bez-
krytyczne przenoszenie pomysłów z centrali firmy (bez zastanowienia się, czy na gruncie 
lokalnym są one odpowiednie). Co więcej, programy CSR-owe były komunikowane jedynie 
na zewnątrz, co przekładało się nie tylko na brak akceptacji i zrozumienia dla nich w samej 
organizacji, lecz także często na niewiedzę pracowników co do ich istnienia.

Rysunek 1. Od greenwashingu do socialwashingu. Źródło: http://blog.terminologiaetc.it/2015/03/18/significato-social-washing/
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Wymienione błędy zdarzają się i obecnie firmom, które dopiero rozpoczynają wdra-
żanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Po dziś dzień bowiem wiele orga-
nizacji, nie rozumiejąc głębszego znaczenia CSR, decyduje się na podejmowanie pojedyn-
czych działań z tego zakresu, głównie filantropijnych2. Tymczasem, jak zauważyli M. Porter  
i M. Kramer, galimatias nieskoordynowanych programów CSR i aktywności filantropijnej, nie-
połączonych ze strategią firmy, nie skutkuje ani znaczącym i pozytywnym wpływem społecz-
nym, ani nie wzmacnia długoterminowej konkurencyjności firmy3. 

Od programów CSR-owych do strategii CSR 
Wzrost świadomości globalnej, rosnące oczekiwania opinii publicznej i zwiększenie się po-
pularności samej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu sprawiły, że coraz więcej 
firm zaczęło przenosić CSR z poziomu operacyjnego na strategiczny, decydując się na opra-
cowanie strategii CSR (jednak nadal są to przede wszystkim filie korporacji transnarodo-
wych, przenoszące know-how od spółek-matek). z jednej strony ma to służyć podniesieniu 
rangi koncepcji, z drugiej – koordynacji i porządkowaniu podejmowanych działań z tego za-
kresu. Biorąc pod uwagę wspomnianą już dobrowolność, wieloaspektowość i elastyczność 
koncepcji, a także brak jednolitego podejścia do pojęcia strategii jako takiej, zaowocowało 
to różnorodnością strategii CSR, zarówno w kontekście procesu jej budowania, jak i pod 
względem kształtu samego dokumentu.

Istnieje bowiem wiele definicji strategii, tak jak i podejść do tego zagadnienia. We-
dług K. Obłoja strategia to spójna i efektywna odpowiedź na wyzwania otoczenia4, jednak −  
w zależności od szkoły − skupia się ona na celach i środkach (szkoła planistyczna), pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa (szkoła pozycyjna) bądź relacjach z otoczeniem. zgodnie  
z propozycją H. Mintzberga, można połączyć te ujęcia, przyjmując, że strategia CSR powinna 
zawierać cele wspierające konkurencyjność firmy i równocześnie budowanie relacji z oto-
czeniem5.

Badania KPMG i FOB (2014) pokazały, że tylko 18% dużych i średnich przedsiębiorstw  
w Polsce uwzględnia CSR w swojej strategii rozwoju, choć równocześnie 15% z nich uważa 
za bardzo ważną (63% za ważną) istotność koncepcji CSR w tworzeniu strategii6.

Trzeba jednak podkreślić, że opracowanie strategii CSR nie zawsze wynika z przeko-
nania, że społeczna odpowiedzialność biznesu, jako strategia win-win, przynosi korzyści 
wszystkim interesariuszom, w tym także przedsiębiorstwu. Nadal wiele firm podchodzi 
do CSR w sposób instrumentalny – uznając, że koncepcja ta służy budowaniu wizerunku7.  

2 Badania KPMG i FOB (2014) pokazały, że 46% dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce prowadzi działania z zakresu 
CSR, przy czym najczęściej dotyczą one społeczności lokalnych (89%) i środowiska (85%), (Społeczna odpowiedzialność 
biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uplo-
ads/2014/11/Raport-Spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-fakty-a-opinie-KPMG-FOB-20141.pdf); 
zob. także G. Piskalski, Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka, 2015,  
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2016/03/Spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-
biznesu-w-polskich-realiach.-Teoria-a-praktyka.pdf.
3 J. Browne, R. Nuttall, Beyond corporate social responsibility: Integrated external engagement, March 2013,  
www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/beyond-corporate-social-
responsibility-integrated-external-engagement.
4 K. Obłój, Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 2010,  
s. 13−14.
5 Mintzberg’s 5 Ps of Strategy. Developing a Better Strategy, www.mindtools.com/pages/article/mintzberg-5ps.htm.
6 Społeczna odpowiedzialność…, op. cit.
7 Chociaż 77% dużych i średnich przedsiębiorstw uważa, że działanie zgodne z koncepcją CSR pozytywnie wpływa na 
wyniki finansowe, to zarazem najczęściej wskazywaną korzyścią (52%) jest poprawa wizerunku firmy na rynku (ibidem).
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8 Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju, www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-
i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860.
9 J. Kacprzak, O współczesnej perspektywie odpowiedzialnego biznesu, „Biznes odpowiedzialny w Polsce. Korzyści dla 
firm, gospodarki i społeczeństwa. Dodatek do Rzeczpospolitej”, 12 marca 2016 r., s. 14.
10 S. Wierciński, CSR jako przedsięwzięcie biznesowe, „Master of Business Administration”, 2011, nr 2, s. 65. 
K. Rangan, L.A. Chase, S. Karim, Why Every Company Needs a CSR Strategy and How to Build It, Working Paper Harvard 
11 Busines School, April 2012, s. 4.
12  Badania własne w oparciu o analizę zawartości firmowych stron internetowych, czerwiec 2016 r.

I to pokutujące przekonanie, że CSR się nie opłaca (mimo coraz liczniejszych badań dowo-
dzących tezy przeciwnej), sprawia, że bardzo długo strategie społecznej odpowiedzialności 
biznesu nie były monitorowane (i nadal wiele z nich nie jest). Tymczasem strategia CSR musi 
zakładać monitoring podejmowanych działań, zarówno z punktu widzenia ich wartości do-
danej dla biznesu, jak i dla interesariuszy.

Warto zauważyć, że na fundamentalne znaczenie mierzenia efektów prowadzonych 
działań zwrócono uwagę także przy formułowaniu nowych 17 Celów zrównoważonego 
Rozwoju ONz (Sustainable Development Goals – SDGs) wraz ze 169 szczegółowymi zada-
niami, które w przeciwieństwie do Milenijnych Celów Rozwoju będą monitorowane przez 
mniej więcej 300 wskaźników8. zdaniem wielu ekspertów wraz z ogłoszeniem w 2015 roku 
SDGs skończył się CSR, ponieważ od tego momentu firmy nie będą już pisać strategii CSR 
dotyczących dowolnie wybranych obszarów, istotnych z ich punktu widzenia, lecz zaczną 
określać, na które z SDGs mają istotny wpływ i swoją działalność będą dopasowywać do tych 
globalnie ustalonych zadań9.

CSR wpisany w model biznesowy 
Posiadanie przez przedsiębiorstwo odrębnej strategii CSR rodzi niebezpieczeństwo, że dzia-
łania z zakresu społecznej odpowiedzialności będą traktowane jako jeden z obszarów funk-
cjonalnych, realizowane tylko w wybranych działach czy projektach (podobnie jak w przy-
padku programów CSR-owych, choć na wyższym poziomie zarządzania). Dowodzi tego 
chociażby dość częste umieszczanie przez firmy wizji, misji, kluczowych wartości i strategii 
CSR w raportach społecznej odpowiedzialności biznesu (a nie na firmowych stronach inter-
netowych), co może sprawiać wrażenie, że te dokumenty strategiczne odnoszą się wyłącz-
nie do obszaru CSR.

Nie chodzi zatem o to, by posiadać dwie odrębne strategie, biznesową i CSR, lecz o wpi-
sanie społecznej odpowiedzialności w podstawową strategię biznesową, w DNA firmy – po-
cząwszy od wizji, misji i kluczowych wartości, poprzez cele strategiczne, polityki i programy, 
a kończąc na procedurach (np. rekrutacji czy awansu). Tylko w ten sposób można zapewnić, 
że wszystkie działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu będą spójne i dłu-
gofalowo przyczynią się do wdrażania rozwoju zrównoważonego. Wówczas działania CSR, 
prowadząc do wysokiej efektywności społeczno-biznesowej, dzięki samofinansującemu się 
mechanizmowi będą trwałe i staną się źródłem przewagi konkurencyjnej10. Trzeba w tym 
miejscu podkreślić, że wpisanie CSR w podstawową działalność biznesową stanowi wyzwa-
nie, zdaniem wielu ekspertów, trudne do zrealizowania11.

Badania przeprowadzone wśród 50 największych polskich przedsiębiorstw według  
Listy 500 „Rzeczpospolitej” (edycja 2016) pozwoliły stwierdzić, że zapisy dotyczące rozwoju 
zrównoważonego znalazły się tylko w 8 strategiach biznesowych i 18 strategiach rozwoju 
zrównoważonego/CSR12.
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Przedsiębiorstwa podejmują różnorodne działania, by uczynić swój model biznesowy 
bardziej społecznie odpowiedzialnym – realizując przyjęte w tym zakresie cele strategiczne, 
modyfikują np. procesy produkcji i same produkty bądź całe łańcuchy wartości13. Przykła-
dem kompleksowych działań może być przeprowadzona przez Unilever szczegółowa analiza 
wszystkich 1500 produktów i funkcji w 14 krajach dla określenia ich śladu ekologicznego14 

lub proces kategoryzacji produktów pod względem wkładu w zrównoważony rozwój BASF 
(Sustainable Solution Steering)15, które były punktem wyjścia dla działań na rzecz zwięk-
szenia pozytywnego wpływu tych firm na rozwój zrównoważony. Wśród firm, które starają 
się wpisać CSR w swoją podstawową strategię biznesową, jest np. właśnie Unilever i jego 
globalny plan Sustainable Living16 oraz Marks & Spencer i jego Plan A17.

13 W tym kontekście trzeba podkreślić, że wprowadzanie przez firmy pojedynczych produktów społecznie odpowiedzial-
nych (np. pojedynczych produktów Fair Trade do oferty koncernu FMCG, produktu biobook jego wersji „normalnej” czy 
społecznie zaangażowanego produktu w branży chemicznej) może budzić kontrowersje i pytania o odpowiedzialność  
w odniesieniu do pozostałej oferty danej firmy.
14 Łańcuch wartości – Unilever, www.youtube.com/watch?v=rszq9wtzuMY.
15 A. Nocoń, Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju, wystąpienie podczas ogłoszenia Raportu FOB „Odpowie-
dzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”, Warszawa, 31 marca 2015 r.
16 Introducingour plan, www.unilever.com/sustainable-living/the-sustainable-living-plan/.
17 About Plan A, https://corporate.marksandspencer.com/plan-a/our-stories/about-plan-a.
18 The Stages of CSR, www.csrinternational.org/about/stages.

Rysunek 2. Wyniki globalne Sustainable Solution Steering BASF. Źródło: A. Nocoń, Tworzymy chemię dla zrównoważonego 
rozwoju, wystąpienie podczas ogłoszenia Raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki”, Warszawa, 
31 marca 2015 r.

CSR strategiczny nie jest jednak, zdaniem CSR International, najwyższym etapem roz-
woju tej koncepcji – stadium docelowym jest CSR transformacyjny, gdy chęć rozwiązania 
problemu społecznego staje się punktem wyjścia do budowy odpowiedzialnego modelu 
biznesowego (innowacji społecznej)18. Taki model biznesowy zakłada wpisanie CSR w filo-
zofię działania firmy. Przykładem może być One for One TOMS. Od samego początku TOMS 
opierał swoją działalność na filozofii jeden za jeden – początkowo za każdą zakupioną parę 
butów firma przekazywała drugą potrzebującym dzieciom na całym świecie, wraz z rozsze-
rzaniem się asortymentu TOMS nowy wymiar zyskiwała także fundamentalna zasada (za 
kupione okulary słoneczne firma finansuje leczenie wzroku jednej osobie potrzebującej, za 
opakowanie kawy – zapewnia tygodniowy dostęp do czystej wody, za zakup torby – gwaran-
tuje bezpieczny poród, plecaka – przeszkolenie nauczycieli, jak przeciwdziałać mobbingowi 
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19 One for One, www.toms.com/improving-lives.
20 Sustainia 100, www.sustainia.me/solutions/.

Rysunek 3. Plan A Marks & Spencer. Źródło: www.slideshare.net/sustainablebrands/plan-a-because-there-is-no-plan-b-
sustainable-retail-at-marks-spencer

Rysunek 4. Etapy CSR według CSR International. Źródło: www.slideshare.net/sustainablebrands/plan-a-because-there-is-no-
plan-b-sustainable-retail-at-marks-spencer

wśród dzieci)19. Liczne przykłady społecznie odpowiedzialnych modeli biznesowych, odpo-
wiadających na wyzwania rozwoju zrównoważonego, zawierają cykliczne publikacje think 
thanku Sustainia20.
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Rysunek 5. Model biznesowy TOMS w odniesieniu do okularów. Źródło: www.slideshare.net/sustainablebrands/plan-a-
because-there-is-no-plan-b-sustainable-retail-at-marks-spencer

Rysunek 6. Reklama butów TOMS. Źródło: http://global.rakuten.
com/en/store/noel-ange/item/tom-010108b/

Rysunek 7. Filozofia TOMS. Źródło: http://www.thats-pat.
com/?m=201112&paged=2

Angażowanie interesariuszy a strategiczny CSR 
Choć istotą każdej strategii są kluczowe wybory dokonywane przez zarządzających, to jej 
realizacja nie jest możliwa bez udziału przede wszystkim pracowników danej firmy. z tego 
też powodu o skuteczności przyjętej strategii CSR decyduje nie tylko jej zawartość (stra-
tegię powinna cechować prostota oraz wewnętrzna i zewnętrzna spójność)21, lecz także 
sam proces jej budowania, który powinien angażować różne grupy interesariuszy, nie tylko 
pracowników. Pozwoli to z jednej strony lepiej rozpoznać wyzwania stojące przed firmą,  
z drugiej – wesprzeć późniejszą realizację strategii. zaangażowanie interesariuszy – od pra-
cowników, przez dostawców i klientów, jest także kluczowe dla powodzenia odpowiedzial-

21 Czym jest strategia firmy?, www.corazlepszyportalbiznesowy.pl/art/czym-jest-strategia-firmy.
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nego modelu biznesowego. W tym przypadku może być ono o tyle łatwiejsze do zdobycia, 
że firma taka zaczyna już z pewnym kapitałem zaufania, który przedsiębiorstwa modyfikują-
ce swój model na bardziej odpowiedzialny muszą dopiero pozyskać. 

Według ISO 26000, angażowanie interesariuszy to działanie podejmowane w celu 
stworzenia możliwości dialogu między organizacją i co najmniej jednym z interesariuszy, 
w celu zapewnienia odpowiednich informacji umożliwiających organizacji podejmowanie 
decyzji22. Dla lepszej koordynacji tego procesu (istnieją różne poziomy angażowania intere-
sariuszy – od informowania do współpracy, i wiele narzędzi, jakie można wykorzystać) war-
to przyjąć strategię w tym zakresie23. Podstawą skutecznego CSR jest zatem komunikacja,  
i to dwustronna, w najbardziej zaawansowanej formie oznaczająca włączenie interesariuszy  
w proces decyzyjny24. W społecznej odpowiedzialności biznesu chodzi o budowanie pozy-
tywnych relacji z interesariuszami (tworzenie dla nich wartości) – nie o ich informowanie 
o społecznie odpowiedzialnych działaniach przedsiębiorstwa, lecz o poznawanie ich ocze-
kiwań i wypracowanie konsensusu w kwestii odpowiadania na te potrzeby. Dzięki dialo-
gowi firma i jej interesariusze poznają się i uczą od siebie nawzajem25. W dobie piątej fali 
rewolucji komputerowej punktem wyjścia dla komunikacji z interesariuszami mogłaby być 
firmowa strona internetowa prezentująca wizję i misję, strategię biznesową/CSR wraz z ra-
portami zawierającymi wyniki monitoringu postępów we wdrażaniu tej koncepcji oraz dane 
do osoby kontaktowej. Tymczasem, jak pokazują wyniki indeksu BI-NGO, duża część firm  
w Polsce ma istotne problemy z komunikowaniem w zakresie CSR26. Prowadzi to do absur-
dalnych czasami sytuacji, gdy pracownicy dowiadują się z mediów zewnętrznych, że ich 
firma przygotowała raport CSR.

W Polsce na szerokie angażowanie interesariuszy zdecydowały się np. Orange Polska27  
i PKN Orlen (który należy do liderów BI-NGO). Globalnym dobrym przykładem w tym zakre-
sie jest np. Statoil28 oraz Unilever30.

Transformacyjny CSR 
Najważniejszą kwestią, o jakiej należy pamiętać, wdrażając CSR, jest pogląd, że nadrzędny 
cel tej koncepcji stanowi maksymalizowanie wkładu przedsiębiorstwa w rozwój zrówno-
ważony. A według normy ISO 26000, celem rozwoju zrównoważonego jest zapewnienie 
globalnemu społeczeństwu stabilnych i trwałych warunków istnienia, nie zaś stabilności  
i trwałości konkretnej organizacji42. To założenie pokazuje, jak kluczowa jest szeroka per-

22 Norma PN-ISO 26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN, Warszawa 2012, s. 16.
23 Wytyczne, jak opracować strategię, można znaleźć w poradniku: J. Morris, F. Baddache, Back to Basics: How to Make 
Stakeholder Engagement Meaningful for Your Company, BSR, January 2012, www.bsr.org/reports/BSR_Five-Step_Gu-
ide_to_Stakeholder_Engagement.pdf.
24 zob. N.L. Trapp, Stakeholder involvement in CSR strategy-making? Clues from sixteen Danish Companies,  
„Public Relations Review”, 2014, nr 40, s. 43.
25 Przykładem „uczenia się” od interesariuszy może być platforma croudsourcingowa My Starbucks Idea  
(http://mystarbucksidea.force.com/).
26 Komunikacja działań społecznych firm w Internecie – „Indeks BI-NGO 2014”, www.marketing-news.pl/message.
php?art=43380.
27 M. Kulig, Dialog z interesariuszami – podejście strategiczne do CSR, www.csrinfo.org/wp-content/uploads/2016/07/
monika_kulik_aa1000_w_polsce.pdf.
28 Engagement and dialogue, www.statoil.com/en/EnvironmentSociety/Sustainability/Pages/EngagementDialogue.aspx.
29 Engaging with stakeholders, www.unilever.com/sustainable-living/the-sustainable-living-plan/our-approach-to-repor-
ting/engaging-with-stakeholders/.
30 Norma PN-ISO 26000..., op. cit., s. 21.
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spektywa we wdrażaniu CSR i jak duże wyzwanie stanowi ta koncepcja. Paradygmat rozwoju 
zrównoważonego dotyczy wymiaru globalnego i tylko w kontekście całego globu jesteśmy 
w stanie stwierdzić, czy rozwijamy się w sposób trwały i zrównoważony. Występujące w eko-
nomii efekty zwrotne mogą sprawić, że odpowiedzialne działania danego przedsiębiorstwa 
nie przełożą się na pozytywne efekty w wymiarze globalnym (wzrost zainteresowania eko-
logicznym produktem może w konsekwencji prowadzić do zwiększonego zużycia zasobów). 
A rosnące globalne powiązania gospodarcze sprawiają, że bardzo trudno jest oszacować 
pośredni wpływ działalności przedsiębiorstwa (np. w kontekście oceny jego śladu ekolo-
gicznego).

Tym bardziej należy myśleć o CSR strategicznie, a jeszcze lepiej – transformacyjnie.
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Marta Górska

„Drużyna B” Richarda 
Bransona versus  
„Creating Shared Value” 
Michaela Portera  
i Marka Kramera

3

W obszarze CSR powstaje wiele publikacji – to już wiemy. CSR jest złożonym tematem – 
tego nieustannie doświadczamy. Wokół CSR narasta wiele kontrowersji – to rozumiemy. 
Jednak czy CSR można zintegrować ze strategią firmy i zbudować tym samym przewagę 
konkurencyjną? − tego musimy się nauczyć... ale jak to zrobić dobrze? 

Pierwsze próby ujęcia działalności biznesowej w ramy etyki i odpowiedzialności pojawi-
ły się już w latach 70. XX wieku. Tymczasem dostosowanie tych definicji do współczesnych 
czasów jest ogromnym wyzwaniem.

Czytając raporty społeczne, widzimy mnogość danych i wskaźników utwierdzających 
nas w przekonaniu, że firmy są nad wyraz odpowiedzialne. Jednak czy wyniki przedsta-
wiane w raportach wpisują się w rzeczywistą strategię biznesową tych organizacji? Od lat 
natykamy się na coraz więcej opracowań, artykułów wskazujących na konieczność integracji 
działań CSR ze strategią biznesową firmy. z jednej strony przeobrażenia społeczne nieustan-
nie prowokują do dyskusji, z drugiej trwają poszukiwania nowych wymiarów działalności 
przedsiębiorstw. A to zaledwie preludium tego, co czeka każdą organizację, która chce pod-
jąć wysiłek działania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

CSR kopalnią wiedzy – czyli jak dużo już wiemy 
zróbmy zatem krótki przegląd wybranych definicji odpowiedzialnego biznesu. Komi-
sja Europejska rekomenduje firmom uwzględnianie kwestii społecznych i ekologicznych  
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w swojej działalności gospodarczej i w relacjach z interesariuszami, podkreślając istotę 
podejmowania tych zabiegów z własnej inicjatywy, niezależnie od uregulowań prawnych1. 
Powszechnie znana inicjatywa Global Compact, czyli program samoregulacji biznesu, zakła-
da stosowanie, promowanie i odpowiadanie we wszystkich sferach działalności w ramach 
dziesięciu fundamentalnych reguł z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska 
naturalnego2. World Business Council for Sustainable Development określa odpowiedzial-
ność społeczną przedsiębiorstw jako ciągłe zobowiązanie biznesu do przyczyniania się do 
zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, kładąc nacisk na poprawę jakości życia pracow-
ników, lokalnej społeczności i społeczeństwa jako całości3. Każda z przytoczonych definicji 
w wyraźny sposób podkreśla rolę interesariuszy, którzy niewątpliwie są istotą CSR. Gdyby 
wprowadzić ranking najczęstszych odwołań do źródeł w CSR-owej literaturze, bez wątpienia 
wygrałaby norma ISO 260004 (więcej przeczytać można w artykule Magdaleny Andrejczuk 
„Strategiczne podejście do CSR w normie ISO 26000”). Normy i standardy zawsze stanowią 
solidne podłoże i punkt wyjścia do dyskusji na temat CSR, nie mniej ważny głos należy rów-
nież do teoretyków. Warto przywołać Wayne’a Vissera, który zaproponował ujęcie CSR jako 
ewolucję przedsiębiorczości od ery chciwości, przez filantropię, po erę odpowiedzialno-
ści5. zapowiedział jednocześnie rewolucję CSR 2.0 wymagającą już budowania silnych więzi  
z interesariuszami, nie − jak dotychczas − tworzenia jedynie zależności ekonomicznych. Istot-
ne w teorii Vissera jest rozgraniczenie zrównoważonego rozwoju charakteryzującego się wy-
zwaniami, wizjami i strategiami z głównym celem CSR, czyli de facto odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw, które powinny określać konkretne rozwiązania, odpowiedzi i działania.

W rezultacie widoczna jest różnorodność teoretycznych ujęć odpowiedzialności spo-
łecznej. Nie bez powodu powstaje coraz więcej prac licencjackich, magisterskich i dokto-
ranckich na ten temat, o czym świadczy konkurs Verba Veritatis6. 

W tym miejscu warto dokładniej przyjrzeć się dwóm ważnym teoriom związanym  
z odpowiedzialnym biznesem. Dlaczego akurat te dwie? z powodu ich aktualności i po-
pularności, a przede wszystkim dlatego, że pierwsza została przygotowana przez praktyka  
i guru biznesu R. Bransona, druga zaś przez teoretyków i guru zarządzania M. Portera  
i M. Kramera. 

Drużyna Bransona – biznes dobrobytu? 
Potrzeba szerokiego spojrzenia na zależności zachodzące między organizacją a jej otocze-
niem jest konsekwencją współczesnej gospodarki. Dotychczasowy model kapitalizmu opie-
ra się na założeniu, że celem biznesu jest maksymalizacja wartości dla właściciela7. Richard 
Branson przeciwstawia temu swoją teorię Kapitalizmu 24 9028, w której przekonuje, że istot-

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów oraz odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF  (dostęp: 06.10. 2016).
2 http://ungc.org.pl/o-nas/obszary-dzialan/ (dostęp: 06.10. 2016).
3 http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx.
4 Źródło: http://www.pkn.pl/iso-26000 (dostęp: 09.10.2016).
5 W. Visser, The quest for sustainable business. An Epic Jurney in SEARCH OF Corporate Responsibility, GPL 2012, s. 221−232.
6 Konkurs Verba Veritatis – konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowany od 2006 roku przez Konfe-
rencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Konkurs jest objęty patronatem honorowym 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzecznika Finansowego.
7 A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 
2009, s. 32.
8 R. Branson, Biznes do góry nogami wywrócony, Studio Emka, Warszawa 2015.
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niejsza od skupienia się na metodach zarabiania pieniędzy jest koncentracja na rezultatach 
i konsekwencjach stosowania tych metod. Pojęcie charakteryzuje wymiary i zasięg nowego 
rodzaju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczości integrującej w swojej działalności bizneso-
wej dobrobyt i pożytek społeczny na przestrzeni 24 902 mil swojej obecności. 24 902 mil jest 
liczbą symboliczną − tyle wynosi obwód naszego globu.

zmiany klimatyczne, katastrofy ekologiczne, konflikty zbrojne, skrajne ubóstwo obecne 
na Globalnym Południu czy kryzys finansowy Globalnej Północy to czynniki, które powodu-
ją, że przedsiębiorcy muszą na nowo zdefiniować swoje podejście do zarabiania. Branson 
kładzie nacisk na budowanie postawy odpowiedzialności osobistej, na działanie tu i teraz, 
które przyniesie zmiany w przyszłości. Kluczowym elementem w podejściu Bransona jest 
kapitał świadomych pracowników, ludzi z pasją i chęcią działania, zdolnych do wprowa-
dzania zmian.

Branson, krytykując założenia współczesnego kapitalizmu i jego jednokierunkowe na-
stawienie na maksymalizację zysku, sugeruje, że ta sytuacja powinna się zmienić. Proponu-
je, aby Kapitalizm 24 902 wyparł kulturę Kapitalizmu obecnie funkcjonującego. zysk w jego 
przekonaniu nadal jest jednym z kluczowych motorów działania firmy, jednak równorzędnie 
ważne są dobro ludzkości i dbanie o środowisko, co sprowadza się do definicji zrównowa-
żonego rozwoju. z pewnością postać Richarda Bransona inspiruje i motywuje do działania. 
Prezentując przykłady prostych zmian i małych kroków zarówno w dużych, znanych korpo-
racjach, jak i niewielkich, lokalnych firmach, autor daje impuls do wprowadzenia własnego 
przedsiębiorstwa w Kapitalizm 24 902. Czytając „Biznes do góry nogami wywrócony”, moż-
na nabrać przekonania, że naprawdę niewiele trzeba do „robienia dobrego, a nawet lep-
szego biznesu”. Jednak czy rzeczywiście zespół ludzi z pasją i garść pomysłów naprawczych 
są wystarczającym podłożem do wdrożenia przemyślanych, operacyjnych zmian w każdej 
firmie? Czy wyraziste poczucie humoru, luz i swoboda zarządzania szefa Virgin Group może 
wpłynąć na menedżerów sztywnych struktur korporacyjnych? Czy w małym, rodzinnym pol-
skim przedsiębiorstwie, naznaczonym trudnościami transformacji gospodarczej, możliwe 
jest zainicjowanie zmian w imię tworzenia lepszego świata? Odpowiedzi na te pytania po-
zostawiam otwarte.

Drużyna Portera i Kramera, czyli od CSR do CSV 
Warto zestawić koncepcję R. Bransona z ideą M. Portera i M. Kramera, twórcami CSV. za-
rzucają oni firmom, że działania CSR-owe są często oderwane od rzeczywistej działalności 
biznesowej. Polityka CSR firmy przyjmuje raczej powierzchowny niż operacyjny charakter 
i nie jest wpisana w strategię organizacji. Wskazują, że w efekcie wydawane są liczne ra-
porty społeczne będące finalnie jedynie zbiorem oderwanych od siebie informacji na temat 
działań w lokalnych społecznościach, których głównym celem jest podkreślenie wrażliwo-
ści społecznej przedsiębiorstwa. Brak w nich spójności. Równocześnie brakuje informacji, 
wskaźników dotyczących skuteczności tych działań oraz obietnicy kolejnych zobowiązań, 
kontynuujących realizację założonych celów. Nie zapewnia to firmie długotrwałych rezul-
tatów i wzrostu konkurencyjności. Coraz częściej można się również spotkać z postawami, 
w których sektor biznesu i przedstawiciele środowisk obywatelskich koncentrują się na kon-
fliktach interesów, nie widząc elementów wspólnych. Warto podkreślić, że nierzadko po-
trzeby i problemy społeczne firm są efektem i brakiem wcześniejszej reakcji na zewnętrzne 
oczekiwania.
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Według Portera i Kramera punktem wyjścia do budowania przewagi konkurencyjnej 
w dłuższej perspektywie czasowej powinno być dążenie do tworzenia wspólnej wartości 
(Creating Shared Value, CSV). Ewolucja z CSR do CSV9 charakteryzuje się rozróżnieniem od-
powiadania za konsekwencje swojego wpływu (wyzbycie się potrzeby bycia społecznie od-
powiedzialnymi) i podjęciem działań prewencyjnych oraz integrujących z główną strategią 
organizacji, tak by zaczęły tworzyć wspólną wartość. Taki model pozwoli na budowanie 
długofalowego zaufania interesariuszy, gwarantując sukces ekonomiczny. To skuteczny spo-
sób osiągania celów przedsiębiorstwa równolegle z postępem społecznym. Do ich realizacji 
proponują wykorzystanie kilku narzędzi służących do analizy otoczenia konkurencyjnego 
firmy, poszerzając tę analizę o kwestie społeczne. Jednocześnie podkreślają, że predyspozy-
cja i zapobiegliwość w rozwiązywaniu problemów społecznych to ważne cechy dotyczące 
przedsiębiorstw, które dostrzegają wpływ swojego łańcucha wartości na społeczeństwo. Re-
lacja przebiega dwustronnie: z firmy do społeczeństwa i ze społeczeństwa do firmy.

Ukierunkowane zaangażowanie społeczne wynika z długiego i skomplikowanego pro-
cesu. Nabiera jednak znaczenia, kiedy jest odpowiednio dostosowane do charakteru i skali 
działania przedsiębiorstwa. Niestety, jeżeli większość działań CSR jest nieskoordynowana 
i realizowana niezależnie od podstawowej strategii organizacji, trudno wówczas określić 
biznesowe korzyści płynące z CSV.

Wciąż pozostaje wiele pytań: jak praktycznie podejść do implementacji tej teorii w fir-
mie? Jak określić wskaźniki i mierniki, aby móc dokonać pomiaru tworzenia przez przedsię-
biorstwo wspólnej wartości? Czy CSV nie jest jedynie wariacją na temat CSR, bez potrzeby 
doszukiwania się w tym ewolucji?

Teoria a praktyka 
Niewątpliwie dobrze zdefiniowana i efektywnie wdrażana strategia CSR przyniesie wiele 
korzyści przedsiębiorstwu, w tym m.in. optymalizację kosztów operacyjnych, wzrost kon-
kurencyjności, większe zaufanie do firmy ze strony klientów, kontrahentów i pozostałych 
interesariuszy, a nade wszystko wzmocnienie zaangażowania pracowników. Obranie przez 
przedsiębiorstwo kierunku zrównoważonego rozwoju jest bezdyskusyjnie korzystne. Od-
porność na ryzyka to niemożliwy do zbagatelizowania profit.

Teorie, które powstają w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, próbują dostar-
czyć firmom podstaw wiedzy teoretycznej, potrzebnej do sprostania aktualnym wyzwaniom 
rynkowym. z pewnością Kapitalizm 24 902, jak i CSV pełnią rolę pewnego wzorca. Empiryczne 
podejście teoretyków pomaga uporządkować i uzupełnić dostępne narzędzia. Orientacja na 
„robienie dobra” znanego biznesmena może budzić wątpliwości u przeciętnego przedsiębior-
cy, który często kieruje się decyzjami pozwalającymi utrzymać się na rynku. z drugiej strony 
Kapitalizm 24 902 i CSV pozwalają na wiele kwestii spojrzeć z dystansu i znaleźć inspiracje do 
zmian w swojej firmie. Dobrze przygotowana strategia CSR pozwala wdrażać etyczne stan-
dardy we wszystkich sferach działania przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że wiedza 
o zarządzaniu strategicznym jest przede wszystkim weryfikowana przez praktykę zawodową, 
umiejętności dostrzegania procesów dokonujących się w gospodarce, uważną obserwację, 
analizę i diagnozę. Nie mniej ważna jest konsekwencja i pasja działania.

9 M.E. Porter, M.R. Kramer, Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu − pożyteczna moda czy nowy 
element strategii konkurencyjnej?, „Harvard Business Review Polska”, czerwiec 2007, s. 882.
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dOJRZAŁE POdEJśCIE dO STRATEGII  

Ten podrozdział otwiera tekst dr Magdaleny Rojek-Nowosielskiej podkreślającej znaczenie 
wpisywania strategii CSR w strategię biznesową. Autorka przekonuje nas, że niewystarcza-
jącym akcentem jest pozostawienie strategii CSR „samej sobie”, bez logicznego powiązania 
z innymi dokumentami. 

Temat ten podejmuje również dr Jacek Dymowski, który nacisk kładzie z kolei na poszuki-
wanie odpowiedzi, w którym punkcie obecnie się znajdujemy. Czy strategia wynika z podą-
żania za modą czy z dojrzałości i rzeczywistej potrzeby organizacji? 

Strategia to proces, który ewoluuje i wymaga ciągłego monitorowania stopnia realizacji 
założonych wskaźników. I właśnie o licznych wyzwaniach związanych ze skutecznym mie-
rzeniem celów strategicznych opowiada w swoim tekście Liliana Anam.
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dr Magdalena Rojek-Nowosielska

Strategia CSR  
a strategia biznesowa

Strategia jest planem, jest procesem, jest grą. Umożliwia odpowiedź na pytanie: „jak?”. Zawie-
ra pomysł na realizację zamierzeń. Jest dokumentem. To tylko kilka wybranych sformułowań, 
z którymi można się spotkać przy okazji przeglądania literatury o problematyce strategicznej.

Gdybym próbowała własnymi słowami ująć, czym jest strategia, powiedziałabym, że jest 
sztuką radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami, tak by przyszłość nie była rozczarowaniem. 
z owej definicji wynikają przynajmniej dwie kwestie godne zastanowienia: po pierwsze, czy 
zatem strategia dotyczy konkretnego człowieka?, czy – po drugie – strategia dotyczy orga-
nizacji? Odpowiedź wydaje się oczywista, choć rzeczywistość zazwyczaj już taka nie jest – 
dotyczy organizacji, ale kierowanej przez człowieka. Dlaczego więc takie stwierdzenie może 
wydawać się problematyczne? Głównie z powodu człowieka! Od niego bowiem zależy, czy 
poradzi sobie ze stojącym przed nim wyzwaniem. 

Od zdiagnozowania sytuacji do wdrożenia
Odnieśmy się zatem przez chwilę do tradycyjnego schematu zarządzania strategicznego. W spo-
sób klasyczny rozpoczynamy od zdiagnozowania sytuacji. Jest to logiczny punkt wyjścia, bowiem 
bez dobrego rozeznania bieżącej sytuacji naszego przedsiębiorstwa nie ma sensu podejmować 
się zmian. Warto w tym miejscu przypomnieć sobie obszary analizy, które podaje Garibaldi1:

1

1 G. Garibaldi, Analyse strategique, Eyrolles, 2001, s. 51, za: M. Duczkowska-Piasecka, Zarządzanie strategiczne wobec nowych 
wyzwań, [w:] Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, M. Duczkowska-Piasecka (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 69, 70.
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• otoczenie przedsiębiorstwa (w rozumieniu konkurencji, sektora),
•  analiza strategiczna przedsiębiorstwa (w rozumieniu punktu wyjścia do dalszych 

zmian),
•  segmentacja strategiczna przedsiębiorstwa (w rozumieniu podziału przedsiębior-

stwa na mniejsze „segmenty” celem racjonalizacji posiadanych zasobów),
•  analiza zarządzania portfelem strategicznym (w rozumieniu ekonomicznej analizy 

dotychczasowych segmentów biznesu),
•  analiza łańcucha wartości (w rozumieniu możliwej poprawy potencjału wartości 

wnoszonej na rynek przez przedsiębiorstwo),
•  analiza grup strategicznych (w rozumieniu nie tylko dotychczasowych konkuren-

tów sektora, ale i ich możliwości ekspansji),
•  analiza narzędzi decyzji strategicznych (w rozumieniu dostępnych narzędzi moż-

liwych do wykorzystania przez przedsiębiorstwo w ramach zmian strategicznych).

W kolejnym kroku możemy przystąpić do opracowywania strategii, w której powinni-
śmy pochwalić się naszą misją, wizją oraz celami strategicznymi. Dodatkowo ważne jest, by 
wskazać środki umożliwiające realizację wybranych celów, a także określić harmonogram, 
osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy wdrażania oraz obszary, zasady i sposoby 
dokonywania okresowej kontroli/oceny postępów prowadzonych prac. 

Powstały w ten sposób dokument stanowi punkt wyjścia do etapu wdrażania. W tym 
miejscu zazwyczaj wspomina się o etapie kończącym – czyli kontroli i ocenie, jednak warto 
zwrócić uwagę, że etap ten nie tyle kończy dzieło, co rozpoczyna kolejny cykl działań dosko-
nalących pracę nad realizacją strategii. 

Proste? Wydaje się, że wręcz banalne! Nic, tylko postępować zgodnie z zapisami i usta-
leniami. Jak już wspomniałam – rzeczywistość okazuje się bardziej złożona i dynamiczna niż 
widniejące w dokumencie zapisy. 

Strategia strategii nierówna
Skomplikujmy zatem nieco. Nałóżmy na strategię biznesową (albo może bardziej poprawnie – 
dołóżmy do strategii biznesowej) jeszcze strategię CSR-ową. Dla przypomnienia i jednolitego 
punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu, spośród wielu definicji prezentowa-
nych w literaturze przedmiotu, w tym opracowaniu będę odwoływać się do ujęcia prezento-
wanego w Międzynarodowej Normie ISO 26000. W dokumencie tym podkreśla się, że CSR to 
odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo 
i środowisko, zapewniana poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

•  przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społe-
czeństwa,

•  uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób bądź grup zainteresowanych decyzja-
mi lub działaniami organizacji),

•  jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami po-
stępowania,

•  jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach, które 
dotyczą działań organizacji podejmowanych w obrębie jej sfery oddziaływań2.

2  http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000.pdf (dostęp: 28.09.2016).
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zatem w bardzo dużym uproszczeniu, plany działań w ramach społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, ujęte w formalne ramy dokumentu (przy założeniu respektowania wytycz-
nych budowy strategii), możemy określić strategią CSR. W tym miejscu pojawia się pytanie 
– czy istnieje wspólna płaszczyzna strategii biznesowej przedsiębiorstwa i strategii CSR? 
Spróbuję to omówić, wykorzystując prosty schemat (rys. 10).

Formułując odpowiedź na postawione wcześniej pytanie, ośmieliłabym się postawić 
tezę, że strategia CSR powinna iść w parze ze strategią biznesową przedsiębiorstwa. Oczy-
wiście wszystko zależy od przyjętego w firmie spojrzenia na społeczną odpowiedzialność 
biznesu. Jeśli dominującym głosem będzie rozumienie CSR jako działalności czysto filantro-
pijnej lub czysto PR-owej (co, niestety, zdarza się w rzeczywistości gospodarczej), wówczas 
szczególnego powodu do włączania aspektów społecznej odpowiedzialności w ramy strate-
gii biznesowej nie będzie. Działaniami tymi zajmie się wyznaczona osoba (w ramach swoich 
dotychczasowych obowiązków) lub (w najlepszym razie) dział, który z różną skutecznością 
i intensywnością podejmie się stosownych (głównie skierowanych na zewnątrz) prac. 

Odwołując się jednak do przyjętej w niniejszym opracowaniu definicji – widzimy bardzo 
szerokie spektrum zagadnień i mocne akcenty strategicznego umiejscowienia społecznej 
odpowiedzialności w ramach prowadzonych działań biznesowych. Przejawia się to w nawią-
zaniu do strategii zrównoważonego rozwoju, konieczności uwzględniania norm prawnych 
nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych czy w zwróceniu uwagi na interesariuszy i ich 
oczekiwania. Taka optyka patrzenia wymusza nadanie strategii społecznej odpowiedzialno-
ści rangi zdecydowanie wyższej niż jedynie sporadyczne działania, np. w ramach strategii 
marketingowej. Dlatego też rozwiązaniem nie tylko idealnym, ale i bardzo pożądanym było-
by włączenie aspektów natury społecznej odpowiedzialności biznesu już na poziomie misji 
i wizji przedsiębiorstwa. Dalej, konkretne wytyczne i plany działania powinny znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w celach strategicznych firmy. Ważne jest, by przesuwając się w dół po 
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Rysunek 1. Miejsce strategii CSR w strategii biznesowej przedsiębiorstwa Źródło: Opracowanie własne 
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szczeblach strategii biznesowej przedsiębiorstwa, dokonywać coraz większego uszczegó-
łowienia planów, a w nich wskazówek i wytycznych w ramach zaplanowanych działań CSR. 

W tym miejscu dochodzimy do strategii szczegółowych, w tym także osobno wyod-
rębnionej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Niewystarczającym akcentem jest 
pozostawienie strategii CSR „samej sobie”, bez logicznego powiązania z innymi dokumen-
tami. Należy zatem kluczowe zadania umiejętnie wpleść i przekazać sens ich realizacji do 
innych strategii szczegółowych, a przez to do innych działów w przedsiębiorstwie. 

Strategia a rzeczywistość
Przedstawiony, w może nieco wyidealizowanym świetle, obraz powiązań strategii społecz-
nej odpowiedzialności ze strategią biznesową należy teraz skorygować w odniesieniu do 
realiów polskiej rzeczywistości. Nawiązując do przeprowadzonych niedawno badań empi-
rycznych, gotowym dokumentem, który stanowi plan i porządkuje sposób postępowania 
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, pochwalić się może nieco ponad 13% ba-
danych podmiotów3. Dominującą podstawą podejmowanych działań w ramach CSR oka-
zało się zdobyte wcześniej doświadczenie (wynik taki osiągnęło ponad 53% responden-
tów). Wśród ciekawych wskazań w ramach otrzymanych wyników wspomnianego badania 
warto zwrócić uwagę na rozkład zmiennych charakteryzujących podmioty ze względu na 
liczbę zatrudnionych osób w ramach stosunku pracy (w badanym roku). zarówno mikro-
przedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób), jak i firmy małe (10–49 osób) i średnie (50–249 
pracowników) uzyskały dominujący wynik wskazujący wspomniane już doświadczenie jako 
podstawę prospołecznych zachowań. zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, jedy-
nie podmioty duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników, jako dominującą odpowiedź 
wskazały tę, która potwierdza istnienie wspomnianego dokumentu (cecha ta charakteryzuje 
prawie 36% respondentów).

Kto jest odpowiedzialny za strategię?
Inną kwestią godną zauważenia jest fakt istnienia (bądź braku) komórki/działu lub nawet 
stanowiska, które jest dedykowane działaniom w ramach społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Opierając się ponownie na wynikach moich badań, można zauważyć szeroki przekrój 
podmiotów, które są zaangażowane do realizacji zadań CSR. Niestety, niewielki udział sta-
nowią jednostki specjalnie powołane do realizacji celów społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, a są to: kierownik ds. komunikacji zewnętrznej i CSR, konsultant ds. CSR, specjalista ds. 
CSR. Pozostałe stanowiska pracy, którym są przypisane zadania z obszaru społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, to: analityk (biznesu, finansowy), asystent prezesa, członek zarządu, 
dyrektor (zarządzający, ds. marketingu i PR, handlowy, operacyjny, personalny, finansowy), 
inspektor ds. prawnych, kierownik (biura, działu, projektu, sekcji, zakładu), konsultant, peł-
nomocnik zarządu, prezes, pracownik (administracyjny, biurowy, ds. promocji i informacji), 
prawnik, rzecznik, specjalista (ds. handlowych, ds. rozliczeń, komunikacji i PR, marketingu, 
marketingu i komunikacji, ds. personalnych, ds. PR, ds. projektu B+R, ds. obsługi klienta), 
wiceprezes, właściciel, współwłaściciel, wspólnik. 

3  Badanie przeprowadziłam w 2014 roku, na próbie 386 podmiotów gospodarczych. Narzędzie badawcze, jak i cała metody-
ka dostępne są na stronie www.h2o-csr.ue.wroc.pl.
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Nietrudno się zatem domyślić, że w sytuacji, w której zadania z obszaru CSR przypi-
sane zostały osobom niezbyt dobrze zaznajomionym z tą problematyką, wykonanie tych 
zadań może być dość kłopotliwe. Powstaje wówczas pytanie – czy i jak można zaradzić 
takiej sytuacji? Nie zawsze i nie od razu można (szczególnie w mikro-, małych czy średnich 
przedsiębiorstwach) powoływać specjalne działy dedykowane problematyce społecznej od-
powiedzialności. W dużych zaś przedsiębiorstwach, w których z większym prawdopodo-
bieństwem można się spotkać ze specjalistami ds. CSR czy wyodrębnionym działem CSR, 
wystąpić może dodatkowo problem braku współbrzmienia strategii biznesowej i CSR-owej. 

Niewątpliwie na rozwiązanie wspomnianych problemów kluczowym sposobem (będą-
cym zaledwie zaczątkiem możliwych dalszych sugestii) jest dobre przemyślenie i zorganizo-
wanie przepływu informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz danego podmiotu. Bez 
względu na to, czy będzie jeden, dwa, czy żaden dział/komórka ds. CSR – jak długo zamie-
rzenia kierownictwa nie staną się zrozumiałe i nie zostaną zaakceptowane przez pracowni-
ków, tak długo zamierzonego celu nie osiągniemy. 
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dr Jacek Dymowski

Strategia CSR  
w Polsce:  
rozwój czy stagnacja?

2

Odpowiedź na pytanie o dojrzałość podejścia strategicznego do społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw w Polsce, o to, czy możemy mówić o rozwoju, czy raczej o stagnacji 
− nie jest oczywista. Problem wydaje się wielowymiarowy, a podejście poszczególnych 
organizacji do myślenia o społecznej odpowiedzialności jest bardzo zróżnicowane. Należy 
przede wszystkim określić, co rozumiemy poprzez strategiczne podejście do społecznej 
odpowiedzialności. Hasła „strategicznego CSR” czy „strategicznej filantropii” stały się dziś 
wyświechtanymi przez speców od wizerunku sloganami. Są frazesami, które tak naprawdę 
niewiele już znaczą.

Na wstępie warto zastanowić się nad tym, jak w modelowy sposób przebiegać może 
rozwój podejścia zarządzania społeczną odpowiedzialnością oraz co należy rozumieć pod 
pojęciem „strategiczności”. Aby pojąć, czy mówimy bardziej o rozwoju, czy o stagnacji po-
dejścia strategicznego, warto również pochylić się nad motywacjami i ograniczeniami, które 
determinują charakter społecznej odpowiedzialności w danym przedsiębiorstwie.

Obserwacje z polskiego rynku
W tym miejscu mogę odwołać się do własnego doświadczenia pracy nad kilkunastoma, 
a może już nawet kilkudziesięcioma strategiami zrównoważonego rozwoju, opracowywa-
nymi dla największych spółek polskiego rynku. Około dziesięciu lat wstecz, kiedy tworzyłem 
pierwszą tego typu strategię i raport, przede wszystkim spotykałem się ze sporą dozą nie-
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ufności ze strony menedżerów różnych obszarów biznesowych. Nieufności, ale też zainte-
resowania. z jednej strony postrzegali oni społeczną odpowiedzialność jako kolejny pomysł 
implementowany przez zagranicznego inwestora, który przełożyć się może na dodatkową 
pracę, z drugiej sama tematyka wzbudzała sympatię. To zjawisko spotykane w wielu orga-
nizacjach, w których menedżerowie zaczynają opowiadać o działaniach biznesowych, które 
realizują w przedsiębiorstwie lub nawet w życiu prywatnym. Działaniach, które postrzegają 
jako ważne oraz cenne, i z tego powodu lubiane. Działaniach, co do których nie zawsze 
czują, że mają przyzwolenie szefostwa. To pierwszy wyznacznik tego, co konieczne jest przy 
tworzeniu i wdrażaniu takich strategii: realny sygnał z samej góry organizacji. Bez odpowie-
dzialnych liderów nie będzie odpowiedzialnych organizacji. Przyzwolenie na poszukiwa-
nie rozwiązań korzystnych nie tylko biznesowo, ale też społecznie lub środowiskowo budzi 
uśpione pokłady innowacyjności. 

Kolejną barierą, na którą można trafić, tworząc pierwszą strategię, są cele. Jak długo 
są one formułowane na bardzo ogólnym poziomie, tak długo są akceptowane. Im bardziej 
zaczynają się konkretyzować, im bardziej są dodefiniowane i mierzalne, tym większy opór 
i nieufność osób odpowiedzialnych, a tym samym większe zapotrzebowanie na dialog. Mam 
poczucie, że na etapie pierwszych strategii, tych tworzonych dziesięć lat temu, jak i powstają-
cych dziś, często trzeba pójść na kompromis pomiędzy tym, jak powinna wyglądać strategia, 
a tym, co są w stanie zaakceptować menedżerowie liniowi. Ważniejsze wydaje się zjednanie 
ich, niż stworzenie nawet precyzyjniejszego i ambitniejszego dokumentu, który będzie miał 
samych wrogów. Dodatkowo w organizacjach tworzących pierwsze strategie nie ma przyzwo-
lenia na jakieś wielkie zmiany oraz na zbytnie angażowanie samej organizacji, co ogranicza 
dialog. Dialog, który jest konieczny do wspólnego wypracowywania celów i rozładowania 
powstających napięć organizacyjnych. W efekcie niektóre organizacje tworzą strategie bardzo 
ogólnikowe, ograniczające się do haseł, ale niezawierające mierzalnych celów lub zawierające 
takie cele, ale ustalone na „bezpiecznych” poziomach. „Kompromisowe” podejście ma sens, 
o ile ma na celu oswojenie organizacji z nowymi kategoriami celów zarządczych. z reguły ko-
lejny cykl planowania strategicznego i rewizja strategii pozwalają na bardziej konstruktywne 
podejście i wypracowanie ambitniejszych działań. 

Barierą innego rodzaju jest zaangażowanie w tworzenie strategii wielu komórek organi-
zacyjnych. z reguły dokumenty takie powstają w jednostkach (np. dział komunikacji), które 
nie są w żaden sposób uprawomocnione do narzucania komukolwiek jakichkolwiek działań. 
Stąd m.in. bierze się tendencja do ograniczania strategii do wybranych aspektów odpowie-
dzialności, np. społecznego zaangażowania, które dany dział jest w stanie kontrolować. Nie-
mniej w dłuższym okresie jest to trochę droga donikąd: ograniczanie się np. do filantropii 
korporacyjnej czy wyłącznie do działań marketingowo-komunikacyjnych sprawdza się, ale ra-
czej na krótką metę. Tu również krytyczne znaczenie ma dojrzałość organizacji. Jej podejście 
i kultura, a dokładnie percepcja liderów, z czasem się zmienia. Oczywiście nie ma tu reguły. 
Wiele organizacji „grzęźnie” na całe lata w płytkich działaniach komunikacyjnych. W Polsce 
obserwujemy bardzo różne organizacje: od takich, które „ugrzęzły” w komunikowaniu swo-
jego „strategicznego podejścia”, po takie, które z powodzeniem mogą być przykładem dla 
zachodnich korporacji, w tym również takie, które w zrównoważonym rozwoju upatrują źró-
deł innowacji i rozwoju. Przyczyn rozwarstwienia jest bardzo wiele i trudno je tu wszystkie 
zdiagnozować. Niemniej Polska nie wydaje się na tym polu ewenementem. Obserwowane 
zjawisko bardzo dobrze wpisuje się w modelowy rozwój podejścia do zarządzania zrównowa-
żonym rozwojem.
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Ewolucja w podejściu do zarządzania odpowie-
dzialnością w organizacji
Mówiąc o modelowym podejściu, tj. o próbie zdefiniowania jakiejś typowej ścieżki, jaką 
przechodzi organizacja i jej kultura zarządcza, należy zawsze mieć świadomość ograniczeń 
wszelkich modeli. z definicji są one uproszczeniem rzeczywistości. Wszelkie podziały i ka-
tegoryzowanie zjawisk ma charakter umowny i płynny. Mówiąc o rozwoju, czy wręcz ewo-
lucji podejścia do zarządzania społeczną odpowiedzialnością w przedsiębiorstwie, warto 
odwołać się do koncepcji zaproponowanej przez Wayne’a Vissera1. Jej zaletą jest duża in-
tuicyjność i prostota. Autor zakłada, że przedsiębiorstwo w pewnym sensie dojrzewa do 
społecznej odpowiedzialności. Wydaje się to logiczne i uzasadnione ze względu na silne 
zakorzenienie koncepcji w kulturze organizacyjnej i wartościach. Oznacza też jednak, że 
wszelkie próby wprowadzania zmian w sposób rewolucyjny, są obarczone ryzykiem płyt-
kości wdrożenia. Nie oznacza to oczywiście też, że podejścia społecznie odpowiedzialnego 
nie należy wdrażać. Czekanie, aż organizacja sama do niego dojrzeje, może być złudne. 
Bardziej chodzi o zwrócenie uwagi na to, że jest to proces, czasem długotrwały, którego nie 
można zastąpić szybkim przyjęciem strategii społecznej odpowiedzialności, kodeksu etyki 
i opublikowaniem raportu w oparciu o GRI. Każde z tych działań jest oczywiście cenne, ale 
za każdym musi iść konkretna praca organiczna. Wracając jednak do sedna. Visser podzielił 
rozwój CSR na pięć epok, które nazwał odpowiednio: epoką chciwości, epoką filantropii, 
epoką marketingu, epoką zarządzania i epoką odpowiedzialności. zaznaczył jednak, że po-
działy te są umowne i że w ramach jednej gospodarki, a nawet jednej korporacji mogą 
współistnieć ze sobą dwa lub trzy stadia. Nawet jeśli autor podejmuje próbę osadzenia 
poszczególnych epok w czasie, zaznacza, że mowa jest tylko o przeważających postawach, 
a nie o ogólnej prawidłowości. Oznacza to, że zarówno gospodarka jako całość, jak i samo 
przedsiębiorstwo mogą rozwijać się nierównomiernie. zależności takie odnoszą się również 
do polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Epoki te dość dobrze obrazują ewolucję, która zachodzi w myśleniu o społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Poczynając od całkowitego zamknięcia się na oczekiwania społeczne, 
a koncentrując się wpierw wyłącznie na zysku, z czasem przedsiębiorcy zaczynają dostrzegać 
krótkowzroczność takiego podejścia (np. zaczynają odczuwać presję, zwłaszcza kiedy obciąża-
ją kosztami zewnętrznymi swojej działalności społeczeństwo). W efekcie z reguły podejmują 
się działań relatywnie najprostszych, czyli wymagających najmniej wysiłku organizacyjnego 
i nieingerujących w sam model prowadzonej działalności, tj. dzielą się zyskiem poprzez dzia-
łania prospołeczne (rekompensując ewentualne koszty społeczne, odbudowując swój nadwy-
rężony wizerunek). z czasem „charytatywność” przestaje być skutecznym narzędziem. Prze-
stają również wystarczać pozorne i powierzchowne zmiany oraz duża aktywność działów PR 
w pewnej chwili „odrywających” społeczną odpowiedzialność biznesu, jako swoisty „prezent 
od losu”, który mogą wykorzystać w budowaniu marki. Dlatego przedsiębiorstwa idą o krok 
dalej. zaczynają realnie zarządzać aspektami społecznymi i środowiskowymi w różnych wy-
miarach swojej działalności operacyjnej, z czasem włączając w to również łańcuch dostaw2.

1  W. Visser, The Age of Responsibility. CSR 2.0 and the New DNA of Business, Wiley, West Sussex 2011.
2  W. Visser mówi jeszcze o epoce odpowiedzialności, jako o ostatnim i najwyższym stadium rozwoju. Epoka ta wiąże się 
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i jest pewnym odwołaniem do możliwych scenariuszy rozwoju społecznej odpo-
wiedzialności. Dlatego też w niniejszej publikacji została pominięta.
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Etap rozwoju a podejście strategiczne
Na każdym etapie podejście to może, lecz nie musi, mieć charakter strategiczny. z formal-
nego, definicyjnego punktu widzenia zarządzanie strategiczne jest teorią efektywności fir-
my. Mówiąc w sposób bardziej zrozumiały: zarządzanie strategiczne jest poszukiwaniem 
najlepszej drogi rozwoju przedsiębiorstwa. Taki charakter może mieć zarówno społeczna 
odpowiedzialność na etapie epoki filantropii, jak i na poziomie epoki marketingu czy epoki 
zarządzania, o ile jest elementem wpisującym się w rozwój przedsiębiorstwa. Na każdym 
z tych etapów można zaplanować je tak, by były spójne z charakterem i kierunkiem rozwo-
ju, tj. by ten rozwój efektywnie wspierały. Ostatecznie bowiem koncepcja Creating Shared 

Rysunek 1. Model Wayne’a Vissera Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Visser, The Age of Responsibility. CSR 2.0 
and the New DNA of Business, Wiley, West Sussex 2011

•  Ikony i liderzy: Barnings Bank, Dutch East India Company, Enron, Lechman 
Brothers, WordCom.

•  Hasła przewodnie: większe jest lepsze; chciwość jest dobra (Gordon Gekko); 
prywatyzuj zyski, upubliczniaj koszty działalności; prymat interesu akcjona-
riuszy; wiara w niewidzialną rękę rynku.

EPOKA 
ChCIwOśCI

•   Ikony i liderzy: Grameen Bank, Interface, Patagonia, Seventh Generation, 
The Body Shop.

•  Hasła przewodnie: CSR poniósł porażkę przez swoją dodatkowość, peryferyj-
ność i nieekonomiczność; tradycyjnie rozumiany CSR (CSR 1.0) nie rozwiąże 
globalnych problemów; rewolucja internetowa może być metaforą transfor-
macji CSR; CSR 2.0, lub systematyczny CSR, opiera się o nowe zasady; należy 
uwolnić CSR od naleciałości.

EPOKA  
OdPOwIE-

dZIALNOśCI

•   Ikony i liderzy: Anglo American, Cadbury, Nike, Shell, Starbucks.
•  Hasła przewodnie: wprowadzenie priorytetów CSR do startegii; ujęcie CSR 

w systemach zarządczych, wprowadzanie barier przez dobrowolne zobowią-
zania; poszukiwanie „business case” dla CSR; ustanawianie samoregulacji.

EPOKA  
ZARZądZANIA

•  Ikony i liderzy: przemysł chemiczny, sektor finansowy, fast foody, przemysł 
tytoniowy, sektor naftowy.

•  Hasła przewodnie: CSR jest nowym „prezentem” dla PR; „greenwashing”; 
lobbowanie wbrew interesowi publicznemu; reputacja i marka są najważ-
niejsze.

EPOKA  
MARKETINGU

•  Ikony i liderzy: Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Ted Turner, Bill Gates, 
Warren Buffett.

•  Hasła przewodnie: biznes powinien zwracać społeczeństwu część wypra-
cowanego zysku; korzyści ekonomiczne spływają w dół; najpierw stań się 
bogaty, potem hojny; bogaci mogą uratować biednych; za wielkim bogac-
twem idzie wielka odpowiedzialność.

EPOKA  
fILANTROPII
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Value (CSV)3 odnosi się do społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa, a tym samym naj-
bliżej jej do epoki filantropii. Nie można jednak powiedzieć, że jest czymś anachronicznym, 
adresowanym do organizacji niezaawansowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzial-
nością. z kolei z epoką marketingu należałoby wiązać np. marketing społecznie zaangażo-
wany, który o ile dobrze został wykorzystany jako narzędzie, może mieć kluczowe znaczenie 
dla rozwoju oferty przedsiębiorstwa. Oczywiście, im podejście do społecznej odpowiedzial-
ności jest bardziej kompleksowe (tj. obejmuje coraz więcej sfer jego funkcjonowania i staje 
się elementem biznesu, a przestaje być „czymś obok biznesu”), tym więcej jest możliwości, 
by miało charakter strategiczny.

Dla przedsiębiorstw, które znalazły się w epoce zarządzania, spektrum możliwości jest 
najszersze. Samo jednak zarządcze podejście i objęcie nim różnych sfer zarządzania nie jest 
tożsame ze strategicznym charakterem społecznej odpowiedzialności. Można wyobrazić so-
bie organizacje, które wyznaczają cele społeczne i środowiskowe, określają ich mierniki, ra-
portują… ale ich działania są wtórne wobec działalności przedsiębiorstwa. Wtórne w sensie 
braku realnego przełożenia na kluczowe decyzje organizacji. Po prostu: istnieje dokument 
„strategii”, ktoś zbiera dane, opracowuje raport i na tym kończy się zarządzanie odpowie-
dzialnością. Wbrew pozorom takich przedsiębiorstw i strategii będzie bardzo wiele.

Podejście takie trudno jednak nazwać strategicznym. Niełatwo byłoby wskazać badania, 
które w sposób rzetelny mogłyby pokazać, które strategie społecznej odpowiedzialności są 
strategiami w pełnym tego słowa znaczeniu, a które są w pewnym sensie „strategiami po-
zornymi”. Co więcej, należy mieć świadomość, że nie żyjemy w świecie czarno-białym i po-
między dwoma skrajnymi przypadkami mamy całą paletę szarości. Szarości, czyli strategii, 
które w jakimś − mniej lub bardziej ograniczonym − stopniu wpływają na biznes. zostały one 
stworzone niekoniecznie w oparciu o twardy biznesowy osąd lub wyższe wartości rzeczy-
wiście reprezentowane przez organizację i jej właścicieli, ale w jakimś umiarkowanym stop-
niu pozwalają organizacji ewoluować w kierunku odpowiedzialności4. W polskich realiach 
model, w którym motywacją do przyjęcia strategii była możliwość zdobycia większej liczby 
punktów w konkursach i rankingach, wydaje się dość powszechny, co, niestety, zwiększa 
ryzyko występowania różnego typu „strategii pozornych”. Mniej jest rzeczywistych strategii 
rozwoju, w których element społeczny lub środowiskowy stanowi czynnik, na którym opiera 
się firma, jej wyjątkowość i przewaga konkurencyjna.

Siła a odpowiedzialność
Nim jednak przejdziemy do analizy powyższych zagadnień pod kątem pozycji rynkowej 

przedsiębiorstwa, warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Wcześniej wskazano, że spół-
ka, na wszystkich etapach rozwoju nastawienia do zarządzania społeczną odpowiedzialno-
ścią, może stosować podejście strategiczne. Warto zauważyć, że może ona również działać 
i rozwijać się całkiem efektywnie, choć może nie w długim terminie, funkcjonując na po-
ziomie epoki chciwości. Ostatecznie pozostaje chciwa z egoistycznego punktu widzenia, tj. 
dbałości o własny wzrost. Oczywiście, w tym miejscu należy wspomnieć dwa prawa odpo-

3  M. Porter, M. Kramer, Creating Shared Value. How to reinvent capitalism and unleash a way of innovation and growth, „Ha-
rvard Business Review”, January−February 2011 (R1101C).
4  Choć często można odnieść też wrażenie, że bardziej ma to charakter „maskowania” się pod hasłami społecznej odpowie-
dzialności, bez naruszania status quo.
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wiedzialności stworzone przez D. J. Woodsa5. Pierwsze z nich określane mianem „równania: 
siła – odpowiedzialność” mówi, że „odpowiedzialność, jaka ciąży na przedsiębiorcy, jest 
wprost proporcjonalna do siły oddziaływania społecznego, jaką on posiada”. Drugie, zwane 
„żelaznym prawem odpowiedzialności” mówi, że „ten, kto nie bierze odpowiedzialności za 
posiadaną siłę oddziaływania, ostatecznie straci ją”. W konsekwencji D. J. Woods zsumował 
je w jednej zasadzie: „Otoczenie obdarza biznes zaufaniem i władzą. W długim terminie 
ten, kto nie używa tej władzy w sposób zgodny z oczekiwaniami społeczeństwa, straci ją”. 
Brak odpowiedzialności oznacza w długim terminie utratę społecznego przyzwolenia na 
działanie. Tym samym podejście takie okazuje się bardzo ryzykowne, bo zamiast rozwoju 
może w skrajnym przypadku oznaczać kres działalności przedsiębiorstwa.

Rysunek 2. Model D. J. Woodsa Źródło: K. Davis, Understanding the Social Responsibility Puzzle, „Business Horizons”, 
10(4), 1967, s. 45−51;K. Davis, The Case For and Against Business Assumptions of Business Responsibilities, „Academy of 
Management Journal”, 16, 1973, s. 314

Otoczenie 
obdarza biznes zaufaniem 

i władzą. W długim 
terminie ten, kto nie 

używa tej władzy w sposób 
zgodny z oczekiwaniami 

społeczeństwa, 
straci ją.

żELAZNE PRAwO 

OdPOwIEdZIALNOśCI

Ten, kto nie bierze 
odpowiedzialności 

za posiadaną 
siłę oddziaływania, 

ostatecznie 
straci ją.

RówNANIE: 

SIŁA – OdPOwIEdZIALNOść

Odpowiedzialność, jaka 
ciąży na przedsiębiorcy, 

jest wprost proporcjonalna 
do siły oddziaływania 
społecznego, jaką on 

posiada.

Motywacje i intencje
Analizując podejście do strategii, czyli planowania i poszukiwania najlepszych dróg rozwoju 
przedsiębiorstwa, należy zastanowić się nad motywacją, która przyświeca byciu społecznie 
odpowiedzialnym. Może być nią:
1. dbałość o interes i wartość spółki,
2. wyższe wartości wyznawane przez właścicieli.

5  K. Davis, Understanding the Social Responsibility Puzzle, „Business Horizons”, 10(4), 1967, s. 45−51.
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Należy o tym wspomnieć, ponieważ w drugim przypadku przedsiębiorstwo i zarządzają-
cy nim po prostu pewnych rzeczy nie robią, a inne robią, gdyż uważają, że tak właśnie trze-
ba. Wartości są niezmienne i autonomiczne, czyli np. nie zależą od zysku. Działanie zgodnie 
z nimi jest pewną decyzją. Stanowi wartość samą dla siebie. Tym samym nie trzeba tu nic 
analizować, w rozumieniu np. oceny opłacalności finansowej itd. Nie oznacza to oczywiście, 
że przedsiębiorstwo takie nie uwzględnia kwestii społecznych i środowiskowych w modelu 
biznesowym. Nic bardziej mylnego. Uwzględnia, tyle że, co kluczowe, nie potrzebuje udo-
wadniać ekonomicznej racjonalności pewnych zachowań. Paradoksalnie, często takie przed-
siębiorstwa odnoszą z tego tytułu największe korzyści. Są w pewnym sensie „nagradzane” 
przez otoczenie za swoją uczciwość.

z kolei inne przedsiębiorstwa zaczynają interesować się społecznie odpowiedzialnym 
zarządzaniem ze względu na swój dobrze pojęty interes biznesowy. Mniejsza o to, bo dla 
niniejszej dyskusji nie ma znaczenia, czy jest to postawa reaktywna (pod wpływem presji 
otoczenia), czy aktywna (niewymuszona inicjatywa organizacji). Ważne jest to, że sposób 
postępowania i uwzględnianie w decyzjach społecznego lub środowiskowego wpływu pro-
wadzonej działalności są oceniane poprzez pryzmat biznesowej opłacalności takiego podej-
ścia. Można odnieść w tym miejscu wrażenie, że mowa tu o niezmiernie wyrachowanych 
i nieszczerych organizacjach. Niekoniecznie. Jest to sytuacja większości spółek potencjalnie 
obarczonych ryzykiem konfliktu agencji (tj. w których zarządzanie przedsiębiorstwem po-
wierzone jest najemnemu menedżerowi, będącemu osobą odmienną od osoby właściciela 
i mogącemu reprezentować odmienne cele od celów właściciela). To sytuacja typowa dla 
większości dużych spółek, w tym zwłaszcza spółek giełdowych. Takie „wyrachowane” podej-
ście jest często efektywnym narzędziem ograniczania powyższego ryzyka.

W tym miejscu warto odejść na moment od głównego wątku i przypomnieć osobę św. 
Marcina – rzymskiego żołnierza, który zobaczywszy nagiego biedaka, dobył miecza i od-
ciął połowę swojego płaszcza, oddając ją napotkanemu człowiekowi. Mało kto zastanawia 
się, skąd ten absurdalny gest odcięcia tylko połowy płaszcza? Rzymscy żołnierze w połowie 
płacili za swoje wyposażenie, a połowę kosztów pokrywała kasa Cesarstwa. Jako uczciwy 
człowiek św. Marcin mógł dysponować tylko tym, co należało do niego. Jego była wyłącznie 
połowa płaszcza. Oddał tym samym wszystko, co należało do niego.

Przez analogię, najemni menedżerowie mogą w sposób dowolny dysponować wyłącz-
nie tym, co do nich należy, a nie tym, co zostało im powierzone. Są oni zatrudniani, by 
zarządzać majątkiem właścicieli, a nie właścicielami. Są jego powiernikami, którzy mają 
pomnażać dobra zgodnie z wolą właściciela. Spółki nie są ich własnością i nie mogą oni 
dowolnie dysponować ich majątkiem (o czym niektórzy nie zawsze zdają się pamiętać). 
Tym samym, o ile nie uzyskają wyraźnych wskazówek od właścicieli, o tyle zobligowani są 
do podejmowania działań ukierunkowanych na wzrost powierzonego kapitału, a jedynym 
ograniczeniem działań są obowiązujące normy społeczne i prawne. Wyróżnić można zatem 
tu trzy kluczowe elementy:

1.  uzyskanie od właścicieli wytycznych co do uwzględniania kwestii społecznych i środo-
wiskowych (co w przypadku np. spółek publicznych może być trudne lub wręcz nie-
możliwe, albowiem akcjonariusze są mniej „namacalni”, tj. trudno zdefiniować osoby 
fizyczne, które bezpośrednio lub pośrednio, poprzez różne fundusze inwestycyjne są 
właścicielami),

2.  wskazanie opłacalności uwzględniania kwestii społecznych i środowiskowych, a tym 
samym pozytywnego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa (co z kolei oznacza spój-
ność ze strategią rozwoju),
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3.  zmiana norm społecznych, czyli zarówno zmiana regulacji prawnych, jak i norm nie-
formalnych (oczekiwań społecznych, standardowych działań konkurentów), które wy-
muszają na przedsiębiorcach i ich właścicielach zmianę zachowań i postaw.

Najczęściej, również w polskich realiach, mamy do czynienia właśnie z tego typu metodami, 
 tj. poszukiwaniem rozwiązań społecznie odpowiedzialnych, które:

1.  są opłacalne dla biznesu i o których można oraz należy mówić tzw. językiem korzyści, 
a także

2.  mają charakter reaktywny, czyli mają na celu dostosowanie sposobu działania przed-
siębiorstwa do zmieniającego się prawa, oczekiwań społecznych czy równania do 
konkurentów.

To, jaki charakter ma strategia danego przedsiębiorstwa, tj. czy koncentruje się na nad-
ganianiu braków, czyli podążaniem za normami lub konkurentami, czy jest strategią uciecz-
ki do przodu, czy też budowania przewagi konkurencyjnej, tak w rozumieniu różnicowania, 
jak i przewagi kosztowej, zależy już od przedsiębiorstwa, a w szczególności od jego pozycji 
rynkowej.

Charakter strategii a pozycja rynkowa
Nie da się zdefiniować i zaproponować żadnej „uniwersalnej” strategii społecznej odpo-
wiedzialności, tak jak nie istnieje żadna „uniwersalna” strategia biznesowa. Można jedynie 
pokusić się o pewne obserwacje, które pomogą wskazać np. charakter strategii społecznej 
odpowiedzialności w zależności od pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, poprzez analogię do 
charakterystyki zaproponowanej niegdyś przez Ala Rieseʼa i Jacka Trouta6. Odwołując się do 
podobieństw pomiędzy walką rynkową a strategią prowadzenia wojny, podzielili oni spoty-
kane na rynku strategie na cztery główne typy:

• defensywne,
• ofensywne,
• oskrzydlające,
• partyzanckie.

Pierwsza ze strategii przeznaczona jest wyłącznie dla rynkowych 
liderów, czyli marek o największym, dominującym udziale w rynku. 
Będąc ściganymi przez konkurentów, muszą oni w pierwszej kolej-
ności „łatać dziury”, tak by móc skutecznie blokować ruchy konku-
rentów. Dlatego też najczęściej będziemy spotykać się z działaniami, 
które mają na celu pełne adoptowanie standardów, np. ISO 26000, 
poprzez kompleksowe rozwiązania przyjmowane we wszystkich istot-
nych obszarach odpowiedzialności. Kolejnym krokiem, o ile lider chce 
utrzymać w długim terminie swoją pozycję, jest „bycie dla siebie największym wrogiem”, 
czyli tzw. ucieczka do przodu, poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, nim zrobią to 
konkurenci. To właśnie najwięksi gracze poszczególnych branż w Polsce często jako pierwsi 
przyjmowali dokumenty strategii społecznej odpowiedzialności, publikowali raporty spo-

6  A. Ries, J. Trout, Wojujący marketing, Helion, Gliwice 2007.

STRATEGIE

dEfENSYwNE
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Rysunek 3. Typy strategii wg Ala Riese’a i Jacka Trouta Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Ries, J. Trout, Wojujący 
marketing, Helion, Gliwice 2007

łeczne, wdrażali kodeksy etyki, programy wolontariatu itp. znajdziemy też wielu pionierów-
-liderów branż wśród partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i innych organizacji.

z kolei strategia o charakterze ofensywnym przeznaczona jest 
dla graczy nr 2 na rynku, którzy bezpośrednio atakują lidera. Tym sa-
mym koncepcja ofensywna jest lustrzanym odbiciem defensywnej. To 
strategia ścigania i atakowania. Tak naprawdę sprowadza się ona do 
poszukiwania słabego punktu w silnej stronie lidera oraz przypusz-
czenia ataku właśnie na ten punkt. Takim słabym punktem może 
okazać się element społeczny lub środowiskowy, zwłaszcza jeżeli dla 
lidera próba zmiany sposobu działania oznaczałaby całkowitą redefi-
nicję obecnego modelu biznesowego (dobrym przykładem, choć nie z pola społecznej od-
powiedzialności, będzie inPost, który zauważył, że łatwiej odebrać paczkę z działającego 
24/7 Paczkomatu, niż czekać na przesyłkę lub odbierać ją z placówki pocztowej, zanegował 
w pewnym sensie model funkcjonowania tradycyjnej poczty; Poczta Polska nie może za-
mknąć swoich oddziałów i „zacząć od początku”). W przypadku wykorzystania aspektów 
społecznych lub środowiskowych również będzie to jakiś jeden, wąski obszar, który pozwo-
li zdeklasować aktualnego lidera poprzez osiągnięcie realnej przewagi w danym miejscu 
i czasie.

Strategia oskrzydlania, charakterystyczna dla kilku kolejnych naj-
większych firm na rynku, zakłada niespodziewany atak na lidera na 
nieznanym dotychczas obszarze. Dobrym obszarem mogą być aspek-
ty ekologiczne lub społeczne, które „zgubiły się” liderom. Konkretny 
aspekt, wypromowanie go wśród konsumentów, jako ważnego, a za-
razem unikalnego dla danej firmy, może zadecydować o jej sukcesie. 

STRATEGIE

OfENSYwNE

STRATEGIE

dEfENSYwNE

STRATEGIE

PARTYZANCKIE

STRATEGIE

OSKRZYdLAJąCE

STRATEGIE

OfENSYwNE

STRATEGIE

OSKRZYdLAJąCE



48

Wystarczy wspomnieć markę Marwit, która zainicjowała powstanie segmentu świeżych i eko-
logicznych soków jednodniowych, mimo że na rynku soków było wielu silnych graczy. Graczy, 
którzy jednak swoje produkty wytwarzali z koncentratów, pasteryzowali, dosładzali itd. To 
samo można powiedzieć o Browarze Ciechan (Grupa Browary Regionalne Jakubiak) i modzie 
na piwa ważone w niewielkich, lokalnych browarach. Browary te funkcjonowały gdzieś w tle, 
ale dzięki wejściu w lokalność, regionalność, tradycyjne receptury i zanegowanie masowości, 
znalazły swoje miejsce, zyskując w tym obszarze niekwestionowaną przewagę konkurencyjną.

Ostatnia kategoria strategii dedykowana jest najmniejszym uczestni-
kom rynku, którzy szczególnie dużo mogą zyskać na budowaniu strategii 
rozwoju w oparciu o aspekty społeczne lub środowiskowe. Ważne jest 
tu znalezienie niszy rynkowej, która będzie z jednej strony wystarczająco 
duża, by zapewnić godziwe zyski, i jednocześnie wystarczająco mała, by 
zniechęcić liderów do zainteresowania się nią. Wydaje się, że otwiera to 
ogromne pole do popisu małym, lokalnym producentom, którzy mogą 
budować swoją ofertę w oparciu o lokalność produktów, ich ekologiczny 
charakter czy właśnie tradycyjne receptury. Dla partyzantów ważne jest również to, by nie zacho-
wywali się jak liderzy. Nie chodzi tu jednak o biznatyjski przepych (ekskluzywne biura i samocho-
dy), który potrafi zniweczyć najlepsze przedsięwzięcie. Także na polu społecznej odpowiedzialno-
ści można znaleźć szereg niewielkich, kilkuosobowych przedsiębiorstw, które bezrefleksyjnie chcą 
wdrażać polityki społeczne, środowiskowe, kodeksy etyki, raportowanie społeczne, normę ISO 
26000 (niektóre w zapytaniach ofertowych chcą ją nawet certyfikować, co przeczy idei samej nor-
my). Mówiąc wprost: patrzą na korporacje i chcą być jak one. Nic bardziej błędnego i niszczącego.

Na koniec należy zadać sobie pytanie: czy w tak zdefiniowanym świecie, w którym rynek 
przedstawiony został w analogii do pola bitwy, jest miejsce na współpracę i partnerstwa, za-
równo z konkurentami, jak i organizacjami pozarządowymi? Oczywiście, że tak, co najlepiej 
pokazuje rynkowa rzeczywistość. Nie bez powodu mówimy często o „koalicjach”. To przecież 
również retoryka wojenna. Dobrze oddaje ona cel takich aliansów: po pierwsze wspólne dla 
koalicjantów problemy, a zatem i cele. Po drugie wzajemne uzupełnianie się (tak zasobami 
kompetencyjnymi, jak i po prostu finansowymi). Należy jednak pamiętać, że alians strate-
giczny jest dopóty trwały, dopóki trwałe są te trzy elementy:

MOżLIwOść

wZAJEMNEGO  

UZUPEŁNIANIA SIĘ  

wSPóLNE 
PRObLEMY

wSPóLNE 
CELE

Rysunek 4. Alians strategiczny.   Źródło: opracowanie własne

STRATEGIE

PARTYZANCKIE
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Widać to zresztą często na rynku, kiedy przeanalizujemy partnerstwa wieloletnie i te, które, 
przy braku kultury ich tworzenia, rozpadają się w okamgnieniu.

Podsumowanie
Jak wspomniano na wstępie, podejście strategiczne do społecznej odpowiedzialności w Pol-
sce trudno jednoznacznie ocenić. Pod względem ilościowym przybywa przedsiębiorstw za-
interesowanych tą tematyką i posiadających formalne rozwiązania w tym zakresie. Na rynku 
obecne są przedsiębiorstwa reprezentujące podejście od epoki chciwości, przez filantropię 
i marketing, po kompleksowe rozwiązania zarządcze. Oczywiście z czasem coraz więcej 
z nich, przynajmniej formalnie, migrować będzie ku bardziej kompleksowemu podejściu. 
Niemniej tym, co pozostawia sporo do życzenia jest rzeczywista jakość, jaką reprezentu-
je społeczna odpowiedzialność w Polsce. Jest ona tak wysoka, jakie są oczekiwania rynku 
i społeczeństwa, a te zbyt wysokie nie są. Wciąż niska siła nabywcza, ograniczona świado-
mość konsumentów, brak realnych instrumentów nacisku, słaby jeszcze głos watchdogów, 
czynią rynek dość „łatwym”. Jednak możliwości, jakie daje społeczna odpowiedzialność biz-
nesu, a dokładnie: wykorzystanie aspektów społecznych i środowiskowych, zwłaszcza przez 
mniejszych, lokalnych graczy o polskim rodowodzie, kryje w sobie ogromny i wciąż prak-
tycznie niewykorzystany potencjał. Kilka sukcesów można wymienić już dziś. Co ciekawe, 
przedsiębiorcy ci raczej nie mówią o wykorzystywaniu społecznej odpowiedzialności, ale 
o konkretnych wyróżnikach, które decydują o ich unikalności. Czy jednak nazwa jest najważ-
niejsza? Nie trzeba wiedzieć, że mówi się prozą, by nią mówić. Nie trzeba wiedzieć, że działa 
się zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, by być odpowiedzialnym i w oparciu 
o odpowiedzialność budować swój rynkowy sukces.
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Liliana Anam

Wyzwania  
skutecznego mierzenia 
celów strategicznych

3

Aż 72% badanych1 prezesów uważa, że kolejne 3 lata będą bardziej krytyczne dla ich branży 
niż ostatnie 50 lat. Obawa przed zmianą w sytuacji, gdy firmy mają do czynienia z wieloma 
trendami, często nielinearnymi i niekiedy wzajemnie wykluczającymi się, ze wzrostem wy-
mogów ze strony interesariuszy, powoduje, że budowa strategii biznesowej stanowi dzisiaj 
jedno z największych wyzwań dla zarządzających.

Strategię można określić za M. Porterem jako szereg powiązanych ze sobą wyborów, 
które determinują sposób, w jaki firma zamierza osiągnąć wyniki lepsze niż konkurencja. 
Jak podkreśla Porter, to nie tylko wybór tego, co będziemy robić, ale również czego robić 
nie będziemy. Obok wielu wyzwań zarządzania strategicznego pozytywną informacją jest 
fakt, że menedżerowie mają do dyspozycji powiększający się i ciągle udoskonalany arsenał 
ugruntowanych metod i narzędzi zarządzania strategicznego.

Mierzenie celów przyjętej strategii należy do kluczowych kroków w procesie zarządza-
nia strategicznego. Jednak można odnieść wrażenie, że zarówno w dorobku naukowym, jak 
i w literaturze praktyki menedżerskiej znajdziemy więcej pozycji o planowaniu strategicz-
nym niż o wdrażaniu i systemie pomiaru dokonań oraz ich oceny. Niniejszy artykuł prezen-
tuje odpowiedź na dwa pytania dotyczące mierzenia celów strategii: co mierzyć oraz jak 
mierzyć?

1  Now or never 2016 Global CEO Outlook, KPMG, 2016, s. 6.
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Rysunek 1. Proces zarządzania strategicznego Źródło: T. Czapla, Zarządzanie strategiczne – podejście od podstaw, „Przegląd 
Organizacji”, 1998, nr 7−8, s. 21

Co mierzyć? Czyli definicja sukcesu
Mierzenie celów przyjętej strategii ma swój początek już na etapie definiowania sukcesu, 
który przybiera postać celów strategicznych. Ten etap jest kluczowy, ponieważ odpowiada 
na pytanie, czy mierzone będą właściwe kwestie. Rzetelna dyskusja w organizacji nad cela-
mi strategicznymi pozwala również na analizę materii i na określenie miar oraz docelowych 
wskaźników.

Aż 76% badanych2 prezesów firm uważa, że sukces organizacji w XXI wieku będzie de-
finiowany przez coś więcej niż tylko zysk finansowy. Można spodziewać się, że coraz wię-
cej firm będzie tworzyło strategie zrównoważonego rozwoju/strategie CSR lub włączało te 
kwestie do swoich strategii biznesowych. Organizacje będą również analizowały dokonania 
w tym obszarze. Wspomniane wyżej badanie pokazuje3, że prezesi uważają dzisiaj, że ich 
firmy powinny lepiej mierzyć oraz komunikować wpływ i wartość kwestii niefinansowych. 
Najczęściej wskazywano takie kwestie, jak innowacja (56%), główne ryzyka (53%), wskaźniki 
niefinansowe (44%).

2  Redefining business success in a changing world, 19th Annual Global CEO Survey, PWC, 2016, s. 29.6.
3  Ibidem, s. 27.

ZARZądZANIE
STRATEGICZNA

ANALIZA
STRATEGICZNA

Techniki analizy strategicznej
=

Techniki weryfikacji hipotez dotyczących  
strategii możliwych do realizacji

Techniki planowania procesów i kontroli ich 
realizacji oraz umiejętność opracowywania 

procedur i programów działania

Partycypacja pracowników w procesie zarządzania strategicznego

wYbóR
STRATEGII

REALIZACJA
STRATEGII

KIM JESTEśMY?

KIM ChCEMY bYć?

JAK ChCEMY TEGO dOKONAć?

+

+



52

MISJA
PO CO ISTNIEJEMY?

wIZJA
dOKąd ZMIERZAMY?

CELE STRATEGICZNE
JAKIE CELE MUSIMY OSIąGNąć, bY ZREALIZOwAć wIZJĘ?

INICJATYwY STRATEGICZNE
 PROJEKTY  ZAdANIA

CO KONKRETNIE MUSIMY ZRObIć, bY OSIąGNąć CELE?

Menedżerowie, którzy podejmują wysiłek budowy strategii zrównoważonego rozwoju/
CSR czy strategii zintegrowanych, oczekują konkretnych korzyści. Przykładowo członkowie 
rad nadzorczych spółek działających w Polsce4 wśród korzyści z prowadzenia odpowiedzial-
nego biznesu najczęściej wskazywali poprawę relacji ze społecznością i władzami lokalnymi 
(76%), zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy (72%), podnoszenie poziomu 
kultury organizacyjnej firmy (60%) oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród 
pracowników (60%). Dlatego przy definiowaniu celów strategicznych warto mieć na uwadze 
pierwotne oczekiwania zarządzających wobec strategii CSR i jeśli zachodzi taka potrzeba, 
w świadomy sposób dokonać ich rewizji.

Podobnie jak w procesie raportowania niefinansowego rekomendowanego przez między-
narodowe standardy jak Global Reporting Initiative, w doborze kluczowych treści liczy się istot-
ność raportowanego zagadnienia, a nie liczba raportowanych kwestii. Podejście stawiające znak 
równości pomiędzy liczbą raportowanych informacji a jakością raportu prowadzi do raportowa-
nia niepotrzebnych wskaźników. Podobnie w procesie wyznaczania celów strategicznych dobrą 
praktyką jest ograniczenie liczby celów strategicznych do niezbędnego minimum, podpartego 
rzetelną analizą strategiczną. Analiza powinna nam również pozwolić na określenie związku 
pomiędzy celami strategicznymi. Pomaga to w ustaleniu drogi do osiągnięcia celów strategicz-
nych w formie inicjatyw strategicznych oraz ułatwia ustawienie systemu pomiaru dokonań. 
Przykładowo zastosowanie zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) pozwala na 
identyfikację powiązań między poszczególnymi celami oraz na zrozumiałe ujęcie perspektywy 
finansowej i niefinansowej. Tworzenie map strategii również ułatwia rozumienie logiki strategii.

Rysunek 2. Od misji do zadań Źródło: Opracowanie własne

1  Badanie wśród członków rad nadzorczych 200 największych spółek w Polsce zrealizowane przez CSRinfo przy współpracy 
z Millward Brown w 2015 roku.
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W literaturze przedmiotu najczęściej na określenie systemu pomiaru stosuje się ter-
min PM (Performance Measurement). Badacze5 zwracają uwagę na szereg propozycji 
systemów pomiaru i ich ciągły rozwój. Wymieniają m.in. następujące podejścia: 
 1. Strategic Measurement Analysis and Reporting Technique (SMART). 
 2. Performance Measurement Questionnaire (PMQ). 
 3. Results and Determinants Matrix (R&DM). 
 4.  The Balanced Scorecard (BSC). 
 5. Comparative Business Scorecard (CBS). 
 6. Cambridge Performance Measurement Process (CPMP). 
 7. Consistent Performance Measurement Systems (CPMS). 
 8. Integrated Performance Measurement Systems (IPMS). 
 9. Dynamic Performance Measurement Systems (DPMS). 
10. Integrated Performance Measurement Framework (IPMF).

Cel strategiczny zazwyczaj określa sytuację, która musi zaistnieć, by można było uznać, że 
strategia została zrealizowana. Jest on sformułowany często na ogólnym poziomie, choć to 
zależy od firmy.

Przykłady celów strategicznych:

Cele Planu „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever:
1.  Poprawa stanu zdrowia i jakości życia: Do 2020 roku pomożemy ponad miliardowi osób 

w realizacji działań zmierzających do poprawy ich zdrowia i jakości życia.
2.  zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne: Do 2030 roku wraz z rozwojem naszej 

firmy o połowę ograniczymy nasz ślad środowiskowy związany z wytwarzaniem i korzy-
staniem z naszych produktów.

3.  Poprawianie warunków bytowych: Do 2020 roku, wraz z rozwojem naszej firmy, poprawi-
my warunki bytowe milionów osób.

Cele strategiczne Work Service:
1. Wspierać klientów i rozwijać ich potencjał.
2. Uczyć i inspirować.
3. zapewnić warunki rozwoju i komunikację wewnętrzną.
4. Rzetelnie informować i prowadzić dialog.

Cele ArcelorMittal Poland:
1. zapewnienie pracownikom bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego środowiska pracy.
2. zapewnienie napływu utalentowanych młodych naukowców i inżynierów.
3. Wyroby promujące bardziej zrównoważony styl życia.
4. Wyroby tworzące trwałą infrastrukturę.

5  K.F. Pun, A. Sydney White, A performance measurement paradigm for integrating strategy formulation: a review of systems 
and frameworks, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 7, Issue 1, 2005, s. 54.
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5. Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i wysoki wskaźnik recyklingu.
6.  Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska i ograniczenie wpływu na jakość wody, gleby 

i powietrza.
7.  Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez odpowiedzialne korzystanie 

ze źródeł energii.
8. zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w życiu lokalnych społeczności.
9. Mierzalny wkład na rzecz społeczeństwa doceniany przez innych.
10. Łańcuch dostaw cieszący się zaufaniem klientów.

Jak pokazują przykłady, cele strategiczne mogą być w różny sposób sformułowane. 
Istotne jest, aby pasowały do kultury firmy, jej podejścia do zarządzania w firmie i by były 
zrozumiałe dla pracowników i interesariuszy.

Wybór i dobra definicja celów strategicznych to połowa drogi i jednocześnie fundament 
szerszego systemu pomiaru dokonań firmy. By ocenić postępy w realizacji celów strategicz-
nych, czyli zmierzyć cele, należy zdefiniować wskaźniki. Wskaźniki różnią się od celów tym, 
że są precyzyjne, zazwyczaj ilościowe, a ich główną funkcją jest ocena postępów w realizacji 
celów strategicznych. Projektowanie wskaźnika wymaga uwagi. Powinien on w najwyższym 
stopniu odzwierciedlać realizację celu z punktu widzenia naszej organizacji. Przykładowo 
jeśli celem jest podniesienie jakości życia i zdrowia kobiet w regionie, to dla tego celu mo-
żemy zdefiniować kilka wskaźników, np. wydłużenie życia o rok na przestrzeni każdego 
z pięciu lat, zwiększenie wykrywalności raka piersi o 15% w regionie.
Przy tworzeniu wskaźników rekomenduję zwrócenie uwagi na następujące kwestie:
1.  Wskaźnik powinien mieć logiczne powiązanie pomiędzy celem strategicznym a inicjaty-

wami, jakie są podejmowane, by zrealizować cele strategiczne.
2. Wskaźnik powinien być zrozumiały dla pracowników, interesariuszy i zarządzających.
3.  Wskaźnik ma znaczenie dla sukcesu strategii, co oznacza, że podstawą jest merytoryka, 

a nie łatwość zdobycia danych bądź łatwość w osiągnięciu wskaźnika.
4.  z drugiej strony koszty zbierania danych do wskaźnika powinny być wyważone w stosun-

ku do wartości informacji, jaką oferuje wskaźnik. Niekiedy warto zrezygnować z jednego 
wskaźnika na rzecz innego, łatwiej dostępnego.

5.  Wskaźnik pozwala na podjęcie decyzji zarządczych.
Aby określić właściwy wskaźnik, badacze przedmiotu sugerują tworzenie tzw. arkuszy 

wskaźnika.

Składowe 
wskaźnika

Opis składowych wskaźnika Przykład

Nazwa wskaźnika Nazwa powinna być precyzyjna. Food Miles.

Cel strategiczny Wskazanie, z jakim celem 
strategicznym powiązany jest 
wskaźnik.

Obniżenie o połowę 
oddziaływania środowiskowego 
firmy.

Obszar Można wskazać obszar, do 
jakiego się odnosi, jeśli dany cel 
realizowany jest przez kilka inicjatyw 
strategicznych i ocena realizacji 
celu strategicznego wymaga kilku 
wskaźników.

Transport produktów, który 
stanowi istotne oddziaływanie 
środowiskowe i społeczne.
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Cel pomiaru Należy podać dobry powód, dla 
którego dokonuje się pomiaru.

Obniżenie oddziaływania na 
środowisko lub/i 
optymalizacja tras transportu 
lub/i zmniejszenie kosztów 
transportu. 

Cel szczegółowy Konkretny, mierzalny „wskaźnik”, 
który powinien być odpowiednio 
ambitny, precyzyjny i pozwolić 
na ocenę postępów organizacji 
i podjęcie decyzji.

zmniejszenie przejechanych 
kilometrów o 15% do końca 
2016 roku.

Miara Jednostka miary. Dystans mierzony w kilometrach, 
jaki przebywa produkt od 
miejsca produkcji do punktu 
dostarczenia.

Wzór Jeśli wskaźnik wymaga operacji 
liczbowej.

Suma przejechanych kilometrów.

Częstotliwość Jak często dokonywany jest pomiar, 
jak często jest weryfikowany.

Półrocznie, weryfikacja raz do 
roku.

Kto mierzy? Wskazanie osoby odpowiedzialnej 
za dostarczenie wskaźnika wg 
funkcji w organizacji.

Specjalista ds. transportu.

Źródło danych Podanie źródła danych, tak by 
pomiar opierał się na takich samych 
danych.

Baza danych zakupów/brak bazy 
danych – wyliczenie wymaga 
wysokich nakładów pracy.

Kto podejmuje 
działanie?

Osoba, która podejmuje działanie na 
podstawie wskaźnika.

Dyrektor ds. zakupów.

Działanie Charakter działań, które podejmuje 
się w celu poprawy wyników.

Identyfikowanie możliwości 
zmian, reorganizacja dostaw.

Powiązanie 
z innym 
wskaźnikiem

Informacja o powiązaniu z innymi 
wskaźnikami.

Emisyjność transportu, 
emisyjność produktów.

Tabela 1. Przykład arkusza wskaźnika.  Źródło: Opracowanie własne, poszerzone na podstawie M. Bourne, P. Bourne, 
Zarządzanie wynikami firmy. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Helion, 2013 (dostęp 7.09.2016)

Jak się okazuje, wskaźnik jest zjawiskiem złożonym. To nie tylko cel szczegółowy, który 
potocznie określany jest często jako wskaźnik. zdefiniowanie odpowiedniego wskaźnika 
wymaga wielu działań, nie tylko dyskusji wewnątrz organizacji, niekiedy przy wsparciu in-
teresariuszy zewnętrznych, ale również oceny dostępności danych, włączenia wskaźnika do 
procesów, wskazania roku bazowego. 

z moich doświadczeń wynika, że przy budowie strategii zrównoważonego rozwoju/stra-
tegii CSR kłopot menedżerom sprawia określenie celu szczegółowego, ponieważ wcześniej 
dane zjawisko nie było mierzone w firmie i brakuje danych. A zatem trudno jest określić 
punkt odniesienia i wyznaczyć cel szczegółowy. Dlatego często pierwszym krokiem jest bada-
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nie punktu wyjściowego. Ma to ogromne znaczenie dla powodzenia strategii. Jeśli strategia 
zrównoważonego rozwoju/CSR ma podnieść wiarygodność firmy, to jeżeli zarządzający nie 
zadbali na początku o np. badanie marki, badanie percepcji interesariuszy, to wówczas trudno 
jest ocenić, czy nasze inicjatywy strategiczne faktycznie pozwoliły na osiągnięcie celu.

Jak mierzyć? Czyli procesy, postawy i decyzje
zagadnienie mierzenia dotyka wielu kwestii, takich jak włączenie wskaźników do procesów, 
być może stworzenie nowego procesu związanego z mierzeniem celów strategicznych, ko-
munikacja celów strategicznych, określenie częstotliwości dokonywania pomiaru czy podej-
mowanie decyzji na podstawie pomiarów, w tym weryfikacja celów strategicznych.
W praktyce zawodowej spotykam się, upraszczając sprawę, z dwoma typami podejścia firm 
do mierzenia stopnia realizacji strategii. Pierwszy to skromny monitoring dokonywany raz 
do roku, którego wyniki służą jedynie komunikacji, a nie podejmowaniu konkretnych de-
cyzji i ewentualnych działań naprawczych. Takie mierzenie jest często wykonywane na po-
trzeby sprawozdawcze wynikające z obowiązków prawnych. Drugi typ to podejście, gdzie 
menedżerowie są w ciągłym kontakcie z wynikami pomiarów, które służą do podejmowania 
decyzji i weryfikacji celów. W dzisiejszym zmiennym świecie cele i działania są nieustannie 
weryfikowane i aktualizowane.

Dane finansowe mierzone są zarówno w krótkich, jak i długich okresach, i służą po-
dejmowaniu decyzji zarządczych. Podobnie należy traktować wskaźniki niefinansowe. Prze-
glądy strategii zrównoważonego rozwoju/strategii CSR powinny odbywać się podobnie 
kwartalnie/rocznie. Formuła przeglądów, proces, w którym informacja jest przetwarzana 
i podejmowane są działania, zależy od firmy. Niektóre organizacje preferują przeglądy funk-
cjonalne, inne przeglądy tematyczne. Istotne jest, by dysponować aktualną informacją, na 
podstawie której można zdecydować o dalszych krokach. „Nie sposób opracować planu, 
który będzie przewidywał każde zdarzenie korzystne lub szkodliwe dla firmy dążące do osią-
gnięcia wyznaczonych z wyprzedzeniem celów strategicznych6”. Wyniki przeglądu pozwala-
ją na odpowiednią reakcję firmy, na przeprowadzenie korekt działań, działań naprawczych 
i innych. Pozwala to na pełne wykorzystanie potencjału działań z zakresu odpowiedzialnego 
biznesu i ich modyfikację. Dzięki takiemu podejściu strategia CSR żyje i stanowi wsparcie 
m.in. w jakości komunikacji wewnętrznej i koordynacji działań wielu departamentów.

6  R. Homkes, Ch. Sull, D.N. Sull, Dlaczego szwankuje realizacja strategii?, „Harvard Business Review Polska”, nr 153, 
listopad 2015.
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Podsumowanie
Gdy badania pokazują, że 2/3 dużych organizacji napotyka trudności we wdrażaniu strate-
gii7, zagadnienie pomiaru celów strategicznych okazuje się tematem niezwykle palącym. 

Reasumując, fundamentem systemu pomiaru celów strategicznych jest właściwy dobór ce-
lów strategicznych, identyfikacja powiązań między nimi i zrozumienie przez uczestników pro-
cesu zarządzania strategicznego logiki strategii. Kolejnym kluczowym elementem jest stwo-
rzenie zestawu optymalnych wskaźników. Natomiast na etapie wdrażania systemu pomiaru 
o wiele ważniejszą decyzją, niż ta dotycząca wyboru formy zbierania danych (narzędzie IT czy 
tabele excel?), jest: kto i jak często będzie brał udział w mierzeniu postępów z realizacji ce-
lów strategicznych, ich weryfikacji i działań oraz czyja uwaga i zaangażowanie może stanowić 
o sukcesie włączania perspektywy rozwoju zrównoważonego w budowę wartości organizacji.

7  Ibidem.
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II. STRATEGIA CSR 
– UJĘCIE  
PRAKTYCZNE  



59

Do tej części publikacji zaprosiłyśmy przedstawicieli i przedstawicielki firm partnerskich 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W większości przypadków przeprowadzają oni Czytel-
ników i Czytelniczki przez proces tworzenia, wdrażania i ewaluacji strategii CSR w ich orga-
nizacjach, akcentując poszczególne etapy. 

I tak, początek rozdziału stanowi infografika przedstawiająca ogólny obraz strategicznego 
podejścia do CSR w Polsce i na świecie. Kolejny tekst, Ewy Wojciechowicz, to zbiorcze omó-
wienie wyzwań i korzyści związanych ze strategicznym zarządzaniem społeczną odpowie-
dzialnością. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się Partnerzy FOB, przedstawiciele 17 firm.

W kolejnych artykułach autorki dzielą się z Czytelnikami doświadczeniami płynącymi z wdra-
żania w życie strategii w swoich organizacjach. Opowiadają one o kluczowym znaczeniu 
ewaluacji i zmianach wprowadzanych w kolejnych dokumentach (Monika Kulik), o specyfice 
wdrażania globalnej strategii na rodzimym rynku (Katarzyna Dulko-Gaszyna), o nieustannie 
powracającym pytaniu: po co strategia CSR w firmie (Katarzyna Fraś), o kolejnych krokach, 
które musiała zrobić firma mierząca się z wdrażaniem strategii CSR (Marta Marczuk-Komisz-
ke). Tutaj znajduje się również artykuł Natalii Szulc, która opisuje jedną z pierwszych i bodaj 
najbardziej rozpoznawalną strategię zrównoważonego rozwoju firmy Unilever. 

Podsumowanie rozdziału stanowią wywiady. O angażowaniu interesariuszy w proces two-
rzenia strategii oraz o wsparciu zarządu opowiada Katarzyna Radecka z Kompanii Piwowar-
skiej. Tworzenie strategii od podstaw w firmie z polskim kapitałem − to temat przewodni 
rozmowy z Magdaleną Rzeszotalską z Polpharmy. zaś o doświadczeniach firmy od lat prze-
cierającej CSR-owe ścieżki mówi Rafał Pasieka z PKN Orlen. 
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W krajach Europy środkowej: W Polsce:

Strategiczne 
podejście do CSR

1

Rezultaty działań CSR w Polsce w 87% mierzone są za pomocą sa-
modzielne opracowanych wskaźników oraz ewaluacji działań na 
poziomie adresatów. Taką odpowiedź wybrało 68% ankietowanych1.

Duże i średnie fi rmy w Polsce – dojrzałość społeczna2

Wpływ prowadzenia działalności 
biznesowej zgodnie z koncepcją CSR 
na wyniki fi nansowe fi rmy2

Dla 37% z nich
narzędziami są własne
wskaźniki dot. strategii

39% dużych i średnich fi rm 
w Polsce wchodzi w fazę 
dojrzałości społecznej

Istotność koncepcji CSR 
w tworzeniu strategii 
organizacji jest ważna 

według 63% 
menedżerów CSR.

Dla 73% zarządów międzynarodowych
korporacji priorytetem jest 
włączenie zrównoważonego 
rozwoju w strategię fi rmy.5

Prowadzenie działalności biznesowej 
zgodnie z koncepcją CSR wpływa 
korzystnie na wyniki fi nansowe fi rmy 
według 77% menedżerów CSR2

Tylko 1% z nich 
uznał, że jest zupełnie 
nieważna.

Włączają kwestie społeczne 
i środowiskowych do modelu 
biznesowego

Uwzględniają CSR 
w swojej strategii rozwoju

18% dużych i średnich fi rm w Polsce to organizacje dojrzałe społecznie, 
czyli kompleksowo podchodzące do tematu CSR, m.in uwzględniajace 
CSR w swojej strategii rozwoju oraz publikujące raporty na ten temat.

Publikują raporty 
na ten temat

18% dużych i średnich fi rm 
w Polsce charakteryzuje dojrzałość 
społeczna przejawiająca się 
w kompleksowym podejściu
 do CSR

54% menadżerów
mierzy efekty

prowadzonych
przez siebie działań

87% z nich, jako
narzędzie wykorzystuje
własne wskaźniki dot. strategii

73% menadżerów
mierzy efekty

prowadzonych
przez siebie działań

77% – korzystny

Firmy, które nadesłały praktyki 
doRaportu „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce 2015. Dobre praktyki”4

158 fi rm nadesłało dobre praktyki 
do raportu 2015

109 wszystkich fi rm (69%), które 
nadesłały praktyki do Raportu „Odpow-
iedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre 
praktyki” deklaruje, że ma strategię CSR

49 fi rm (31% fi rm, które zgłosiły praktyki) 
przyznaje, że nie ma strategii CSR

69%

31%

  109 ma 
strategię CSR

  49 nie ma 
strategii CSR

  istotność koncepcji CSR w tworzeniu srategii organizacji

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
nie jest 
ważna

jest ważna
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Etapy wdrażania CSR na podstawie 
Cyklu Deminga

PLANUJ

ETAP I: 

Określenie kontekstu, priorytetów, szans 
i ryzyka oraz zainteresowanych stron

ETAP II: 

Dialog z interesariuszami

ETAP III: 

Analiza wyników i wybór obszarów  
do pogłębionej analizy

ETAP IV: 

Analiza i ocena ryzyka

WDRÓŻ

ETAP V:

Ustalenie niezbędnych działań,  
procedur, celów

ETAP VI: 

zakomunikowanie wyników i celów

WDRÓŻ / SPRAWDŹ

ETAP VII: 

Wdrożenie systemu

SPRAWDŹ / DOSKONAL

ETAP VIII:

zarządzanie (PDCA)

Wzrasta liczba raportów uwzględniających strategiczne ujęcie CSR6

2007 20122008 20132009 20142010 20152011 2016

84%

18%

81%
72%

33%

Czy działania CSR przynoszą korzyści firmie?7

Tylko około jedna
trzecia menedżerów 
na świecie twierdzi, że 
działania związane z CSR 
przynoszą firmie zyski.

Ale wśród organizacji, które 
dokonały zmiany modelu bizne-
sowego pod kątem zrównoważo-
nego rozwoju, korzyści dostrzega 
60% menedżerów.

77% menedżerów CSR uważa, że prowadzenie działalności biznesowej 
zgodnie z koncepcją CSR wpływa korzystnie na wyniki finansowe firmy3

Według 90% korporacji strategia 
zrównoważonego rozwoju 
jest niezbędna do pozostania 
konkurencyjną organizacją.

Tylko 60% z nich 
ma taką strategię7

Tak

Tak Nie

Nie

1  “CSR Managers Survey 2015 in Central Europe”, Deloitte, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2015 
2  Badanie „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie”, KPMG w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 
2014.
3  „Menedżerowie CSR”, badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrealizowane przez PBS, Warszawa, 2015.
4  Dane Forum Odpowiedzialnego Biznesu na podstawie zgłoszeń do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. 
Dobre praktyki”.
5  “Integrating Sustainability into Your Core Business”, The Conference Board Research Working Group, 2013 www.confe-
rence-board.org/retrievefile.cfm?filename=sustainability-rwg-project-brief.pdf&type=subsite  
6  „10 lat konkursu Raporty Społeczne”, infografika, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2016 odpowiedzialnybiznes.pl/
publikacje/infografika-10-konkursu-raporty-spoleczne/
7  “The Benefits of Sustainability-Driven Innovation”, MIT Sloan Management Review 54, no.2, 2013
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Ewa Wojciechowicz

Strategia szyta  
na miarę

2

Jednym z wiodących tematów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2016 roku było stra-
tegiczne podejście do CSR. W ramach tego zagadnienia odbywały się spotkania dla part-
nerów FOB, podczas których rozmawialiśmy o strategii CSR1 oraz edukowaliśmy się, jak 
taką strategię przygotować. Zapytaliśmy też Partnerów FOB o to, jakie skutki wdrażania 
strategii dostrzegają w swoich firmach. Dzięki ich wypowiedziom przygotowaliśmy poniż-
szy tekst − jako podsumowanie punktu widzenia praktyków. Wśród firm, które udzieliły 
wypowiedzi, są: Bank Zachodni WBK, BASF Polska, Castorama, CEMEX Polska, Grupa LO-
TOS, Grupa TAURON, IKEA Retail, Jeronimo Martins Polska S.A., Kompania Piwowarska SA, 
Nestlé Polska, Orange Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Provident Polska, Sanofi, 
Skanska CDE, T-Mobile Polska S.A., VELUX Polska.

Odpowiedzialne i dojrzałe podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga 
uwzględnienia działań CSR w strategii firmy. Różne są jednak formy realizacji tego zadania. 
Jeżeli firma działa globalnie, to możliwe są przynajmniej cztery rozwiązania: 

• wdrożona w Polsce, oddzielna strategia CSR lub zrównoważonego rozwoju,
• polska strategia biznesowa z elementami CSR,
• realizowana w Polsce globalna strategia CSR,
• realizowana w Polsce globalna strategia biznesowa z elementami CSR.

1  Używając w tekście pojęcia „strategia CSR”, rozumiem je również jako „strategię zrównoważonego rozwoju”.
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Firmy często modyfikują te podstawowe rozwiązania, dostosowując je do własnych po-
trzeb. Strategia CSR, stworzona jako odrębny dokument, uznawana jest jednocześnie za jeden 
z elementów strategii biznesowej firmy. Czy jeszcze inaczej: strategia zrównoważonego rozwoju 
uznawana jest za główną strategię firmy. Przy takiej mnogości rozwiązań nasuwa się pytanie: 
które z nich jest najskuteczniejsze? Doświadczenia firm pokazują, że nie ma jednej recepty na 
sukces strategii CSR, a najlepsze nastawienie to podejście indywidualne, odpowiadające na po-
trzeby firmy oraz jej otoczenia, w maksymalnym stopniu wykorzystujące jej możliwości. 

Odrębna strategia CSR jest w Polsce wciąż rzadkością. Jeżeli już się pojawia, to niemal 
zawsze bazuje na strategii globalnej. To skuteczne rozwiązanie, gdyż umożliwia − z jednej 
strony − wykorzystanie doświadczeń i kierunków działań całej grupy, z drugiej − dostosowa-
nie tych działań do realiów danego regionu. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy globalna 
strategia zrównoważonego rozwoju lub globalna strategia biznesowa determinuje proces 
tworzenia lokalnej strategii biznesowej.„

Podwaliną pod strategię CSR-ową Provident Polska jest zintegrowana strategia 
biznesu i zrównoważonego rozwoju wypracowana przez spółkę-matkę, Internatio-
nal Personal Finance. Zobowiązania społeczne IPF, które wyznaczają kierunek dla 
wspólnych działań biznesowych i CSR-owych wszystkich spółek-córek, to przede 
wszystkim: odpowiedzialne pożyczanie oraz kształtowanie postaw etycznych wśród 
pracowników i doradców firmy. International Personal Finance pozostawia jednak 
pełną swobodę w zakresie kształtowania konkretnych programów i działań realizo-
wanych przez poszczególne rynki, o ile wspierają one kluczowe zobowiązania spół-
ki. Taki model wydaje się najbardziej optymalny: umożliwia zachowanie spójności 
marki, ale pozwala też na elastyczność i uwzględnienie realiów lokalnych.
Małgorzata Domaszewicz,  
kierownik ds. społecznej odpowiedzialności, Provident Polska„
Castorama Polska wdrożyła w 2015 roku strategię spójną z wizją Net Positive Grupy 
Kingfisher, do której spółka należy. Została ona dopasowana do lokalnego rynku 
i oparta na analizie istotności. 
Obecnie Grupa Kingfisher rewiduje swoje podejście w zakresie zrównoważone-
go rozwoju, podejmując siedem działań skoncentrowanych wokół czterech stra-
tegicznych filarów, które zjednoczą firmę. Jednym z kluczowych obszarów jest 
zobowiązanie do bycia firmą rozwijającą się w sposób zrównoważony. Prace nad 
realizacją tej obietnicy obejmują także Polskę.
Maciej Wypych, 
dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej Castorama Polska Sp. z o.o„
Kompania Piwowarska, będąc częścią światowego koncernu Grupy SABMilller, strate-
gię zrównoważonego rozwoju „Postaw na piwo” przygotowała, bazując na globalnej 
strategii przyjętej przez Grupę. Dzięki dostosowaniu jej do polskich realiów, strategia 
pozwala firmie planować działania i na bieżąco podejmować takie decyzje, które zbli-
żają ją do osiągnięcia wyznaczonych celów. Dzięki jasno wytyczonym celom można 
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rozpisać odpowiedni podział ról w firmie, szczególnie takiej, która zatrudnia tysiące 
pracowników i każdy może realizować wybrane działania w swoim obszarze. 
Katarzyna Radecka,  
kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Kompania Piwowarska SA

Firmy dostrzegają wiele zalet wynikających z powiązania społecznej odpowiedzialności 
ze strategią biznesową. Uznanie CSR za jeden z równorzędnych filarów strategii biznesowej 
gwarantuje, że nie będzie on stanowić jedynie marginalnej aktywności, lecz zostanie zinte-
growany ze wszystkimi obszarami firmy.„

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu, stanowiąca istotny element długo-
letniej strategii biznesowej Sanofi w Polsce, oparta jest na czterech filarach: pacjent, 
etyka, ludzie oraz środowisko, którym przypisano określone cele oraz mierniki. Fila-
ry strategii są jednakowe we wszystkich filiach Sanofi na świecie, jednak działania 
realizowane w ich ramach różnią się ze względu na specyfikę poszczególnych kra-
jów, uwzględniając m.in. potrzeby lokalnych społeczności. Jednakowe filary i cele 
działań we wszystkich filiach na świecie pozwalają na szybkie porównywanie i mie-
rzenie efektów.
Karolina Szapiro,  
menedżer ds. komunikacji i CSR, Sanofi„
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest częścią strategii biznesowej realizowanej 
przez firmę VELUX w Polsce i jest ona spójna z globalną strategią CSR, wpisaną 
w misję firmy VELUX, jak i koncepcję Przedsiębiorstwa Modelowego, którą założy-
ciel firmy sformułował już w 1965 roku.
Jacek Siwiński,  
dyrektor generalny VELUX Polska„
Zrównoważony rozwój w CEMEX Polska jest jednym z czterech filarów strategii fir-
my. Obok koncentracji na klientach, pracownikach i budowaniu wartości, to właśnie 
zrównoważony rozwój jest integralną częścią biznesu. 
Izabella Rokicka,  
Dyrektor Komunikacji i Public Affairs Europa i Polska, CEMEX Polska„
Nestlé jest przykładem organizacji, która swój rozwój oparła na włączeniu potrzeb 
społecznych w strategię firmy. Podejście to określono jako tworzeniem wspólnej 
wartości (Creating Shared Value, CSV) i wynika z przekonania, że tylko taki sposób 
prowadzenia biznesu przynosi długotrwałe korzyści dla firmy. Strategia CSV Nestlé 
w Polsce jest ściśle powiązana z celami biznesowymi firmy. Dzięki temu powstał ja-
sny plan działań w tym zakresie, który można komunikować interesariuszom firmy. 
Iwona Fluder,  
Junior Corporate Communication Manager, Nestlé Polska



65

Strategie lokalne są zazwyczaj oparte na globalnych, ale jednym z rozwiązań jest rów-
nież wdrażanie globalnej strategii biznesowej, uwzględniającej działania CSR. Takie podej-
ście umożliwia maksymalną spójność działań firmy w różnych regionach i realizację celów 
na szeroką skalę oraz międzynarodową współpracę. Wszystko dzieje się w zgodzie ze świa-
towymi kierunkami rozwoju.„

W przypadku organizacji międzynarodowej globalna strategia jest dobrą ramą dla 
działań lokalnych, zgodnych ze światowymi trendami w obszarze społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Dzięki temu, podejmując działania lokalnie w ramach okre-
ślonych celów, firma ma szanse na większe pozytywne oddziaływanie na otoczenie, 
w którym funkcjonuje. Działania podejmowane w różnych krajach przyczyniają się 
do osiągnięcia wspólnego celu. Ponadto pracownicy mogą dzielić się doświadcze-
niem i współpracować z kolegami z innych krajów.
Magdalena Rangosz-Kalinowska,  
Senior PR Specialist, BASF Polska

Strategicznie, jeszcze zanim pojawia się strategii
Działania CSR z powodzeniem można realizować również bez stworzonej z myślą o nich 
strategii. świadczy o tym m.in. sukces IKEA Retail − firmy, która znana była ze swoich pro-
jektów na rzecz zrównoważonego rozwoju na długo przed tym, nim powstała pierwsza, 
obejmująca je, strategia. Inną formą regulacji takich działań mogą być − jak w przypadku 
Skanska − kodeksy postępowania.„

Pierwsza globalna długoterminowa strategia zrównoważonego rozwoju w Grupie 
IKEA powstała w 2012 roku, co nie oznacza, że zrównoważony rozwój nie był obec-
ny w firmie przed powstaniem i wejściem w życie formalnego dokumentu „People 
and Planet Positive”. Płaskie paczki, papierowe palety, ekologiczny transport inter-
modalny, fundacja korporacyjna czy edukacja konsumencka to tylko nieliczne przy-
kłady projektów, które odniosły sukces nawet bez „spisanej” strategii. IKEA w Polsce, 
podobnie jak w innych krajach, działa zgodnie ze strategią globalną, która wyzna-
cza kierunki zaangażowania do 2020 roku. Do tej pory dokument był aktualizowany 
dwukrotnie. Polska strategia dla IKEA została zaakceptowana przez Zarząd firmy 
w 2016 roku, a kierownik ds. zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzialny za jej 
wdrażanie. 
Katarzyna Dulko-Gaszyna,  
kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, IKEA Retail „
Skanska jako globalna grupa opiera się na wspólnych wartościach: trosce o życie, 
etyce i transparentności w działaniu – wszystko z myślą o budowaniu z korzyścią 
dla społeczeństwa. Pracowników silnie łączą wspólne filary etyczne. W 2002 roku 
stały się one podstawą utworzenia Kodeksu Postępowania obowiązującego wszyst-
kie spółki firmy na świecie. W poszczególnych krajach wartości realizowane są na 
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różne sposoby. W Polsce dzieje się to wokół inwestycji Skanska, z myślą o lokalnych 
społecznościach. 
Sylwia Chorąży,  
dyrektor marketingu, zrównoważonego rozwoju i innowacji, Skanska CDE„
W Banku Zachodnim WBK kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biz-
nesu są wpisane w ogólne cele i misję organizacji. Takie podejście sprawdza się 
w przypadku banku lepiej niż oddzielna strategia CSR. Działania w sferze odpo-
wiedzialności społecznej regulują polityki społeczno-środowiskowe, które wpływają 
w mniejszym lub większym stopniu na wszystkie obszary działania i na wszystkich 
pracowników Banku Zachodniego WBK. Są to polityki: zrównoważonego rozwo-
ju, zmian klimatycznych, praw człowieka oraz wolontariatu, a także trzy polityki 
dotyczące kwestii finansowania projektów z branży energetycznej, zbrojeniowej 
i softcomodities.  Nad realizacją i przestrzeganiem polityk czuwa Grupa Robocza 
ds. zagadnień społecznych, związanych z reputacją oraz środowiskowych. Polityki 
społeczno-środowiskowe banku dotyczą przede wszystkim dwóch ważnych kwestii: 
wpływu banku na jakość życia ludzi i społeczności, w tym na przestrzeganie funda-
mentalnych praw człowieka w miejscu pracy i w łańcuchu relacji biznesowych, oraz 
wpływu na stan środowiska naturalnego. Co bardzo istotne − dotyczą wszystkich 
pracowników banku. Dokumentem, który spina wszystkie polityki i stanowi drogo-
wskaz w działaniach CSR, jest Polityka Zrównoważonego Rozwoju. Porządkuje on 
aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju wobec 
najważniejszych interesariuszy banku. Zobowiązuje także do przestrzegania zasad 
relacji z ww. grupami, do przestrzegania praw człowieka, a także do poszanowania 
środowiska naturalnego. Adresuje również ryzyka społeczne i środowiskowe zwią-
zane z finansowaniem oraz zobowiązuje bank do przestrzegania globalnych i lokal-
nych przepisów podatkowych. 
Katarzyna Teter,  
menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Banku Zachodnim WBK

Przykłady polskich strategii
Firmy działające jedynie na rynku polskim nie mogą czerpać ze wzorców i doświadczeń 
spółek-matek. Stworzenie strategii CSR zazwyczaj staje się wtedy naturalną konsekwencją 
długoletnich działań i ma za zadanie usystematyzowanie inicjatyw firmy i nakreślenie kie-
runków dalszego rozwoju. Szczególnie ważna jest w tym przypadku inicjatywa lub poparcie 
członków zarządu.„

Odpowiedzialność jest wpisana w strategię biznesową PGE, dlatego decyzja o osob-
nej, kompleksowej strategii CSR jest kolejnym krokiem na rzecz realizacji idei zrów-
noważonego rozwoju. Najważniejsze to zrozumienie odpowiedzialności w całym 
łańcuchu wartości naszej Grupy. Zależy nam, aby strategia CSR była spójna, kom-
pleksowa, uwzględniała wszystkie aspekty naszej działalności oraz odpowiadała na 
różnorodne potrzeby otoczenia. Aktualizacja strategii CSR w 2016 roku to efekt sze-
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rokiej współpracy i konsultacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wyznaczone cele 
długo- i krótkoterminowe są najlepszym podsumowaniem naszej ambicji w dążeniu 
do bycia odpowiedzialnym liderem w branży.
Andrzej Stangret,  
kierownik Wydziału Komunikacji Wewnętrznej i CSR,  
PGE Polska Grupa Energetyczna

Strategia − ale po co?
Firmy, które zdecydowały się podjąć prace nad stworzeniem strategii CSR, przyznają, że 
mają już dużą świadomość swojej odpowiedzialności i wpływu społecznego. Celem tworze-
nia dokumentu jest wtedy potrzeba uporządkowania podejmowanych inicjatyw. Strategia 
stawia firmie konkretne cele, ale jednocześnie pozwala uniknąć przypadkowości w podej-
mowanych działaniach − określa obszary i postępowanie istotne z punktu widzenia firmy.„

Odpowiedzialne zarządzanie wymaga uporządkowania, a przede wszystkim jasno 
wyznaczonych celów, praktycznych narzędzi do ich mierzenia i zabezpieczonych 
środków inwestycyjnych do ich realizacji. 
Katarzyna Dulko-Gaszyna,  
kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, IKEA Retail„
Interesariusze stają się nie tylko coraz bardziej świadomi i zaangażowani w sprawy 
społeczne, ale również bardziej krytyczni, szczególnie w odniesieniu do dużych firm. 
Dlatego prowadzone działania powinny mieć na celu budowanie zaufania do firmy 
i oferowanie rozwiązań, które w pozytywny sposób wpływają na rozwój społeczny. 
Iwona Fluder,  
Junior Corporate Communication Manager Nestlé Polska„
Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a szczególnie duże pro-
gramy (np. wolontariat pracowniczy), powinny być realizowane zawsze w zgodzie 
z przyjętą strategią CSR. Jedyne wyjątki od tej reguły dotyczą jednorazowego, spon-
tanicznego wsparcia dla mniejszych podmiotów bądź organizacji. Ważne jest, aby 
do każdego projektu podchodzić indywidualnie, zarówno na etapie analizy, jak 
i współpracy. CSR to dziedzina, w której nie ma miejsca na rutynowe podejście. 
Karolina Szapiro,  
menedżer ds. komunikacji i CSR, Sanofi

Długa droga do krótkiego dokumentu
Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu to zazwyczaj krótki, maksymalnie kilkustro-
nicowy dokument. Jego treść i forma wydają się oczywiste, bowiem często odnoszą się do 
działań obecnych w firmie od lat. Stworzenie go wymaga jednak wkładu i zaangażowania 
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nie tylko działu CSR, ale szerokiego grona pracowników, kadry zarządzającej, a także ze-
wnętrznych interesariuszy firmy. Często wyzwaniem jest już przekonanie do strategii współ-
pracowników, szczególnie wtedy, gdy działania CSR są realizowane także bez niej.„

Pierwszym etapem we wdrażaniu strategii CSR i jednocześnie największym wyzwa-
niem jest przekonanie firmy i jej pracowników, że strategia CSR jest częścią biznesu 
firmy i nie ogranicza się tylko do działań prospołecznych. Dlatego ważnym krokiem 
we wdrażaniu strategii CSR jest edukacja pracowników i przekonanie ich, że społecz-
na odpowiedzialność dotyczy wszystkich jej obszarów i wszystkich pracowników. 
Dopiero na tej podstawie można planować kompleksowe działania CSR w organi-
zacji, angażować w ich realizację poszczególne jednostki i działy, a także każdego 
pracownika. Największym wyzwaniem jest „uwspólnienie” projektów CSR i budowa 
świadomości w firmie, że to są działania nasze, wspólne, a nie tylko zespołu CSR, że 
nie są to tylko projekty – ale proces, nasze postawy i codzienne działania. 
Konrad Ciesiołkiewicz,  
dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR, Orange Polska „
Zasady zrównoważonego rozwoju nie stanowią odrębnego obszaru, ale są częścią 
strategii firmy. Wyzwaniem jest zbudowanie świadomości oddziaływania przedsię-
biorstwa na otoczenie oraz rewizja wszystkich procesów pod kątem zgodności z za-
sadami zrównoważonego rozwoju.
Maciej Wypych,  
dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej, Castorama Polska Sp. z o.o

Strategia a interesariusze
Strategia CSR może być odpowiedzią na rosnące wymagania interesariuszy: pracowników, 
klientów lub społeczności lokalnych.„

Strategia społecznej odpowiedzialności Provident Polska na najbliższe lata jest od-
powiedzią na wyzwania, jakie stawia przed firmą sytuacja rynkowa. W procesie jej 
przygotowania analizowane były także standardy odpowiedzialności branży finan-
sowej w Polsce oraz poziom edukacji finansowej społeczeństwa. Pod uwagę wzięto 
sytuację spółki na rynku pożyczkowym, wyzwania, które się na nim pojawiły, ocze-
kiwania społeczne, ale i działania innych podmiotów z branży. W ramach procesu 
opracowania strategii CSR przeprowadzono szereg konsultacji z kluczowymi grupa-
mi zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy.
Małgorzata Domaszewicz,  
kierownik ds. społecznej odpowiedzialności, Provident Polska 

zaangażowanie interesariuszy możliwe jest dzięki warsztatom wewnątrz firmy, proce-
sowi dialogu społecznego, badaniom pracowników i klientów. To pozwala na określenie 
priorytetowych obszarów i planów działań, co z kolei pociąga za sobą kolejny etap: zdefi-
niowanie celów i wyznaczenie wskaźników. 
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„
Największym wyzwaniem przy opracowywaniu strategii jest uzyskanie stanowiska 
interesariuszy i zrozumienie ich perspektywy: jak oni rozumieją odpowiedzialność 
firmy oraz jak firma powinna ją realizować w biznesie i działaniach społecznych.
Małgorzata Domaszewicz,  
kierownik ds. społecznej odpowiedzialności, Provident Polska „
W przypadku tak dużej organizacji jak Sanofi, wyzwaniem jest odpowiednia logisty-
ka i koordynacja działań. Należy dbać o właściwy obieg informacji, podział ról i nad-
zór nad realizacją poszczególnych aktywności. Ze względu na rozmiar organizacji 
i związany z tym zakres działań CSR, wyzwaniem może być również liczba interesa-
riuszy, których opinie należy wziąć pod uwagę przy planowaniu i realizacji działań.
Karolina Szapiro,  
menedżer ds. komunikacji i CSR, Sanofi„
U postaw tworzenia strategii społecznej odpowiedzialności firmy leży otwarty dia-
log ze wszystkimi interesariuszami i podjęcie wynikających z niego wyzwań. To wy-
maga od firmy dużej odwagi i pokory, aby otworzyć się na wszystkie informacje, 
także te mniej przychylne. Doświadczenie Orange Polska pokazuje, że warto wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom otoczenia, otworzyć się na rozmowy i transparentnie 
komunikować efekty podjętych działań. Kolejnym warunkiem niezbędnym w two-
rzeniu i wdrażaniu strategii CSR w firmie jest zaangażowanie w ten proces całej 
organizacji i pracowników różnych jednostek. Poprzez uświadomienie roli, jaką od-
grywają, przez współpracę i angażowanie ich w realizacji celów, aż do po uznanie 
ich pracy i nagradzanie za podjęte działania i wyniki. Dlatego w Orange został stwo-
rzony Komitet Sterujący ds. CSR złożony z kluczowym menedżerów najważniejszych 
obszarów firmy, którzy akceptują strategiczne kierunki działań CSR, a za realizację 
poszczególnych projektów wpisanych w strategię CSR odpowiedzialni są koordyna-
torzy wyznaczeni w poszczególnych jednostkach. 
Konrad Ciesiołkiewicz,  
dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR, Orange Polska

Po uświadomieniu interesariuszom znaczenia strategii i poznaniu ich potrzeb, kolejnym 
etapem jest zaangażowanie tej grupy w proces opracowywania celów, wybór działań, które 
mają umożliwić ich realizację, i wreszcie wskaźników, które pozwolą ocenić, w jakim stop-
niu udało się zrealizować postawione cele. Ważne, by w te działania aktywnie włączyły się 
osoby decyzyjne w firmie.„

Globalny model strategii zrównoważonego rozwoju został dostosowany do wa-
runków w Polsce. W tym celu zorganizowano warsztat dla przedstawicieli ścisłego 
kierownictwa firmy: Zarządu wraz z prezesem oraz dyrektorów nadzorujących pro-
ces produkcji, zarządzanie ochroną środowiska oraz BHP. Wynikiem warsztatu było 
dopracowanie konkretnych działań na rzecz realizacji przyjętych celów w ramach 
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strategii zrównoważonego rozwoju oraz określenie priorytetów w kluczowych ob-
szarach: gospodarczym, środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. 
Izabella Rokicka,  
dyrektor Komunikacji i Public Affairs Europa i Polska, CEMEX Polska„
Najważniejszymi wyzwaniami we wdrożeniu konkretnego modelu strategii jest po-
trzeba zdefiniowania jasnych, długofalowych celów w ramach danych obszarów 
oraz przyjęcie niezbędnych rozwiązań w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji 
projektów. Odpowiedzią firmy na to wyzwanie jest zastosowanie w każdym dzia-
łaniu dialogu oraz wielowymiarowej oceny. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne 
określenie istoty problemu oraz dostrzeżenie wielu ważnych społecznie kwestii.
Anetta Jaworska-Rutkowska,  
Senior External Relations and CSR Manager, Jeronimo Martins Polska S.A.„
Strategia IKEA zakłada konkretne działania i obszary inwestycji. Każdy jej punkt jest 
powiązany z biznesem i ma prowadzić do rozwoju firmy. Strategia jest stworzona 
w taki sposób, by każdy kierownik mógł się zorientować, jakie oczekiwania są sta-
wiane wobec działu oraz jednostki. 
Katarzyna Dulko-Gaszyna,  
kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, IKEA Retail„
Kolejne strategie społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS określają 
cele kluczowe w poszczególnych obszarach działalności. Każdemu z nich towarzyszy 
zasób celów i planów działań operacyjnych wspierających osiąganie zakładanych 
w strategii CSR wyników. 
Wyznaczenie tych celów w perspektywie kilkuletniej stanowi duże wyzwanie dla 
organizacji i poprzedzone jest wnikliwymi konsultacjami zarówno wewnątrz fir-
my, jak i z otoczeniem zewnętrznym. Sprawne wdrożenie strategii CSR wymaga 
osobistego zaangażowania kadry wysokiego szczebla w propagowanie informacji 
na temat wagi i znaczenia podejmowanych działań, także poprzez powiązanie ich 
z systemem motywacyjnym w organizacji.
Patrycja Zbytniewska,  
Kierownik Zespołu ds. Społecznych i CSR, Grupa LOTOS

Komunikacja o strategii
Samo opracowanie strategii jest dopiero początkiem drogi. Przed firmą staje wyzwanie ko-
munikowania o niej, a także przygotowywania pracowników do jej realizacji. Dzięki komu-
nikacji nowej strategii, na przykład podczas warsztatów dla pracowników, zwiększa się ich 
świadomość i zrozumienie samego dokumentu.
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„
Strategia IKEA była tworzona interdyscyplinarnie, w konsultacji między działami 
i w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z innych krajów, ale również z pol-
skich sklepów i innych jednostek. Po jej powstaniu zaplanowano też przynajmniej 
kilkumiesięczny okres wprowadzenia i konsultacji z pracownikami, tak by z pełną 
świadomością i wiedzą mogli się zaangażować w jej wdrożenie.
Katarzyna Dulko-Gaszyna,  
kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, IKEA Retail„
Wdrożenie strategii odbywa się poprzez działania pracowników. W przypadku stra-
tegii globalnej jest to również zadanie dla komunikacji wewnętrznej w poszczegól-
nych krajach, aby pracownicy zostali poinformowani, zrozumieli i poczuli się bez-
pośrednio związani z prezentowaną ideą. Kiedy cele społeczne w klarowny sposób 
łączą się z biznesowymi, z perspektywy komunikacji jest to ogromny atut. Pracowni-
cy wiedzą, co, jak i dlaczego robimy.
Magdalena Rangosz-Kalinowska,  
Senior PR Specialist, BASF Polska

Weryfikacja
Badanie wskaźników pozwala określić postęp w realizacji założonych celów. Firmy przyzna-
ją, że z procesem tworzenia strategii wiąże się wiele wyzwań, a skuteczność już opracowa-
nego dokumentu można ocenić dopiero z perspektywy czasu.„

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju wyznacza klarowne cele biz-
nesowe. Istotną rolę odgrywa w tym obszarze raportowanie społeczne oraz dialogi 
z interesariuszami. Dzięki tym procesom możliwe jest stałe i regularne monitoro-
wanie wyników i stopnia realizacji strategii zrównoważonego rozwoju zarówno we-
wnątrz firmy, jak i wobec interesariuszy.
Izabella Rokicka,  
dyrektor Komunikacji i Public Affairs Europa i Polska, CEMEX Polska„
Podejście strategiczne pozwala na sprawne zarządzenie i mierzenie tego, co już uda-
ło się osiągnąć.
Iwona Fluder, J 
unior Corporate Communication Manager, Nestlé Polska„
Istotą działań zrównoważonego rozwoju jest ich długofalowość, ponieważ dopiero 
konsekwentne realizowanie strategii przez kilka lat jasno pokazuje efekty i pozwala 
wyciągnąć wnioski na przyszłość. 
Katarzyna Radecka,  
kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Kompania Piwowarska SA
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Opłacalny wysiłek
Firmy wymieniają liczne korzyści posiadania strategii CSR:
• sprawniejsze zarządzanie (dzięki określonym wskaźnikom, celom);
•  korzyści wizerunkowe (wzrost reputacji firmy, promocja marki jako odpowiedzialnej);
• przewaga konkurencyjna;
• wzrost zaangażowania pracowników i przyciąganie talentów;
•  korzyści ekonomiczne (na przykład dzięki redukcji zużycia wody albo energii elek-

trycznej);
•  większą efektywność prowadzonych programów (na przykład wolontariatu pra-

cowniczego). 

Nawet jeżeli już samo podjęcie działań na rzecz otoczenia przynosiło pozytywne rezul-
taty, to dzięki strategii możliwe jest określanie stopnia, w jakim się to udało. „

Strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności wspiera osiąganie celów 
biznesowych, a określenie strategii CSR jest niezbędne do efektywnego działania 
w tym zakresie. Dokument ten jest istotny zarówno z punktu widzenia zarządzania 
(określenie celów operacyjnych, mierników efektywności, liderów obszarów), jak 
i komunikacji z interesariuszami firmy. To także czynnik profesjonalizacji CSR. 
Przyjęcie takiego modelu sprzyja:
•  zwiększeniu konkurencyjności poprzez lepsze prognozowanie i wykorzysta-

nie zmieniających się oczekiwań społecznych,
•  wsparciu procesów zarządzania ryzykiem (przede wszystkim związanym 

z reputacją, środowiskowym i społecznym, w tym pracowniczym),
• stymulowaniu rozwoju nowych możliwości rynkowych,
• pozyskaniu lojalności klientów,
• utrzymaniu długoterminowego zaufania i zaangażowania pracowników,
• wzrostowi potencjału innowacyjnego firmy,
• zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami.
Patrycja Zbytniewska,  
Kierownik Zespołu ds. Społecznych i CSR, Grupa LOTOS„
Strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności opłaca się wszystkim – fir-
mie i jej interesariuszom. Firma zyskuje na wiarygodności, buduje zaufanie do siebie 
i swoich produktów oraz usług, generuje oszczędności i zyski, pozyskuje nowych 
klientów, a także zwiększa satysfakcję tych obecnych, zyskuje lojalność i zaanga-
żowanie pracowników, uzyskuje przewagę konkurencyjną czy wsparcie partnerów 
społecznych w realizacji swojej misji. Strategiczne podejście sprawia, że firma pod-
chodzi do tych działań poważnie, długofalowo, ocenia ryzyka, przeznacza odpo-
wiednie zasoby do realizacji przyjętych działań, określa mierniki i wskaźniki sukce-
su oraz monitoruje postępy w realizacji przyjętych celów. Oczywiście, jak na każdą 
strategię, składa się na to kilkadziesiąt projektów – w przypadku Orange Polska są 
to 22 wyzwania, 73 cele i 77 mierników, ale dopiero złożone w całość: oparte na 
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określonej wizji, poparte uznaniem dla pewnych wartości – nadają nową jakość 
biznesowi, jaki prowadzi firma.
Konrad Ciesiołkiewicz,  
dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR, Orange Polska „
T-Mobile swoją markę oraz biznes rozwija w oparciu o nowoczesne zasady zarzą-
dzania, których ważnym i integralnym elementem jest strategia odpowiedzialnego 
biznesu. Odpowiedzialność biznesu rozumiana jest w firmie szeroko, a wszystkie 
działania prowadzone w tym zakresie odbywają się zgodnie z przyjętą przez Za-
rząd T-Mobile Polska strategią uregulowaną w dokumencie Strategia CR T-Mobile 
Polska S.A. Doświadczenia firmy pokazują, że właśnie taka forma realizacji działań 
CR przynosi najlepsze rezultaty – zarówno pod względem efektywności i ewaluacji 
prowadzonych prac, jak i w warstwie wizerunkowej firmy.
Marlena Czaplak-Książek,  
kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej i CR, T-Mobile Polska„
W Grupie VELUX strategiczne podejście do prowadzenia biznesu w sposób odpo-
wiedzialny pozwoliło zbudować międzynarodowe przedsiębiorstwo, będące świato-
wym liderem na rynku okien dachowych. Dzięki działalności opartej na społecznej 
odpowiedzialności możliwe było zdobycie zaufania oraz lojalność wielu kontrahen-
tów i klientów, a marka VELUX cieszy się doskonałą reputacją. To z kolei buduje 
zaangażowanie i motywuje pracowników oraz przyciąga talenty. Odpowiedzialne 
prowadzenie biznesu, w oparciu o zrównoważone produkty, partnerstwo, przejrzy-
ste i etyczne zasady, politykę pracowniczą nastawioną na wsparcie i rozwój zatrud-
nionych osób, wpływa na budowę przewagi konkurencyjnej. Z kolei polityka środo-
wiskowa przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, w postaci redukcji zużycia paliw 
w transporcie, a także energii w procesach produkcyjnych. 
Jacek Siwiński,  
dyrektor generalny VELUX Polska„
Wdrożenie polityk społeczno-środowiskowych pomogło w uporządkowaniu podej-
ścia do tematów społecznych i środowiskowych w codziennym działaniu firmy oraz 
wskazało najważniejsze dla banku tematy w tym zakresie. Szczegółowo ustalone 
i zapisane zasady ułatwiają zarządzanie ważnymi ryzykami w działalności bizne-
sowej, jak np. ryzykiem utraty reputacji z powodu nieświadomego wspierania do-
stawcy, który łamie prawa człowieka, czy ryzykiem utraty potencjalnego inwestora, 
który inwestuje wyłącznie w akcje firm zarządzających swoim wpływem na środo-
wisko naturalne lub wpływem na przestrzeganie praw człowieka. Polityki sektorowe 
ułatwiają jednostkom biznesowym w banku identyfikację klienta, który nie speł-
nia standardów rynkowych lub prowadzi działalność zakazaną. Polityki pomagają 
w monitorowaniu efektów działań i raportowaniu wpływu banku.
Katarzyna Teter,  
menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Bank Zachodni WBK
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„
Strategiczne podejście firmy do CSR wspiera jej zrównoważony rozwój, pracowni-
ków oraz środowiska naturalnego. Potwierdzają to m.in. uzyskane przez firmę cer-
tyfikaty, w tym prestiżowy certyfikat zgodności z normą ISO 14001. Przyjęta strate-
gia działania pozytywnie wpływa także na polskie społeczeństwo, dzięki projektom 
wspierającym lokalne społeczności. Podejście firmy rozwija również świadomość 
i współodpowiedzialność za wdrożenie strategii CSR wśród pracowników oraz kon-
trahentów. Finalnie, wpływa to na rozwój skali działań budowanych na wartościach, 
które są bliskie wszystkim stronom dialogu.
Anetta Jaworska-Rutkowska,  
Senior External Relations and CSR Manager, Jeronimo Martins Polska S.A.„
Wpisanie zasad wolontariatu w strategię CSR bardzo pomaga osiągać lepsze efekty, 
które przekładają się zarówno na lepszą komunikację w firmie, motywację pracow-
ników, jak i pomoc społecznościom lokalnym, do których ta pomoc jest skierowana. 
Pozwala też spojrzeć z szerzej perspektywy na swoją pozycję w firmie, dostrzegając 
jednocześnie problemy innych, którym dzięki wsparciu organizacyjnym i finanso-
wym firmy można pomóc. 
Katarzyna Radecka,  
Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Kompania Piwowarska SA

Strategia a wyzwania
Strategia pozwala w przemyślany sposób reagować na pojawiające się wyzwania społeczne, 
także wynikające z prowadzonej przez firmę działalności. Jednocześnie ułatwia wykorzysty-
wanie nowych możliwości i szans.„

W poszczególnych krajach wartości Skanska realizowane są na różne sposoby. 
W Polsce firma działa wokół swoich inwestycji i z myślą o lokalnych społeczno-
ściach. Pozwala to nie tylko na wnoszenie realnej wartości w ich życie, ale też po-
maga w budowaniu pozytywnych relacji z mieszkańcami. Z zasady Skanska nie prze-
kazuje pieniędzy na działania społeczne, ale angażuje się w realizacje przedsięwzięć 
budowlanych. Przykładem może być taka inicjatywa, jak Superścieżka w Krakowie. 
W ramach projektu pas ziemi wzdłuż al. Powstania Warszawskiego zostanie za-
gospodarowany według pomysłu krakowian. W programie „Bezpieczni w pobliżu 
budowy” przez 8 lat wzięło udział ponad 100 tysięcy dzieci. Podczas kampanii dzieci 
uczą się m.in.: jak bezpiecznie przejść przez ulicę oraz dlaczego warto nosić odbla-
ski. Do Skanska wpływa wiele próśb o pomoc. Firma angażuje się w nią w zorgani-
zowany sposób wtedy, gdy jest to zgodne z przyjętą strategią. 
Sylwia Chorąży,  
dyrektor marketingu, zrównoważonego rozwoju i innowacji, Skanska CDE
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„
Prowadząc biznes w sposób odpowiedzialny, nie można zamykać oczu na to, co 
dzieje się w całym łańcuchu wartości. W branży piwowarskiej współpraca z kon-
kurencją w obszarach zrównoważonego rozwoju jest standardem od wielu lat. 
Długofalowy zrównoważony wzrost dostawców ma duże znaczenie dla wspólnie 
odnoszonych sukcesów. Kompania Piwowarska ma świadomość, że jej partnerzy 
w łańcuchu dostaw stoją przed wieloma podobnymi zagrożeniami i możliwościami. 
Dzięki współpracy z dostawcami i ich środowiskami, można stawić czoło owym za-
grożeniom oraz wykorzystać wspólne możliwości dla dobra wszystkich.
Katarzyna Radecka,  
kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Kompania Piwowarska SA„
Działania prowadzone przez Nestlé mają na celu m.in. oferowanie rozwiązań, które 
w pozytywny sposób wpływają na rozwój społeczny. Przykładem jest choćby reali-
zacja jednego z celów strategii- programu Nestlé needs YOUth, w ramach którego 
stworzono szansę zatrudnienia dla 1800 młodych ludzi przez ostatnie 3 lata trwania 
programu. Dzięki takim działaniom Nestlé pozytywnie wpływa na rozwój społeczny 
i ekonomiczny. Z kolei podejście strategiczne pozwala na sprawne zarządzenie oraz 
mierzenie tego, co już udało się osiągnąć!
Iwona Fluder,  
Junior Corporate Communication Manager, Nestlé Polska

Strategia CSR częścią business case
Doświadczenia firm pokazują, że dzięki strategicznemu podejściu do społecznej odpowie-
dzialności biznesu, CSR z czasem zaczyna przenikać także działalność biznesową firmy. Jest 
brany pod uwagę na każdym poziomie łańcucha dostaw i we wszystkich obszarach działal-
ności przedsiębiorstwa − staje się pomysłem na biznes, a nie jednym z jego aspektów. „

Strategiczne podejście do CSR poprzez swój holistyczny charakter znacznie podnosi 
świadomość organizacji. Pozwala na głębsze zrozumienie wpływu firmy na otocze-
nie i lepsze poznanie potrzeb interesariuszy. Główną korzyścią z wdrożenia takiego 
modelu strategii jest dopasowanie przedsiębiorstwa do wymogów współczesnego 
świata, transparentność i lepsze zrozumienie łańcucha wartości. Dzięki integracji 
zrównoważonego rozwoju w strategię firmy organizacja staje się bardziej odporna 
i lepiej rozumie otaczającą ją rzeczywistość. Cele odpowiedzialności społecznej są 
nośnikiem wartości, które integrują zespoły i wpływają na wzrost zaangażowania, 
co przekłada się tylko na dobre relacje, ale również na wyniki biznesowe.
Maciej Wypych,  
dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej, Castorama Polska Sp. z o.o
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„
Strategiczne podejście do planowania i realizacji działań CSR pozwala na spojrzenie 
na organizację z innej perspektywy. Dostrzec można nowe obszary rozwoju działań 
społecznych i środowiskowych, wyznaczyć nowe cele do realizacji w tych kwestiach. 
Takie podejście do CSR pokazuje, że odpowiedzialność jest ważna w całej firmie, 
we wszystkich obszarach działania, na każdym etapie prowadzonej działalności. 
CSR widziany w tak kompleksowy sposób dostrzega potrzeby otoczenia zewnętrz-
nego, ale także oczekiwania wewnątrz firmy – szczególnie jej pracowników. Dbanie 
o wszystkie obszary CSR jest wyznacznikiem bycia liderem, zarządzania firmą w spo-
sób odpowiedzialny. Strategia jest prezentacją wizji CSR wspólnej dla wszystkich 
spółek w grupie, dzięki temu zauważalny jest wzrost zrozumienia samej idei CSR 
w organizacji wśród pracowników. Dzięki wskazaniu w strategii CSR celów dla róż-
nych obszarów, zaangażowanie innych obszarów organizacji we wspólne działania 
na rzecz realizacji strategii jest jeszcze większe. 
Andrzej Stangret,  
kierownik Wydziału Komunikacji Wewnętrznej i CSR,  
PGE Polska Grupa Energetyczna

Aktualizacja strategii
Strategia wymaga ciągłej rewizji, a proces jej opracowywania, wdrażania i weryfikacji powi-
nien nieustannie się powtarzać. z jednej strony wymaga tego zmieniający się świat, nowe 
wyzwania społeczne i środowiskowe, a co za tym idzie – także nowe wytyczne, cele global-
ne oraz regulacje prawne. z drugiej strony zmiany zachodzą wewnątrz samej firm: niektóre 
cele udaje się zrealizować i warto postawić sobie nowe, inne z kolei wymagają przeredago-
wania. Tylko dzięki temu możliwy jest rozwój.„

Świadomość dużego znaczenia odpowiedzialności społecznej dla realizacji celów 
strategicznych firmy wpłynęła w 2008 roku na przyjęcie przez Zarząd Grupy LOTOS 
kompleksowej Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 
2012 roku. W 2011 roku dokument został poddany weryfikacji w toku szerokich 
konsultacji z interesariuszami. W wyniku przeprowadzonych analiz, ukierunkowa-
nych na ocenę dotychczas realizowanych działań i ich uwarunkowań oraz poznanie 
zgłaszanych oczekiwań, dokonano aktualizacji strategii, tworząc Strategię CSR na 
lata 2012−2015. 
Obecnie trwają pracuje nad kolejnym już dokumentem Strategii społecznej odpo-
wiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na najbliższe lata, wspierającej realizację 
celów biznesowych.
Patrycja Zbytniewska,  
Kierownik Zespołu ds. Społecznych i CSR, Grupa LOTOS
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„
Podejście Orange Polska do społecznej odpowiedzialności dojrzewało wraz z firmą. 
Początki obejmowały realizację pojedynczych działań i projektów prospołecznych. 
Pierwsza strategia CSR została stworzona w 2010 roku, wyróżniając tym samym 
Orange spośród innych telekomów w Polsce. Strategia odnosiła się do 9 obszarów 
działań, takich jak budowa społeczeństwa informacyjnego i innowacje, dbałość 
o bezpieczeństwo i środowisko, łańcuch dostaw, odpowiedzialne zarządzanie 
i dialog, bycie dobrym pracodawcą czy firmą zaangażowaną społeczne. W 2013 
roku cele strategiczne zostały zamknięte w 4 obszarach – integracja cyfrowa, bez-
pieczna sieć, czyste środowisko i ciekawy zespół, w każdym określając konkretne 
cele i mierniki ich realizacji. O realizacji strategii firma informowała w corocznych 
raportach Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska. Nowa strategia 2016–
2020 z jednej strony stanowi kontynuację wcześniejszych 4 priorytetów, z drugiej 
− bardziej integruje się z obszarem zarządzania firmą i strategią biznesową, odno-
sząc się do wpływu firmy na otoczenie. 
Konrad Ciesiołkiewicz,  
dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR, Orange Polska „
Zaktualizowana w 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na 
lata 2016−2018 uwzględnia cele SDGs. TAURON realizuje działania mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i ciepła. Aby to osiągnąć, stosowane 
są nowoczesne technologie, a także modernizowane i odbudowywane sieci dystry-
bucyjne. Firma duży akcent kładzie także na obszar badawczo-rozwojowy – zarów-
no w zakresie technologii prośrodowiskowych, jak i oferowania swoim klientom 
nowoczesnych rozwiązań, pomagających w oszczędnym oraz bezpiecznym gospo-
darowaniu energią. W tych przedsięwzięciach wsparciem są partnerstwa z ośrod-
kami badawczo-naukowymi. Wszystkie te działania idealnie wpisują się w Cel 7: 
„Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii”, 
a także Cel 9: „Budować odporną infrastrukturę, promować zrównoważone uprze-
mysłowienie oraz wspierać innowacyjność”. Wykonanie zobowiązań strategicznych 
jest równocześnie realizacją Celu 12: „Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji 
i produkcji”. Grupa TAURON nie tylko poszukuje rozwiązań ograniczających wpływ 
swojej działalności na środowisko, ale także edukuje otoczenie, szczególnie dzieci 
i młodzież, jak dbać o środowisko oraz dostępne zasoby. Dużą wagę przykłada także 
do gospodarki odpadami, aby w maksymalnym stopniu ponownie wykorzystywać 
ich potencjał, również poprzez tworzenie użytecznych produktów dla innych gałęzi 
gospodarki, m.in. dla budownictwa dróg.
Katarzyna Fraś,  
Grupa Tauron
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„
Wyzwaniem jest prowadzenie biznesu w taki sposób, aby dokonywać odpowiedzial-
nych wyborów, podążając za wartościami firmy, a nie tylko zyskiem. Strategie CSR 
skoncentrowane tylko na programach, które mają za cel zniwelowanie lub kompen-
sowanie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie, powinny zmienić się 
w myślenie: jak prowadzić biznes bardziej odpowiedzialnie. 
Jacek Siwiński,  
dyrektor generalny, VELUX

Firmo – myśl strategicznie o CSR!
Ten wielogłos pokazuje, że strategiczne podejście do CSR/strategii CSR jest w każdej firmie 
realizowane na swój sposób, ale zawsze przynosi efekty i wymaga wiele uwagi. Pomimo że 
„biblioteka” ze strategiami CSR rośnie powoli, wszystko wskazuje na to, że dokumentów 
tych będzie z czasem w niej przybywać. z jednej strony ze względu na potrzebę ciągłej 
aktualizacji już opracowanych strategii, z drugiej – ze względu na coraz bardziej świadome 
i dojrzałe podejście firm do kwestii społecznej odpowiedzialności. Organizacje, którym za-
leży na dołączeniu do grona liderów CSR, będą musiały podjąć to wyzwanie wcześniej czy 
później. 
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„Model strategii organizacyjnej to w praktyce seria pytań: o otoczenie, diagnozę organi-
zacji, wizje i cele, wybory strategiczne, programy działania, pomiar efektów”1. Cała sztuka 
polega na tym, aby znaleźć jak najlepsze odpowiedzi na te pytania.

Kiedy tworzymy strategię po raz kolejny, warto do tego zestawu dodać pytanie – jak 
sprawdziła się nasza poprzednia strategia? W odpowiedzi na nie pomocna będzie ewaluacja. 

Etymologia słowa „ewaluacja” odsyła do pojęcia wartościowania. Jednak nie należy ko-
jarzyć ewaluacji tylko z zewnętrzną oceną lub sprawdzeniem stanu realizacji zaplanowanych 
celów, proces ten jest raczej rodzajem refleksji, dialogiem, który pomaga nam w rozwoju.

zanim jednak przystąpimy do ewaluacji strategii, warto zastanowić się, co dla nas ozna-
cza „dobra strategia”.

Punktem wyjścia każdej strategii jest nasze przekonanie, że pozwoli ona firmie opty-
malnie wykorzystać konkretne wyzwania, zmiany i szanse w otoczeniu do rozwoju biznesu. 
Profesor Krzysztof Obłój uważa, że dobra intelektualnie i praktycznie strategia ma zawsze 
te same 4 elementy: dostosowanie zewnętrzne, spójność wewnętrzną, ograniczony zbiór 
kluczowych wyborów i prostotę2.

Przyjrzyjmy się bliżej tym 4 składowym z punktu widzenia strategii społecznej odpo-
wiedzialności firmy. Prześledźmy je na przykładzie Strategii Społecznej Odpowiedzialności 
Orange Polska 2016−2020.

Monika Kulik

Ewaluacja strategii  
społecznej  
odpowiedzialności

3

1  K. Obłój, Strategia organizacji, 2014, s. 23. 
2  K. Obłój, Niezmienne cechy dobrej strategii – kluczowe wybory i prostota, „Przegląd Organizacji” nr 6, 2009, s. 3. 
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Dostosowanie zewnętrzne
zewnętrzna spójność strategii to dobre jej dopasowanie do oczekiwań interesariuszy, tren-
dów rynkowych, zmian demograficznych oraz przemian społecznych. W przypadku strategii 
społecznej odpowiedzialności ważne jest także szersze spojrzenie i odniesienie się do wy-
zwań globalnych – takich jak choćby Cele zrównoważonego Rozwoju.

Sposobem na poznanie zewnętrznych oczekiwań jest dialog z interesariuszami – rozu-
miany z jednej strony jako aktywne pytanie naszych klientów, partnerów biznesowych i spo-
łecznych, władze, liderów opinii o oczekiwania wobec naszej firmy, z drugiej strony zaś jako 
analiza badań i dokumentów strategicznych dla rozwoju naszej branży, kraju bądź regionu.

Pytania, jakie powinniśmy sobie zadać:
• Czy strategia jest przygotowywana w oparciu o dialog z interesariuszami?
•  Czy przy jej tworzeniu wzięliśmy pod uwagę zgłoszone oczekiwania kluczowych 

interesariuszy?
•  Czy strategia odzwierciedla charakter naszej branży i specyfikę prowadzenia biznesu?
•  Czy w strategii została ujęta szersza perspektywa, odnosząca się do trendów, wy-

zwań rynkowych i społecznych?
 

Jak to zrobiliśmy w Orange Polska:
W trakcie tworzenia strategii społecznej odpowiedzialności Orange Polska bardzo waż-
ny był dialog z interesariuszami – klientami, pracownikami, organizacjami społecznymi 
oraz biznesowymi. W ramach tych działań przeanalizowaliśmy wiele badań. zapytali-
śmy też klientów indywidualnych i biznesowych, pracowników, partnerów biznesowych 
i społecznych, a także szeroko rozumianą opinię publiczną, jakie zadania powinniśmy 
spełniać jako firma odpowiedzialna społecznie.

Przy tworzeniu strategii firma zwróciła też uwagę na fundamentalne dokumenty − 
ważne dla świata, Europy, naszego kraju i branży: Cele zrównoważonego Rozwoju ONz, 
Strategię zrównoważonego Rozwoju dla Polski oraz Agendę Cyfrową. Sprawdziliśmy 
również, co robią inne światowe telekomy, a także firmy będące liderami CSR w Polsce 
i na świecie. Przyjrzeliśmy się też takim kwestiom, jak trendy rynkowe, wyzwania demo-
graficzne i otoczenie społeczne.

Spójność wewnętrzna
Strategia powinna zawierać takie cele, które są wspólnym mianownikiem dla wielu jed-
nostek firmy. Warunkiem koniecznym przygotowania dobrej strategii społecznej odpowie-
dzialności firmy jest odniesienie jej do strategii biznesowej, a stanem idealnym − gdy te 
koncepcje są tożsame.

Jeśli strategia ma być dokumentem wspólnym dla całej firmy, w jej tworzenie powin-
ni być zaangażowani przedstawiciele kluczowych jednostek. To niezmiernie ważne dla po-
wodzenia całego procesu, aby w tworzenie strategii: wyznaczenie celów i mierników ich 



81

realizacji, były włączone osoby bądź działy, które będą następnie zaangażowane w ich re-
alizację. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli różnych działów firmy w tworzenie strategii 
zyskujemy pewność, że wszyscy uczestnicy procesu mają wspólną wiedzę na temat całości 
projektu, rozumieją nie tylko swoje zadanie, ale też jego kontekst i odniesienie do zadań 
innych zespołów, mogą również zobaczyć naturalne obszary współpracy w realizacji wyzna-
czonych celów.

Pytania, jakie powinniśmy sobie zadać:
•  Czy i jak zaangażowaliśmy przedstawicieli firmy w tworzenie strategii i przekształ-

cenie jej celów w wyznaczniki działań?
•  Czy strategia dobrze wpisuje się w naszą strategię biznesową, cele całej firmy i po-

szczególnych jednostek?
• Czy nasza strategia została przyjęta przez zarząd firmy „do realizacji”?
•  Czy każdy pracownik firmy będzie miał poczucie, że to jego strategia, i będzie czuł 

się odpowiedzialny za jej realizację?

Jak to zrobiliśmy w Orange Polska:
Przy tworzeniu strategii społecznej odpowiedzialności Orange Polska wzięliśmy pod 
uwagę wyzwania wewnętrzne. Firma odniosła się do strategii CSR całej Grupy Orange, 
opartej na 3 filarach: zaufanie, środowisko i rozwój. Aby lepiej poznać oczekiwania 
firmy i jak najlepiej wpisać się w strategię biznesową, została zorganizowana seria kon-
sultacji wewnętrznych z działem strategii i z poszczególnymi jednostkami w firmie. za-
dbano również o to, aby w strategię wpisały się programy społeczne Fundacji Orange.

Strategia społecznej odpowiedzialności Orange Polska została zaakceptowana 
przez Komitet Strategiczny ds. CSR. Ma ona postać dokumentu opisującego kluczowe 
obszary strategiczne, cele, mierniki ich realizacji określone w czasie wraz z przypisa-
niem odpowiedzialności za ich realizację konkretnym menedżerom i jednostkom.

Ponadto Strategia CSR Orange Polska jest wpisana do puli dokumentów strategicz-
nych, składających się na ogólną strategię biznesową firmy.

Dodatkowo Strategia CSR Orange Polska 2016–2020 została zaprezentowana Komi-
tetowi ds. Strategii przy Radzie Nadzorczej Spółki. Prezentacja podejścia do zarządzania 
społeczną odpowiedzialnością w Orange Polska zyskała dzięki temu nie tylko lepsze 
zrozumienie i akceptację, ale też konkretne wsparcie dla realizacji wyznaczonych celów.
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STRATEGIA CSR ORANGE POLSKA 2016-2020

wYZwANIA SPOŁECZNE  
I RYNKOwE

•   otoczenie społeczne
•  otoczenie regulacyjne
•   zmiany demogra-

ficzne 
•  trendy rynkowe
•  inne

STRATEGIA CSR 
2013-2015

•   integracja cyfrowa
•  bezpieczna sieć
•  czyste środowisko 
•  ciekawy zespół

bENChMARKING
•    telekomy w Polsce 

i na świecie
•  firmy ICT 
•  liderzy CSR w Polsce 

STRATEGIA 
fUNdACJI ORANGE 

•  programy edukacyjne
•  programy społeczne 
•   wolontariat pracow-

niczy

dOKUMENTY 
STRATEGICZNE

•   globalne cele zrówno-
ważonego rozwoju 

•   strategia zrównowa-
żonego rozwoju  
dla Polski 2020

•  Agenda Cyfrowa 
•  inne

STRATEGIA 2020 
ORANGE POLSKA

•   klient
•  wartość
•  sieć
•  efektywność
•  zespół 

dIALOG 
Z INTERESARIUSZAMI
•   badania opinii  

publicznej 
•  badania klientów 
•  badania pracowników
•   opinie partnerów 

biznesowych  
i społecznych

•  inne 

STRATEGIA CSR 
ORANGE GROUP

3 filary:
•  zaufanie
•  środowisko 
•  rozwój
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Rysunek 1. Co bralismy pod uwagę tworząc strategię CSR Orange Polska 2016-2020?

Kluczowe wybory 
Strategia jest zawsze pewnym wyborem określonej liczby celów; wskazuje, co i jak firma 
chce robić, aby osiągnąć sukces. Konieczna jest zatem analiza istotności stawianych przed 
nami wyzwań społecznych i biznesowych. W przypadku strategii społecznej odpowiedzial-
ności ważne jest odniesienie nie tylko do oczekiwań firmy, ale także określenie doniosłości 
wyzwań dla interesariuszy. Kluczowe wybory to rodzaj kompromisu pomiędzy oczekiwa-
niami społecznymi a ambicjami i możliwościami firmy. Strategia musi odpowiadać na te 
wyzwania, które są istotne dla otoczenia i ważne dla firmy. 

Strategia zawiera też pewną priorytetyzację działań, pozwalającą wyłowić najważniej-
sze zadania spośród wszystkich aktywności i na nich skupić zasoby organizacji.

Pytania, jakie powinniśmy sobie zadać:
•  Czy nasze cele strategiczne zostały wybrane w oparciu o matrycę istotności, odno-

sząc się do oczekiwań firmy i jej interesariuszy?
•  Czy nasza strategia zawiera jasno sformułowane cele, mierniki i dobrze określone 

czynniki sukcesu?
•  Czy do realizacji celów strategicznych przypisaliśmy odpowiednie zasoby i dokona-

liśmy podziału odpowiedzialności?



83

Jak to zrobiliśmy w Orange Polska:
W Orange Polska od kilku lat funkcjonuje Komitet Strategiczny ds. CSR, w którego skład 
wchodzą menedżerowie odpowiedzialni za poszczególne obszary funkcjonowania fir-
my – Sprzedaż, Obsługę, IT, HR, Administrację, Strategię, Marketing, Relacje Inwestor-
skie, Komunikację.

Celem Komitetu jest zarządzanie polityką CSR w Orange Polska – zatwierdzanie dłu-
goterminowych planów, koordynowanie i nadzór nad strategią CSR oraz dopasowanie 
jej do celów biznesowych Orange, a także monitorowanie wdrażania zaakceptowanych 
działań i projektów. Każdy z członków Komitetu do bieżącej współpracy w ramach CSR 
wyznacza w swoim obszarze koordynatora. 

To właśnie członków Komitetu i koordynatorów CSR zaproszono do współtworzenia 
strategii i podczas sesji warsztatowej określono najważniejsze wyzwania stojące przed 
firmą, zidentyfikowane wcześniej w procesie dialogu. Kolejnym krokiem było przełoże-
nie tych wyzwań na konkretne cele, określenie mierników ich realizacji i czynników suk-
cesu, a także przypisanie odpowiedzialności za ich realizację konkretnym jednostkom.

W proces priorytetyzacji celów udało się również zaangażować kluczowych mene-
dżerów firmy oraz przedstawicieli zarządu, którzy podczas sesji warsztatowej pomogli 
wyznaczyć najważniejsze obszary społecznej odpowiedzialności biznesu dla rozwoju 
naszej firmy i branży.

Prostota
Sama strategia musi być prosta. Prosto sformułowana, co nie znaczy, że prosta w reali-

zacji. Ma być swoistą misją CSR w organizacji, łatwą do zrozumienia i zakomunikowania in-
teresariuszom, wspartą następnie określonymi celami, wskaźnikami i metodami działania. 
Jeśli przyjrzymy się strategiom firm, które w sposób dojrzały podchodzą do realizacji idei 
zrównoważonego rozwoju, zobaczymy, że ich strategię zamknąć można w kilku spójnych 
punktach. Naszą strategię powinniśmy móc opowiedzieć w prosty i zrozumiały sposób.

Pytania, jakie powinniśmy sobie zadać na tym etapie:
• Czy naszą strategię można streścić w kilku zdaniach i czy każdy ją zrozumie?
• Czy strategia przekłada się na jasne i konkretne cele?
• Czy naszą strategię będzie łatwo zakomunikować w organizacji i poza nią? 
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Jak to zrobiliśmy w Orange Polska:
Fundamentem strategii CSR w Orange Polska jest odpowiedzialne zarządzanie, na 
które składają się: wartości, etyka oraz zarządzanie zgodnością, relacje z inwestorami 
i dostawcami, innowacyjność, dialog z interesariuszami jako narzędzie poznawania ich 
oczekiwań i wyznacznik działań, a także transparentne raportowanie działań i ich re-
zultatów. 

Na tych fundamentach stoją 4 filary strategii społecznej odpowiedzialności Orange 
Polska:

•  integracja cyfrowa – czyli dostęp do cyfrowego świata dla każdego – niezależ-
nie od miejsca zamieszkania, wieku, sprawności bądź umiejętności;

•  bezpieczna sieć – a więc zapewnienie bezpieczeństwa w korzystaniu z naszej 
sieci, urządzeń oraz danych;

•  czyste środowisko – które oznacza, że nasze cele biznesowe realizujemy w po-
szanowaniu środowiska naturalnego;

•  ciekawy zespół – czyli pracownicy, którym zapewniamy dobre i bezpieczne 
warunki pracy, równe traktowanie, możliwości rozwoju i zaangażowania się 
w działania społeczne.

Odpowiedzialne zarządzanie i działania w ramach filarów CSR składają się na 
wpływ społeczny, który firma analizuje w 6 obszarach: gospodarka; innowacje; klienci; 
środowisko; społeczności i pracownicy. Naszym założeniem jest maksymalizacja wpły-
wu pozytywnego, a minimalizacja negatywnego. 

Każdy z kluczowych obszarów oznacza konkretne wyzwania i cele dla całej fir-
my i poszczególnych jednostek. Strategia obejmuje 22 wyzwania, którym przypisano 
73 cele i 76 wskaźników.
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SPOŁECZNOśCI 

GOSPODARKA 

PRACOWNICy 

INNOWACJE

śRODOWISKO

• ETYKA I ZARZądZANIE ZGOdNOśCIą
• RELACJE INwESTORSKIE
• dIALOG Z INTERESARIUSZAMI

• ŁAńCUCh dOSTAw
• INNOwACYJNOść
• RAPORTOwANIE

KLIENCI

Dajemy każdemu 
możliwość korzystania 
z cyfrowego świata, 
niezależnie od:
• miejsca zamieszkania,
• wieku, 
• sprawności,
• umiejętności.

Chcemy, aby korzystanie  
z najnowszych techno-
logii było proste i wolne 
od zagrożeń. 

Realizujemy nasze cele 
biznesowe z poszanowa-
niem zasad ekologii  
i w harmonii ze środo-
wiskiem.

Tworzymy kulturę 
współpracy, w której 
wszyscy pracownicy 
czują się szanowani, 
swobodnie realizuję  
cele zawodowe i życio-
we pasje.
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Integracja cyfrowa Bezpieczna sieć Czyste środowsko Ciekawy zespół

Rysunek 2. Co składa się na strategię CSR Orange Polska?

Autorefleksja strategiczna 
Narzędziem pomocnym przy autorefleksji nad strategią jest analiza SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats), czyli określenie silnych i słabych stron, ocena szans 
i ryzyk. Analiza ta ma z jednej strony charakter diagnostyczny, z drugiej pomaga w opraco-
waniu możliwych kierunków rozwoju nowej strategii.

Strategię możemy ocenić na kilku poziomach. 
Na poziomie wykonawczym sprawdzamy, na ile skutecznie udało nam się zrealizować 

wyznaczone cele, co się udało i jakie były czynniki sukcesu; co nie wyszło i jakie były tego 
powody. Warto też odnieść się do pytania o użyteczność naszych działań: na ile były one 
korzystne dla firmy i jej otoczenia, jakie pozytywne zmiany przyniosły?

Na poziomie zarządczym – pytamy przede wszystkim o efektywność: czy realizacja ce-
lów była opłacalna w stosunku do zaangażowanych zasobów − ludzi, czasu, budżetu itp.? 
Sprawdzamy też, na ile udało się zaangażować różne jednostki firmy i czy łatwo było zarzą-
dzać całym procesem jej realizacji.

Warto spojrzeć na strategię również w odniesieniu do jej komunikacji: na ile nasza stra-
tegia była łatwa w komunikacji, na ile była znana organizacji i jej interesariuszom?
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Jak to zrobiliśmy w Orange Polska:
W 2010 roku powstała pierwsza strategia CSR. Odnosiła się ona do 9 obszarów działań, 
takich jak budowa społeczeństwa informacyjnego i innowacje, dbałość o bezpieczeństwo 
i środowisko, łańcuch dostaw, odpowiedzialne zarządzanie i dialog, bycie dobrym praco-
dawcą oraz firmą zaangażowaną społecznie. zadania te były trudne w realizacji, dlatego 
przy ewaluacji w 2013 roku cele strategiczne Orange Polska zamknięte zostały w 4 obsza-
rach – integracja cyfrowa, bezpieczna sieć, czyste środowisko i ciekawy zespół.

Uznaliśmy, że SWOT, jako „audyt strategiczny”65, jest dobrym punktem wyjścia do 
budowy nowych planów strategicznych, także w obszarze społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu w ramach Orange Polska. Podczas sesji warsztatowej przeprowadziliśmy 
ocenę silnych i słabych stron dotychczasowej strategii oraz analizę szans i ryzyk. Wśród 
mocnych stron dotychczasowych działań znalazły się korzyści wynikające z uporząd-
kowania merytorycznego (zarządzanie, cele, mierniki) i komunikacyjnego (4 obszary, 
prosty przekaz i ikony) działań, szeroki dialog z interesariuszami czy konsekwentne 
budowanie świadomości CSR wśród pracowników. za słabe strony realizacji strategii 
CSR uznaliśmy niedostateczne przełożenie celów CSR na realizację działań poszczegól-
nych jednostek czy też zbytnią wielowątkowość celów o różnej wadze strategicznej, 
stanowiących bardziej sumę projektów, a nie wizję kompleksowej całości. Wśród zagro-
żeń w realizacji strategii dostrzegliśmy m.in. niską ogólną społeczną świadomość roli 
społecznej odpowiedzialności w biznesie czy nastawienie na krótkookresowość celów 
i szybkie wykazywanie korzyści. Wśród szans dla rozwoju idei CSR dostrzegamy coraz 
lepsze postrzeganie korzyści z realizacji projektów CSR w firmie czy też nowe obowiązki 
w zakresie raportowania danych pozafinansowych. 

Kolejna strategia 2016–2020 z jednej strony stanowi kontynuację wcześniejszych 
4 priorytetów (mocnych stron), z drugiej − bardziej integruje się z obszarem zarządza-
nia firmą i strategią biznesową (wyzwania), odnosząc się do wpływu na otoczenie. 

Tworzenie strategii społecznej odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy jest to 
nowa, czy kolejna strategia, to pasjonująca przygoda i wyzwanie, które warto podjąć, 
aby odpowiedzialnie zarządzać firmą i jej wpływem na otoczenie.

65  K. Obłój, Strategia..., op. cit., s. 31.  
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Chyba nikt nie powie, że strategia CSR nie jest ważna. Zdecydowana większość zawoła: 
tak, koniecznie – przygotować i wdrożyć! Każdy zaproponuje nam również własną, unikal-
ną metodę jej budowy. Ale mało kto przyzna, jak trudne jest to zadanie. Trudne nie z po-
wodu nieznajomości standardów, praktyk, skomplikowanych procesów – wybór narzędzia 
to rzecz wtórna. Liczy się to, czy mamy na siebie pomysł i czy jesteśmy gotowi na jego 
weryfikację przez rzeczywistość: zarówno globalną, jak i lokalną. Jeśli odpowiedź brzmi: 
tak, już na wstępie czekają na nas liczne wyzwania. A ponieważ napisano już wiele słów 
o tym, jak przekonać zarząd, jak znaleźć benefity, proponuję wyzwania mniej oczywiste, 
dotyczące… naszego podejścia do zadania.

Wyzwanie nr 1 
Kiedy zapada decyzja o przygotowaniu strategii CSR, już na wstępie gubimy się w różnorod-
ności metod, przepisów i schematów: wpisz coś w koło, wpisz coś w kwadrat, zrób mapę. 
Albo lepiej matrycę. Wyróżnij się. zgiń. Wróć: wyróżnij się albo zgiń! Co wybrać? Która me-
toda najlepsza? Albo raczej: jak nie ulec złudnemu wrażeniu, że wybór narzędzia to połowa 
sukcesu…
Ironia losu: kiedy po wielu dniach ciężkiej pracy owa strategia w końcu powstaje, dowia-
dujemy się z notki prasowej, że przecież CSR od zawsze jest wpisany w „DNA naszej marki”. 
Może więc to budowanie strategii w ogóle nie było potrzebne? 

Marta Marczuk-Komiszke

Nie idź na skróty,  
czyli o wdrażaniu  
globalnej strategii  
na lokalny rynek 

4
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Wyzwanie nr 2
Nie jest łatwiej, kiedy postawimy kropkę na ostatnim slajdzie prezentacji i odhaczymy w no-
tatniku zadanie „przygotowanie strategii CSR”. Teraz musimy sprawić, żeby strategia była 
podstawą naszych codziennych działań, na każdym kroku. Pochłonięci realizacją projektów 
CSR, kampanii edukacyjnych, akcji społecznych, kampanii CRM, programów wolontariatu 
itd. podejmujemy codziennie szereg mikrodecyzji. Czy sięgamy wówczas do strategii, której 
poświęciliśmy tyle godzin pracy? Czy faktycznie jest ona naszym drogowskazem? Czy konse-
kwentnie trzymamy się spisanych zadań i celów?
Ironia losu: kusi myśl, że gdyby nagle zakazać firmom publikacji swoich strategii CSR w ra-
portach, na stronach WWW i w innych pięknie wydanych formach, może wówczas całość 
nabrałaby bardziej praktycznego wymiaru? Nie korciłoby nas wówczas, aby tak szumnie 
opisywać wyzwania, misje i wzniosłe cele, może byłby to dokument roboczy. Nie na pokaz, 
a dla nas. 

Wyzwanie nr 3
Jak strategia „spada z nieba”, czyli z centrali, nie jest wcale łatwiej. Wbrew obiegowej opinii, 
lokalny oddział wcale nie otrzymuje „gotowca”. W praktyce należy dopasować elementy 
dwóch układanek i ułożyć z nich świetnie działający mechanizm. Trzeba zadać szereg trud-
nych pytań, nierzadko zamknąć dotychczasowe programy i przenieść globalne wyzwania 
na lokalny rynek. Rozliczają nas dwie grupy – nasi lokalni interesariusze i centralny oddział 
firmy. Obydwie grupy się nie znają i nie mają możliwości rozmowy. To naszą rolą jest znale-
zienie porozumienia.
Ironia losu: wdrożenie centralnej strategii CSR na rynek lokalny nie jest zadaniem łatwym. 
A kiedy już się napracujemy, nagłówkujemy i uda nam się osiągnąć pierwsze rezultaty, za-
wsze znajdzie się głos krytyki, który tę pracę podważy – ponieważ jest to strategia globalna, 
nie lokalna, stąd nie można mówić o „prawdziwym CSR”.

7 kroków na drodze do strategii CSR
Mimo to uważam, że strategia CSR jest nie tylko ważna, ale to jeden z ciekawszych i – użyj-
my tego słowa – najfajniejszych etapów naszej pracy. Poznajemy naszą firmę, badamy nasze 
możliwości, rozglądamy się i stawiamy cele. Ktoś nawet powiedział, że nadajemy wówczas 
sens naszej codziennej plątaninie obowiązków. 

Jak zbudować dobrą strategię – lokalną lub też lokalną wersję globalnej strategii? Oba-
wiam się, że nikt nie znalazł jeszcze złotego środka. Ale mogę opisać kilka kroków, które 
w naszym wypadku – wdrażania globalnej strategii Tesco Polska na lokalny rynek – okazały 
się pomocne. A ponieważ budowa strategii i jej egzekucja przypominają podróżowanie, 
trzymajmy się tej metafory.

Krok 1: Rozejrzyj się i zobacz, gdzie jesteś

Strategia CSR tworzona globalnie nie powstaje w próżni. Wiele wyzwań jest 
wspólnych dla całej grupy, w tym polskiej rzeczywistości. Nie znaczy to jednak, 
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że nie warto spojrzeć na nie krytycznym okiem. Obszary wskazane jako kluczowe 
w naszym kraju mogą mieć mniejsze znaczenie. Dlatego ważnym krokiem jest za-
poznanie się z aktualnymi badaniami, trendami i gruntowne poznanie sfer, które 
chcemy eksploatować. To my musimy być ekspertem i znać każdy aspekt danego 
tematu. Problem niezdrowego odżywiania wydaje się oczywisty? zajrzyjmy głę-
biej, a niejeden fakt nas zaskoczy. Podczas ostatnich edycji programu Tesco dla 
Szkół – realizowanego już w ramach nowej strategii CSR – dowiedzieliśmy się, że 
dzieci całkiem dobrze opanowały teorię (zatem to nie brak wiedzy jest proble-
mem), ale w praktyce wyrzucają kanapki (marnując tym samym żywność) i nie 
potrafią przygotować prostego posiłku, więc sięgają po szybką, słodką przekąskę. 
A to całkowicie zmienia nasze podejście do walki z problemem. Dlatego w pierw-
szej kolejności trzeba poznać wyzwania, które chcemy podjąć, by zaproponować 
skuteczne rozwiązania. Globalna strategia nie zapewni nam takich danych.

Krok 2: Spytaj o drogę 

Warto, a nawet trzeba spytać kluczowych interesariuszy o ich oczekiwania. 
W końcu to ich potrzeby nierzadko dyktują nasze działania. Rozmowa z nimi po-
może nam zaplanować najważniejsze działania, a odgórnie wskazane priorytety 
ustawić w odpowiedniej kolejności. Nie od razu Rzym zbudowano, więc i my nie 
zrealizujemy ad hoc wszystkich celów. Od czegoś trzeba zacząć, zwłaszcza jeśli 
chcemy wyróżnić się i odnieść korzyści wizerunkowe (stoję na straży, że CSR powi-
nien przynosić firmie korzyści). 
Na rozmowę z interesariuszami warto jednak poświęcić więcej czasu. W trakcie 
wdrażania strategii CSR w Tesco Polska spytaliśmy naszych interesariuszy, który 
z priorytetów uważają za najważniejszy na naszym lokalnym rynku: walka z mar-
nowaniem żywności, promocja zdrowego odżywiania się czy stwarzanie możli-
wości dla młodych ludzi. O ile pierwsze, spontaniczne odpowiedzi wskazywały na 
zdrowie, o tyle po dłuższej dyskusji rozmówcy zmieniali zdanie, zwłaszcza kiedy 
poznawali dane o skali marnowania żywności w Polsce. Dlatego właśnie koncen-
tracja na tym obszarze, jako priorytecie w działaniach firmy, przyniosła znakomite 
rezultaty. 
Dialog z interesariuszami postawił też niemałe wyzwanie. O ile rozmowa o prio-
rytetach związanych z żywnością (walka z marnowaniem i zdrowe odżywianie) 
obfitowała w pomysły i inspiracje, o tyle pytanie o trzeci aspekt – stwarzanie 
możliwości dla młodych ludzi – przyniosło wiele znaków zapytania. Nikt nie miał 
wątpliwości, że jest to ważny cel. Ale inaczej prezentował się w Wielkiej Brytanii 
(Centralny Oddział Tesco), a inaczej w Polsce, gdzie cała branża handlowa musi 
wciąż walczyć o poprawę swojego wizerunku jako odpowiedzialni pracodawcy. 
W tym świetle ów priorytet globalnej strategii zyskał małą lokalną gwiazdkę i od-
tąd szedł w parze z działaniami dedykowanymi przede wszystkim obecnym pra-
cownikom sieci, by w końcu ustąpić miejsca wyzwaniom związanym ze wspiera-
niem lokalnej społeczności wokół każdego z ponad 400 sklepów Tesco w Polsce.
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Krok 3: Czy wiesz, dokąd zmierzasz?

Wspomniane rozmowy, badanie i drążenie tematu jest też ważne z innego po-
wodu – świadomości naszych celów. Otrzymując spisaną strategię, w której cele 
są z pozoru tak klarownie zarejestrowane – można jednak łatwo pogubić się. 
Jednym z częstych błędów jest koncentracja na zbyt ogólnym celu, typu „walka 
z problemem X”. I nie liczy się, jeśli zaproponujemy konkretne rozwiązania: pro-
gramy, kampanie, nowe inicjatywy. Czy naprawdę, jako ten jeden gracz, jesteśmy 
przekonani, że możemy walczyć z tak dużymi i złożonymi problemami, jak zanie-
czyszczenie klimatu, wykluczenie społeczne, otyłość itp.? Odpowiedź, oczywiście 
i niestety , brzmi: nie. Ale możemy walczyć z konkretnymi aspektami danego pro-
blemu i to całkiem skutecznie. Jako sieć handlowa nie możemy sprawić, że licz-
ba dzieci z nadwagą nagle spadnie. Ale możemy nauczyć najmłodszych czytania 
etykiet, dokonywania zdrowych wyborów przy sklepowej półce i w ten sposób 
dołożyć naszą cegiełkę.

Krok 4: Czy masz dość sił?

z drugiej strony, wdrażanie globalnej strategii ma na pewno tę zaletę, że zapew-
nia większą skalę działania i dzięki temu stwarza większe szanse na rozwiązanie 
danego problemu. Ale równolegle z pytaniem o faktyczny cel naszego działania, 
powinna podążać refleksja o naszej roli: jaka jest, a jaka może być lub być powin-
na? Dodatkowe pytanie zaś to: jakie są nasze kompetencje? Powinniśmy połączyć 
dobrze przemyślane cele ze specyfiką naszej firmy, tym, kim jesteśmy i w czym się 
specjalizujemy. Na przykład najważniejszym wyzwaniem, jakie zdecydowaliśmy 
się podjąć jako Tesco Polska w obszarze walki z marnowaniem żywności, było 
ograniczenie marnotrawstwa w naszej firmie. zadaniem nr 1 było dla nas urucho-
mienie programu przekazywania nadwyżek ze sklepów Tesco do lokalnych Ban-
ków Żywności. Dzięki temu żywność zdatna do spożycia nie była już marnowana, 
lecz trafiała do osób potrzebujących. Proces ten nie był łatwy – wymagał zmiany 
wielu procedur, stworzenia nowych zasad operacji, nieustannej kontroli. Ale tego 
zadania nikt nie mógł za nas zrobić. Dlatego było to dla nas wyzwanie. 
Warto wziąć pod uwagę również lokalne kompetencje – typowe dla naszej jed-
nostki biznesowej. W Polsce działaniem, które wspierało walkę z marnowaniem 
żywności w całym łańcuchu dostaw, była edukacja najmłodszych, na co pozwoliły 
nam wieloletnie doświadczenia zgromadzone dzięki programowi Tesco dla Szkół. 
Dyskusja o skali marnowania żywności, jaką wywołał program, uzupełniała prak-
tyczne rozwiązania wprowadzone w firmie.

Krok 5: Zawróć i skręć 

Nierzadko pytanie o cel i naszą rolę w rozwiązywaniu globalnych problemów trze-
ba sobie zadać wielokrotnie, a raczej – ponawiać je. Oczekiwania interesariuszy 
mogą się zmienić, lokalny koloryt może nas zaskoczyć i tym samym zweryfikować 
nasze ambicje. zdarza się, że rozwiązanie, które sprawdza się za granicą, w Polsce 
zawodzi. Wówczas trzeba mieć odwagę zawrócić i wybrać inną ścieżkę. Na przy-
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kład edukacja dorosłych klientów o tym, jak ograniczać marnowanie żywności 
w domu, mimo że wydaje się dobrym pomysłem, nie sprawdza się w 100%. Czas 
pokazał, że o wiele skuteczniejsze okazały się praktyczne rozwiązania (chociaż 
nie tak widowiskowe), jak zmiany w promocji czy zmniejszenie rozmiarów opa-
kowań. Ale na tym właśnie polega prawdziwe wyzwanie strategii, jej nieustanna 
weryfikacja i koncentracja na tych właściwych celach. 

Krok 6: Zostaw zbędny balast

Weryfikacja nowych działań podjętych w ramach wdrażania strategii na lokalny 
rynek − to trudne zadanie. Ale nie tak wymagające, jak rewizja już istniejących 
programów. W konsekwencji idzie za nią decyzja, czy firma nie powinna zakoń-
czyć części programów i skupić się na mniejszej liczbie zadań, aby tym samym 
lepiej realizować cele nowej strategii CSR. Nowe cele wymagają wytężonej pracy 
i dużych nakładów sił oraz środków, ale te „stare cele” wciąż są firmie bliskie. Co 
więcej, każde z działań przynosiło wymierne efekty, odpowiadało na jakąś potrze-
bę społeczną, pomagało konkretnej grupie lub przyczyniało się do większej satys-
fakcji pracowników. Gdyby trzeba było zamknąć nudne, nieciekawe programy, nie 
byłoby w tym nic trudnego. Mowa o programach, za którymi nierzadko stoi długa 
tradycja, sympatia i uznanie pracowników, czy zainteresowanie klientów kolejny-
mi edycjami, jak również oczekiwanie organizacji pozarządowej na kontynuację 
współpracy. z drugiej strony mamy świadomość, że jeśli nie zdecydujemy się na 
ten krok, w dłuższej perspektywie czasu zbyt wiele różnorodnych działań może 
prowadzić to do rozproszenia naszych celów, sił i środków.

Krok 7: Krokomierz czy szybkościomierz?

Ważne pytanie, które trzeba zadać na samym początku naszej drogi (a o którym 
często zapominamy), to ustalenie sposobu na mierzenie efektów naszych działań.
Na poziomie konkretnych działań łatwiej wskazać na konkretne narzędzia i wskaź-
niki. Ale jak zmierzyć, czy nasza lokalna strategia CSR się udała? Czy jest dobra? 
Czy odpowiedzieliśmy na oczekiwania Grupy? Czy odpowiedzieliśmy na oczeki-
wania interesariuszy? A może uważamy, że gdybyśmy mieli możliwość stworzenia 
lokalnej strategii, wszystko okazałoby się o wiele lepsze? 
I ostatnie pytanie: kiedy możemy uznać, że strategia została już wdrożona? Prze-
cież nie z chwilą, gdy na naszej stronie WWW pojawi się grafika z nową strategią, 
ani też w momencie, gdy wyślemy do centrali przygotowaną prezentację… 
Czyżby nie było widać końca tej drogi? Całkiem możliwe. Najważniejsze to nigdy 
nie iść na skróty.

PS. A już na marginesie: pytanie o odpowiedni zasób sił warto też zadać… sobie. Działania 
CSR dość często kojarzą się z grupką zawsze uśmiechniętych osób, które zajmują się sympa-
tycznymi „akcyjkami” i są oderwane od biznesowej rzeczywistości. Mało kto dostrzega, jak 
wiele kompetencji trzeba połączyć, by dostarczyć sprawnie działającą strategię CSR odpo-
wiadającą na tak wiele − często wykluczających się − oczekiwań. Ale to właśnie ta determi-
nacja pozwala nam w ogóle na rozpoczęcie tej drogi.
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Zacznę nietypowo, od krótkiej retrospekcji. Bardzo dobrze pamiętam czas, kiedy w Grupie 
TAURON była przyjmowana Strategia zrównoważonego rozwoju. To koniec 2012 roku. Po-
nad 2 lata po debiucie TAURONA na giełdzie. Ponad 3 lata od powstania pierwszej strategii 
biznesowej firmy. 

Nie będzie przesadą, gdy ujawnię, że gros pracowników zignorowało ten fakt lub – 
w najlepszym przypadku – skwitowało go zdaniem: „Fajne, ładne, ale na co to komu…?”. 
Wiadomo było przecież, że i bez tego spółki Grupy od lat angażują się w wiele przedsię-
wzięć na rzecz ochrony środowiska, społeczności lokalnych czy pracowników i że bez tej ca-
łej otoczki nadal będą to robiły. Skoro więc wszystko działa dobrze, po co to psuć, dopisując 
do tego kolejną teorię?

Nie ukrywam, że sama też nie byłam do końca przekonana, czy ta publikacja jest dla 
naszej firmy w tym konkretnym momencie niezbędna. światowe trendy – światowymi tren-
dami, ale energetyka (szczególnie w polskim wydaniu) nie jest branżą dynamiczną, która 
z roku na rok mocno zmienia swoje oblicze. 

Niemniej z czystej ciekawości zapoznałam się z treścią strategii pozabiznesowej. Nie 
przypuszczałam nawet, że niespełna dwa lata później będę odpowiedzialna za koordynację 
realizacji jej założeń. Dokument był stosunkowo krótki, z jasno wypunktowanymi kierun-
kami oraz celami na kolejne lata. Stanowił swoiste podsumowanie działalności firmy z tej 
mniej znanej, choć bez wątpienia bardziej przyjaznej strony – bez niekończących się tabelek 
z cyferkami, odniesień do zysków, strat, CAPEX-ów i OPEX-ów. 

Katarzyna Fraś

Strategia CSR  
w praktyce  
– za i przeciw 

5
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Czas mijał. Gdy w 2014 roku przejęłam obowiązki Koordynatora Grupy TAURON ds. 
zrównoważonego Rozwoju, powróciłam do lektury strategii CSR, ale już z całkiem innym za-
mierzeniem – chciałam jak najlepiej zrozumieć wytyczoną ścieżkę, którą mieliśmy wspólnie 
podążać. Dziękowałam też w myślach osobom, które podjęły ryzyko – będąc prekursorem 
w branży energetycznej – i stworzyły dokument porządkujący ten obszar dla tak dużej orga-
nizacji, jaką jest Grupa TAURON.

Kultura etyczna 
i zaangażowanie 

pracowników

Ochrona  
środowiska

Partnerstwo  
spoeczno-biznesowe

Zorientowanie  
na klienta

bezpieczeństwo  
energetyczne 
 dla klientów

Kierunki  
wiodące

Kierunki  
wspierające

Rysunek 1. Kierunki strategiczne   Źródło: Grupa TAURON

Za i przeciw
Korzyści z posiadania strategii jest bowiem wiele:

•  usystematyzowanie obszaru – mnogość prowadzonych działań na różnych fron-
tach oraz inicjowanie nowych sprawia, że można łatwo zatracić się w ich isto-
cie. Dokument strategiczny pozwala uporządkować wszystkie kwestie związane, 
w tym przypadku, z prowadzeniem działalności pozabiznesowej i zgrupować je 
w ramach poszczególnych kierunków. Dzięki temu możliwe jest wyróżnienie tych 
najważniejszych,

•  synergia działań – uporządkowanie obszaru przekłada się z kolei na wykorzystanie 
potencjału projektów o podobnym charakterze. Jest to szczególnie istotne w przy-
padku tak dużej organizacji, jak Grupa TAURON. Przy opracowaniu strategii i zebra-
niu wszystkich inicjatyw prowadzonych przez spółki okazało się, że kilka z nich re-
alizowało podobne działania w obszarze pozabiznesowym, przez co firma ponosiła 
dwukrotnie taki sam wysiłek oraz koszty,

•  wyznaczenie celów na przyszłość – określenie priorytetów w nieodległej perspek-
tywie czasowej pomaga w rozplanowaniu sił oraz środków. Istotne jest, aby tych 
celów nie było zbyt wiele − w myśl zasady: lepiej zrobić mniej, a dobrze, niż więcej 
i byle jak.

•  transparentność działania – określenie celów strategicznych i zakomunikowanie 
ich otoczeniu sprawia, że interesariusze dokładnie widzą, w jakim kierunku firma 
zmierza. z kolei cykliczne zdawanie sprawozdania z realizacji założeń strategii (np. 
w ramach raportowania rocznego) pozwala sprawdzić − zarówno samej organiza-
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cji, jak i jej otoczeniu – w jakim miejscu obecnie znajduje się firma, oraz ocenić, czy 
należy zmodyfikować działanie, aby cele zostały zrealizowane,

•  wiarygodność – posiadanie strategii CSR przekłada się także na postrzeganie fir-
my jako wiarygodnego partnera, który działa według ustalonego planu, a nie cha-
otycznie,

•  prestiż – strategia CSR w dalszym ciągu nie jest powszechna, dlatego firmy, które ją 
posiadają, wciąż należą do elity.

Jednak, jak to w świecie bywa, posiadanie strategii CSR wiąże się z wyzwaniami. Oto 
najważniejsze z nich:

•  monitorowanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego – aby cele mogły być 
zrealizowane, niezbędne jest bieżące monitorowanie czynników wewnętrznych 
(np. zmiany struktury organizacyjnej) i zewnętrznych (np. zmiany w prawodaw-
stwie) i w razie potrzeby modyfikowanie ścieżki dojścia do realizacji celów,

•  rosnące wymagania otoczenia względem organizacji – publikacja strategii wiąże 
się z tym, że interesariusze zaczynają więcej wymagać od firmy. Skoro wydała ona 
poważny dokument, to należy ją poważnie traktować. z kolei firmie nie wypada 
już wyznaczać sobie nieambitnych celów – publikacja dokumentu strategicznego 
zobowiązuje,

•  transparentność działania – z jednej strony jest to zaleta (patrz wyżej w korzy-
ściach), z drugiej jednak transparentność działania (uwzględniająca także raporto-
wanie niezrealizowanych celów) może być dla firmy niewygodna, ponieważ pozwa-
la w większym stopniu „prześwietlać” działalność organizacji, a tym samym obnaża 
jej niedoskonałości,

•  dodatkowe obowiązki dla pracowników – implementowanie strategii CSR nieroze-
rwalnie jest powiązane ze zwiększeniem odpowiedzialności pracowników (za mo-
nitorowanie i sprawozdanie z realizowanych celów). Może to rodzić niechęć wśród 
pracowników. 

Czynnik ludzki
Pomimo wskazanych zalet nie każda firma powinna mieć strategię CSR. Dlaczego? Ponieważ 
do tego trzeba po prostu… dojrzeć. Strategia nie może być sztuką dla sztuki. Nie warto za-
tem tworzyć jej na siłę. śmiem twierdzić, że na odpowiednim stopniu rozwoju firmy, sama 
organizacja (bez bodźców zewnętrznych) zapragnie ją mieć. 

Aby jednak jej stworzenie zakończyło się sukcesem, musi zaistnieć kilka czynników, któ-
re zidentyfikowaliśmy, pracując nad aktualizacją strategii:

1.  Do posiadania strategii CSR musi być w pierwszej kolejności przekonany zarząd. 
świadomi tej potrzeby menedżerowie najwyższego i wysokiego szczebla są niezbęd-
nym ogniwem przy podejmowaniu decyzji o opracowaniu strategii oraz wpuszcza-
niu w krwiobieg organizacji idei strategii pozabiznesowej. Przykład bowiem, i w tym 
przypadku, idzie z góry.

2.  Gotowość do realizacji zadań związanych z opracowaniem i wdrażaniem strategii 
musi wyrażać zespół projektowy, a w najgorszym wypadku lider projektu, który po-
ciągnie za sobą pozostałych jego członków.

3.  zasoby ludzkie i finansowe – czy firma jest w stanie udźwignąć organizacyjnie prace 
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nad strategią? Czy są ludzie, którzy będą w stanie zaangażować się w prace nad nią 
i poświęcą na ten cel dużo czasu? Czy wreszcie firma ma odpowiednie środki na ten 
cel? Na te pytania warto zawczasu szczerze sobie odpowiedzieć, aby potem uniknąć 
rozczarowań. Debiutantom z pewnością przyda się pomoc doradcy, który sprawnie 
przeprowadzi organizację przez ten proces. 

4.  zespół roboczy – z uwagi na specyfikę branż i firm pewnie będzie liczył się pod wzglę-
dem liczebnym oraz strukturalnym, jednak w każdym przypadku ważne jest to, aby 
w prace zaangażować przedstawicieli wszystkich kluczowych obszarów organizacji 
(HR, strategia, ochrona środowiska, zakupy, komunikacja itp.), żeby żaden istotny 
aspekt życia firmy nie został pominięty.

Jak widać, wspólnym mianownikiem są ludzie (kadra zarządzająca, zespół roboczy). To 
oczywistość, ale nie zaszkodzi jeszcze raz zwrócić na to uwagę.

Otoczenie ma głos
Prace nad aktualizacją naszej strategii rozpoczęliśmy na długo przed datą graniczną, tj. 
w marcu 2015 roku. Wydawało się, że 9 miesięcy wystarczy, aby przeprowadzić cały proces 
i opracować strategię na długo przed końcem 2015 roku, czyli momentem, kiedy przestaje 
obowiązywać poprzedni dokument. Jednak okres wakacyjny, jak również zmiany organiza-
cyjne w firmie − mocno wydłużyły proces akceptacyjny treści i w rezultacie zaktualizowana 
wersja strategii została przyjęta na grudniowym posiedzeniu zarządu TAURONA. Często bar-
dzo trudno jest przewidzieć wszystkie wąskie gardła oraz ryzyka, ale w przypadku dużych 
organizacji, do jakich należy TAURON, na pewno warto uwzględnić w harmonogramie, że 
proces akceptacji może się wydłużyć.

Od samego początku mieliśmy głębokie przekonanie, że aby stworzyć wartościowy do-
kument strategiczny, musimy wsłuchać się w potrzeby naszych interesariuszy –wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Dlatego też podeszliśmy do tego zadania z wyjątkową troską. Chcąc 
poznać oczekiwania otoczenia TAURONA, bazowaliśmy na ankiecie online, którą wypełniło 
ponad 4,6 tys. respondentów – głównie naszych klientów i pracowników, ale także przed-
stawicieli ośrodków akademickich, administracji publicznej, społeczności lokalnej i mediów. 
Następnie oczekiwania otoczenia zewnętrznego skonfrontowaliśmy z wewnętrznymi po-
trzebami organizacji w ramach warsztatów z menedżerami poszczególnych obszarów. Dzię-
ki zestawieniu tych dwóch perspektyw otrzymaliśmy zbiór zagadnień najważniejszych dla 
naszych interesariuszy. Ujęcie ich w treści strategii dało nam tym samym poczucie, że odpo-
wiadamy na potrzeby otoczenia Grupy TAURON.

Podczas prac nad aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON zde-
cydowaliśmy się na kontynuowanie kierunków strategicznych, ale zastąpiliśmy przypisane 
im cele zobowiązaniami względem otoczenia. Do każdego zobowiązania przyporządko-
waliśmy konkretne inicjatywy oraz jednostki organizacyjne odpowiedzialne za ich wdraża-
nie i monitorowanie wypełnienia zobowiązań. Wszystkie te jednostki miały udział w opra-
cowywaniu strategii, dzięki czemu jesteśmy pewni, że czują się współodpowiedzialne za 
jej realizację. Postęp w zakresie monitorowania stopnia wypełniania zobowiązań będzie-
my – podobnie jak w przypadku pierwszej strategii Grupy – sprawozdawali w ramach 
corocznego Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON. To spore obciążenie dla 
organizacji, ale jednocześnie jasny sygnał dla naszego otoczenia, że do działalności w ob-
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szarze pozabiznesowym podchodzimy poważnie, przykładając do realizacji wyzwań w tym 
zakresie dużą wagę.

Być może mniej istotne pod względem merytorycznym, ale szczególnie ważne pod 
względem komunikacyjnym było uproszczenie języka zaktualizowanego dokumentu w po-
równaniu z jego pierwotną wersją. Wyszliśmy z założenia, że skoro strategia ma być po-
wszechnie znana w organizacji, to nie mogą się w niej znaleźć zwroty, które nie będą zro-
zumiane przez pracowników. Weryfikację rozumienia treści przeprowadziliśmy we własnym 
gronie, jak również angażując naszych bliskich, niezwiązanych z sektorem energetycznym. 
Dzięki temu mamy poczucie, że w strategii nie pojawią się niezrozumiałe, zbyt techniczne 
czy skomplikowane wyrażenia. 

To dopiero początek…
Podsumowując, tak wyglądała nasza droga do aktualizacji Strategii zrównoważonego roz-
woju Grupy TAURON. Jesteśmy obecnie na etapie realizacji jej zobowiązań wyznaczonych 
na lata 2016−2018. Wypełnienie założeń to wbrew pozorom równie żmudny proces, co two-
rzenie dokumentu od podstaw. 

Opisana przeze mnie droga opracowania strategii CSR nie jest bynajmniej receptą na 
stworzenie dokumentu szybko, sprawnie i bezproblemowo, ponieważ każda firma stano-
wi indywidualny przypadek. Warto jednak zapamiętać, że u podstaw wszystkich sukcesów 
znajdują się ludzie – ich doświadczenie, wiedza o firmie i branży, ale także (a może przede 
wszystkim) pracowitość, pasja i zaangażowanie. 

I skoro dość nietypowo rozpoczęłam, to i nietypowo zakończę. z pewnością warto mieć 
strategią CSR i tych, którzy czują, że to TEN moment. Gorąco zachęcam do jej opracowania 
w firmie. Jednak gdy już jej treść ujrzy światło dzienne i rozpocznie się etap realizacji jej 
celów (ujętych liczbowo czy opisowo), warto mieć w pamięci słowa Warrena Buffetta – ame-
rykańskiego ekonomisty, przedsiębiorcy, ale i filantropa – „mecze wygrywają gracze, którzy 
koncentrują się na boisku, a nie ci, którzy mają oczy utkwione w tablicy z wynikami”.
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Przed rozpoczęciem prac nad tworzeniem kompleksowej strategii zrównoważonego roz-
woju dla przedsiębiorstwa należy pogodzić się z tym, że, po pierwsze, sama strategia ni-
czego nie zmieni, jeśli nasz biznes nie jest gotowy na transformację. Po drugie, jej reali-
zacja będzie trudniejsza, niż nam się początkowo wydaje, ponieważ otoczenie biznesowe 
nieustannie się zmienia i stawia firmom coraz nowsze wyzwania. Po trzecie, sukces osią-
gniemy tylko wtedy, gdy pracownicy niezwiązani formalnie z tworzeniem strategii przej-
mą inicjatywę jej realizacji. Dzieje się tak dlatego, że skuteczna strategia zrównoważonego 
rozwoju powinna „żyć” prawdziwym życiem firmy, sprzedażą, logistyką, finansami, IT czy 
marketingiem. 

Bez strategii zrównoważonego rozwoju, formalnie udokumentowanej pieczątkami za-
rządów, można prowadzić bardzo dobry, odpowiedzialny i odnoszący sukces biznes. Nie 
zawsze jednak to, co widzimy w realnych poczynaniach biznesu, i to, co rzeczywiście zmie-
nia nasz glob w kierunku bardziej zrównoważonego, musi być ładnie opisane w zgodzie ze 
światowymi standardami Corporate Social Responsibility. IKEA jest tego doskonałym przy-
kładem. Płaskie paczki czy papierowe palety diametralnie zmieniły globalny system dystry-
bucji produktów w kierunku bardziej ekologicznego transportu, a kodeks postępowania dla 
dostawców (IWAY) wraz z audytami społeczno-środowiskowymi do dzisiaj pozostaje mo-
delowym przykładem pozytywnej rewolucji odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Fundacja 
korporacyjna IKEA Foundation przeznacza corocznie miliony euro na edukację i wsparcie 
dzieci w lokalnych społecznościach dotkniętych biedą i wykluczeniem, przekazuje także 

Katarzyna Dulko-Gaszyna
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znaczne środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych poprzez 
budowę odpowiedniej infrastruktury. IKEA zabiera również głos w debacie o zarządzaniu 
odpadami w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. To tylko kilka przykładów obszarów 
zaangażowania, które przyniosły sukces wielu interesariuszom, w tym sukces biznesu – jesz-
cze przed przyjęciem przez firmę formalnego i długoterminowego zobowiązania, jakim są 
cele strategii zrównoważonego rozwoju.

Przyjęcie przez Grupę IKEA w 2012 roku globalnej strategii „People & Planet Positive” 
było kolejnym i długo oczekiwanym krokiem, szczególnie wewnątrz firmy. Dzięki uporządko-
waniu obszarów zaangażowania, wyznaczeniu priorytetów oraz nazwaniu i zakomunikowa-
niu celów, firma podjęła wyzwanie, by poprzez zrównoważony rozwój napędzać innowacje, 
przekształcać i zmieniać własny model biznesu, odpowiednio zaplanować i zagwarantować 
inwestycje, a także odkrywać jeszcze lepsze możliwości rozwoju na przyszłość. Równocze-
śnie stworzono praktyczne i pomocne narzędzie dla wszystkich, którzy filozofię organizacji 
mogą teraz realizować na co dzień. Strategia spójna z biznesem, znana tematycznie z wcze-
śniejszych międzyoddziałowych konsultacji, była jednocześnie zaskoczeniem i wyzwaniem 
ze względu na zobowiązanie się firmy do realizacji bardzo ambitnych celów. W kraju po-
traktowaliśmy tę strategię jako duży sprawdzian możliwości, ponieważ obawialiśmy się, że 
polski rynek i konsument nie jest gotowy na takie zmiany. Jak się okazało, te obawy były 
zbyteczne. 

IKEA w Polsce, podobnie jak w innych krajach, funkcjonuje zgodnie ze strategią glo-
balną, która wyznacza kierunki działań i wskazuje wymierne oczekiwania do 2020 roku. 
Do tej pory dokument był aktualizowany dwukrotnie. Strategia polska, czyli lokalna, jako 
dokument uzupełniający i bardziej szczegółowy, została zaakceptowana przez zarząd firmy 
w 2016 roku. Każdy jej punkt jest związany z biznesem i ma prowadzić do rozwoju firmy 
w kontekście oczekiwań współczesnego świata. zakłada też przynajmniej kilkumiesięczny 
okres wprowadzania i konsultacji z pracownikami, tak by z pełną świadomością i wiedzą 
mogli oni się zaangażować w jej wdrożenie. 

Polska strategia IKEA to 4-stronicowy dokument w języku angielskim (będącym językiem 
roboczym w firmie), w którym przeważają konkretne cele i przypisane do nich wyniki licz-
bowe oraz finansowe. Dokument jest stworzony w taki sposób, aby każdy pracownik na sta-
nowisku kierowniczym wiedział, jakie są oczekiwania stawiane wobec działu czy jednostki. 
założenie jest takie, by pracownicy poznawali strategię stopniowo − poprzez uczestnictwo 
w działaniach, jakie definiuje, np. akcjach społecznych czy sprzedaży produktów i rozwią-
zaniach proekologicznych. Należy zauważyć, że strategia krajowa była długo oczekiwanym 
dokumentem menedżerskim do pracy nad planami biznesowymi w sklepach i ich otoczeniu. 
Jej pojawienie się po kilku latach od globalnego dokumentu wymagało wewnętrznych dys-
kusji na wielu poziomach na temat zmieniających się trendów konsumenckich i ich wpływu 
na rozwój firmy czy też kierunku zaangażowania społecznego, jaki firma powinna realizo-
wać w kraju. 

Sposób realizacji lokalnej strategii zrównoważonego rozwoju w kontekście celów wyzna-
czonych globalnie najłatwiej jest zrozumieć na konkretnych przykładach. Najlepiej takich, któ-
re dotyczą istniejącej infrastruktury oraz oczekiwań i możliwości interesariuszy firmy. 

Wizją i ambicją firmy jest rozwój w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Model 
Circular Economy to ogromna szansa na rozwój dla biznesu w całkowicie nowych obsza-
rach z równoczesnym zmniejszaniem ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko. 
Dla globalnej Grupy IKEA oznacza to wiele strategicznych zmian na poziomie pozyskiwa-
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nia surowców (naszym celem jest, aby do wytwarzania produktów i opakowań używać tyl-
ko surowców odnawialnych, pochodzących z recyklingu bądź zdatnych do kompletnego 
przetworzenia czy też projektowania z myślą o ochronie środowiska). Na poziomie krajów, 
w tym Polski, gdzie mamy do czynienia z konkretnymi producentami, dostawcami usług, 
infrastrukturą gospodarki odpadami i w końcu realnym klientem – cele strategii zrówno-
ważonego rozwoju pozostają ściśle z nimi związane. Model zawracania surowca wtórnego 
do produkcji i sposoby przyczyniania się biznesu do przyszłościowej gospodarki cyrkularnej 
w dużej mierze zależą od każdego Polaka. Czy jesteśmy w stanie myśleć o odpadach jako 
ponownym surowcu? Czy wykonamy wysiłek, by oddać stary mebel do naprawy, a ostatecz-
nie do recyklingu w wiarygodnym miejscu? Na ile ważne są dla nas ekologiczne i społeczne 
aspekty podczas codziennych zakupów? Czy budując dom, planujemy jego zaopatrywanie 
w energię odnawialną? Czy włączymy się we wspólne akcje społeczne i w jakie konkretnie? 
Czy publiczna infrastruktura wspiera nasze ambicje w minimalizacji śladu węglowego? Czy 
nasze dzieci potrzebują edukacji obywatelskiej, a może dożywiania? Czy naszym bogac-
twem naturalnym są lasy, a może czysta woda? I jak zamierzamy je chronić? 

Firma działająca na lokalnym rynku, zbudowana na wartościach, w które wierzy i które 
realizuje pod znanym logo − musi odpowiedzieć sobie na te i inne pytania dotyczące rynku, 
środowiska, infrastruktury i przede wszystkim prawdziwych ludzi. To z nimi i dla nich wszel-
kie działania w ramach strategii IKEA będą realizowane. Jednym z jej ważnych punktów jest 
udział w debacie publicznej i wspieranie edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Polacy chętnie czerpią wiedzę i wskazówki z doświadczenia globalnej marki na temat co-
dziennego życia, tak by żyło się oszczędniej, zdrowiej i bardziej ekologicznie. Równocze-
śnie, jako biznes, mamy ambicję i potrzebę promowania przedsiębiorczości, różnorodności 
i współpracy. Te wartości są potrzebne wszystkim interesariuszom zrównoważonego świata, 
zarówno globalnie, jak i lokalnie, dlatego warto o nie walczyć. Strategia z pewnością poma-
ga robić to konsekwentniej. 
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Zainaugurowany w 2010 roku Plan „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever obcho-
dził w 2015 roku swoje 5-lecie. To dobry moment, aby nie tylko podsumować osiągnięte 
w jego ramach do tej pory rezultaty, ale także wrócić do jego genezy.

Na pytanie „Czym jest Unilever Sustainable Living Plan?” Paul Polman, CEO Unilever, 
zwykł odpowiadać „Wszystkim, co robimy”. Nie ma w tym przesady. Od momentu jego 
uruchomienia w 2010 roku ściśle łączymy strategię zrównoważonego rozwoju z naszą stra-
tegią biznesową. Jesteśmy przekonani, że elementy te powinny nie tylko ze sobą współist-
nieć, ale tworzyć jedność, dając spójny kierunek dla całej organizacji. 

Korzenie mają znaczenie
Unilever zawsze był organizacją, która łączyła cele biznesowe ze społecznymi lub ekolo-
gicznymi. Ponad 100 lat temu brytyjski założyciel firmy, William Lever, założył swój biznes 
oparty na sprzedaży mydła Sunlight. Był filantropem, który rozumiał, że sprzedaż taniego 
mydła może pomóc mieszkańcom wiktoriańskich slumsów w walce z cholerą oraz biegunką. 
Rozwijając swój biznes, dał rzeszom ludzi szansę na dostęp do higieny, której znaczenia nie 
rozumieli, ponieważ wiedza dotycząca zarazków nie była w tamtym okresie specjalnie rozle-
gła. Dokonał tego, bo jego firma miała inspirujący cel – sprawić, aby dostęp do czystości stał 
się powszechny, a reklamy, które wprowadził, przedstawiały starania o utrzymanie czystości 
jako nową społeczną normę.

Natalia Szulc 

„Życie w sposób  
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Od samego początku Unilever miał więc w swoim DNA zawarte połączenie ekspansji 
biznesowej z pozytywnym społecznym i środowiskowym wydźwiękiem. Nie zmieniło się to 
wraz z rozwojem portfolio produktów czy ekspansją terytorialną – firma zawsze angażowa-
ła się w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych. z tych tradycji wyrosła idea Planu 
„Życie w sposób zrównoważony”, który łączy w sobie główne trzy obszary wpływu organiza-
cji: ekonomiczny, społeczny oraz środowiskowy. 

Radzić sobie lepiej, czyli na co komu strategia?
Dlaczego plan został wprowadzony? Bo nie można było bez odpowiedzi pozostawić wyzwań, 
które przyniósł zmieniający się świat. zmiany są nieodłączną częścią życia, także, a może 
przede wszystkim tego biznesowego. Dodatkowo w ostatniej dekadzie tempo ich pojawiania 
się znacznie wzrosło. świat nie jest stabilny, więc biznes, który chce w nim operować, musi 
to wziąć pod uwagę. Planowanie i prognozowanie stało się obecnie jeszcze trudniejsze niż 
kiedykolwiek, a dywagacje dotyczące tego, co ma nas spotkać za rok czy 2 lata, już nazywane 
są spekulacjami. Poza tym nic, z czego dziś korzystamy, nie jest nam dane na zawsze. Rzeczy, 
zasoby, idee zużywają się, kurczą, nie odnawiają. Brzmi dość złowrogo, ale taka jest praw-
da. Aby zapewnić sobie długotrwały wzrost i przynosić korzyści wszystkim interesariuszom, 
biznes musi dziś zaoferować więcej niż jeszcze 20 lat temu. Musi zastanowić się, jak zaanga-
żować się w rzeczy, które mają największe znaczenie. Konsumenci tego oczekują. Retailerzy 
coraz częściej wymagają tego od swoich dostawców. Obszar ten może również napędzać in-
nowacyjność, pozwalać oszczędzać pieniądze poprzez lepsze zarządzanie kosztami. Wreszcie, 
inspirować ludzi, którzy dla danego biznesu pracują lub z nim współpracują. Nie chodzi tylko 
o to, aby radzić sobie dobrze, ale o to, żeby radzić sobie lepiej.

Na przestrzeni lat Unilever obserwował, jak zmiana sposobu prowadzenia biznesu na 
bardziej zrównoważony może wpływać na pobudzanie wzrostu, poprawiać obszar zarządza-
nia ryzykiem oraz usprawniać aspekty związane z kontrolą kosztów w organizacji. Aby móc 
oceniać, jak prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony wpływa na nasz biznes, zbudo-
waliśmy prostą, czteropunktową strukturę, stanowiącą dla nas punkt odniesienia:

1.  Lepszy wzrost – zrównoważony rozwój wspiera wzrost biznesu poprzez wzmacnianie 
kapitału poszczególnych brandów, produktów czy usług, jak również inspirowanie 
do szukania innowacyjnych rozwiązań oraz podnoszenie sprzedaży. Przykładem są 
obecne w portfolio Unilever zrównoważone marki, tzw. sustainable living brands.

2.  Mniejsze koszty – zmniejszając ilość odpadów, redukując zużycie energii czy wy-
korzystanie zasobów naturalnych, organizacja nie tylko zmniejsza swój negatywny 
ślad środowiskowy, ale także podnosi efektywność oraz zmniejsza koszty. Te ostatnie 
z kolei bezpośrednio przekładają się na poprawę marżowości. Stale ulepszając naszą 
ekowydajność w fabrykach, od 2008 roku udało się nam łącznie uniknąć 600 mln euro 
kosztów. 

3.  Budowanie zaufania – rozwijanie biznesu w sposób zrównoważony zbliża go do 
różnych grup interesariuszy. Sprawia, że rośnie jego znaczenie w oczach konsumen-
tów oraz że efektywniej przyciąga on i inspiruje potencjalnych kandydatów do pracy. 
Obecnie Unilever jest pracodawcą z wyboru nr 1 aż w 34 krajach.

4.  Ograniczone ryzyko – zrównoważony sposób prowadzenia działalności sprzyja także 
znaczącemu ograniczaniu ryzyka, szczególnie na poziomie łańcucha dostaw.
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wykres 1. Cele Planu „Życie w sposób zrównoważony” Unilevera   Źródło: Unilever

Elementy wyróżniające
Naszą strategię w zakresie zrównoważonego rozwoju – plan „Życie w sposób zrównoważo-
ny” – wyróżniają trzy elementy:

1.  Strategia dotyczy całego portfolio produktów i wszystkich krajów, w których sprzedaje-
my nasze produkty

Oczywiście, nie każda organizacja działa w skali globalnej, jednak z doświadczeń Unile-
ver wynika, że najlepsze rezultaty przynosi wdrożenie strategii na jak najszerszym poziomie 
fi rmy. Po pierwsze, nie sposób pozycjonować strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju 
jako strategii biznesowej, jeśli miałaby ona dotyczyć innej niż globalna skali organizacji. 
Po drugie, wdrożenie na poziomie globalnym poszerza możliwości w zakresie wspierania 
realizacji strategii poprzez działania z poziomu światowego właśnie. Na przykład umożliwia 
nawiązywanie partnerskich stosunków z organizacjami, które również operują na tym po-
ziomie (w przypadku Unilever m.in. United Nations, UNICEF, Oxfam). Dodatkowo sprawia, 
że działania globalne, np. zaplanowane dla rozwoju poszczególnych marek, kontrybuują 
w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie spójność na poziomie global-
nym nie wyklucza i nie ogranicza działań na poziomie lokalnym, w poszczególnych krajach 
bądź regionach. Dzięki globalnemu drogowskazowi są jednak wszystkie nakierowane na 
osiąganie wspólnych celów.

2. Strategia nie jest jednowymiarowa
Tworząc i realizując naszą strategię, a także śledząc jej postępy, nie skupiamy się na jed-

nym lub nawet kilku wybranych wymiarach. Chcemy nią objąć jak największą część wszyst-
kich aspektów, na które fi rma ma wpływ, skatalogowanych w większe grupy czynników spo-
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łecznych, środowiskowych i ekonomicznych. zawsze − czy to w odniesieniu do komunikacji 
wewnętrznej, czy zewnętrznej − mówimy o nich wszystkich, nie wprowadzamy pomiędzy 
nimi gradacji, zakładając, że każdy jest równie istotny z punktu widzenia organizacji i jej 
otoczenia. Sprawia to, że tyle samo wysiłku wkładamy zarówno w realizację dużych przed-
sięwzięć, jak i małych działań, a wszystkie one przynoszą nam satysfakcję.

3. Nasze cele w zakresie obszaru ochrony środowiska obejmują cały tzw. łańcuch wartości
Nie zapominamy o żadnym etapie, wierząc, że tylko pozytywne zmiany na poziomie każ-

dego z nich przyniosą prawdziwą różnicę. Skupiamy się na tym, skąd pozyskujemy surowce, 
jak je przetwarzamy w procesie produkcji, jak wygląda sam proces produkcji, w którym je 
przetwarzamy, oraz w jaki sposób korzystają z nich konsumenci. O tych ostatnich dość często 
się zapomina i pozostają poza nawiasem nawet szeroko rozumianego wpływu w obszarze 
zrównoważonego rozwoju organizacji. Tymczasem przeprowadzona przez Unilever analiza 
pokazuje, że wpływ konsumentów jest nie do przecenienia. śledząc łańcuch wartości dla swo-
ich produktów, Unilever oraz PwC obliczyły, że jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, 
podział procentowy, dla okresu: 1 lipca 2014 – 30 czerwca 2015, kształtuje się następująco:

• Surowce 29%
• Proces produkcji 2%
• Transport 2%
• Sprzedaż i dystrybucja 5%
• Użytkowanie przez konsumentów 61%
• Odpady 1%
Analiza ta jednoznacznie wskazuje, że wyłączenie konsumenta z obszaru zainteresowa-

nia organizacji skutkuje znaczącym spadkiem osiąganego wpływu, aczkolwiek należy jed-
nocześnie przyznać, że osiąganie rezultatów w tym zakresie jest jednym z najtrudniejszych 
wyzwań, jakie stoją przed firmami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wszystko powyższe dzieje się przy założeniu równoległego rozwoju naszej firmy

Osiąganie pozytywnego wpływu społecznego oraz minimalizowanie negatywnego 
wpływu środowiskowego odbywa się przy jednoczesnym ciągłym rozwoju biznesu.

Plan „Życie w sposób zrównoważony”
Nasze globalne cele w ramach Planu „Życie w sposób zrównoważony” są ambitne i oparte 
na trzech wielkich celach: 

1.  Do 2020 roku pragniemy poprawić zdrowie i samopoczucie ponad 1 mld osób na całym 
świecie – chcemy tego dokonać, zachęcając ich do podjęcia działań prowadzących do 
poprawienia ich zdrowa oraz samopoczucia. Cel ten zamierzamy w największym stopniu 
zrealizować poprzez obszary, takie jak: 

•  zdrowie i higiena – do 2020 roku pomożemy 1 mld osób poprawić stan higieny oraz 
ich zdrowia m.in. poprzez zapewnienie większego dostępu do wody pitnej oraz 
urządzeń sanitarnych naszym konsumentom, którzy tego potrzebują, podnoszenie 
poczucia własnej wartości, szczególnie wśród kobiet, oraz poprawę zdrowia jamy 
ustnej dzieci i dorosłych.
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•  zdrowe odżywianie – do 2020 roku podwoimy w naszym asortymencie udział pro-
duktów spełniających najwyższe standardy żywieniowe, zgodne ze światowymi 
wytycznymi, m.in. poprzez reformulację produktów: eliminację tłuszczów trans, 
zmniejszanie zawartości cukru, zmniejszanie zawartości soli, zmniejszanie wartości 
kalorycznej, np. w specjalnym portfolio lodów dla dzieci.

2.  Do 2030 roku chcemy o połowę zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko natu-
ralne – definiowany jako ślad środowiskowy wynikający z produkcji i używania naszych 
produktów. Cel ten jest realizowany w największym stopniu w obszarach, takich jak: 

•  zasoby ze zrównoważonych źródeł – do 2020 roku 100% naszych surowców rolnych 
będzie pochodzić ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony.

•  Odpowiedzialne zarządzanie odpadami – do 2020 roku o połowę ograniczymy ilość 
odpadów, która jest związana z utylizacją naszych produktów.

•  zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych – do 2030 roku zmniejszymy o połowę 
emisję gazów cieplarnianych uwalnianych w całym łańcuchu wartości.

•  Odpowiedzialna gospodarka wodna – do 2020 roku ograniczymy o połowę ilość 
wody zużywanej przez konsumentów w związku z korzystaniem z naszych produk-
tów.

3.  Do 2020 roku chcemy polepszyć warunki bytowe milionów ludzi – ten cel realizujemy 
w oparciu o obszary, takie jak: 

•  Sprawiedliwe traktowanie w miejscu pracy – do 2020 roku ograniczymy liczbę wy-
padków i urazów w miejscu pracy, opracujemy i wdrożymy politykę sprawiedliwych 
odszkodowań, zrealizujemy także wytyczne ONz odnoszące się do etycznego pro-
wadzenia biznesu oraz przestrzegania praw człowieka.

•  Tworzenie szans dla kobiet – do 2020 roku wzmocnimy pozycję 5 mln kobiet, m.in. 
poprzez tworzenie firmy opartej na równowadze płci, przede wszystkim na stano-
wiskach kierowniczych oraz wspieranie konsumentek i kobiet prowadzących wła-
sne firmy w naszym łańcuchu wartości.

•  Przyjazna firma – do 2020 roku wywrzemy pozytywny wpływ na życie łącznie 5,5 
mln osób, m.in. poprzez stałe zwiększanie liczby młodych przedsiębiorców w naszym 
łańcuchu wartości oraz współpracę i wsparcie dla drobnych producentów rolnych.

Wszystkie te cele podzielone są na mniejsze, na które z kolei składają się poszczególne 
działania prowadzone w firmie na poziomie globalnym oraz lokalnym. Ich suma przekłada 
się na realizację poszczególnych założeń planu i z każdym rokiem przybliża nas do jego 
pełnego wypełnienia.
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Trzy dobre praktyki związane z realizacją  
naszej strategii
1. Partnerstwo na poziomie globalnym
Jesteśmy sygnatariuszem 17 globalnych zrównoważonych Celów Rozwojowych, wprowa-
dzonych przez Organizację Narodów zjednoczonych. Wydaje się, że po raz pierwszy w histo-
rii mamy do czynienia z tak głęboko usankcjonowanymi globalnymi wytycznymi dla całego 
świata, które, mamy nadzieję, przyczynią się do lepszego rozwiązywania jego współcze-
snych problemów. Widzimy spójność pomiędzy elementami, które uwypuklają zrównowa-
żone Cele Rozwojowe, a tymi, które określiliśmy jako kluczowe dla realizacji naszego Planu 
„Życie w sposób zrównoważony”. Tego typu partnerstwo daje szansę na wspólne działania 
na płaszczyźnie państw, społeczności i środowiska biznesowego. Unilever pragnie zachę-
cać do wspólnego działania, edukując i prezentując swoje zaangażowanie. Ponadto dzięki 
temu partnerstwu możemy skuteczniej zachęcać naszych pracowników oraz klientów do 
włączania się w różnorodne globalne inicjatywy, jak np. Global Handwashing Day, Global 
Food Day itp.

2. Marki zrównoważone − sustainable living brands
Marki, których strategie budowane są w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju, są klu-
czowe dla naszego sukcesu biznesowego. Konsumenci na całym świecie stykają się z nimi 
każdego dnia w bardzo wielu lokalizacjach: w domu, pracy, miejscu sprzedaży, na nośnikach 
reklamowych. Poprzez nasze „marki z misją” chcemy edukować konsumentów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju i wpływać na ich przyszłe decyzje zakupowe. Warto wspomnieć 
w tym miejscu o dwóch naszych globalnych markach: Domestos oraz Dove. Pierwsza z nich 
zajmuje czołową pozycją w zakresie angażowania się w edukację dotyczącą higieny na ca-
łym świecie. z różnorodnymi projektami jest obecna w krajach, w których poziom dostępu 
do środków higieny pozostawia wiele do życzenia. W Polsce natomiast prowadzona jest 
akcja „Wzorowa Łazienka”, która umożliwia szkołom walkę w konkursie o remont szkolnych 
toalet. Dove z kolei, nasza największa marka kosmetyczna, w Polsce i na świecie, realizuje 
swoją misję polegającą na redefiniowaniu pojęcia piękna. Dove często pyta kobiety na ca-
łym świecie o poziom ich samooceny, by następnie, poprzez różnorodne kampanie, wpłynąć 
na jego podniesienie. z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że tylko 2 na 10 Polek 
uważa się za piękne. W 2015 roku Dove zaprosiło je więc do wypowiadania zdania „Jestem 
piękna, ponieważ…”. Konsumentki z naszego kraju wypowiedziały to zdanie łącznie ponad 
320 tys. razy, tworząc jednocześnie ponad 28 tys. manifestów piękna.

3. Włączanie nieoczywistych obszarów firmy w zrównoważony rozwój
Unilever ciągle szuka możliwości angażowania nowych obszarów organizacji w realizację 
naszego Planu. Jedną z ostatnich inicjatyw w tym zakresie było podjęcie zobowiązania 
#unstereotype. Działy marketingu Unilever zobowiązały się do tworzenia materiałów rekla-
mowych firmy pozbawionych aspektów stereotypowych w odniesieniu do płci, wieku czy 
zawodu. Naszej firmie udało się do podjęcia inicjatywy zachęcić również agencje reklamo-
we, z którymi pracujemy na całym świecie. Liczymy na to, że podobne działania będą chciały 
podjąć również inne organizacje i firmy.
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zrealizowanie wszystkich założeń naszego Planu na pewno nie będzie łatwe. Cele są 
ambitne i wymagają zaangażowania wszystkich osób z różnych poziomów organizacji. Na-
leży pamiętać, że sukces strategii nie zależy tylko i wyłącznie od kierunków wyznaczanych 
przez osoby zarządzające, ale w równym stopniu od tych nawet najmniejszych pozytywnych 
działań podejmowanych przez pracowników − to ich suma przynosi zmianę. W coraz więk-
szym stopniu firmy muszą być również świadome konieczności angażowania się w zrówno-
ważone działania konsumentów oraz partnerów – bez nich trudno będzie osiągać rezultaty 
odpowiadające potrzebom współczesnego świata.
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Jak zaadaptować globalną strategię do lokalnych warunków? Jak krok po kroku wygląda 
praca nad strategią? Dlaczego ważne jest monitorowanie postępów? I wreszcie – dlaczego 
wszyscy powinni myśleć pozytywnie i postawić na piwo? Na te i inne pytania odpowiada 
Katarzyna Radecka, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju z Kompanii Piwowarskiej SA. 
Rozmawia dr Agata Gruszecka-Tieśluk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Agata Gruszecka-Tieśluk: W 2014 roku światło dzienne ujrzała nowa strategia zrównowa-
żonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej. Redukujecie w niej 10  priorytetów do 5 prioryte-
towych obszarów, które zostały nazwane źródłami wzrostu. Skąd wynikają takie zmiany? 
Katarzyna Radecka: W obszarach zrównoważonego rozwoju dokonaliśmy już bardzo dużo, 
bo od 2007 roku Kompania Piwowarska działa, bazując na strategii: „10 priorytetów. Jedna 
przyszłość”. Jednak w obliczu zmian klimatycznych, zmieniających się wzorców spożycia alko-
holu i presji demograficznych zauważyliśmy, że zagrożenia dotyczące wspólnych zasobów sta-
ją się coraz poważniejsze i wymagają rozważnych działań. Jako firma mająca duży wpływ na 
nasze otoczenie, musimy na te ryzyka odpowiadać w sposób umożliwiający wspólny wzrost, 
podnoszący standard życia i zabezpieczający planetę przed dodatkowymi obciążeniami.

W nowej strategii „Postaw na piwo” chodzi o to, by coraz lepiej i efektywniej korzystać 
z dostępnych zasobów, aby wychodzić poza swój teren i współpracować ze społecznościa-
mi, rolnikami, partnerami biznesowymi oraz pozostałymi firmami, ale również z rządami 
państw. Musimy wspólnie stawiać czoło problemom dotyczącym zrównoważonego rozwo-
ju, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać samodzielnie.

Wywiad z Katarzyną Radecką

Wszyscy  
postawmy  
na piwo

8
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Rysunek 1. 5 źródeł wzrostu – 5 priorytetowych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej

A G-T: Na ile jest to strategia międzynarodowa, a na ile lokalna? Na ile tu w Polsce mieliście 
wpływ na kształt tej strategii?
K R: zarys strategii „Postaw na piwo” został opracowany na szczeblu globalnym, ale zada-
niem każdego z krajów było dostosowanie go do lokalnego kontekstu i wyzwań. Dzięki 
temu z jednej strony mamy wspólną platformę raportowania wyników, które mogą być po-
równywane, a z drugiej dysponujemy znacznym obszarem swobody w dobieraniu odpo-
wiednich programów, by osiągnąć wyznaczone cele. 

Wśród 5 źródeł wzrostu będą takie, które mają większe znaczenie dla krajów afrykań-
skich, jak chociażby kwestie zapobiegania AIDS, a nieco inne obszary będą w centrum uwa-
gi w Europie. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy potrzebujemy wody do produkcji 
piwa, dbamy o czyste środowisko wokół nas i zwracamy uwagę, by pić piwo w sposób od-
powiedzialny, angażując się we wsparcie społeczności lokalnych. Wiele programów może 
być inspiracją dla innych, nawet najbardziej odległych krajów, które po adaptacji ich do 
lokalnego kontekstu są bardzo efektywne. 

Przykładem może być program „Sprawdź promile”, który powstał na bazie czeskiego 
projektu, został przez nas unowocześniony, a następnie wdrożony w Rumunii. We wszyst-
kich krajach przynosi wymierne korzyści, edukując kierowców, by nie siadali za kierownicę 
po spożyciu alkoholu. Polskie doświadczenia związane z edukacją kobiet w ciąży, że nawet 
najmniejsza ilość alkoholu może zagrażać ich dziecku, zostały dostrzeżone i wprowadzone 
na Słowacji, z pomocą ekspertów z Polski. 

A G-T: Jak krok po kroku wyglądały prace nad nową strategią? 
K R: Proces adaptacji globalnej strategii do polskich warunków trwał kilka miesięcy. Był 
poprzedzony serią szkoleń, podczas których mogliśmy dokładnie poznać założenia nowej 
strategii, by móc później na szczeblu lokalnym, w mniejszych zespołach projektowych, sfor-
mułować cele, rozpisać podział zadań i ustalić sposób raportowania wyników. Rezultat tych 
prac został spisany w jednym dokumencie i przedstawiony do akceptacji zarządu. 

Następnie poszczególne cele zostały rozpisane na konkretne działania i wpisane w cele 
działowe i indywidualne wybranych pracowników. Bieżące monitorowanie wyników daje 
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poczucie sensu pracownikom, którzy widząc efekty swoich działań, identyfikują się z firmą 
i chętniej angażują się w dodatkowe inicjatywy. 

W Kompanii Piwowarskiej strategia CSR jest rozpisana do 2020 roku, a co pół roku prze-
prowadzany jest monitoring osiągniętych wyników. Cele CSR są zintegrowane z celami biz-
nesowymi, co jednocześnie przekłada się na zysk i wizerunek firmy. Jednym z przykładów 
takich długofalowych celów jest kwestia oszczędzania wody potrzebnej do produkcji piwa. 
Jeszcze kilka lat temu wskaźnik zużycia wody był na poziomie bliskim 5 hl piwa/hl wody. 
Obecnie − dzięki wprowadzonym licznym innowacjom technologicznym i dbałości pracow-
ników − osiągnęliśmy poziom 2,74 hl wody/hl piwa, co plasuje Kompanię Piwowarską wśród 
najbardziej efektywnych browarów na świecie. 

A G-T: Wiem, że stosujecie ciekawe narzędzie mierzenia efektywności Waszych działań. 
Proszę opowiedzieć o nim. Czy było ono używane w tworzeniu strategii?
K R: Kluczowe w tworzeniu strategii jest wyznaczenie odpowiednich wskaźników umożli-
wiających mierzenie postępów. W ramach grupy SABMiller została stworzona platforma 
raportowania SAM (Sustainability Assessment Matrix), dzięki której możliwe jest zebranie 
danych z wszystkich obszarów i porównanie ich z wcześniejszymi okresami. To pozwala 
zobaczyć obszary do poprawy, a jednocześnie wskazuje projekty, które są najbardziej efek-
tywne i którymi warto się pochwalić w szerszym gronie. Choć cały proces zbierania danych 
jest dość pracochłonny, to jednak jest ważnym argumentem przy podejmowaniu decyzji, 
w którym kierunku rozwijać działania CSR firmy.

A G-T: Wróćmy do wątku angażowania różnych grup. Jesteście przykładem firmy, której 
udało się zaangażować Zarząd/wyższe kadry w spotkania opowiadające o strategii. Jak 
tego dokonaliście?
K R: W przypadku Kompanii Piwowarskiej to było proste zadanie, ponieważ strategia zo-
stała opracowana przez Grupę SABMiller, którego KP jest częścią, stąd wszystkie informa-
cje płynęły prosto od zarządu Grupy do prezesów w poszczególnych krajach. Na uwagę 
zasługuje fakt, że prezentacja nowej strategii najważniejszym interesariuszom Grupy była 
prowadzona przez członków zarządu, co zostało powielone w innych krajach, w tym rów-
nież w Polsce. Podczas spotkania zorganizowanego w Warszawie każde z 5 źródeł wzrostu 
nowej strategii było prezentowane przez odpowiedniego członka zarządu lub dyrektora 
działu. Takie kaskadowanie informacji wewnątrz organizacji przez przełożonych do pod-
władnych najlepiej przekłada się na włączenie strategii w działania operacyjne poszczegól-
nych zespołów w firmie. 

A G-T: Wiele się mówi, że strategia nie może być martwym dokumentem, zwłaszcza z per-
spektywy osób zatrudnionych w firmie. Co w takim razie można zrobić? Jak najlepiej do-
trzeć do pracowników/pracownic z komunikacją o strategii? Czy macie jakieś sprawdzone 
sposoby?
K R: W tak dużej firmie jak Kompania Piwowarska, zatrudniającej niemal 3 tys. pracowni-
ków, komunikacja wewnętrzna jest absolutnie kluczowa. Ważne jest dostosowanie narzędzi 
do różnych grup, bo np. do pracowników biurowych łatwiej dotrzeć drogą elektroniczną, 
a do pracowników w browarach przez przełożonych czy plakaty rozwieszone na terenie 
firmy. Wprowadzając nową strategię, znaleźliśmy jednak sposób, by dotrzeć do większości 
pracowników, rozdając etui do kart dostępowych. To niezbędny element poruszania się po 
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firmie, który każdy pracownik używa na co dzień. Nowe etui z niewielką karteczką poka-
zującą logo „Postaw na piwo” i 5 źródeł wzrostu przybliżyło pracownikom te informacje 
i umożliwiło przypomnienie sobie priorytetów dzięki jednemu zerknięciu na swój identyfi-
kator. Oczywiście przekaz ten wzmocniła cała gama innych narzędzi komunikacyjnych: od 
informacji w wewnętrznej sieci firmowej, maili i plakatów, przez serię artykułów w magazy-
nie firmowym, po spotkania z szefami działów czy prezentacje omawiane podczas spotkań 
zarządu z pracownikami. To tylko kilka przykładów, bo informacje o strategii zrównowa-
żonego rozwoju zostały na stałe wpisane w bieżące działania firmy i są np. elementem 
szkoleń wprowadzających dla nowych pracowników, a także pojawiają się przy okazji innych 
spotkań działowych.

Rysunek 2. Etui do kart dostępowych z informacjami o strategii  
zrównoważonego rozwoju

A G-T: A jak dotrzeć z komunikacją do in-
nych grup interesariuszy? U Was na pewno 
dużą rolę odgrywają społeczności lokalne. 
Prowadziliście dialog?
K R: Podczas wprowadzania nowej strategii 
zorganizowaliśmy spotkanie dla naszych 
najważniejszych interesariuszy, by poin-
formować o celach nakreślonych do 2020 
roku. Podczas prezentacji i dyskusji przy 
stołach tematycznych zebraliśmy ich opinie 
i rekomendacje dotyczące dalszych działań. 
Podobne spotkania odbyły się również we 
wszystkich naszych browarach, by zebrać 
opinie od osób tworzących społeczności 
lokalne. Co roku przy okazji wydania no-
wego raportu zrównoważonego rozwoju 
wysyłamy nasz raport do grona najważniej-
szych interesariuszy, z którymi prowadzimy 
bieżącą komunikację, pytając, jakie kwestie 
powinniśmy co roku włączyć do raportu. Spotykamy się z nimi również corocznie w 3 na-
szych browarach, podsumowując roczne działania i omawiając plany na przyszłość. 

A G-T: Patrząc z perspektywy czasu, co uznajesz za największy sukces w procesie pracy nad 
strategią?
K R: Po dwóch latach funkcjonowania tej strategii bardzo się cieszę, że mamy doskonałe 
wyniki i odnotowaliśmy znaczny postęp w osiągnięciu wyznaczonych celów. Wpisały się 
one na stałe w bieżące działania pracowników, dzięki czemu łatwiej jest je monitorować 
i dostosowywać do zmieniających się warunków biznesowych. Doskonała współpraca mię-
dzy działami pozwala nam też w stosunkowo krótkim czasie przygotowywać raporty zrów-
noważonego rozwoju, by dzielić się naszymi doświadczeniami z innymi firmami.

A G-T: A patrząc z drugiej strony − jakie były największe wyzwania związane z pracami nad 
nową strategią?
K R: Cały proces przebiegł dość sprawnie, choć jednym z wyzwań było zebranie całego ze-
społu, bo w obliczu bieżących obowiązków trudno było znaleźć termin dogodny dla wszyst-
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kich. zaangażowanie przedstawicieli różnych działów jednak było kluczowe w tym procesie, 
by dobrze zrozumieć potrzeby lokalne i dostosować do nich możliwości firmy. Wyzwaniem 
było też ustalenie priorytetów z długiej listy ważnych spraw, ale po przydzieleniu ról kon-
kretnym zespołom to zadanie okazało się wykonalne. 

A G-T: Na koniec takie przewrotne pytanie. Wymaga wiele pracy, czasu, zaangażowania − 
do czego tak naprawdę potrzebna jest strategia CSR?
K R: Dobrze opracowana strategia, której punktem wyjścia była analiza potrzeb zarówno 
biznesowych, jak i otoczenia firmy, bardzo ułatwia pracę, bo wyznacza kierunki działań, 
które są najbardziej efektywne dla wszystkich stron. Poprawia relacje z partnerami bizneso-
wymi i pozwala lepiej funkcjonować w społecznościach lokalnych. Stawia też pracowników 
w centrum zainteresowania, co poprawia atmosferę pracy i ich motywację do pracy zespo-
łowej oraz osiągania lepszych wyników biznesowych. Oczywiście, niezbędny jest stały mo-
nitoring zmieniającego się otoczenia firmy i coroczne dostosowywanie działań do nowych 
potrzeb społecznych. Ciekawe i ważne jest też ciągłe uczenie się od innych i nawiązywanie 
trwałych koalicji, które są w stanie osiągnąć znacznie więcej niż działanie w pojedynkę. 
Takim przykładem jest współpraca Kompanii Piwowarskiej w ramach związku Browary Pol-
skie, gdzie w sprawach odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu współpracujemy z naszymi 
konkurentami rynkowymi. 

A G-T: Co można poradzić firmom, które dopiero planują stworzyć i wdrożyć strategię CSR? 
Co robić? Czego unikać? Jak się przygotować?
K R: Pierwszym krokiem w procesie tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju jest zde-
finiowanie osób, które są niezbędne, by to sprawnie przeprowadzić. Ważne jest stworzenie 
zespołu, który będzie od początku współpracował i przedstawi rozmaite perspektywy zwią-
zane z pracą w różnych działach firmy. To pozwoli ustalić obszary, które powinniśmy wziąć 
pod uwagę w naszych planach. Następnie dobrze jest podejść do tego systemowo i zrobić 
analizę Celów zrównoważonego Rozwoju ONz z przyjrzeniem się, jak nasza firma może 
wpisać się w ich realizację. Pomocna jest też norma ISO 26000 jasno określająca obszary, 
które powinny zostać uwzględnione w strategii. Bieżące konsultowanie prac z zarządem po-
zwoli utwierdzić się w przekonaniu, że idziemy w dobrą stronę i mamy poparcie dyrekcji dla 
planowanych działań. Niezwykle istotne jest również wyznaczenie lidera tego procesu, by 
przeprowadzić go możliwie sprawnie. Jasne określenie zadań dla członków grupy roboczej, 
cykliczne spotkania, by podsumować bieżący etap prac, i dobre zgranie zespołu gwarantują 
doskonały efekt. złota rada? Myśleć pozytywnie i mieć oczy szeroko otwarte. 
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Rysunek 3. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ a strategia zrównoważonego rozwoju KP

firma SAbMiller jest zdecydowana  
wspierać realizację Celów Globalnych:
wszystkie źródła wzrostu określone
w programie Postaw na piwo pomogą
nam wnieść wkład w osiąganie głównych
Celów Globalnych.

Globalne Cele
Zrównoważonego rozwoju
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O długim i pracochłonnym procesie wypracowywania strategii od podstaw − z Magdaleną 
Rzeszotalską, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR Grupy Polpharma, rozmawia 
dr Agata Gruszecka-Tieśluk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Agata Gruszecka-Tieśluk: Zacznijmy od samego początku. Strategia Społecznej Odpowie-
dzialności Polpharma została przyjęta w 2014 roku, choć historia Waszego społecznego 
zaangażowania sięga początków 2000 roku. Skąd wypłynęła potrzeba przygotowania ta-
kiego dokumentu?
Magdalena Rzeszotalska: Od wielu lat realizowaliśmy mnóstwo inicjatyw w różnych ob-
szarach społecznej odpowiedzialności biznesu − od ochrony środowiska po ogólnopolskie 
kampanie profilaktyczne. Po publikacji pierwszego raportu znacznie wzrosła świadomość 
zarówno naszych pracowników, jak i otoczenia. Pojawiało się coraz więcej pomysłów i no-
wych inicjatyw, w które mogliśmy się angażować. W pewnym momencie dostrzegliśmy, że 
musimy spojrzeć bardziej strategicznie i w poukładany sposób dobierać nowe inicjatywy. 
Od lat wiedzieliśmy, że chcemy mieć strategię CSR, decyzja ta miała być jednak świadoma 
i przemyślana. Nie interesowało nas stworzenie dokumentu na papierze − pragnęliśmy, żeby 
strategia była faktycznym odzwierciedleniem naszego podejścia, a jednocześnie zobowiąza-
niem wobec interesariuszy. 

Do tego wszystkiego potrzebowaliśmy jednak osiągnąć odpowiednią dojrzałość jako 
organizacja.

Wywiad z Magdaleną Rzeszotalską

Małymi krokami  
do wielkiego celu

9
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A G-T: Dojrzewanie wymaga czasu. Powiedz, jak długo trwały prace przygotowawcze do 
przyjęcia tej strategii? 
M R: świadomi wagi, jaką strategia CSR będzie miała dla nas i interesariuszy, musieliśmy 
wewnętrznie dobrze przygotować się do tego procesu. Samo konstruowanie kształtu stra-
tegii trwało kilka miesięcy, ale dodatkowo daliśmy sobie czas na zbudowanie świadomości 
i wewnętrzne dyskusje. Czas, jaki przeznaczyliśmy na wewnętrzne przekonanie się do osta-
tecznego kształtu strategii, to też moim zdaniem swego rodzaju wyraz naszej odpowiedzial-
ności − stworzenie strategii CSR to duża decyzja i duże zobowiązanie. Ostatecznie − udało 
się! Podjęliśmy decyzję i zakasaliśmy rękawy. W różnorodnych spotkaniach i warsztatach 
regularnie brało udział blisko 40 osób, z których około 10 było zaangażowanych od począt-
ku do końca. 

A G-T: No właśnie, a jak krok po kroku wyglądał proces przygotowania tej strategii? Jeste-
ście przykładem polskiej firmy, która tworzyła strategię od samego początku, nie adaptu-
jąc jej z zagranicy. 
M R: Tak, w naszym przypadku nie ma mowy o dostosowaniu strategii zagranicznej, tylko 
o tworzeniu od podstaw dokumentu, budowanego na tym, co już osiągnęliśmy, ale także 
w założeniu wnoszącego nową wartość do organizacji. Na początku zdecydowaliśmy, że 
proces przeprowadzimy we współpracy z doradcą zewnętrznym. zaczęliśmy więc od wyboru 
odpowiedniego i doświadczonego doradcy, który rozumie naszą organizację. 

Potem stworzyliśmy zespół wewnętrzny i wybraliśmy kluczowe założenia dotyczące 
strategii, czyli ma to być dokument, który odzwierciedli naszą rozbudowaną działalność 
CSR, ale nada jej priorytety. Dokument, który będzie prawdziwy − stworzony w wyniku roz-
budowanego dialogu wewnętrznego i zewnętrznego, a także ambitny, wyznaczający nową 
jakość w planowaniu i zarządzaniu CSR.

Rozpoczęliśmy od gruntownej analizy branży, m.in. strategii innych firm zarówno na 
rynku polskim, jak i zagranicznym. Okazało się, że nie ma zbyt wielu firm w branży, które 
skonstruowały konkretną i ambitną strategię − rzadko kiedy wychodziły poza okrągłe zobo-
wiązania mówiące o tym, że dołożą wszelkich starań, żeby w jakimś obszarze było lepiej. 
Spojrzeliśmy też szerzej na trendy i wyzwania w branży. Ostatnim etapem analizy było rze-
telne przyjrzenie się naszej organizacji z perspektywy CSR i opracowanie analizy SWOT.

ETAP 0

PRZyGOTOWANIE  
I EDUKACJA

ETAP 1 

STRATEGICZNA 
DIAGNOZA CSR

ETAP 2

ANALIZA  
KLUCZOWyCH 
TEMATÓW

ETAP 3

OBSZARy  
I CELE  
STRATEGII

ETAP 4 

DEFINICJA  
PLANU  
INICJATyW  
I WSKAŹNIKÓW

ETAP 5 

DEFINICJA  
ZAŁOŻEŃ  
REALIZACyJNyCH

ETAP 6 

KOMUNIKACJA 
CSR

PRZyGOTOWANIE ANALIZA DZIAŁAŃ PLANOWANIE STRATEGICZNE KOMUNIKACJA

Rysunek 1. Strategia w Polpharma – krok po kroku

W kolejnym kroku przygotowaliśmy listę ważnych zagadnień, która była przedmiotem 
pracy podczas dialogu wewnętrznego i zewnętrznego. Chcieliśmy objąć wszystkie kwestie 
ważne dla nas – Grupy Polpharma, naszych interesariuszy, trendów w branży, ale także 
odnieść się do już istniejących zasad i wytycznych, np. Celów zrównoważonego Rozwoju 
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(SDGs). Ta lista była punktem wyjścia w procesie analizy istotności, który w zestawieniu 
z analizą SWOT wskazał nam kluczowe zagadnienia, jakie powinny znaleźć się w naszej 
strategii.

Rysunek 2. Zidentyfikowane Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) 

Następnie te zagadnienia zaczęliśmy grupować i układać tak, aby powstał spójny mo-
del. Ostatecznie strategia to trzy obszary i 14 konkretnych zobowiązań, do których stwo-
rzyliśmy listę konkretnych mierników. Do tak opracowanej ramy poszczególne już zespoły 
budowały plan inicjatyw. W efekcie udało nam się wypracować strategię CSR opartą na 3 
filarach, w których zawarliśmy 14 kluczowych zobowiązań, popartych 43 konkretnymi mier-
nikami sukcesu. No cóż, to był naprawdę długi i złożony proces!
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Rysunek 3. Trzy filary Strategii Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma na lata 2015−2018 

A G-T: Prowadziliście dialog? Na jakim etapie? Jakie były oczekiwania interesariuszy?
M R: Dialog z interesariuszami zewnętrznymi przeprowadziliśmy na etapie wyboru kluczo-
wych zagadnień, które powinniśmy uwzględnić w strategii. zdecydowaliśmy się zorganizo-
wać po raz pierwszy panel interesariuszy, podczas którego pracowaliśmy z przedstawicielami 
instytucji, organizacji biznesowych, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych. 
To była bardzo ciekawa, a jednocześnie burzliwa dyskusja. Okazało się, że oczekiwania są 
bardzo różne. Ostatecznie udało nam się po kilku godzinach prac wybrać wspólnie listę 
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kluczowych tematów. To było bardzo pouczające spotkanie dla nas. zobaczyliśmy, jak różną 
perspektywę i różne oczekiwania mają nasi interesariusze. 

Poza tym, a może przede wszystkim, przeprowadziliśmy szereg warsztatów wewnętrz-
nych z przedstawicielami wielu działów naszej firmy. Oprócz grupy kluczowych osób two-
rzących zespół pracujący nad strategią często na warsztaty i spotkania robocze zaprasza-
liśmy dodatkowych ekspertów wewnętrznych. Bardzo ważnym elementem była walidacja 
z kierownictwem oraz uzgodnienie celów i mierników – sporo czasu na to poświęciliśmy, ale 
uważam, że było warto. Dzięki temu wszyscy czujemy, że to nasza wspólna strategia, a nie 
dokument dla menedżera odpowiadającego za CSR. Moim zdaniem to kluczowy element 
potrzebny później już w procesie implementacji. 

Co ważne, od 2016 roku nasi kierownicy mają inicjatywy w obszarze CSR wpisane w rocz-
ne cele, dzięki czemu za realizację strategii odpowiadamy wszyscy.

A G-T: A jakie były największe wyzwania związane z pracami nad nową strategią? Z tego, 
co pamiętam, długo szukaliście dobrego ujęcia Waszych trzech priorytetowych obszarów. 
M R: Oj tak, wyzwań było sporo! Pierwsze wyzwania pojawiły się przy podziale prowadzo-
nych przez nas działań CSR pomiędzy filary strategii. Filary miały rozdzielać działania w spo-
sób logiczny i jasny. Gdzie umieścić wspieranie innowacyjności? W jaki sposób stworzyć 
zobowiązanie dotyczące innowacyjności, której efekty z założenia nie mogą być przewi-
dywalne? Kolejny przykład − Naukowa Fundacja Polpharmy, która działa zarówno na rzecz 
edukacji, wspierania naukowców, jak i na rzecz społeczności: wspierania przestrzegania za-
leceń terapeutycznych. Gdzie ją umieścić?

Albo inny przykład: do którego filaru ma być przyporządkowana np. edukacja lekarzy 
w zakresie przestrzegania zaleceń terapeutycznych? Dzień Otwarty – który łączy działania 
prorodzinne, dobrosąsiedzkie i ekologiczne? Prawda jest taka, że od lat działamy komplek-
sowo i przekrojowo, na styku sformułowanych filarów Strategii. 

Kolejna rzecz to konstrukcja zobowiązań i mierników – tutaj naprawdę każde słowo ma 
znaczenie! Nie znaleźliśmy zbyt wielu przykładów konkretów, którymi mogliśmy się zainspi-
rować − ani w strategiach branżowych, ani w strategiach wielkich firm międzynarodowych. 
zaczynaliśmy od czystej kartki, ale dzięki temu mogliśmy stworzyć jeszcze bardziej „nasze” 
zobowiązania i mierniki.

Chcieliśmy, żeby zobowiązania były konkretne i realne, mierzalne i ambitne. Przepro-
wadziliśmy szereg warsztatów z przedstawicielami kluczowych z punktu widzenia strategii 
obszarów: BHP, etyki i compliance, innowacji, jakości, fundacji korporacyjnej. Ostateczne 
brzmienie mierników było przedmiotem licznych dyskusji i modyfikacji.

Tak jak wcześniej mówiłam − każde słowo ma znaczenie. Wszystkie zobowiązania mu-
siały być głęboko przemyślane, przepracowane i zaakceptowane zarówno przez kierowni-
ków działów, jak i kierownictwo firmy.Pojawiły się obawy związane z możliwością realizacji 
zobowiązań, musieliśmy wyważyć cele tak, żeby były zarówno ambitne, jak i możliwe do 
spełnienia. Nie jest sztuką zobowiązać się do utrzymania status quo. My chcieliśmy pójść 
dalej, ambitniej.

A G-T: Powiedziałaś o licznych wyzwaniach. A co uznajesz za największy sukces w tym 
procesie?
M R: Przede wszystkim to, że stworzyliśmy naprawdę dobrą strategię! Jest to olbrzymi krok 
w rozwoju firmy, podejściu do zarządzania CSR i realizowania działań CSR. To także napraw-
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dę duży skok jakościowy w zarządzaniu CSR. Nasz ostatni Raport Społecznej Odpowiedzial-
ności oparliśmy właśnie na konstrukcji strategii CSR. 

W wyniku prac nad strategią CSR równolegle rozpoczęliśmy drugi ważny i duży projekt 
– zrównoważony Łańcuch Dostaw. Doszliśmy do wniosku, że nie możemy skupić się jedynie 
na odpowiedzialności społecznej tylko tam, gdzie widnieje szyld „Polpharma”. zaczęliśmy 
opracowywać Kodeks postępowania Dostawców, ponieważ do odpowiedzialności podcho-
dzimy kompleksowo i głęboko. 

Od wszystkich naszych dostawców, niezależnie od kraju ich pochodzenia, oczekujemy 
stosowania zasad postępowania zawartych w Kodeksie postępowania Dostawców Grupy 
Polpharma. Ten kodeks postępowania obejmuje zagadnienia dotyczące etyki, warunków 
i bezpieczeństwa pracy, jakości produktów, ochrony środowiska i prowadzenia badań. Jest 
pierwszym krokiem i przyczynkiem do ciągłego doskonalenia całego łańcucha dostaw Gru-
py Polpharma, a jego przestrzeganie stanowi ważne kryterium oceny i doboru dostawców 
do współpracy.

Sam proces pracy nad strategią był dla nas inspiracją do zajęcia się tym tematem. Takich 
przykładów można podać jeszcze więcej. 

A G-T: A teraz takie przewrotne pytanie: do czego potrzebna jest strategia z punktu wi-
dzenia Twojej pracy? A z punktu widzenia innych pracowników/pracownic? Czy strategia 
ułatwia działania (daje legitymizację), czy raczej sprawia, że trudniejsze jest elastyczne 
reagowanie na to, co się dzieje na rynku? 
M R: Strategia to przede wszystkim ogromne ułatwienie organizacyjne. Wszystkie ważne 
dla nas kwestie są poukładane i porozdzielane pomiędzy poszczególne osoby. Wiemy, do 
czego dążymy i kiedy chcemy to osiągnąć. Możemy świadomie przyczyniać się do realizacji 
Celów zrównoważonego Rozwoju. A wewnętrznie – zdecydowanie tak, strategia daje legi-
tymizację działania.

A G-T: Co można poradzić firmom, które dopiero planują stworzyć i wdrożyć strategię 
zrównoważonego rozwoju? Czy z perspektywy czasu masz takie złote rady: co robić/czego 
unikać? Jak się przygotować?
M R: Na pewno warto mieć świadomość, że jest to bardzo złożony koncepcyjnie i organi-
zacyjnie proces, angażujący wiele działów i interesariuszy zewnętrznych. Sam dokument 
strategii to tylko wierzchołek góry lodowej – stoją za tym liczne warsztaty, dialog z interesa-
riuszami zewnętrznymi, praca zespołowa, koncepcyjna, spotkania, konsultacje, negocjacje, 
przekonywanie wewnętrznych sceptyków i rozdzielanie odpowiedzialności za realizację. 
W naszym przypadku, dzięki postawieniu na jakość, stworzyliśmy pionierską strategię CSR 
pod względem jej treści, połączenia ze strategią biznesową i zrównoważonym Łańcuchem 
Dostaw. 

Warto poświęcić czas na wszystkie etapy i nie pomijać żadnych elementów procesu two-
rzenia strategii. Taki proces odpowiednio przeprowadzony to zmiana w organizacji, a wia-
domo, że zmiany trzeba wprowadzać z wizją, ale jednocześnie mając poparcie ludzi. To 
wydłuża proces, lecz zwiększa szanse na sukces w realizacji zaplanowanych działań, a o to 
przecież nam chodzi – abyśmy działali efektywniej biznesowo, zwiększając nasz pozytywny 
wpływ na otoczenie. 
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O czym warto pamiętać, przygotowując strategię społecznej odpowiedzialności – na podstawie doświadczeń 
Grupy Polpharma

To bardzo złożony koncepcyjnie i organizacyjnie proces, angażujący wiele działów 
i interesariuszy zewnętrznych

Sam dokument strategii to tylko wierzchołek góry lodowej – pozostałą jej częścią są 
liczne warsztaty, dialog z interesariuszami zewnętrznymi, praca zespołowa, koncepcyjna, 
spotkania, konsultacje, negocjacje, przekonywanie wewnętrznych sceptyków i rozdzielanie 
odpowiedzialności za realizację

Dzięki postawieniu na jakość stworzyliśmy pionierską strategię CSR pod względem jej 
treści, połączenia ze strategią biznesową i zrównoważonym Łańcuchem Dostaw

Jednym z kluczowych czynników sukcesu był wybór odpowiedniego doradcy, który swoją 
wiedzą i doświadczeniem wsparł proces wielkiej zmiany w naszej organizacji

Kluczem jest aktywne zaangażowanie menedżerów – to musi być wspólny proces!
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Wywiad z Rafałem Pasieką,

Strategia to logiczna 
konsekwencja działań

10

O wieloaspektowym zaangażowaniu w proces tworzenia strategii CSR z Rafałem Pasieką, 
Dyrektorem Wykonawczym ds. Marketingu w PKN ORLEN  rozmawia dr Agata Gruszecka-
-Tieśluk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Agata Gruszecka-Tieśluk: Idea społecznej odpowiedzialności jest obecna w Waszej firmie 
już od długiego czasu. Należycie także do pionierów strategicznego myślenia o CSR. Cof-
nijmy się zatem w czasie. Jakie motywacje przyświecały Wam w tworzeniu strategii CSR? 
Skąd w ogóle wziął się pomysł na stworzenie tego dokumentu? 
Rafał Pasieka: Strategia CSR i prowadzone w jej ramach projekty stanowią logiczną konse-
kwencję i kontynuację działań społecznych prowadzonych przez Grupę Kapitałową ORLEN. 
Jej fundamentem są nasze wartości: odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia, niezawod-
ność. Przyjęliśmy założenie, że „wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny 
z interesami otoczenia oraz opierać się na zrównoważonym i odpowiedzialnym korzystaniu 
z zasobów”. W praktyce oznacza to, że w procesie powstawania projektów biznesowych 
uwzględniane są zasady społecznej odpowiedzialności. W strategii CSR wskazaliśmy od-
noszące się do wartości cele strategiczne oraz mierniki pozwalające monitorować poziom 
wdrożenia wartości w kluczowych obszarach. Motywacją do jej stworzenia była także chęć 
inspirowania pracowników do poszukiwania nowych pomysłów oraz innowacyjnych roz-
wiązań. Przyświecała nam zatem idea, aby to, co robi każdy z nas, miało swoje konkretne 
odzwierciedlenie w codziennej pracy. Wartości nie są dzięki temu tylko hasłami, ale mają 
formę konkretnych zadań czy projektów.
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A G-T: A w jaki sposób zaangażować czy może najpierw − przekonać zarząd do samego 
dokumentu? Czy w Waszym przypadku była to inicjatywa odgórna czy raczej oddolna?
RP: W PKN ORLEN był to spójny proces. z jednej strony pracownicy zaangażowani i prze-
konani do potrzeby stworzenia strategii CSR, z drugiej zarząd zainteresowany powstaniem 
takiego dokumentu i włączony w jego tworzenie. Sądzę, że miał na to wpływ fakt, że dzia-
łania społeczne w PKN ORLEN mają długą tradycję i tak naprawdę nie musieliśmy tworzyć 
niczego nowego. Po prostu zweryfikowaliśmy to, co było robione do tej pory, dokonaliśmy 
zmian wynikających z rozwoju firmy i zmieniających się potrzeb otoczenia oraz celów, jakie 
chcemy osiągnąć. Dodam, że w okresie pracy nad strategią powstał także Komitet Rady 
Nadzorczej ds. CSR. 

Bardzo ważna jest także spójność ze strategią biznesową. Strategia CSR, wspierając 
biznes, buduje poczucie współodpowiedzialności za realizację celów biznesowych i spo-
łecznych Grupy ORLEN. Pozwoliła na uporządkowanie i ilościowe ujęcie realizowanych róż-
norodnych działań społecznych oraz wskazanie innowacyjnych projektów i inicjatyw wspie-
rających biznes. A jednocześnie pozwalających efektywnie, w sposób praktyczny wdrażać 
wartości. z kolei zdefiniowanie mierzalnych celów CSR pozwala analizować i oceniać efekty 
płynące z tych działań dla koncernu i otoczenia.

A G-T: Jakie były największe wyzwania związane z pracami nad pierwszą strategią CSR? Co 
stanowi największym sukces w tym procesie?
RP: Wielkość firmy, jej zasięg terytorialny i wynikająca z tego różnorodność realizowanych 
projektów to było prawdziwe wyzwanie. Poza tym − co standardowo kojarzy się ze społecz-
ną działalnością biznesu − przeanalizowaliśmy liczne działania o charakterze społecznym, 
aby sporządzić „diagnozę” stanu wyjściowego. Największy sukces to zaangażowanie na-
szych interesariuszy, w tym pracowników, którzy tę strategię tworzyli bądź mieli wpływ na 
jej kształt.

A G-T: A jakim wyzwaniom stawialiście czoło w przypadku kolejnej strategii? Jakie zasad-
nicze zmiany wprowadziliście w stosunku do pierwszego dokumentu?
RP: W minionych latach nasze działania w obszarze CSR opieraliśmy na poszczególnych 
projektach w różnych obszarach. Ten system był efektywny z punktu widzenia konkretnych 
działań, nie pozwalał jednak na precyzyjne ich mierzenie w skali całej firmy. Co oczywiste, 
nie było też możliwe określenie jednolitych priorytetów dla całej Grupy ORLEN. Teraz mamy 
absolutną pewność, które grupy interesariuszy mają znaczenie kluczowe i jakie projekty 
mają największy wpływ na nas i nasze otoczenie. 

A G-T: Wcześniej mówiliśmy o zaangażowaniu pracowników. Jak najlepiej dotrzeć do pra-
cowników z komunikacją o strategii? 
RP: Najważniejsze jest zaangażowanie w pracę nad strategią, a później w jej realizację. W na-
szym przypadku była to praca z kilkudziesięcioma koordynatorami ze wszystkich obszarów 
firmy i spółek Grupy ORLEN, którzy z kolei pracowali ze swoimi koleżankami i kolegami. 
W naturalny sposób promowali więc ideę stworzenia strategii i jej założenia. zorganizowa-
liśmy wiele bezpośrednich spotkań, warsztatów, korzystaliśmy z intranetu, wewnętrznych 
mediów. Wartość dodaną stanowił fakt, że od wielu lat wydajemy raporty CSR. Jest więc gru-
pa pracowników zaangażowanych w zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, co 
znalazło swoje odzwierciedlenie w pracy nad strategią CSR. 
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A G-T: A jak dotrzeć do innych grup interesariuszy? Które Wy uznaliście za najważniejsze?
RP: Bardzo precyzyjnie określiliśmy te grupy w naszej strategii. Co rok umieszczamy też 
mapę interesariuszy w raportach − kiedyś CSR, a od dwóch lat zintegrowanych. Co rok też 
weryfikujemy tę mapę razem z naszymi interesariuszami.

Rysunek 1. Strategia ORLEN. Napędzamy przyszłość  Źródło: PKN Orlen

Główne elementy strategii CSR PKN ORLEN są ogólnodostępne. Każdy zainteresowany 
może zapoznać się z nimi na naszej stronie internetowej. Wielokrotnie mieliśmy też okazję, 
aby prezentować strategię podczas spotkań, seminariów, warsztatów. Robimy to chętnie, 
bo po pierwsze dzielimy się dobrymi praktykami, po drugie jest to okazja do bezpośredniej 
rozmowy  z interesariuszami.

A G-T: Co można poradzić firmom, które dopiero planują stworzyć i wdrożyć strategię 
zrównoważonego rozwoju? Czy z perspektywy czasu macie takie „złote rady”?
RP: Trudno o złote rady, bo każda firma jest inna, ma inne grono interesariuszy, cele, zakres 
wpływu. Dobrym rozwiązaniem wydaje się poprzedzenie pracy nad strategią przeglądem 
projektów już w firmie realizowanych. z pewnością niezbędne jest określenie dla kogo tę 
strategię tworzymy i jakie efekty chcemy osiągnąć. Bazą do tej pracy powinny być podsta-
wowe zadania biznesowe stojące przed firmą. Trzeba też pamiętać, że strategia CSR zawiera 
w sobie aspekty ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i odpowiednio wyważyć te obsza-
ry.
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Dlatego ważnym elementem jest właściwe dobranie członków zespołu czy grupy, która 
z dużym zaangażowaniem pracuje nad strategią. Dodatkową wartością jest włączanie w za-
dania związane z opracowaniem strategii pozostałych pracowników. Należy także pamiętać 
o znaczeniu dialogu z pracownikami oraz pozostałymi interesariuszami. Po ustaleniu prio-
rytetów przychodzi czas na konkretne projekty, zasady ich wdrażania, oczekiwane efekty, 
ale także i mierniki.

wizja i priorytety strategiczne

Obszar strategiczny ORGANIZACJA OTOCZENIE BLISKIE OTOCZENIE DALEKIE

Budujemy relacje Kształtujemy postawy Przewodzimy zmianom

Wizja Jesteśmy dobrym, odpo-
wiedzialnym pracodawcą, 
który stawia na wzajemne 
zaufanie, zaangażowanie 
i efektywność pracowników, 
dbając o ich bezpieczeństwo 
oraz wspierając zachowanie 
równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym i prywatnym

Rozwijamy wrażliwość spo-
łeczną naszych partnerów 
biznesowych – klientów, 
kontrahentów, społeczno-
ści lokalnych, dostawców, 
akcjonariuszy

Realizujemy Strategię 
Koncernu i promujemy 
innowacyjność, wyznaczając 
najwyższe standardy branżo-
we w zakresie etyki biznesu 
i ochrony środowiska

Priorytety  
strategiczne 
w ramach 
obszaru 

•  Bezpieczeństwo pracow-
ników

•  zarządzanie rozwojem 
i różnorodnością

•  Life balance i zaangażowa-
nie społeczne pracowników

•  Wizerunek odpowiedzial-
nej spółki

•  Angażowanie interesa-
riuszy

•  zaangażowanie społeczne

•  Odpowiedzialny rozwój
•  Etyczne przywództwo
•  Nowe obszary biznesowe 

i innowacyjność

Odpowiedzialność, Rozwój, 
Ludzie, Energia, Niezawodność

Odpowiedzialność, Ludzie, 
Energia, Niezawodność

Odpowiedzialność, Ludzie, 
Rozwój

Rysunek 2. Wizja i priorytety strategiczne PKN ORLEN,  Źródło: PKN Orlen
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III. wYbRANE 
ASPEKTY  
STRATEGICZNEGO 
POdEJśCIA  
dO CSR
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W rozdziale tym w punktowy sposób ujęta została specyfika zaangażowania, komunikacji 
i edukacji różnych grup interesariuszy. W tekście wprowadzającym Marzena Strzelczak wy-
mienia „elementy obowiązkowe” w komunikacji, m.in.: spójny i adekwatny cel, zaangażo-
wanie interesariuszy na kolejnych etapach, wykorzystanie różnych kanałów komunikacji. 

Kwestię komunikacji z dostawcami porusza w swoim tekście dr Agata Rudnicka, z kolei 
dr Marta Karwacka ostrzega, że o konsumentach nie można zapominać, zwłaszcza w przy-
padku SMART Consumers. A jak do nich dotrzeć? Może właśnie dzięki opowieściom? – do 
czego, podając liczne przykłady, przekonuje Agnieszka Siarkiewicz. 
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Marzena Strzelczak

Jak komunikować  
strategie CSR1

1

Podstawą tworzenia i wdrażania strategii odpowiedzialności społecznej organizacji po-
winno być uwzględnienie zaangażowania interesariuszy na różnych etapach i poziomach 
jej realizacji, od koncepcji po ewaluację.

Niestety, organizacje często przypominają sobie o dialogu i włączeniu interesariuszy do-
piero, przygotowując raport CSR czy też przy okazji komunikacji o realizowanych projektach. 
Nieraz zresztą, o ironio, w zamyśle prospołecznych, odpowiadających na istotne – zdaniem 
firmy – wyzwania społeczne. I tak od czasu do czasu powracają dyskusje dotyczące tego, czy 
CSR to PR. Pojawiają się wówczas zarzuty pozorowanej społecznej odpowiedzialności orga-
nizacji, opartej na komunikacji prowadzonej wyłącznie z myślą o wizerunku firmy, skupio-
nej na tematach, które mogą ten wizerunek na przykład „ocieplić” (jak oceniane są często 
działania charytatywne). Nie zaś realizacji działań społecznie odpowiedzialnych wspierają-
cych istotne kwestie społeczne, związane z działalnością firmy, w dialogu i w relacjach z jej 
interesariuszami. Jak więc efektywnie komunikować strategiczne podejście do CSR, aby być 
wiarygodnym?

1  W przypadku tego tekstu słowo „strategia” będzie używane bardzo szeroko – mając na myśli zarówno dokument 
spajający działania z zakresu CSR, jak również strategiczne podejście do CSR w firmie. 
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Cel spójny i adekwatny
zacznijmy od celu i tematyki działań podejmowanych w ramach strategii odpowiedzialnego 
biznesu. Firma farmaceutyczna zajmująca się kwestiami zdrowotnymi, bank angażujący się 
w promowanie przedsiębiorczości czy wreszcie firma spożywcza promująca dobre nawyki 
żywieniowe są wiarygodne. Jasne jest bowiem, czemu podejmują dany temat, jednocześnie 
możemy oczekiwać, że wiedzą też więcej niż inni, na czym ów problem polega. Widoczny 
jest związek między celami ich działań CSR a przedmiotem działalności, choć wcale nie musi 
być on bardzo oczywisty. 

I tak od kilku lat firmy z różnych branż angażują się we wspieranie start-upów. To aktyw-
ność w istocie rozwojowa nie tylko dla start-upów, ale także dla dużego biznesu. Czasem 
pomysły maleńkich organizacji prowadzą do innowacyjnych rozwiązań w korporacjach lub 
też mogą być źródłem dodatkowego zysku dla dużego biznesu. Niezależnie od modelu biz-
nesowego, wsparcie trendu, którym jest rozwój start-upów, ma znaczenie dla zmiany w na-
szym otoczeniu społeczno-ekonomicznym i jest działaniem społecznie odpowiedzialnym.

Tego właśnie oczekuje od biznesu otoczenie − 80% respondentów światowego badania 
Edelman Trust Barometer2 uważa, że biznes obok generowania zysków powinien przyczy-
niać się do rozwiązywania problemów społecznych i ekonomicznych. W każdym z krajów 
oczekiwania i specyficzne priorytety są inne, w Polsce najwięcej wskazań uzyskały kwestie 
zdrowotne (podobnie jak w USA). Natomiast zaangażowanie firmy − gdy problem, którym 
chce się zająć, jest trudny i wielowymiarowy, np. dotyczący budowania zaufania społecz-
nego − może oznaczać, przynajmniej w pierwszym etapie, chociażby wprowadzenie go do 
debaty publicznej. Cel działań społecznie odpowiedzialnych organizacji − czyli to, co kluczo-
we − powinien być spójny z jej misją i długofalową strategią. Dzięki temu organizacja, która 
go podejmie, będzie nie tylko bardziej wiarygodna, lepiej przygotowana (bo ma wiedzę 
i doświadczenie w tej dziedzinie), ale też wzmocni swoją pozostałą aktywność.

Niemniej komunikacja jest nieodzownym elementem działań CSR, w szczególności 
działań edukacyjnych prowadzonych przez firmy. I firmy chętnie je podejmują3. Jak więc 
edukować i komunikować, nie narażając się na zarzuty odwracania uwagi interesariuszy 
od tematów istotnych w kontekście działalności biznesowej organizacji? zakładając, że cel 
aktywności CSR jest spójny i adekwatny do profilu organizacji?

Interesariusze naszą siłą 
Po pierwsze, pamiętajmy o podstawach, a więc włączaniu interesariuszy do procesu two-
rzenia koncepcji działań istotnych dla organizacji, w tym działań edukacyjnych. Dzięki temu 
nie tylko zyskamy ich zaangażowanie, ale też wydatnie zwiększymy prawdopodobieństwo, 
że nasze działania będą po prostu lepsze. Bardziej innowacyjne, bardziej dopasowane do 
potrzeb naszych i naszego otoczenia, a także lepiej komunikowane. 

Takie podejście powinno charakteryzować wszystkie dojrzałe społecznie organizacje. 
Są też branże, w których jest ono koniecznym warunkiem prowadzenia biznesu, tak jak 

2  http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/global-results/ (dostęp: 
25.10.2016). 
3  Dobrze pokazał to sukces najnowszego projektu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Edukacyjne działania biznesu. 
Lista najbardziej znaczących inicjatyw”. Mimo wakacyjnego okresu, w którym ruszył nabór praktyk, zgłoszono blisko 300 
inicjatyw.
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np. w sektorze wydobywczym. Tu dialog z interesariuszami, stała, trwała komunikacja są 
warunkami uzyskania społecznego przyzwolenia, „licencji na działanie”. Warto przy tym 
skorzystać ze sprawdzonych form i metod angażowania interesariuszy, jak np. standardu 
AA 1000 czy też wytycznych OECD dla sektora wydobywczego, które mają wyznaczać naj-
lepsze praktyki dla przedsiębiorstw w zakresie angażowania interesariuszy oraz komunika-
cji i dialogu społecznego (zaprezentowane w październiku 2016 roku przez Ministerstwo 
Rozwoju)4. Jednym z najistotniejszych zaleceń OECD w tym zakresie jest włączenie działań 
komunikacyjnych w systemy decyzyjne i procesy zarządzania ryzykiem firm wydobywczych, 
a więc integrowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa z jego działalnością 
biznesową. Polskie firmy w okresie boomu łupkowego w naszym kraju kilka lat temu poka-
zały, że potrafią skutecznie takie procesy realizować, biorąc na siebie ciężar komunikacji te-
matu bardzo trudnego, budzącego wiele kontrowersji i niepokojów społecznych. Sporo jest 
też przykładów, które świadczą o tym, jak nawet niewielkie lokalne społeczności skutecznie 
mogą zablokować plany inwestycyjne ogromnych firm. Bo zabrakło dialogu, komunikacji 
i włączenia interesariuszy do przedsięwzięcia.

Pamiętajmy o pracownikach i pracownicach
Po drugie, nie zapominajmy, że zarządzanie relacjami z interesariuszami zaczyna się we-
wnątrz organizacji. Slogan o tym, że najlepszymi ambasadorami firmy są jej pracownicy, 
jest chętnie przywoływany w komunikacji. Niestety, równie często zapominany w praktyce. 
Jak pokazują badania, w tym m.in. wspomniany wcześniej ostatni Edelman Trust Barome-
ter, biznesowi wierzymy bardziej niż rządom (wyjątkiem są kraje azjatyckie i Rosja, gdzie 
tendencja jest odwrotna; w Polsce − mimo generalnie niskiego poziomu zaufania − zasada 
większego zaufania do biznesu także obowiązuje, różnica jest dwukrotna: 38% vs 19% za-
ufania do rządu). 

Najbardziej ufamy jednak pracownikom firm, a nie ich prezesom. I to w odniesieniu nie 
tylko do zagadnienia relacji pracowniczych i relacji z konsumentami (tu zdecydowanie za-
ufanie do pracowników dwukrotnie przewyższa zaufanie do kadry menedżerskiej, a nawet 
przedstawicieli NGO czy akademików), ale także w kwestiach wyników finansowych (zda-
wałoby się obiektywnie przedstawianych w osobnych raportach) bądź w sytuacjach kryzyso-
wych. To samo badanie pokazuje też, że najmniej wiarygodnym przedstawicielem firmy jest 
jej rzecznik. Warto mieć to na uwadze na etapie tworzenia strategii komunikacji i projektów 
CSR. Pamiętajmy więc o pracownikach naszej organizacji, zanim zadbamy o komunikację 
zewnętrzną. Dopilnujmy, aby wiedzieli, jakie działania są podejmowane, rozumieli cel tych 
działań i znali ich efekty końcowe. Wszytko po to, aby stali się rzeczywistymi ambasadorami 
idei społecznej odpowiedzialności w naszej firmie. 

Wiele kanałów i narzędzi
I wreszcie ostatni element konieczny dla powodzenia komunikacji strategii CSR. Planując 
działania komunikacyjne, musimy uwzględniać całe spectrum kanałów i narzędzi komuni-
kacji. Od stron korporacyjnych stron www, przez spotkania bezpośrednie, raporty CSR i ran-

4  https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/miedzynarodowa-konferencja-odpowiedzialny-rozwoj-odpowiedzialny-
biznes/ (dostęp: 25.10.2016). 
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kingi, wreszcie kampanie społeczne. Nie ma jednego doskonałego kanału komunikacji, tak 
jak nie ma jednego profilu adresatów naszej komunikacji. 

Biorąc za przykład konsumentów –„Barometr CSR”5 wymienia sześć profili konsumenc-
kich, różniących się między sobą podejściem do działań CSR. Każda z tych grup ma specyficz-
ne cechy i potrzeby, w tym tak istotne, jak wartości i styl życia. Nie ma więc jednej skutecznej 
strategii komunikacji, która może trafić do wszystkich. Bo „ogół społeczeństwa” jest bardzo 
zróżnicowany. To, co pewne, to siła internetu i mediów społecznościowych. Edelman Trust 
Barometer pokazuje, że najczęściej wymienianym źródłem informacji są nasze poszukiwa-
nia w internecie, kolejno: telewizja i media społecznościowe. Przy czym aż 75% decyzji zaku-
powych, opinii o produktach i usługach czerpiemy od „ludzi takich jak my”. To ich opinie na 
temat firm dla ponad 60% ankietowanych są niemal równie istotne, jak opinie ekspertów. 

Autentyczność i przejrzystość
W tym kontekście prezesi firm są wiarygodni jedynie dla 49% respondentów, choć w stosun-
ku do 2015 roku nastąpił tu największy (aż 8%) wzrost. W całym spectrum komunikacji CSR 
warto więc wykorzystać także wypowiedzi najwyższej kadry, tego oczekuje 8 z 10 respon-
dentów Trust Barometer. Przy czym należy pamiętać o zasadzie spójności i autentyczności. 
Prezes powinien być realnie zaangażowany, ale zaufanie otoczenia zyska dzięki etycznemu 
zachowaniu oraz transparentności i otwartości. Otoczenie oczekuje przy tym, że będzie od-
woływał się do osobistych wartości – tak uznaje aż 79% pytanych w ww. badaniu. Jak widać, 
choć świat, w którym żyjemy, jest bardzo zindywidualizowany, pełen niepewności i szybkich 
zmian, to jednak coraz bardziej oczekuje wartości i to dobra wiadomość dla firm społecznie 
zaangażowanych

5  http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/960030,csr-stal-sie-wazny-dla-konsumentow.html (dostęp: 25.10.2016).
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Złożone realia rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach wdrażanie strategii, które w nie-
szablonowy sposób podchodzą do budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. 
Dzięki społecznej odpowiedzialności coraz większe grono firm zrozumiało potrzebę otwar-
cia się na otoczenie zewnętrzne oraz czerpania z potencjału i kompetencji interesariuszy. 
Wśród kluczowych grup interesariuszy, z którymi trzeba nawiązywać i utrzymywać relacje, 
są bez wątpienia dostawcy uczestniczący w kreowaniu wartości produktu końcowego. Im 
bardziej otwarta i nastawiona na współpracę postawa obu stron, tym łatwiejsze zarządza-
nie aspektami społecznymi i środowiskowymi oraz mniejsze ryzyko zdarzeń godzących 
w dobre imię i wizerunek organizacji. 

Strategiczny wymiar relacji
Wydaje się, że podejście przedsiębiorstw do zarządzania społeczną odpowiedzialno-

ścią jest coraz bardziej dojrzałe, co oznacza, że kwestie, takie jak zarządzanie aspektami 
środowiskowymi i zwracanie uwagi na jakość relacji społecznych, zaczęły nabierać znacze-
nia i zajęły ważne miejsce w strategii organizacyjnej. Co więcej, firmy zdają się dostrzegać 
potencjalne problemy i wyzwania związane z zarządzaniem całym łańcuchem dostaw, co 
przekłada się na konkretne plany i projekty. W literaturze naukowej pojawiły się koncepcje 
pokrewne, które interpretują zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością i roz-
wojem zrównoważonym w odniesieniu do zarządzania łańcuchem dostaw, jak społecznie 
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odpowiedzialne łańcuchy dostaw, zrównoważone łańcuchy dostaw, łańcuchy dostaw obie-
gu zamkniętego itp.1 Włączenie społecznej odpowiedzialności nie jest rzeczą prostą i wy-
maga przezwyciężenia barier, jakie zwykle pojawiają się w momencie wdrażania nowych 
rozwiązań. Obok barier natury ogólnej, jak brak zaangażowania naczelnego kierownictwa, 
brak strategii CSR, ograniczenia finansowe czy niedostateczna świadomość konsumentów 
w kwestiach społecznej odpowiedzialności, dochodzą jeszcze niechęć ze strony partnerów 
do wdrażania społecznej odpowiedzialności albo relacje oparte na kryterium kosztowym2. 
Nie oznacza to jednak, że środowisko biznesowe nie jest aktywne w swoim wysiłku na rzecz 
odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw.

We wspomnianych podejściach istotną rolę odgrywa strategiczny wymiar podejmowa-
nych działań. Społeczna odpowiedzialność, a przede wszystkim zrównoważony rozwój wy-
magają podejmowania decyzji, które wywierają wpływ na wiele grup interesariuszy oraz 
organizację, inicjującą zmiany, co niejako wymusza ustalenie pewnych ram strategicznych, 
w tym horyzontu czasu, w jakim dany rezultat ma być osiągnięty. Dlatego wydaje się, że 
warunkiem podstawowym jest posiadanie przemyślanej strategii.

Strategia a dostawcy
Strategia to plan na dojście w konkretne miejsce i osiągnięcie zaplanowanych celów. Dla 
przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych obok typowych celów ekonomicznych ważne 
stają się te elementy systemu zarządzania, które przez innych w toku codziennej działalno-
ści są pomijane lub traktowane w sposób marginalny. Podejście strategiczne oznacza, że 
firma ma wizję tego, jak powinny wyglądać jej relacje z otoczeniem, i świadomie buduje 
klimat współpracy dla osiągnięcia planowanych celów.

W przypadku nawiązywania i utrzymywania relacji z dostawcami nabiera to jeszcze 
większego znaczenia. Dostawcy to kluczowe ogniwo decydujące o jakości dostarczanych su-
rowców i półproduktów3. Od stopnia ich zaangażowania zależy, na ile zapisy związane z ce-
lami pozaekonomicznymi mają szansę zostać zrealizowane. To kontrahenci, niosąc ze sobą 
ryzyko zdarzeń nieetycznych czy bezprawnych, narażają swoich odbiorców na pojawienie 
się kryzysu wizerunkowego. Co więcej: niektóre narzędzia CSR czy rozwoju zrównoważone-
go, jak np. projektowanie dla środowiska4 czy ślad węglowy5, wymagają ścisłej współpra-
cy ze wszystkimi ogniwami, by możliwe było osiągnięcie pożądanego efektu środowisko-
wego i społecznego. To z tego względu największe korporacje przykładają coraz większą 
wagę do budowania i utrzymywania pozytywnych więzi z dostawcami, formułując polityki 
i standardy adresowane do tej grupy interesariuszy. Dla przykładu wymienić można np. 
Samsung Supplier CSR Evaluation Criteria zawierający 20 różnych obszarów odnoszących 
się do kluczowych zagadnień społecznych i środowiskowych, w tym zakazu pozyskiwania 

1  Więcej np. w: C.R. Carter, P.L. Easton, Sustainable supply chain management: evolution and future directions, „Interna-
tional Journal of Physical Distribution & Logistics Management”, 2011, Vol. 41, Issue 1, pp. 46–62; Shu-San Gan, Closed-
-loop Supply Chain as an Agent of Sustainable Development, „Jurnal Teknik Industri”, 2015, Vol. 17, Issue 1, pp. 7−16.
2  M.N. Faisal, Analysing the Barriers to Corporate Social Responsibility in Supply Chains: an Interpretive Structural Model-
ling Approach, „International Journal of Logistics: Research and Applications”, 2010, Vol. 13, No. 3, pp. 181–185.
3  A. Rudnicka, Rozwój zrównoważony w łańcuchach dostaw, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 2011, 
nr 3, s. 1−20.
4  Więcej np. w PN-EN ISO 14006:2011 Systemy zarządzania środowiskowego – wytyczne do wdrażania ekoprojektowania, 
PKN, Warszawa 2011.
5  Więcej np. na stronie Carbon Disclosure Project bądź Carbon Trust.



134

surowców z terenów konfliktów6. Jasne reguły współpracy ze swoimi dostawcami wyznacza 
także IKEA, budując transparentne i inkluzywne łańcuchy dostaw7. Nie zapomina o nich 
również przemysł automotive i Toyota, która określiła Supplier CSR Guidelines. W ślad za 
liderami idą kolejne branże i firmy, budując kulturę zaufania i przejrzystości w swoich łań-
cuchach dostaw. Wśród licznych aspektów, jakie brane są pod uwagę w rozważaniach na 
temat przenoszenia odpowiedzialności z poziomu organizacji na poziom łańcucha dostaw, 
warto uwzględnić przede wszystkim:

•  przywództwo, czyli determinację do tego, żeby oczekiwane zmiany były realne. 
W przypadku łańcucha dostaw rolę przywódcy odgrywają firmy, które dyktują wy-
magania swoim dostawcom. To od nich zależy produkt finalny i dzięki temu mogą 
narzucić określone standardy działania (np. certyfikaty jakościowe bądź środowi-
skowe lub wypełnianie zobowiązań przyjętych w kodeksach etycznych i postępo-
wania). Przywództwo w tym znaczeniu to również umiejętność postawienia się 
w sytuacji mentora, który uczy oczekiwanego zachowania i jest gotowy do dziele-
nia się wiedzą,

•  przejrzystość łańcucha dostaw – to wyzwanie dla wszystkich ogniw. Wzrastająca 
świadomość konsumentów powoduje, że oczekują oni wiedzy o produkcie rozu-
mianej w kategorii miejsca wytworzenia bądź znajomości warunków, w jakich 
powstał produkt. Takie podejście wymaga ustalenia wspólnych celów i zadań dla 
komunikowania o kwestiach interesujących konsumentów. Ponieważ z brakiem 
przejrzystości wiążą się różne problemy, w tym etyczne, tym większe jej znaczenie 
dla budowania relacji z dostawcami, włączając w to wszystkie grupy dostawców,

•  zaangażowanie wszystkich uczestników łańcucha dostaw – by możliwe było 
przejście na model zrównoważonego łańcucha dostaw, potrzebna jest motywacja 
wszystkich odpowiedzialnych za cykl życia produktu. Bez zrozumienia i przekona-
nia co do zasadności stawiania celów ekonomicznych na równi z pozabiznesowymi 
i dostrzegania płynących z tego korzyści egzekwowanie określonego zachowania 
będzie trudnym i czasochłonnym procesem. 

Konieczność uporządkowania relacji z dostawcami dostrzegła firma Fakro, dla której 
kluczową wartością jest jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów. Dostawcy to nie 
tylko kontrahenci, ale ważni partnerzy, którzy współuczestniczą w realizacji projektów. za-
kres ich zaangażowania wykracza poza standardowe relacje: dostawca – odbiorca, a relacje 
budowane są z myślą o długoletniej współpracy i bazują na zaufaniu między partnerami. 
Włączanie kontrahentów w proces realizacji produktu i czerpanie z ich doświadczenia obok 
formalnych wymagań związanych z posiadaniem określonych certyfikatów i spełnianiem 
wysokich norm środowiskowych tworzą optymalne warunki dla budowania przewagi kon-
kurencyjnej.

6  Na podstawie Samsung Sustainability Report 2012, http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/sup-
pliers/download/Samsung_sr_2012_Supplier_CSR_FINAL.pdf.
7  Na podstawie Standardu IWay, http://www.ikea.com/ms/en_US/pdf/reports-downloads/ikea-code-of-conduct-the-
-iway-standard.pdf.
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Co zrobić, by relacja z dostawcami była trwała 
i dawała oczekiwane rezultaty?
Budowanie relacji z dostawcami rozpoczyna się już na etapie ich wyboru. Jest to kluczowy 
moment, w którym przedsiębiorstwo nawiązujące współpracę może określić, jakie kryteria są 
dla niego kluczowe zarówno na poziomie produktu, jak i kultury organizacyjnej. Procedura 
wyboru dostawców obejmować może pełny zakres kryteriów społecznych i środowiskowych, 
które wpisują się w obszar zarządzania społeczną odpowiedzialnością. W dokumencie jest 
również miejsce na określenie zakresu odpowiedzialności dostawców wobec podwykonaw-
ców, co pozwala na ustalenie jasnych ram współpracy. Przedsiębiorstwa społecznie odpowie-
dzialne już na tym etapie weryfikują zdolność swoich potencjalnych kooperantów do osiąga-
nia celów związanych z wysoką jakością czy bezpieczeństwem środowiskowym.

WyDOByCIE  
SUROWCÓW

UŻyTKOWANIE

GOSPODARKA 
ODPADAMI

PRODUKCJA

TRANSPORT

DySTRyBUCJA

ŁAŃCUCH  
DOSTAW

Rysunek 1. Łańcuch dostaw   Źródło: Opracowanie własne.

Współpracy z dostawcami sprzyja dwustronna komunikacja. Dostawcy muszą wiedzieć, 
jakie są wobec nich oczekiwania, ale również powinni mieć możliwość zgłaszania wszelkich 
wątpliwości oraz dzielenia się wiedzą. Ma to tym większe znaczenie, że postawa otwarto-
ści i zaangażowania w nowe projekty biznesowe utrwala więzi i sprawia, że wszyscy part-
nerzy z równym zaangażowaniem pracują na wspólny sukces. Integracja biznesowa obok 
korzyści natury finansowej pozwala na transfer wartości i norm w całym łańcuchu dostaw. 
Postawa współpracująca po stronie przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych w prak-
tyce oznacza również dzielenie się wiedzą z dostawcami, którzy muszą nierzadko zmienić 
dotychczasowy sposób funkcjonowania i nauczyć się nowego spojrzenia na procesy bizne-



136

sowe. Przydatne mogą okazać się tutaj kodeksy, jak kodeksy etyczne i postępowania dla 
dostawców stanowiące narzędzie budowania kultury łańcucha dostaw. Kodeksy to zbiory 
zasad i wskazówek dla prowadzenia działalności w duchu etyki i odpowiedzialności. Mimo 
pewnych zastrzeżeń i krytyki, jaka spada na kodeksy − co związane jest głównie z brakiem 
mechanizmów kontrolnych, czy zapisy są stosowane i przestrzegane − to ich wartość szcze-
gólnie w odniesieniu do edukacji i podnoszenia poziomu świadomości wśród dostawców 
należących do sektora MSP czy tych funkcjonujących w krajach o niskiej kulturze etyki pracy 
wydaje się oczywista. z jednej strony mamy do czynienia z kodeksami branżowymi, które 
pokazują, gdzie sięgają granice akceptowalnego zachowania, z drugiej są to dokumenty 
tworzone przez poszczególne przedsiębiorstwa na potrzeby konkretnej organizacji i jej spe-
cyfiki. Dzięki temu funkcjonowanie w określonych relacjach przemysłowych wymaga przyję-
cia zobowiązania do przestrzegania ustanowionych reguł.

Chcąc ocenić rezultaty podejmowanych działań, warto również wdrożyć narzędzia do 
oceny i ewaluacji dostawców. Mogą to być zarówno samodzielnie przeprowadzane oceny 
(samoewaluacja) mające na celu wczesne wykrywanie problemów, jak i cykliczne audyty 
odbiorców oraz niezależnych jednostek oceniających (zapowiedziane i niezapowiedziane). 
Prawidłowo wykorzystane są cennym źródłem informacji o faktycznym stanie łańcucha do-
staw. Przedsiębiorstwom podejmującym wysiłek związany z włączeniem elementów spo-
łecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju audyt dodatkowo pokazuje zasad-
ność stosowanych metod i narzędzi zarządzania oraz kierunki rozwoju.

Podsumowując rozważania, warto jeszcze raz podkreślić, że dostawcy to kluczowy inte-
resariusz dla każdej organizacji. Ograniczanie relacji z tą grupą do terminowego wywiązy-
wania się z kontraktów, bez gotowości do dialogu i współpracy − jest świadomą rezygnacją 
ze sposobności na uzyskanie dodatkowych korzyści i z szansy na właściwie prowadzoną 
strategię społecznej odpowiedzialności.



137

Od kilku lat rośnie segment konsumentów, którzy mają zwyczajnie dość, którzy są zmę-
czeni bezmyślnym konsumowaniem i nie chcą ulegać ewidentnej dla nich manipulacji…  
Sęk w tym, że wiele firm kompletnie stara się tego nie widzieć.

Osoby, które zajmują się społeczną odpowiedzialnością biznesu, wiedzą doskonale, że 
z koncepcją CSR nierozerwalnie związane jest pojęcie interesariuszy. Od lat zastanawiamy się, 
jak zarządzać tak wieloma różnymi ich grupami. Rozsądnym podejściem jest zidentyfikowanie 
możliwie wszystkich podmiotów, na które firma oddziałuje i które wpływają lub mogą wpłynąć 
na funkcjonowanie firmy. Nie można jednak poprzestać na jednorazowej analizie, ale należy 
przyglądać się jej na bieżąco. Mapa interesariuszy to żywy organizm, nieustannie zmieniający 
swoją strukturę. To mozaika podmiotów, które z czasem mogą ułożyć się w zaskakująco nowy 
wzór, to naczynia powiązane, w ramach których jedna zmiana pociąga za sobą kolejną. Innymi 
słowy, warto mieć się na baczności, bo interesariusze, których aktywność wydaje się nie mieć 
związku z interesami firmy, za kilka lat być może okażą się jednymi z kluczowych albo po pro-
stu ważnych podmiotów, od których zależy powodzenie lub porażka firmy. Przykładem może 
być akcja Greenpeace przeciwko zatapianiu platformy wiertniczej przez BP w latach 90-tych XX 
w. czy działania konsumentów wokół tragedii w Rana Plaza i odpowiedzialności firm z branży 
odzieżowej.To zresztą jest fascynujące − obserwowanie i analizowanie zmieniającej się świado-
mości, aktywności czy strategii tych, od których zależy nasz biznes i adekwatne do tych zmian 
modyfikowanie swojej strategii. Wiem, znajdą się tacy, którzy powiedzą, że zawsze najważniej-
szymi interesariuszami są akcjonariusze, a tym samym wygenerowanie zysku. To prawda. Rzecz 
w tym, że jedno drugiemu nie przeczy. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu 
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organizacje pozarządowe przez wiele firm nie były nawet postrzegane jako podmioty, z który-
mi firmę wiążą jakiekolwiek relacje. Co więcej, nikt nie przypuszczał, że współpraca przedsię-
biorstw z podmiotami trzeciego sektora może mieć wymiar czysto biznesowy i wesprzeć przed-
siębiorstwa w realizacji ich strategii zrównoważonego rozwoju. Dziś wiele firm, chcąc budować 
relacje z konsumentami zwracającymi uwagę na ich zaangażowanie, coraz poważniej traktuje 
kompetencje organizacji pozarządowych i bardzo ceni sobie partnerstwo z nimi.

Konsumenci przecierają oczy
No właśnie, a co z konsumentami? To, że są ważni, wiadomo! Pojawiają się w pierwszej kolejno-
ści niemal w każdej misternie tworzonej mapie interesariuszy (co zobaczyć można np. w rapor-
tach społecznych firm).. zawsze było jasne, że zdobycie nowego klienta wymaga wiele wysiłku, 
utarło się nawet powiedzenie „klient nasz pan”… Ale czy na pewno? Biorąc pod uwagę zabiegi 
wykonywane w kierunku konsumenta, mnogość komunikatów do niego wysyłanych, można 
pomyśleć, że faktycznie − jesteśmy ważni. Pierwsza wątpliwość przychodzi jednak, kiedy orien-
tujemy się, że większość z tych komunikatów jest zwyczajnie… głupia. Ich treści i obraz czasem 
są tak banalne, a intensywność przekazu tak częsta... że aż trudno oprzeć się wrażeniu, że ktoś 
tu kogoś ma za − przepraszam za wyrażenie − idiotę. Druga rzecz, na co konsumenci zaczyna-
ją zwracać uwagę, to etykiety, szkodliwość/nieszkodliwość produktów, ich społeczna czy śro-
dowiskowa odpowiedzialność… Może to zaskakujące, ale prawda jest taka, że rośnie segment 
konsumentów, którzy mają zwyczajnie dość, którzy są zmęczeni bezmyślnym konsumowaniem 
i nie chcą ulegać ewidentnej dla nich manipulacji… Sęk w tym, że wiele firm kompletnie stara 
się tego nie widzieć, a w moim przekonaniu jest to zmiana na rynku, którą warto obserwować. 
Obawiam się więc, że prędzej czy później niektóre firmy spotkają się z niezadowoleniem klien-
tów wyrażanym chociażby w mediach społecznościowych lub na rozmaitych blogach. A te − jak 
wiemy − mają dość dużą siłę rażenia, chociażby dlatego, że (jak pokazuje szereg badań) najbar-
dziej ufamy znajomym i rodzinie i z ich opinią się liczymy. 

Trwa to zdecydowanie wolniej niż w krajach wysoko rozwiniętych, ale na rynku wyłania 
się grupa aktywnych konsumentów − tych, którzy zakładają blogi konsumenckie, albo tych, 
którzy po prostu dzielą się swoją opinią (pozytywną lub negatywną) w internecie. 

Inne spojrzenie 
Rosnąca na polskim rynku kategoria konsumentów, którą powszechnie nazywamy LOHAS (Life-
style of Health and Sustainability), zaczęła wyłaniać się w Stanach zjednoczonych w latach 90. 
XX wieku. Nowi, wrażliwi społecznie i ekologiczni konsumenci zostali dostrzeżeni przez Paula 
H. Raya i Sherry Ruth Anderson, nazwani Cultural Creatives i opisani w książce pt. „The Cultural 
Creatives. How 50 Million People are Changing the World”. Ten nowy, dopiero co zidentyfikowany 
segment charakteryzowała między innymi wysoka świadomość środowiskowa i troska o planetę, 
gotowość do płacenia wyższych cen za produkty, z których część dochodu zostanie przekazana na 
cele społeczne lub środowiskowe, proaktywność, docenianie relacji interpersonalnych oraz roz-
woju duchowego, wspieranie inicjatyw publicznych mających na celu rozwój edukacji, ochronę 
środowiska czy rozwiązywanie problemów społecznych i pragnących prowadzić (tworzyć) nowy, 
lepszy, bardziej zrównoważony styl życia. Pojęcie LOHAS, które przyjęło się w światowym słowni-
ku, pojawiło się niemal równolegle, bo na początku XXI wieku. Opisuje ono konsumentów, dla 
których nadrzędną wartość ma zdrowie, środowisko naturalne, sprawiedliwość społeczna, zrów-
noważony styl życia i rozwój osobisty. Na rynku zainteresowani są przede wszystkim produktami 
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Fair Trade i organicznymi, zieloną architekturą, zrównoważonymi inwestycjami, ekoturystyką czy 
alternatywnymi źródłami energii. Bardzo cenią sobie rozwój osobisty przy zachowaniu równowa-
gi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, w swoich poglądach nie popadają w skrajności, 
nie są radykalni. Należą do ludzi dobrze sytuowanych i dobrze wykształconych. Jeśli mają do wy-
boru towary tradycyjne i zrównoważone, to − podobnie jak Cultural Creatives − są gotowi zapłacić 
więcej za produkty odpowiedzialne społecznie i środowiskowo. 

Młodzi w pracy i na zakupach
Na polskim rynku pokolenie Millennials wywołało sporo zamieszania. Postawa młodych pracow-
ników odbiła się głośnym echem wśród pracodawców. Ich odmienne zachowanie i priorytety 
spowodowały, że powstaje szereg analiz i badań charakteryzujących pracowników z pokolenia 
Y. Są mobilni, ważne jest dla nich życie poza pracą i odpowiedzialność pracodawcy, chcą mieć 
możliwość realizowania w pracy tych wartości, którymi kierują się w życiu prywatnym1. Grupa 
zarabiających na siebie Y-ów rośnie z roku na rok, według szacunków w 2025 roku mają stano-
wić aż 75% siły roboczej2. Oznacza to jednocześnie, że Millennialsi będą stanowić duży segment 
konsumentów i można przypuszczać, że przy zakupach będą kierować się podobnymi zasadami 
jak przy wyborze pracodawcy. Według raportu Nielsen Global Corporate Social Responsibility 
pt. „Doing Well by Doing Good” konsumenci z pokolenia X i Y już dziś w zdecydowanej więk-
szości (w sumie 76%) wykazują cechy świadczące o ich wrażliwości społecznej i środowiskowej. 
Okazuje się bowiem, że 51% Millennialsów (21−34 lata) i 25% konsumentów ze starszego poko-
lenia, tzw. X-ów (35−49 lat), deklaruje, że jest gotowa zapłacić więcej za zrównoważone produk-
ty i podobnie 51% Y-ów oraz 25% X-ów przy zakupie czyta etykiety, by przekonać się o wpływie 
środowiskowym i społecznym trzymanego w ręku opakowania3. Polskie badania z 2016 roku 
pokazują z kolei, że wzrasta odsetek konsumentów, którzy zwracają uwagę na jakość kupowa-
nych produktów4. z badania Barometr CSR także wyraźnie wynika, że na polskim rynku przyby-
wa konsumentów zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością firm.

SMART mogą być też konsumenci
Mamy zatem do czynienia z grupą konsumentów, których osobiście w odniesieniu do świado-
mości konsumenckiej lubię nazywać konsumentami myślącymi. Stąd pozwolę sobie postawić 
tezę, że do naszej przestrzeni powoli przedzierają się SMART konsumenci (Sustainable, Millen-
nials, Active, Respect, Technological skills). Nazwałam ich tak, by pokazać, że jest to grupa na-
stępująca po segmencie LOHAS, jej młodsze pokolenie, bo ważną cechą grupy SMART są cechy 
przypisywane Millennialsom. Ważny jest dla nich oczywiście zrównoważony rozwój zarówno 
w sferze prywatnej, jak i zawodowej, ale też w wymiarze globalnym. Przejmują się oni stanem 
środowiska i zwracają uwagę na sprawiedliwość społeczną. Do tej grupy konsumentów należą 
głównie młodzi ludzie z pokolenia Y, świadomi siebie, swoich możliwości. Ich aktywność odnosi 
się nie tylko do wyrażania swoich opinii, chęci współdziałania z firmami w zakresie tworzenia 
produktów, ale także w obszarze przedsiębiorczości. Jeśli rynek nie zaspokaja ich potrzeb, sami 

1  Analiza tematyczna. Młodzi na rynku pracy, 1/2015, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
2  K. Nowakowska, „Plug and work” czyli pracownik przyszłości. Bez etatu, zawsze gotowy do pracy, ale szczęśliwy, 07.11.2011, 
„Gazeta Prawna”, serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/834057,pracownik-przyszlosci-plug-and-work.html. 
3  Raport Doing Well by Doing Good, Nielsen Global Corporate Social Responsibility, s. 8.
4  Raport „Shoppers’ Perspective 2016”. Skuteczność promocji, Open Research, http://openplus.home.pl/dokumenty/Shop-
pers_Perspective_2016_Promocje_Open_Research_snapshot.pdf.
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zabierają się do pracy i wdrażają swoje pomysły. To konsumenci, dla których szacunek ma bar-
dzo duże znaczenie, nie lubią być lekceważeni. A ze względu na wiek świetnie czują się w wirtu-
alnym świecie i o wiele lepiej radzą sobie z nowymi technologiami niż ich starsi koledzy. 

SMART
 KONSUMENCI

SUSTAINAbLE

RESPECT ACTIVE

MILLENNIALSTEChNOLOGICAL 
SKILLS

Rysunek 1. SMART Konsumenci   Źródło: Opracowanie własne.

Jak zatem z nimi rozmawiać? Czy przedsiębiorstwa są przygotowane do dialogu z nowy-
mi konsumentami? Tak, to nie przejęzyczenie… do dialogu. Bo młodzi, świadomi konsumen-
ci nie chcą jednostronnego komunikatu. Chcą, by szanowano ich poglądy i wartości, tym 
bardziej jeśli mają wydać swoje pieniądze. Podobnie jak nie mają potrzeby na wiele lat zwią-
zywać się z jednym pracodawcą, tak samo nie muszą być lojalni wobec konkretnej marki. 

Nawiązanie relacji ze SMART konsumentami wymaga od fi rm poszukiwania nowych, in-
nowacyjnych sposobów produkcji i prezentowania swojej oferty. zaczynają oni bacznie się przy-
glądać nie tylko fi nalnemu produktowi, ale także całemu łańcuchowi dostaw, dopytują o sposób 
produkcji. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na odpowiedzialność za środowisko naturalne. 
Przestrzegam jednak przed tzw. greenwashingiem, czyli prowizoryczną odpowiedzialnością, pró-
bą ubierania się w szaty odpowiedzialnego przy jednoczesnym skrywaniu nieetycznych praktyk. 
Nowi, przebudzeni SMART konsumenci cenią sobie autentyczność i uczciwość, a należy przyznać, 
że są bardzo czujni. Oszukiwanie ich jest ryzykowne. Wystarczy spojrzeć na przykład Volkswa-
gena, który już wypłaca miliardy dolarów amerykańskim klientom, a o swoje ubiegają się także 
konsumenci w Europie. Firmy chcące nawiązać relację z przebudzonymi konsumentami, muszą 
zweryfi kować też dotychczasowy sposób promocji − ten napastliwy, drażniący i kierowany „do 
wszystkich” na pewno nie zwróci uwagi świadomego, myślącego konsumenta, tylko go zirytuje. 

Wygląda na to, że skutkiem pędzącego kapitalizmu i gospodarki „wypluwającej” z siebie 
mnóstwo niepotrzebnych produktów, coraz to nowych wersji smartwatchów czy smartfonów są 
także SMART KONSUMENCI, którzy oczekują nowych, można by powiedzieć: SMART rozwiązań.
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Storytelling to nie tylko rozwiązanie na jedną kampanię czy projekt, ale na całą strategię, 
w tym również strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Dowodzą tego międzynaro-
dowe korporacje, opowiadając o swoim zaangażowaniu społecznym czy środowiskowym.

Narracja to konstytutywna część ludzkiego życia. Określa i kształtuje naszą tożsamość. 
Cytowany przez Katarzynę Rosner w książce „Narracja, tożsamość i czas” Alasdair MacInty-
re wskazuje na prostą zależność między narracją a życiem człowieka: „Forma narracji jest 
odpowiednia do rozumienia czynów innych ludzi dlatego, że w naszym życiu jesteśmy bo-
haterami pewnych rozgrywających się narracji oraz dlatego, że przeżywane przez nas wyda-
rzenia ujmujemy w kategorie narracji… Opowieści są najpierw przeżywane w normalnym 
życiu. Opowiada się o nich dopiero później”1. Tę zależność zaczęli wykorzystywać specjaliści 
ds. komunikacji. Postulowali, aby w procesie budowania marki uwzględniać bliską ludzkiej 
naturze narrację. Definiowali: „Narracja w marketingu to opowieści o człowieku, natomiast 
w historii i polityce to opowieści o zbiorowości”2. W ten sposób sztuka komunikowania uzy-
skała nowe narzędzie, określane storytellingiem bądź marketingiem narracyjnym. 

Swoje zastosowanie storytelling znajduje na etapie upowszechniania strategii firmy. 
Wspiera menedżerów w komunikowaniu misji, wizji, wartości i kultury organizacyjnej. Hi-

Agnieszka Siarkiewicz

Storytelling  
– 5 aspektów  
skutecznej  
komunikacji CSR 

4

1   A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, znak, Kraków 1995, 
s. 6; za K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003, s. 27.
2  K. Fog, Ch. Budtz, Ph. Munch, S. Blanchette, Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie, Warszawa 2011, s. 17.
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storie z życia firmy, wybrane i przekazywane interesariuszom, np. swoim pracownikom, 
mają moc uwiarygodniania wizerunku firmy i wartości, które za nią stoją3. Storytelling może 
stać się podstawą strategii komunikacji i przenikać przez wszystkie departamenty, oddziały 
oraz obszary działania firmy4.

Storytelling zatem może być również skutecznie wykorzystywany we wdrażaniu strate-
gii społecznej odpowiedzialności biznesu. Udowodnił to 6. indeks „The Annual Social Media 
Sustainability”, w którym zostało opisanych 10 najwyżej ocenionych firm i ich strategii ko-
munikacji CSR w mediach społecznościowych wraz z prezentacją wykorzystanych przez nie 
pomysłów na budowanie historii własnych marek5.

Warto zatem przyjrzeć się, jak storytelling został wykorzystany przez światowych lide-
rów komunikacji w strategiach CSR. Poniżej przedstawiam analizę tych działań, ale w odnie-
sieniu do 5 aspektów skutecznej komunikacji i stosowania storytellingu. zaprezentowany 
podział nie stanowi zbioru zamkniętego. został wyodrębniony w toku prac nad tematem 
wykorzystywania storytellingu w komunikacji firm i organizacji, powtarzających się wskazó-
wek i elementów podejmowanych również w literaturze przedmiotu. 

Być WIARyGODNyM

Być SPÓJNyM

Być ZROZUMIAŁyM

Być DOBRZE  
POINFORMOWANyM

Być ZWIęZŁyM

Rysunek 1. Aspekty skutecznej komunikacji i stosowania storytellingu   Źródło: Podział zaproponowałam w oparciu o materiały 
zgromadzone i opracowane przeze mnie do artykułu: Storytelling w crowdfundingu na przykładzie platformy pomagam.caritas.
pl, przekazanego do recenzji w celu publikacji w kwartalniku „Kultura – Media – Teologia”.

3  Ibidem, s. 128.
4  E. Mistewicz, Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, 2011, s. 10.
5  M. Yeomans, The 6th Annual Social Media Sustainability Index, https://sustainly.com/content/6th-annual-social-media-
sustainability-index, 2016.
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Po pierwsze: być spójnym
Spójna komunikacja dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza obejmuje zgodność między tym, 
o czym firma informuje a faktycznym jej postępowaniem. Interesariusze mają prawo oczeki-
wać prawdziwego i szczerego zaangażowania na przykład w sprawy społeczne czy środowi-
skowe. Druga dotyczy podporządkowania całej komunikacji obranej koncepcji. Jak podkre-
ślają autorzy publikacji „Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie” K. Fog, Ch. Budtz, Ph. 
Munch i S. Blanchette: „Jeśli opowieści mają skutecznie przekazywać firmowe przesłanie, 
muszą być identyfikowane, rozwijane i komunikowane bez przerwy”6. 

Tę spójność osiągnęła na przykład Patagonia (miejsce 3. w „The 6th Annual Social Me-
dia Sustainability Index”) ze swoją kon-
sekwentną strategią „przedłużania życia 
ubrań”. W kolejnej jej odsłonie wprowadzi-
ła kampanię Worn Wear (wornwear.pata-
gonia.com), która opisuje odzieżowe przy-
gody klientów marki. Historie, w których 
tle wybrzmiewa przesłanie Patagonii o po-
trzebie zachowania trwałości i przydatno-
ści ubrań7. W ten sposób firma dodatkowo 
potwierdziła, że storytelling potrafi sku-
tecznie angażować grupy docelowe wokół 
ważnych dla nich tematów.

Po drugie: być zrozumiałym
Słowem kluczowym w tym aspekcie skutecznej komunikacji jest „kontekst”. Dotyczy dobo-
ru tematu, narzędzi, bohaterów, tła narracji, tak aby dla odbiorców historia była czytelna 
i zrozumiała.

Brytyjska sieć supermarketów Sainsbury’s (miejsce 4. w indeksie), rozpoczęła kampanię 
Waste Less, Save More (czyli. Marnuj mniej, oszczędzaj więcej), której celem było zwró-
cenie uwagi na problem marnowania żywności. Marka poszła o krok dalej: zamiast tylko 
nagłaśniać problem, dała własny sposób na jego rozwiązanie. Przygotowała serię filmów 
z bohaterami-produktami8. Koncept był prosty – kontekst miał umożliwić przekazanie prak-
tycznych sposobów na oszczędzanie żywności.

O pożądane zrozumienie swojej nowej strategii musiało zadbać General Mills (miejsce 
5. w indeksie), producent żywności. Przedsiębiorstwo postanowiło rozpocząć wycofywa-
nie sztucznych dodatków między innymi z płatków śniadaniowych. Ale wyzwaniem oka-
zało się zakomunikowanie zmian w taki sposób, żeby po pierwsze: nie zostać oskarżonym 
o świadome dostarczanie szkodliwych produktów wcześniej, po drugie: aby nie oczerniać 
dotychczasowej linii produktowej. Wprowadzono kampanię Parent Promises (czyli Obiet-
nice rodziców). Głównymi bohaterami ustanowieni zostali rodzice chcący stawać się dla 

6  K. Fog, Ch. Budtz, Ph. Munch, S. Blanchette, Storytelling..., op.cit., s. 128.
7  M. Yeomans, The 6th Annual Social Media Sustainability Index, https://sustainly.com/content/6th-annual-social-media-
sustainability-index, s. 20..
8  Ibidem, s. 21.

Rysunek 2. Logo kampanii Patagonii na stronie projektu   
Źródło: http://wornwear.patagonia.com/
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swoich pociech lepszymi opiekunami w różnych aspektach ich życia. Marka General Mills 
wykorzystała tę naturalną postawę rodziców do wytłumaczenia, że ona również chce się 
zmieniać i swoje produkty zamierza ulepszać9.

Rysunek 3. Kadr ze spotu General Mills: Parent Promises   Źródło: http://www.blog.generalmills.com/2015/11/cereal-
campaign-highlights-parent-promises/

Po trzecie: być zwięzłym
Marketingowcy nieustannie rywalizują między sobą o uwagę klienta, który ma wszak tylko 
jedną parę oczu i uszu, i swoją uwagą może obdzielić określoną liczbę docierających do 
niego informacji. Nie przypadkiem mówi się o „kakofonii komunikatów”10. Taka sytuacja 
premiuje przekazy, które dostarczają treści w najbardziej interesujący i zwięzły sposób, aby 
wykorzystać sekundy, jakie konsument jest w stanie poświęcić na daną informację. 

Potrzebę zwięzłości w komunikacji w sposób następujący wyjaśnia Eryk Mistewicz 
w książce „Marketing narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają”: „Jedną z tajemnic 
najlepszych mistrzów komunikacji jest takie myślenie, jakby przestrzeń percepcji odbiorcy 
była podobna do »okienka Twittera«, a więc naszą szansą jest wyłącznie komunikat ograni-
czony do 140 znaków, bez możliwości „dokupienia” więcej znaków, wydłużenia przekazu. 
Mistrzowie komunikacji masowej wiedzą, że odbiorca nie ma czasu, nie odda im chwil uwa-
gi, mają więc jedną szansę. Muszą wykazać się absolutną precyzją, muszą w pełni panować 
nad wszystkimi elementami swojego przekazu”11.

Wspomnianą zwięzłością wykazała się między innymi odzieżowa firma H&M (miejsce 8. 
w indeksie), proponując „zamknięcie pętli” („Close the Loop”), czyli recykling ubrań. Marka ko-
munikuje odważnie i wprost: „There are no rules in fashion but one… Recycle your clothes”12 
(„Nie ma reguł w modzie poza jedną… Recyklingiem twoich ubrań”)13. Podobnie zwięzłą propo-
zycję złożyła sieć aptek CVS (miejsce 10. w indeksie). W 2014 roku podjęła decyzję o wycofaniu 

9  Ibidem, s. 74-75.
10  E. Mistewicz, Marketing narracyjny..., op.cit., s. 16.
11  Ibidem, s. 22.
12  H&M, https://www.youtube.com/watch?v=s4xnyr2mCuI (dostęp: 9.10.2016).
13  M. Yeomans, The 6th Annual...,op.cit, s. 25.
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ze sprzedaży wyrobów tytoniowych, jednocześnie rozpoczęła kampanię „Quit Smoking Hub”, 
oferując palącym pomoc w rzuceniu nałogu w specjalnie zaaranżowanych do tego punktach14.

Rysunek 4. Kadry ze spotu firmy H&M: Close the Loop – Sustainable fashion through recycled clothes   Źródło: https://www.
youtube.com/watch?v=s4xnyr2mCuI

Po czwarte: być dobrze poinformowanym
Opowiadanie jakiejkolwiek historii bez właściwej wiedzy na temat, którego ma dotyczyć, to 
prosta droga do klęski komunikacyjnej. Dlatego w tej części odwołam się do firm technolo-
gicznych. Na ich przykładzie łatwiej zrozumieć, jak istotny w procesie komunikacji pozostaje 
know-how danej marki.

General Electric, lider indeksu, swoją pozycję w zestawieniu osiągnął dzięki wprowa-
dzeniu #6secondscience, czyli serii krótkich filmów z eksperymentami, a także udostępnia-
jąc tabelę z emotikonami linkującymi do innych ciekawostek naukowych15. General Electric 
stworzył w ten sposób platformę wymiany i upowszechniania wiedzy. Opowiedział historię 
tego, na czym zna się najlepiej, albo przynajmniej taki wizerunek chce kształtować. 

14  Ibidem, s. 27.
15  Ibidem, s. 18.
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Philips (miejsce 7. w indeksie), chcąc podkreślać własną innowacyjność postanowił, 
zbudować przejmującą historię… chóru osób z problemami w oddychaniu (The Breathless 
Choir)16,17. z kolei Microsoft (miejsce 9. w indeksie), również podążając w kierunku inno-
wacyjności, uruchomił globalny program skierowany do młodych – YouthSpark. Ma on na 
celu wspieranie młodzieży w zwiększaniu ich szans edukacyjnych, również na polu nowych 
technologii18.

Rysunek 5. Kadr ze spotu Philips: Breathless Choir  Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=3WOJJ7NMJ80

Po piąte: być wiarygodnym
I na koniec coś, co jest esencją działań komunikacyjnych – osiągnięcie wiarygodności. Czy 
opowiadanej historii można zaufać i w nią uwierzyć? Czy chwyta za serce i przekonuje? Czy 
zapada w pamięć? To krótki zestaw pytań dla twórców opowieści o markach. 

Firma Unilever od 2010 roku19 (miejsce 2. w indeksie) realizuje strategię zrównoważone-
go rozwoju tzw. Living Plan (Życie w sposób zrównoważony). Ta konsekwencja i długofalo-
we podejście wspierają budowę wiarygodności firmy. znajduje to wyraz również w kolejnej 
odsłonie planu – platformie Brightfuture.unilever.com. Strona prezentuje „historie” tego, 
jak firma i jej marki przyczyniają się do budowania bardziej zrównoważonego świata20.

z kolei Aetna (miejsce 6. w indeksie), amerykańska firma sprzedająca ubezpieczenia 
zdrowotne, dla swojego projektu #Mindful30 w osobie prezesa zyskała prawdziwego amba-
sadora tej inicjatywy. To właśnie prawie śmiertelny wypadek prezesa Aetna, Marka Bertoli-
niego, stał się początkiem zaangażowania firmy w program #Mindful30 ukierunkowany na 
poprawę psychicznej i fizycznej kondycji pracowników firmy, jak i jej interesariuszy21.

16  https://www.youtube.com/watch?v=3WOJJ7NMJ80 (dostęp: 9.10.2016).
17  M. Yeomans, The 6th Annual..., op.cit., s. 24.
18  Ibidem, s. 26.
19  https://www.unilever.pl/sustainable-living/our-strategy-for-sustainable-business/about-our-strategy/.
20  M. Yeomans, The 6th Annual..., op.cit., s. 19.
21  Ibidem, s. 23.
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22  zob. M. Kuchta, socialpress.pl, „Spotkania Sąsiedzkie”, czyli kolejna akcja Ikea skazana na sukces,  
http://socialpress.pl/2016/08/spotkania-sasiedzkie-czyli-kolejna-akcja-ikea-skazana-na-sukces/.
23  M. Yeomans, The 6th Annual..., op.cit., s. 4.

„Opowieściomówienie” w Polsce…
Storytelling wykorzystują największe światowe marki, wplatając go również w strategie spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Nadają w ten sposób nową wartość komunikatowi. Czy-
nią go prawdziwszym ze względu na stosowanie narracji, tak bliskiej egzystencji człowieka 
w ogóle. 

Wartość historii w komunikacji dostrzegają również firmy w Polsce. Przykładem niech 
będzie IKEA, która w 2016 roku rozpoczęła kampanię „Dobrze mieć sąsiada”. Uruchomi-
ła portal www.spotkania-sasiedzkie.pl, na którym zbiera i prezentuje „Historie sąsiedzkie”. 
Jednocześnie porusza ważny, społeczny problem braku więzi między żyjącymi obok siebie 
ludźmi. Kampania bardzo szybko zebrała pozytywne opinie i wzbudziła zainteresowanie22.

Umiejętne wykorzystywanie narracji w komunikacji marek pozwala się wyróżnić i, co za 
tym idzie, skupić uwagę interesariuszy. Dlatego uwzględnianie storytellingu w strategiach 
marek może nabierać coraz większego znaczenia. I gdy autorzy 6. indeksu „The Annual So-
cial Media Sustainability” przypominają cztery najważniejsze słowa (buzzwords: należą do 
nich: cel, autentyczność, zaufanie i przejrzystość) w światowych standardach nowoczesnej 
strategii korporacyjnej23, zastanawiam się, jak szybko dołączy do nich właśnie „storytelling”.
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IV. GLObALNE 
TRENdY  
w STRATEGICZNYM  
POdEJśCIU  
dO CSR
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Pisząc o strategicznym podejściu do CSR, należało również uwzględnić szerszy kontekst. 
I stąd w publikacji pojawia się nawiązanie do Celów zrównoważonego Rozwoju ONz (tekst 
Karola Krzyczkowskiego i dr Agaty Gruszeckiej-Tieśluk) oraz do globalnych wyzwań, z któ-
rymi współcześnie mierzy się biznes (artykuł Magdaleny Dembińskiej i Moniki Walenckiej). 
Jak sobie z nimi radzą firmy brytyjskie? – przedstawia w swoim artykule Teresa Aldea. 

Publikację postanowiłyśmy zakończyć dosyć przewrotnym tekstem Łukasza Makucha, który 
opowiada o tym, że wcale nie trzeba mieć jednego dokumentu w postaci strategii CSR, by 
być firmą odpowiedzialną i w przemyślany, spójny sposób podejmować działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności. 
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Przyjęte w 2015 roku przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju robią niemałe zamiesza-
nie na „rynku CSR”. Dla wielu przedsiębiorstw nowe wytyczne to coś więcej niż uniwersal-
ne cele o globalnym zasięgu czy też bliżej nieokreślone w czasie plany. To ważne elementy 
ich strategii biznesowej, a co za tym idzie – również strategii CSR. 

W założeniu strategia CSR w kompleksowy sposób odzwierciedla dążenia podmiotu do 
przeciwdziałania negatywnym wpływom wynikającym z jego codziennej działalności. Do-
kument ten daje możliwość opisania tych dążeń językiem zarządzania – wymusza ustalenie 
określonych celów, ram czasowych, podziału odpowiedzialności, szczegółowych wskaźni-
ków realizacji.

z drugiej zaś strony, biorąc pod uwagę strukturę obecnych firm − mechanizmów nie-
rzadko ponadnarodowych i wielopodmiotowych − dokument ten musi być przygotowany 
na pewnym poziomie ogólności, co pokazują liczne przykłady opisane w tej publikacji. 
Strategia jest w konsekwencji punktem wyjścia dla dokumentów szczegółowo opisujących 
procedury, regulaminów i planów dotyczących poszczególnych działów, menedżerów i pra-
cowników. Dla wszystkich tych materiałów wewnętrznych strategia jest jednym z punktów 
odniesienia.

Jednak strategia jako samoistny dokument nie jest zawieszona w próżni. Istnieją ure-
gulowania, które są nadrzędne dla niej i do których ona powinna się odnosić. Mowa tutaj 
nie tylko o strategii biznesowej przedsiębiorstwa, bo to oczywiste, lecz o tych, które opisują 
globalne zjawiska i zagrożenia, do których firma może się – właśnie dzięki swojej strategii 

dr Agata Gruszecka-Tieśluk, Karol Krzyczkowski

SDGs  
a strategie CSR

1
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− odnieść. Dodatkowo umożliwiają weryfikację celów wyznaczonych w strategii − ich odnie-
sienie do globalnego problemu może łatwo wskazywać, czy wybrane przez firmę metody 
i działania odnoszą się do globalnych wyzwań. 

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030
Jednym z takich dokumentów jest Agenda na rzecz zrównoważonego Rozwoju 2030 i za-
warte w niej Cele zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs), przy-
jęte w dniach 25–27 września 2015 roku w Nowym Jorku podczas Szczytu zrównoważonego 
Rozwoju ONz.

SDGs to 17 celów głównych podzielonych na 169 bardziej szczegółowych zadań. Ich 
realizacja do roku 2030 ma się przyczynić do urzeczywistnienia określonej wizji naszego 
świata. SDGs zastąpiły realizowane do 2015 roku Milenijne Cele Rozwoju, które były rewo-
lucyjne pod względem opisania, komunikowania i mierzenia zmian, jakie chciano globalnie 
osiągnąć. Jednak o ile cele milenijne nie były szeroko konsultowane, a ich przygotowaniem 
zajęli się eksperci, o tyle SDGs były przedmiotem szerokich międzynarodowych konsultacji. 
Część Milenijnych Celów Rozwoju nie została osiągnięta i włączono je do SDGs1. Cele można 
uszeregować w 6 uzupełniających się grup: (1) godność, (2) ludzie, (3) dobrobyt, (4) planeta, 
(5) sprawiedliwość, (6) partnerstwo.

Rysunek 1. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ  Źródło: UNIC Warsaw – Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

22  Warto zajrzeć na stronę „The Guardian”, gdzie w bardzo przejrzysty sposób został rozwinięty temat SDGs, https://
www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2015/jan/19/sustainable-development-goals-changing-
world-17-steps-interactive (dostęp: 25.10.2016).
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Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i zapewnić lepsze 
odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo.

Cel 3: zapewnić życie w zdrowiu oraz promować dobrobyt dla wszystkich ludzi w każdym 
wieku.

Cel 4: zapewnić inkluzyjną i jakościowo dobrą edukację oraz stworzyć wszystkim ludziom 
możliwość uczenia się przez całe życie.

Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

Cel 6: zapewnić dostępność wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie 
wodą i infrastrukturą sanitarną.

Cel 7: zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii  
po przystępnej cenie.

Cel 8: Promować trwały, inkluzyjny i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne 
i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

Cel 9: Budować infrastrukturę odporną na skutki katastrof, promować inkluzyjną 
i zrównoważoną industrializację oraz wspierać innowacje.

Cel 10: zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami.

Cel 11: zrobić wszystko, by miasta i ludzkie osiedla były inkluzyjne, bezpieczne, odporne  
na skutki katastrof i zrównoważone.

Cel 12: zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone wzorce produkcyjne.

Cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki.

Cel 14: Chronić oceany i morza oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób.

Cel 15: Chronić, przywrócić i promować zrównoważone wykorzystywania ekosystemów 
lądowych, gospodarować lasami w sposób zrównoważony, zwalczać 
pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać straty 
w bioróżnorodności.

Cel 16: Promować istnienie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, co umożliwi 
zrównoważony rozwój; zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości; budować efektywne, odpowiedzialne i inkluzyjne instytucje  
na wszystkich szczeblach.

Cel 17: Wzmocnić mechanizmy powstawania globalnych partnerstw oraz ożywić  
już istniejące partnerstwa.

Tabela 1. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ   Źródło: UNIC Warsaw – Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

W stosunku do Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) widać w nich także zmianę stylu 
myślenia o globalnych wyzwaniach. z jednego MDG dotyczącego naszej planety wyewolu-
owało aż 5 SDGs (cele 6, 12, 13, 14, 15). Pojawiły się również niebrane pod uwagę wcześniej 
zagadnienia związane ze sprawiedliwością (cel 16) i dobrobytem (cele 7, 8, 9, 10, 11).

Milenijne Cele Rozwoju do tej pory kojarzone były głównie z potrzebami najsilniej za-
rysowanymi w krajach Globalnego Południa. Jednak Cele zrównoważonego Rozwoju wśród 
169 celów szczegółowych wymieniają tak bliskie naszemu kręgowi kulturowemu cele, jak 
zapewnienie dostępu do odpowiednich, bezpiecznych i tanich mieszkań, zapewnienie do-
stępu do zrównoważonego transportu oraz zmniejszenie liczby zgonów i obrażeń będących 
skutkiem wypadków drogowych.
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Jak podkreślał sekretarz generalny ONz, Ban Ki-moon: „Ta Agenda dotyczy wszystkich 
ludów, nikogo nie pomijając. Jest planem działań na rzecz eliminacji ubóstwa we wszyst-
kich jego formach na całym świecie, nieodwracalnie i raz na zawsze. Dąży do zapewnienia 
pokoju i dobrobytu oraz do powstania partnerstw, a sedno Agendy stanowią ludzie i nasza 
planeta. zintegrowane, powiązane ze sobą i niepodzielne siedemnaście Celów zrównowa-
żonego Rozwoju to cele dla wszystkich ludów. Obrazują one skalę, powszechność i ludzkie 
ambicje wyrażone w nowej Agendzie”2.

Realizacja SDGs – poziom państwa
Realizacja SDGs nie jest możliwa bez aktywnego zaangażowania biznesu. Jednak nie zapo-
minajmy, że między globalnie wyznaczonymi celami a firmą funkcjonuje państwo. To pań-
stwo posługuje się mechanizmami prawodawczymi utrzymuje mechanizmy prawodawcze, 
które mają rzeczywisty wpływ na kształt wewnętrznych polityk. Może wymusić określone 
zachowania poprzez mechanizmy wspierania (np. ulg, dotacji) lub dyskryminowania (np. 
podatków, obostrzeń, koncesji), niezależnie od tego, czy organizacje i instytucje świadomie 
decydują się działać na rzecz osiągnięcia SDGs.

Firmy mogą, a w niektórych przypadkach powinny bazować na własnych politykach (czy 
właśnie strategiach) dotyczących SDGs, nie oglądając się na państwo. Proces stanowienia 
prawa jest zwykle długotrwały i wymaga − przynajmniej w teorii − szczegółowych analiz. 
Pod tym względem działania firm mogą być o wiele szybsze i dostosowane do potrzeb nie 
państwa − jako całości, ale konkretnych grup znajdujących się w ich otoczeniu lub polu za-
interesowania. To od wewnętrznych decyzji zależy, czy polityki te wpisują się w SDGs i czy 
są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo, albo wręcz narzucają zachowania niewy-
magane przez państwo. Przykładem takich działań są chociażby inwestycje różnych firm 
w odnawialne źródła energii pomimo decyzji rządu związanych ze wspieraniem sektora 
wydobywczego (wydobyciem węgla).

z realizacji SDGs rozliczane będą poszczególne państwa członkowskie ONz. Obecnie 
(październik 2016) czekamy na upublicznienie krajowych wskaźników mierzenia realizacji 
SDGs przez poszczególne państwa. To ważne, ponieważ od lokalnego wsparcia będzie de 
facto zależał stopień osiągnięcia celów w skali globalnej. 

Pierwszy raport podsumowujący stan realizacji SDGs został opublikowany w lipcu 2016 
roku przez Fundację Bertelsmanna i Sieć Rozwiązań na rzecz zrównoważonego Rozwoju 
(SDSN). Raport SDG Index and Dashboards – Global3 pokazał stan realizacji Celów zrówno-
ważonego Rozwoju w poszczególnych krajach.

W globalnej ocenie Polska znalazła się na 38 miejscu na 149 krajów, w tym na 29 spo-
śród 34 krajów OECD ujętych w zestawieniu. 

Według Raportu zagadnienia poszczególnych Celów zrównoważonego Rozwoju, które 
zostały ocenione jako dalekie od osiągnięcia w Polsce w 2016 roku, to:

• przeciwdziałanie otyłości osób dorosłych,
• emisja CO2 z paliw i produkcji energii elektrycznej,
• udział energii odnawialnej w konsumpcji,

2  http://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/agenda-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-2030-i-cele-
zrownowazonego-rozwoju/2850#sthash.bolVGpT1.dpuf.
3  http://sdgindex.org/.
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• liczba niepracującej młodzieży pozostającej poza systemem edukacji i szkoleń (NEETS),
• liczba pracowników zatrudnionych przy działalności badawczo-rozwojowej,
• liczba aplikacji patentowych,
• nadmierna eksploatacja łowisk,
• zmiany w areale lasów,
• liczba więźniów,
• wartość środków przekazanych na pomoc rozwojową.

Jaka rola biznesu?
z punktu widzenia biznesu, zaadaptowanie Celów zrównoważonego Rozwoju do swoje-
go działania prędzej czy później stanie się tematem obowiązkowym. Wśród potencjalnych 
korzyści wymienić warto: zarządzanie ryzykiem, przewidywanie i odpowiedź na potrzeby 
klientów, podkreślenie wartości CSR firmy, a tym samym wzmocnienie relacji z interesariu-
szami. 

W praktyce zależność ta będzie wieloaspektowa. z jednej strony Cele zrównoważone-
go Rozwoju mogą być drogowskazem tworzenia, modyfikowania kierunku działania firmy 
i strategii społecznej odpowiedzialności. z drugiej zaś strony – cele są sformułowane na 
poziomie tak ogólnym, że niektóre aspekty ze strategii są po prostu podpisywane pod SDGs 
– z dodaniem kolorowego znaczka. Jaki kierunek będzie przeważał? zobaczymy. 

O tym, że temat jest istotny z punktu widzenia firm, świadczą wyniki międzynarodo-
wych badań zrealizowanych w 2016 roku4 na zlecenie Global Compact. Szefowie najwięk-
szych firm − z ponad 100 krajów, z 25 branż − realizację SDGs w ramach swojej działalności 
biznesowej uznają za „okno możliwości”, aż 87% CEO wierzy, że przyczynią się one do re-
definicji podejścia do tworzenia wartości społeczno-ekonomicznej przedsiębiorstw. Blisko 
50% badanych jest przekonana, że to właśnie biznes jest najważniejszy w realizacji Celów 
(por. rys. poniżej).

89% CEO
wierzy, że odniesienie do zrównoważonego rozwoju będzie miało 
wpływ na rozwój ich branży.

87% CEO
wierzy, że SDGs przyczynią się do redefinicji podejścia do 
tworzenia wartości społeczno-ekonomicznej.

70% CEO
jest przekonanych, że SDGs stanowią drogowskaz dla działań 
społecznie odpowiedzialnych.

49% CEO uważa, że biznes jest najważniejszym aktorem w realizacji SDGs.

85% CEO wierzy, że koalicje i partnerstwa są niezbędne w realizacji Celów.

84% CEO
postuluje większe zaangażowanie we współpracę na płaszczyźnie:  
państwo − biznes w celu realizacji SDGs.

Rysunek 2. Wybrane wyniki badań „Agenda 2030: A Window of Opportunity”, The UN Global Compact-Accenture Strategy 
CEO Study 2016  Źródło: Opracowanie własne

4  The UN Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016, https://www.accenture.com/us-en/insight-un-global-
-compact-ceo-study (dostęp: 25.10.2016).
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Na chwilę obecną widać już, że firmy na poważnie zaczynają się interesować tematem 
SDGs. Pojawiają się już pierwsze raporty zrównoważonego rozwoju zawierające bezpośred-
nie odniesienia do Celów (jednym z pionierów jest IKEA w Raporcie zrównoważonego Roz-
woju za 2015 rok5), a także analizy istotności nawiązujące do SDGs (przykład ITALCEMENTI6).

Wsparcie w adaptacji Celów do swoich strategii biznesowych oferują nie tylko liczne fir-
my konsultingowe, ale przede wszystkim międzynarodowe organizacje, takie jak UN Global 
Compact czy WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). Na ich stronach 
znaleźć można liczne analizy, badania, zaproszenia na spotkania, praktyczne przewodniki 
zaopatrzone w dobre praktyki, takie jak m.in. „The SDG Compass”7. Osoby zainteresowane 
pogłębieniem tematu mogą dołączyć do międzynarodowych sieci – takich jak np. Susta-
inable Development Solutions Network – i tam zapisać się na liczne kursy internetowe, jak 
choćby SDG Academy8. 

Stały monitoring
Cele zrównoważonego Rozwoju są opisane na tyle szeroko, że każdy podmiot realizujący 
własne działania CSR może z łatwością określić, w który z celów szczegółowych się wpisuje. 
Włączenie w strategie katalogu SDGs pokazuje, że firma jako podmiot angażuje się w dzia-
łania globalne. Podział działań ze względu na SDGs umożliwia też zbadanie, w jakim zakre-
sie firmy z danego regionu współpracują ze swoim otoczeniem, a szczególnie umożliwia 
zidentyfikowanie braku takich działań w określonym zakresie.

Daje to dużą szansę na znalezienie nowych nisz do działania, które wynikają zarówno 
z potrzeb każdego kraju pokazanych chociażby w Raporcie SDG Index and Dashboards – 
Global, jak i potrzeb lokalnych społeczności.

Stopień osiągnięcia poszczególnych SDGs będzie podlegał stałemu monitoringowi aż 
do roku 2030. Praktycznie corocznie dostępne będą raporty i opracowania pokazujące cele 
już osiągnięte oraz zagrożenia związane z niemożliwością osiągnięcia celu bez wniesienia 
dużych zmian na poziomie państwa. z punktu widzenia firmy dokumenty te będą pokazy-
wały, jak działając nawet w małej skali, jesteśmy w stanie przyczynić się do realizacji nakre-
ślonych globalnie celów ważnych dla całego świata.

5  http://www.ikea.com/ms/pl_PL/pdf/sustainability_report/Sustainability_Report_FY15.pdf.
6  http://www.italcementigroup.com/NR/rdonlyres/C87A3080-3A18-484D-ADDD-9282218BC26B/0/focusonMateriali-
ty2015.pdf (dostęp: 25.10.2016).
7  https://www.unglobalcompact.org/library/3101 (dostęp: 25.10.2016).
8  https://courses.sdgacademy.org/ (dostęp: 25.10.2016). Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako jedyna organizacja 
w Polsce należy do tej sieci.
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Dobrą strategię społecznej odpowiedzialności można poznać między innymi po długo-
terminowych celach, które firma wyznacza. Bez wizji, która jak spoiwo łączy wszystkie 
inicjatywy, firma może mieć tylko listę zadań, których zasadność łatwiej bądź trudniej wy-
tłumaczyć. Już od kilku lat przyglądam się strategicznemu podejściu do CSR w firmach bry-
tyjskich. Z jakimi wyzwaniami się mierzą? Jakie wnioski płyną z ich doświadczeń? O tym 
właśnie traktuje poniższy tekst. 

Na początku lat 60. XX wieku prezydent Stanów zjednoczonych, John F. Kennedy, ogło-
sił, że w ciągu dekady człowiek po raz pierwszy stanie na Księżycu. Jedni ten cel uznawali 
za bardzo ambitny, a inni po prostu za szalony. Nikt nie wiedział wtedy, jak tego dokonać. 
W 1969 roku człowiek jednak faktycznie wylądował na Księżycu. za sukcesem tego przed-
sięwzięcia stało 170 tysięcy osób. 

Jeden z moich szefów, dr Alan Knight1, miał w zwyczaju powtarzać tę anegdotę w na-
wiązaniu do codziennych zmagań praktyków zajmujących się wdrażaniem koncepcji zrów-
noważonego rozwoju. Każdego dnia stajemy przed nowym wyzwaniem, a na naszych bar-
kach spoczywa ciężar odpowiedzialności. z historii wysłania człowieka na Księżyc możemy 
się sporo nauczyć.  

Teresa Aldea

Wdrażanie  
strategii CSR  
w realiach brytyjskich

2

1  Dr Alan Knight, http://www.dralanknight.com/my-narrative/sustainable-lifestyles.
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Walka pragmatyzmu z marzeniami
Sukces prawdziwych przywódców zaczyna się od wizji, a z wizjami bywa różnie. Jedne są 
bardzo wyważone i dokładnie przemyślane, a inne można określić jako naiwne czy wręcz nie-
realne. Spójrzmy na wizję charyzmatycznego przedsiębiorcy stojącego za sukcesem tak wiel-
kich i innowacyjnych przedsięwzięć, jak SpaceX, Tesla Motors i PayPal. Elon Musk ma wizję 
skolonizowania Marsa w przeciągu najbliższych 20 lat. Niezwykły człowiek i niezwykłe, wręcz 
kontrowersyjne marzenie, ale sukcesywnie realizowane. Bez wizji nie ma strategii. To wizja 
jest źródłem dalszych działań, dodaje skrzydeł i wyznacza kluczowe kierunki naszej pracy. 

Dobrą strategię społecznej odpowiedzialności można poznać między innymi po dłu-
goterminowych celach, które firma wyznacza. Bez wizji, która jak spoiwo łączy wszystkie 
inicjatywy, firma może mieć tylko listę zadań, których zasadność łatwiej bądź trudniej wy-
tłumaczyć.

Stawianie celów do realizacji w perspektywie dłuższej niż rok stanowi niełatwe zadanie 
i jest obarczone ryzykiem. Coraz więcej firm, które chcą być uznawane za odpowiedzialne 
i zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przedstawia długoterminowe 
cele, swoim zakresem wychodzące poza najbliższy rok finansowy.  

Wynika to z faktu, że rosnąca liczba przedsiębiorstw zwraca uwagę na globalne me-
gatrendy. 86% brytyjskich spółek biorących udział w badaniu2, które przeprowadziłam 
dla Business in the Community (BITC)3 na 
początku 2016 roku, potwierdziło, że re-
gularnie ocenia ryzyko wynikające z tych 
trendów w stosunku do swojej działalno-
ści (wykres 1). Ciekawym przykładem są 
zmiany klimatyczne. z tych samych badań 
brytyjskich przedsiębiorstw wynika, że 74% 
międzynarodowych koncernów stawia so-
bie długoterminowe cele zmniejszenia ilo-
ści emitowanego dwutlenku węgla: 33% 
przedsiębiorstw wyznaczyło sobie kon-
kretne cele w tym zakresie do 2020 roku, 
a 5% zakreśliło cele sięgające jeszcze dalej. 
Ponadto wiele firm już jest neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla (czyli osią-
gnęło zerowy bilans emisji), a kolejne mają to zapisane w publicznych deklaracjach. Jak 
widać, dziś strategie wielu międzynarodowych przedsiębiorstw nie tylko biorą pod uwagę, 
ale i bezpośrednio odnoszą się do znanych megatrendów.

Twarze strategii
„Kultura zjada strategię na śniadanie”, jak mawiał Peter Drucker. Jest w tym powiedzeniu 
wiele prawdy. Opracowanie strategii, choć wymaga sporych nakładów pracy wielu osób 

2  CR Index 2015 Insights Report, http://www.bitc.org.uk/system/files/7771_cr_index_0.pdf.
3  BITC to jedna z organizacji charytatywnych księcia Karola. Prowadzona przez przedsiębiorców organizacja skupia po-
nad 800 członków (od międzynarodowych korporacji po MśP) i od przeszło 30 lat promuje koncepcję odpowiedzialności 
w biznesie i mobilizuje biznes do działania, http://www.bitc.org.uk/about-us.

2014

wykres 1. Procent firm, które uwzględniają globalne 
megatrendy podczas dokonywania oceny ryzyka 
korporacyjnego

2015 2016

67%
81% 86%
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w przedsiębiorstwie oraz jego otoczeniu, nie jest nawet połową sukcesu. Najtrudniejsza 
praca zaczyna się wtedy, gdy trzeba zacząć ową strategię wprowadzać w życie. Bez wsparcia 
ze strony kultury organizacyjnej nie można tego dokonać.

Pierwsze wyzwanie w realizacji strategii zaczyna się już w fazie przedstawiania jej ze-
społowi. Mimo że wielu pracowników mogło wziąć udział w jej opracowywaniu, żyjemy 
w realiach, w których wciąż sporo osób nie wie, „co to jest ten cały CSR”. Tym samym – wielu 
pracowników nie zna swojej roli w realizacji strategii i nie będzie się angażować w konkret-
ne przedsięwzięcia, co grozi fiaskiem całego planu działania. 

Podczas prowadzenia badań dla BITC zauważyłam, że firmy działające w Anglii prze-
ścigają się w metodach komunikacji z pracownikami. Stosują zarówno tradycyjne sposoby 
informowania (np. intranet, e-maile, konferencje), jak i nowoczesne kanały komunikacji (co-
tygodniowe filmy z aktualnościami od prezesa bądź interaktywne aplikacje mobilne umoż-
liwiające szybką i dwukierunkową wymianę informacji)4. 

Komunikacja to pierwszy krok do wdrażania strategii. Struktura zarządzania CSR w orga-
nizacji, w tym podział obowiązków i jasno określone cele indywidualne, także nie pozostaje 
bez znaczenia. 

Każdy ma swoją rolę do odegrania. zakres odpowiedzialności wszystkich pracowników 
powinien być transparenty i zrozumiały, a osoby, którym przydzielono szczegółowe cele, mu-
szą być z ich realizacji rozliczane. Bez określenia konkretnych celów do osiągnięcia dla wy-
znaczonych osób odpowiedzialność się rozmywa, a na koniec nikt nie poczuwa się do winy. 

Od 2009 roku weryfikuję działania CSR brytyjskich firm, sprawdzam, kto jest odpowie-
dzialny za wdrażanie strategii. Pytam o indywidualne cele na różnych poziomach w struk-
turze organizacyjnej – począwszy od prezesów, poprzez różnych kierowników, aż po kon-
kretnych specjalistów. Już od dawna prezesi i dyrektorzy generalni angielskich korporacji 
publikują swoje cele dotyczące CSR. Ta dobra praktyka coraz prężniej się rozwija. Już teraz 
premia co drugiego z nich uzależniona jest od realizacji celów CSR (rysunek 1)5.

Soutern Water
w 2013-2014 62% całego 
pakietu premiowego CEO 
i 40% wynagrodzenia było 
uzależnione od wyników 
przedsiębiorstwa. 

United Utilities
20% premii CEO zależy od 
osiągnięcia grupy wskaź-
ników zrównoważonego 
rozwoju, które uwzględnia-
ją cel utrzymania statusu 
World Class w Dow Jones 
Sustainability Index oraz 
poprawę obsługi klienta.

The Southern Co-operative
3-letni Plan Motywacyjny 
Dyrektora Naczelnego  
i pakiet wynagrodzeń  
zarządu (Leadership  
Operating Board) w 40% 
zależy od targetów CSR

Rysunek 1. Dobre praktyki   Źródło: CR Index 2015 Insights Report, http://www.bitc.org.uk/system/files/7771_cr_index_0.pdf

Publiczne zobowiązanie oraz warunek przyznania premii na podstawie określonych wy-
ników CSR są niemalże gwarancją, że zamierzone cele zostaną osiągnięte.

4  CR Index 2015, op.cit.
5  Ibidem.
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Wewnętrzna spójność w implementacji
Często skomplikowana struktura organizacyjna jest barierą w komunikacji strategii i we-

ryfikacji tego, na ile skutecznie jest ona wdrażana.
W wielu projektach prowadzonych z firmami międzynarodowymi spotkałam się z sytu-

acją, w której zespół z centrali miał bardzo profesjonalnie przygotowaną strategię i politykę 
firmy, a zupełnie co innego działo się w lokalnych oddziałach. Jest wiele czynników, które 
przyczyniają się do takiej sytuacji, począwszy od różnic kulturowych, poprzez aspekty czysto 
komunikacyjne, a na wewnętrznych mechanizmach kontrolnych i sprawozdawczych kończąc. 

Jednym z takich przykładów jest Legal & General Group6. To międzynarodowa firma 
z branży finansowej, z siedzibą w Londynie, często uznawana za jednego z wiodących li-
derów CSR. Niestety, jak pokazały wyniki audytu, który przeprowadziłam w oddziałach we 
Francji, w Holandii, Stanach zjednoczonych oraz joint venture w Egipcie, Indiach i Kuwej-
cie – lokalna praktyka nie była zgodna z oczekiwaniami centrali. Legal & General podeszło 
do problemu bardzo odpowiedzialnie, zidentyfikowano źródła problemu i wprowadzono 
działania naprawcze. Firma zastosowała procesy benchmarkingowe wewnątrz grupy, przez 
co wyzwoliła naturalny potencjał konkurencji między oddziałami. Początkowy etap prze-
ścigania się w opracowywaniu i demonstrowaniu najlepszych rozwiązań zmienił się we 
współpracę między pracownikami zagranicznych oddziałów i wymianę doświadczeń na te-
mat sposobów pokonywania barier i organizowania projektów odnoszących sukces. Grupie 
udało się stworzyć uniwersalny język i strukturę, dzięki której poprawie uległa komunikacja 
i nawiązana została współpraca, co od razu zaczęło być widoczne w wynikach działań CSR. 
Grupa w swoich raportach społecznych otwarcie przedstawiała coroczne wyniki audytów 
wraz z podejmowanymi działaniami i celami stawianymi na przyszłość. 

Niewiele jest takich firm, które podejmują aż tak daleko idące zaangażowanie w iden-
tyfikację sposobów wdrażania strategii oraz ich skuteczności. A szkoda, bo – jak pokazuje 
życie – to, co widać w raportach CSR, jest często sprzeczne z lokalnymi działaniami i wiedzą 
pracowników. 

Kluczem do sukcesu w dużej mierze jest nieustanna komunikacja i dialog, aby przeka-
zywane wiadomości były utrwalane i praktycznie stosowane w wypełnianiu codziennych 
obowiązków. Ogromnie pomocna jest także weryfikacja zgodności w wypełnianiu polityk, 
realizacji celów oraz sposobie ich osiągania (compliance). Taki modus operandi pozwoli wy-
chwycić pierwsze sygnały niezgodności i podjąć natychmiastowe działania zapobiegawcze. 

Jako przykład warto podać potrzebę kontrolowania przestrzegania wartości firmy, czyli 
etycznych granic wyznaczających oczekiwane sposoby postępowania pracowników. Brytyj-
skie firmy często komunikują otwarcie swoje wartości już podczas procesów rekrutacyjnych, 
aby dobrać spośród kandydatów takich członków zespołu, którzy wyznają podobne war-
tości co firma. Dobrą praktyką jest regularne sprawdzanie, czy pracownicy przestrzegają 
wartości korporacyjnych w codziennej pracy. Można to robić np. podczas rocznych ocen 

6  A. Rudnicka (ed.), CSR Trends. Making a difference, 2015, CSR Impact, Łódź, Poland, rozdz. 1.: Teresa Aldea and Dwayne 
Baraka: “Using a benchmarking tool to improve CSR management and performance in a multinational corporation – a case 
study”, http://www.csrtrends.eu/wp-content/uploads/2016/04/01.CSR_TersaAldea_DwayneBaraka.pdf.
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pracowników. Tak zwane jeden na jeden menedżera z pracownikiem należy do najlepszych 
sposobów zbierania informacji o wiedzy pracowników i praktykach przez nich stosowanych. 
Rozwiązanie to ma wiele korzyści. Pozwala sprawdzić skuteczność działań komunikacyjnych 
i stopień wdrożenia wewnętrznych zasad postępowania, ale także zachęca pracowników do 
refleksji nad swoją rolą w firmie i w osiąganiu wspólnych celów. 

Partner niejedno ma imię
Strategia CSR nie może być zrealizowana tylko przez samego menedżera ani nawet sam 
zespół. CSR, aby był skuteczny, musi być zintegrowany i widoczny we wszystkich działaniach 
firmy. Tym samym wymaga zaangażowania wielu osób reprezentujących interesariuszy we-
wnętrznych i zewnętrznych.

zaangażowanie pracowników w realizację działań CSR jest stosunkowo łatwe ze wzglę-
du na różnorodność metod (zarówno „kijów”, jak i „marchewek”), które firmy mogą stoso-
wać. Sytuacja jest dużo trudniejsza, gdy do realizacji strategii trzeba włączyć przedstawicieli 
otoczenia zewnętrznego firmy. W ostatnim raporcie opisującym środowiskowy rachunek 
zysków i strat firmy Kering (Puma) podano, że tylko 7% oddziaływań na środowisko pocho-
dzi z własnych, w pełni kontrolowanych działań7. Pozostałe wpływy wynikają z łańcucha 
dostaw. Unaocznia to, jak ważne jest włączenie w realizację strategii nie tylko własnych 
praktyk, ale także sposobu pracy wszystkich partnerów i dostawców. 

Kilka lat temu miałam okazję wdrażać model partnerstwa mający na celu współpracę 
międzysektorową w zakresie rozwoju zrównoważonego – Heathrow Sustainability Part-
nership8. Właściciel lotniska nie ma pełnej kontroli ani wpływu na wszystko, co dzieje się 
na terenie lotniska. Jak można odpowiadać za działania 320 firm zatrudniających 76 500 
osób? W czasie codziennej pracy na lotnisku i uczestnictwie w nierzadko bardzo trudnych 
negocjacjach między BAA (właścicielem lotniska) a różnymi interesariuszami miałam oka-
zję przekonać się, jak trudno zarządzać relacjami, w których podmioty mają zupełnie prze-
ciwstawne interesy. Rozmowy o współpracy wyglądają inaczej, gdy właściciel lotniska jest 
klientem, a inaczej, gdy jest dostawcą. Kilka miesięcy trwało wspólne wypracowanie i wyne-
gocjowanie sposobu współpracy między wybranymi kilkunastoma firmami z różnych branż. 
Wspólna wizja oraz trud pracy osób na wszystkich szczeblach w organizacjach członkow-
skich – od prezesów po specjalistów – sprawiły, że program partnerstwa działa już przeszło 
6 lat. Inicjatywa ta odnosi kolejne sukcesy w rozwiązywaniu problemów środowiskowych 
i społecznych, których żadna z firm pojedynczo nie mogła rozwiązać. Program partnerstwa 
zajmuje istotne miejsce w strategii zrównoważonego rozwoju lotniska Heathrow. Bez niego 
nie udałoby się zmniejszać emisji zanieczyszczeń, ograniczać ilość odpadów, poziom hałasu 
czy stworzyć wspólny program staży dla młodzieży z lokalnej społeczności. 

W Wielkiej Brytanii bardzo wiele jest przykładów współpracy:
•  z dostawcami (np. sposób współpracy Fujitsu z MśP, w którym Fujitsu zarówno iden-

tyfikuje i redukuje bariery w nawiązaniu współpracy z małymi przedsiębiorstwami, 

7  Environmental Profit & Loss 2014 Group Results, Kering, http://www.kering.com/sites/default/files/document/ke-
ring_group_2014_environmentalpl.pdf.
8  “Heathrow Sustainability Partnership Working collaboratively to achieve our shared vision”, http://www.heathrow.com/
file_source/Company/Static/PDF/Communityandenvironment/Heathrow_Sustainability_Partnership_Booklet.pdf.
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jak i pomaga wyzwolić potencjał innowacyjności, by wspólnie tworzyć nowe roz-
wiązania dla klientów9)

•  z klientami (np. akcje shwoppingu organizowane przez firmę M&S10, edukujące 
i zachęcające do zmiany codziennych nawyków, a przez to rozwiązujące problemy 
związane z odpadami tekstylnymi, z którymi firma sama sobie nie poradzi).

Dwa oblicza skuteczności
W żargonie CSR-owym „skuteczność” to słowo, które nawet wśród praktyków CSR ma różne 
znaczenia. Wszyscy chcą wiedzieć, jakie korzyści przynosi CSR, ale w zależności od tego, kto 
zadaje pytanie, o innej skuteczności chce usłyszeć. Jest to wyzwanie zarówno ze względu na 
odmienne oczekiwania różnych grup interesariuszy, jak i na związane z tym trudności w wy-
borze odpowiednich wskaźników oraz sposobów zbierania danych. Między innymi z tego 
powodu wiele firm, opisując swoje sukcesy, skupia się na tym, co zostało zrobione. Nie 
umniejszając ich zasług, na podstawie takich informacji niezwykle trudno jest ocenić, czy fir-
ma zrobiła wystarczająco dużo, aby dany problem społeczny bądź środowiskowy rozwiązać.

Bardzo często praktycy skupiają się na realizacji zadań i w swoim zaangażowaniu za-
pominają, że warto czasem zrobić krok do tyłu i spojrzeć na realizowany projekt z innej, 
bardziej obiektywnej perspektywy. W ten sposób można nabrać dystansu i zastanowić się, 
czy to, co robimy, faktycznie przyniesie satysfakcjonujący nas efekt w postaci trwałej i po-
zytywnej zmiany społecznej albo środowiskowej, a także czy przyniesie korzyści wszyst-
kim zainteresowanym stronom. Wdrażając strategię, trzeba uwzględnić kilka kluczowych 
momentów kontrolnych, determinujących to, co ma się wydarzyć dalej. Analiza wstępnych 
wyników może skutkować przerwaniem realizacji wybranych programów, wprowadzeniem 
niezbędnych modyfikacji lub dodaniem nowych, które pomogą osiągnąć zamierzony efekt.

W Anglii bardzo wiele firm korzysta ze standardów i ram pomagających firmom dokład-
niej mierzyć zarówno swój wkład, jak i efekty oraz rezultaty inicjatyw CSR. Na przykład do 
działań społecznych firmy często stosują model London Benchmarking Group (opracowany 
przez Corporate Citizenship)11. Firmy powinny tak wybierać wskaźniki, aby móc zweryfiko-
wać osiągnięcia względem wcześniej postawionych celów i wizji, a także aby móc odpowie-
dzieć na pytanie, czy organizacja dobrze zainwestowała swoje środki (zarówno finansowe, 
jak i niefinansowe). Jeśli natomiast jedyne, co można zmierzyć, to poniesione koszty, i nie da 
się w żaden sposób ocenić efektów ani rezultatów projektu, oznacza to, że nie sposób nim 
zarządzać, a więc projekt nie nadaje się w praktyce do realizacji. 

Ostatnio dużo się mówi o raportowaniu, ale ewaluacja efektów i rezultatów działań nie 
tylko pomaga tworzyć lepsze raporty społeczne. Analiza wyników ma także istotny wpływ 
na dalsze strategiczne decyzje podejmowane przez firmy, np. dotyczące wyboru partnerów 
do współpracy przy realizacji konkretnych programów bądź też sposobu ich realizacji. Lepiej 
przerwać program albo zrezygnować z partnerstwa, niż marnować czas i środki na coś, co 
nie przynosi określonych rezultatów. To niełatwe decyzje, ale konieczne, jeśli chcemy zreali-
zować ustalone cele.

9  Fujitsu’s SME Charter, http://www.fujitsu.com/uk/Images/Fujitsu-SME-Charter.pdf.
10  Shwopping. Ordinary clothes made extraordinary. The M&S clothes recycling Initiative, http://www.marksandspencer.
com/s/plan-a-shwopping.
11  London Benchmarking Group Model, http://www.lbg-online.net/#about.
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Wśród firm, z którymi pracuję, spotykam coraz więcej podmiotów wykazujących bardzo 
dojrzałe podejście do mierzenia skuteczności swoich działań. Czasem wynika to z nowych 
regulacji prawnych (np. Social Value Act wprowadzający mierzenie stopy zwrotu z inwesty-
cji społecznych w Wielkiej Brytanii), które wymuszają coraz lepsze metodologie, a czasem 
z potrzeby wyróżnienia się na tle konkurencji.

Ciekawym przykładem jest Veolia. Firma zastosowała w Wielkiej Brytanii skompliko-
waną metodologię do zmierzenia wartości społecznej, jaką wnosi do lokalnej społeczności 
w niewielkim mieście, w którym realizuje kontrakt. Bardzo kompleksowy projekt, dotykają-
cy kwestii związanych z edukacją dzieci i młodzieży, bezrobociem, ochroną środowiska itp. 
udało się przetłumaczyć na język finansowy. Na każdy funt wydany przez Veolię na realizację 
umowy z klientem (urzędem miasta) firma generuje 2,09 funta w postaci wartości społecz-
nej, a jeśli dodamy do tego realizację projektów społecznych, wartość dla społeczeństwa 
wzrasta do 28,05 funta12.

W weryfikowaniu skuteczności reali-
zacji strategii istotną kwestią są też korzy-
ści biznesowe. Wiadomo, że nie tylko dla 
korzyści biznesowych firmy angażują się 
w CSR, ale biznes to nie organizacja cha-
rytatywna i wszelkie inwestycje muszą być 
uzasadnione. Podczas przeprowadzania 
badań wśród firm brytyjskich zauważyłam 
w tym roku bardzo ciekawe zjawisko. Po raz 
pierwszy liczba firm mierzących zyski prze-
kroczyła liczbę firm skupiających się tylko 
na oszczędnościach, jakie przynosi CSR 
(wykres 2). Jako główny wskaźnik korzyści wynikających z wdrażania CSR 43% brytyjskich 
firm podaje oszczędności z poprawy efektywności operacyjnej13. Dotychczas przeważały sto-
sunkowo łatwe do zmierzenia wskaźniki zwrotu z inwestycji, np. oszczędności w kosztach 
za energię elektryczną lub kosztach rekrutacyjnych albo marketingowych. Dziś więcej firm 
raportuje zyski wynikające z nowych źródeł dochodów, np. z wprowadzenia na rynek udo-
skonalonych lub nowych produktów i usług albo zupełnie nowych, innowacyjnych modeli 
biznesowych. 13% organizacji przyznało, że coraz częściej warunkiem uzyskania kontraktu 
są kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i firmy te są w stanie policzyć 
wartość tych umów, a tym samym zysk, jaki dzięki CSR osiągnęły14. Firmy powoli odchodzą 
od podejścia, w którym CSR jest sposobem ograniczania ryzyka i zmniejszania kosztów, a za-
czynają patrzeć przez pryzmat nowych możliwości, które CSR otwiera zarówno dla biznesu, 
jak i społeczeństwa oraz środowiska.  

Wiedza na temat korzyści biznesowych jest ważna z punktu widzenia opracowania busi-
ness case uzasadniającego potrzebę realizacji strategii. Jednakże to, co odgrywa naprawdę 
kluczową rolę, to dzielenie się tą wiedzą z innymi przedsiębiorstwami, aby zachęcić je do 
podobnych działań. Przez wiele lat pracy w Anglii widziałam mnóstwo przykładów pokazu-

wykres 2. Wykres 2. Procent firm mierzących korzyści 
z wdrażania strategii CSR

2014 2016

60%

88%

12  Creating Social Value, http://www.veolia.co.uk/sites/g/files/dvc636/f/assets/documents/2014/12/Social_value_bro-
chure.pdf.
13  Social_value_brochure.pdf.
14  Ibidem.
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jących zarówno korzyści środowiskowe i społeczne, jak i te czysto biznesowe. Przykład firmy 
M&S jest jednym z wielu, które warto odnotować. Początkowe 40 mln funtów, które M&S 
zainwestował w 2007 roku w realizację strategii „Plan A”, zwróciły się zaledwie po roku jej 
realizacji15. Łączny zysk firmy z „Planu A” w zeszłym roku wyniósł 625 mln funtów!16

Wróćmy na Księżyc, nie na Ziemię 
Tak jak w historii z wyprawą człowieka na Księżyc, wielkie sukcesy nie są kwestią przy-

padku − wdrażając strategię CSR, należy pamiętać o następujących trzech elementach:
1. inspirującej wizji i perspektywie długoterminowej,
2. zaangażowaniu współpracowników i innych partnerów,
3. mierzeniu skuteczności podejmowanych działań na drodze do sukcesu. 
Nad stworzeniem buta dla kosmonauty pracowało ponad 300 osób i chociaż nikt dziś 

nie zastanawia się nad obuwiem Neila Armstronga, to i bez takiego wydawałoby się „szcze-
gółu” pierwsze w historii lądowanie na Księżycu nie miałoby miejsca. Każdy w tej pionier-
skiej misji miał swoje określone zadanie i wkład w osiągnięcie wspólnego celu. Niezależnie 
od tego, czy stoi się u steru firmy, czy pracuje pod jej pokładem, każdy ma swoją niezastą-
pioną rolę do odegrania. Nie stać nas na to, by okazja do przyczynienia się do historycznego 
sukcesu przeszła nam tak po prostu koło nosa. 

15  The key lessons from the Plan A business case, https://corporate.marksandspencer.com/documents/plan-a-our-ap-
proach/key-lessons-from-the-plana-business-case-september2012.pdf.
16  http://corporate.marksandspencer.com/media/6e633a181b124309bab60137c8171017..
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W ostatnich kilkunastu latach obserwujemy zmiany, które znacząco wpływają na sposób 
i warunki prowadzenia biznesu właściwie bez względu na jego skalę. Dzięki intensywnemu 
rozwojowi nowych technologii oraz digitalizacji niemal każdego aspektu życia, powstają 
zupełnie nowe sposoby zaspokajania naszych potrzeb jako pracowników, konsumentów 
czy obywateli. Dotychczasowe, wypróbowane i przynoszące stabilne zyski tradycyjne mo-
dele biznesowe i systemy zarządzania przestają się sprawdzać. Czy odpowiedzią na to 
mogą być właśnie strategie CSR?

Równocześnie z przeobrażeniami wywołanymi postępem technologicznym możemy 
obserwować wpływ skutków zmian klimatu. World Economic Forum wskazuje na kluczowe 
wyzwania i ryzyka, z którymi biznes będzie się musiał coraz częściej mierzyć, a do których 
należą m.in. coraz trudniejszy dostęp do wody, ekstremalne zmiany pogodowe i niełatwe 
do przewidzenia ich skutki oraz przymusowe migracje. Jak wskazują analizy Deloitte1, pro-
ducenci dóbr szybko zbywalnych oraz sieci handlowe stoją przed wyzwaniem niestabilnych 
cen surowców naturalnych, błyskawicznie rozwijających się i zmieniających technologii, 
zmian demograficznych wśród konsumentów, a co za tym idzie ewolucji ich preferencji, sty-
lu konsumpcji i przekonań. Wobec tych globalnych przemian nieuniknione jest dostosowy-

Magdalena Dembińska, Monika Walencka

Strategie odpowiedzią 
na największe  
wyzwania cywilizacyjne

3

1  Consumer product trends: Navigating 2020, czerwiec 2015, http://dupress.deloitte.com/content/dam/dup-us-en/artic-
les/trends-2020/DUP-1025_CP2020_FINAL1.pdf (dostęp: 14.09.2016).
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wanie strategii biznesowych do wyzwań, które się z nimi wiążą, umiejętne przewidywanie 
potencjalnych ryzyk z nimi związanych oraz korzystanie z szans, które one przynoszą. 

Większa świadomość konsumentów  
= większe wyzwania 
Globalna sprzedaż zarówno produktów, jak i usług zderza się ze zmianą pokoleniową i co-
raz bardziej wymagającymi oraz świadomymi wyborami konsumentów. Istotnym wyzwa-
niem staje się dostosowanie produktów i usług do preferencji pokolenia Millennialsów 
(tj. 20−30-latków wkraczających na rynek pracy), którzy stanowią aktualnie 1,3 mld kon-
sumentów na świecie. Badania rynku przeprowadzone w Stanach zjednoczonych wskazu-
ją, że generacja ta w porównaniu z innymi pokoleniami jest o wiele bardziej skłonna do 
podejmowania wysiłku na rzecz zrównoważonego gospodarowania zasobami oraz dba-
nia o niwelowanie nierówności społecznych. 87% Millennialsów dokonuje wyborów kon-
sumenckich, kierując się korzyścią społeczną lub środowiskową, jaka z nich wynika2. Jest 
to pokolenie coraz bardziej poszukujące produktów i usług, które rozwiążą ich określone 
problemy bądź potrzeby. Millennialsi nawiązują silniejszą więź niż inne pokolenia z marka-
mi będącymi emanacją ważnych dla nich wartości. Niemal nie rozstają się ze smartfonem 
i jeżeli czegoś potrzebują się dowiedzieć bądź coś zdobyć, potrafią bardzo szybko do tego 
dotrzeć za pośrednictwem internetu. Będąc aktywnym uczestnikiem sieci społecznościo-
wych, są jednocześnie odbiorcą i kreatorem informacji, których zasięg dotarcia może być 
właściwie nieograniczony, a w rezultacie powodować trudne do przewidzenia skutki. Niesie 
to poważne wyzwania dla marek i firm, które chcą zapewnić sobie przetrwanie i przewagę 
konkurencyjną. Jak skutecznie dotrzeć do nowych odbiorców? Co może najlepiej odpowie-
dzieć na ich potrzeby? Oraz jak sprawić, by zostali lojalni na długi czas? To pytania, na które 
nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Co więcej, ewoluująca w bardzo szybkim tempie rzeczy-
wistość zmusza do ciągłych poszukiwań kolejnych rozwiązań. W tym kontekście zupełnie 
nowego znaczenia nabiera przejrzystość i budowanie zaufania w relacji: konsument − pro-
dukt − usługa − marka − firma. 

Wśród wartości, którymi kierują się nowi konsumenci, oprócz zdrowia, ograniczonego 
wpływu na środowisko, etycznego postępowania, znaczenia nabiera świadomość w zakre-
sie pochodzenia produktów. 64% konsumentów w Stanach zjednoczonych kupuje od lokal-
nych dostawców, kierując się przekonaniem, że w ten sposób wspierają oni lokalną przed-
siębiorczość i wyrównują szanse lokalnych rolników. Podobne trendy można zaobserwować 
w Europie, w tym w Polsce. 

Odpowiadając na nowe wyzwania w projektowaniu strategii biznesowych, firmy coraz 
mocniej powinny koncentrować swoją uwagę na: tworzeniu produktów i usług skon-
centrowanych na potrzebach ludzi, pomagających im rozwiązywać określone problemy, 
tworzeniu wspólnych doświadczeń z konsumentami oraz umożliwianiu jak największej 
personalizacji produktów, usług i rozwiązań. 

2  2015 Cone Communications Millennial CSR Study, wrzesień 2015, http://www.conecomm.com/2015-cone-
communications-millennial-csr-study-pdf/ (dostęp: 14.09.2016).
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„Bez wody nie ma piwa” 
świat stale doświadcza niedoboru wody pitnej. Trudności wiążą się zarówno z rosnącym 
zapotrzebowaniem na wodę w gospodarkach rozwijających się, jak i z ograniczonym dostę-
pem do infrastruktury sanitarnej – tylko 4,5 mld ludzi ma dostęp do jakiejkolwiek toalety3. 
Szacuje się, że w krajach rozwijających się zapewnienie dostępu do wody pitnej dodatko-
wym 10% populacji przyczynia się do 2% wzrostu PKB na mieszkańca w ciągu roku4. z kolei 
gospodarki rozwinięte narażone są na rosnące koszty dostępu do wody związane z inten-
sywną produkcją rolniczą oraz z coraz częściej spotykaną suszą i lokalnymi uwarunkowania-
mi występowania wód podziemnych. W Kalifornii w 2014 roku susze przyniosły straty dla 
gospodarki rzędu 2,2 mld dolarów, a w 2015 roku aż 3 mld dolarów.

Jednocześnie konkurencja w dostępie do zasobów wodnych, żywności i surowców na-
pędza innowacje, rozwój technologii oraz partnerstw różnych interesariuszy. Wiele firm 
już dzisiaj dostarcza rozwiązania, produkty i usługi odpowiadające na wyzwania niedo-
boru wody, czym buduje swoją przewagę konkurencyjną i model biznesowy. Na przykład 
technologia oszczędzania wody i energii opracowana przez Nexus eWater (Nexus eWater 
Recycler) pozwala zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwach domowych o 34%, ilość 
ścieków o 70%, ale również produkować ciepłą wodę, zużywając o 75% mniej energii niż 
za pomocą konwencjonalnych źródeł. Rozwiązanie umożliwia recykling zużytej wody przy 
jednoczesnym odzysku energii, ponowne wykorzystanie oczyszczonej wody i wytworzone-
go ciepła do podgrzania zbiornika z wodą. 

Wartość wody jako zagrożonego zasobu zaczyna wzrastać, a dzieje się to w Europie za 
sprawą unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej, która realizuje zasady zrównoważonego go-
spodarowania wodami. Postulowana zmiana Prawa wodnego w Polsce zmierza do realizacji 
celów dyrektywy m.in. poprzez obciążenie opłatami za korzystanie z usług wodnych wszyst-
kich użytkowników wód. zmiany te będą miały bardzo istotny wpływ na strategie bizneso-
we firm ze względu na rosnące koszty wykorzystania wód. W efekcie biznes w Polsce będzie 
musiał dostosować swój model do mądrego i efektywnego zarządzania zasobami wodnymi. 

Istnieją dwa różne podejścia do podejmowania wyzwań związanych z zasobami. Niedo-
bory wody, energii i żywności mogą hamować wzrost gospodarczy i rozwój rynku. Ale mogą 
też być wykorzystywane jako dźwignia wzrostu poprzez podejmowanie działań, zaczynając 
od potraktowania zarządzania zasobami jako strategicznego celu. Oszacowanie strat zwią-
zanych z zakłóceniem czy zahamowaniem rozwoju rynku ze względu na ograniczone zasoby 
wodne („nie ma wody, nie będzie piwa”) pokazuje rzeczywistą wartość wody. Obserwujemy 
wyraźny trend związany z tym, że firmy zaczynają uświadamiać sobie biznesową wartość 
wody w kontekście zapewnienia realizacji aktualnych operacji oraz przyszłego wzrostu. Ta-
kie podejście jest już nie tylko zarządzaniem zasobem, ale jego mądrym gospodarowaniem. „

„Wg opracowanego przez Deloitte modelu dojrzałości5, biznes zaczyna zarządzać 
zasobami wodnymi w sposób bardziej zaawansowany, gdy wykracza poza dotych-

3  Szacunki WHO/UNICEF JMP.
4  Frontier Economics and HSBC, Exploring the links between water and economic growth: A report prepared by Frontier 
Economics for HSBC: Executive summary, June 2012. 
5  W. Sarni, Fueling growth, „Deloitte Review” nr 15, 2014.
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czasowe metody zarządzania ryzkiem i jednostkowym kosztem zasobu. Im bardziej 
przedsiębiorstwo uświadamia sobie, że konkurowanie o zasoby wpływa na ciągłość 
jego podstawowych działań operacyjnych, wartość marki i akceptację społeczną, 
tym bardziej dojrzała jest strategia gospodarowania tym zasobem”. 
William Sarni, Deloitte

Rozsądne gospodarowanie wodą polega na dążeniu do zaangażowania wszystkich inte-
resariuszy w łańcuchu wartości na rzecz zarządzania wspólnym ryzykiem, jakim jest niedobór 
wody, ale również w rozwiązywanie związanych z nim problemów. Współpraca podmiotów 
sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych oraz postęp technologiczny 
pozwalają na to, aby największe wyzwania związane z zasobami wodnymi były dźwignią 
rozwoju i sukcesu. Jeden z kalifornijskich dostawców energii i gazu − PG&E − we współpracy 
z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym zaproponował klientom przystąpienie 
do programu rabatowego za użytkowanie najbardziej efektywnych energetycznie pralek. 
Każdy z partnerów pokrywał 50% udzielanego rabatu. Dostrzeżono, że efekt środowiskowy 
w postaci dużej oszczędności energii może zostać osiągnięty tylko dzięki skali. W program 
zaangażowało się 41 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w różnych miastach 
i regionach. W wyniku rozpowszechnienia inicjatywy, zaangażowanie klientów PG&E w pro-
gram wzrosło o 63%, a klientów usług wodno-kanalizacyjnych o 30%.

Biorąc pod uwagę stopień dojrzałości w zakresie zarządzania zasobami, przedsiębior-
stwa w Polsce, które dopiero zaczynają efektywnie zarządzać wodą, powinny:

•  wdrażać innowacyjne rozwiązania wsparte nowoczesnymi technologiami po-
zwalającymi na racjonalne gospodarowanie konsumpcją wody i konsekwentne 
jej redukowanie;

•  projektować wspólnie z innymi interesariuszami rozwiązania pozwalające na 
rozsądną gospodarkę zasobami (w ramach branż, wśród konsumentów);

•  rozwijać nowe produkty i usługi, które będą wymagały mniejszej konsumpcji 
wody na etapie ich powstawania oraz późniejszego zagospodarowania na ostat-
nim etapie cyklu życia produktu (np. ograniczenie zużycia wody o 25% na hekto-
litr piwa przez SABMiller w 2015 roku);

•  edukować i jednocześnie odpowiadać na potrzeby konsumentów w zakresie 
zmiany stylów konsumpcji (np. inicjatywa „Pij wodę z kranu”).

Nowe modele biznesowe w gospodarce  
o obiegu zamkniętym
Trendem globalnym, ale zajmującym szczególne miejsce w regulacjach Unii Europejskiej, 
jest gospodarka o obiegu zamkniętym, która optymalizuje wykorzystanie zasobów natural-
nych oraz materiałów. Cechuje ją przejście od modelu linearnego (opartego na schemacie: 
produkcja – zużycie – wyrzucenie) do modelu pętli, w którym odpady, jeśli powstają, stają 
się surowcem w innych procesach produkcyjnych. Europejskie przedsiębiorstwa wykorzy-
stują już rozwiązania obiegu zamkniętego na rzecz wzrostu produktywności, zwiększenia 
miejsc pracy i zmniejszenia zapotrzebowania na surowce i materiały. W 2012 roku Europa 
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zużyła średnio 16 ton materiałów, z czego zużytych 60% uległo spaleniu lub składowaniu, 
a tylko 40% poddano recyklingowi lub skierowano do ponownego użycia. W grudniu 2015 
roku Komisja Europejska opublikowała pakiet aktów prawnych dotyczących gospodarki 
o obiegu zamkniętym (Circular Economy Package). Szereg nowych regulacji w obszarze go-
spodarki odpadami skierowanych m.in. na udoskonalenie procesów produkcyjnych, lepsze 
gospodarowanie odpadami i zasobami w gospodarce ma umożliwić osiągnięcie krajom UE 
wysokich celów poziomu recyklingu odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych, 
składowanych odpadów. W rezultacie ma to doprowadzić do zakazu składowania segrego-
wanych odpadów.

Biznes dostrzegł już korzyści wynikające z tworzenia produktów i usług, czerpiąc z od-
nawialności zasobów i odzysku materiałów, a także z projektowania strategii i koncep-
tów sprzedaży oraz użytkowania opartych na współdzieleniu i ponownym wykorzystaniu. 
Wprowadzenie roweru miejskiego jest idealnym przykładem gospodarki współdzielenia 
(sharing economy), czyli na nieposiadanie, a użytkowanie produktu. System w Polsce 
liczy 374 821 użytkowników, którzy mają do dyspozycji 3039 rowerów rozlokowanych 
w 204 stacjach. Od 1 sierpnia 2012 roku do końca sezonu 2015 Veturilo wynajęto ponad 
6 mln razy.

Globalnie firmy wykorzystują nową przestrzeń tworzoną przez gospodarkę o obiegu za-
mkniętym, aby stworzyć innowacyjne start-upy i modele biznesowe oparte na cyrkularnych 
konceptach, tj. regeneruj, współdziel, optymalizuj, zamykaj obiegi, „wirtualizuj”, wymieniaj.

REGENERUJ

„WIRTUALIZUJ”

WyMIENIAJ

WSPÓŁDZIEL

OPTyMALIZUJ

ZAMyKAJ 
OBIEGI

Rysunek 1. Cyrkularne koncepcje

W innowacyjnej akcji firmy Nike „Reuse-a-Shoe” wykorzystywany jest proces downcyc-
lingu, aby z zebranego zużytego obuwia wytworzyć produkt o niższej jakości, lecz równie 
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przydatnej funkcji. Podeszwy butów zostają przekształcone w materiał wykorzystywany 
do produkcji podkładów pod place zabaw. Akcja znacznie zwiększyła selektywną zbiórkę 
tego rodzaju odpadów na terenach, w których była przeprowadzona. Materiał z recyklingu 
obuwia Nike pokrył już 59 mln m2 placów zabaw. 

Nieustannie rozwijające się sieci urządzeń i ich połączenie z internetem umożliwiają nie 
tylko łatwiejsze wychwytywanie materiałów i ich odzysk, ale również sprzedaż i konsumpcję 
konceptów użytkowania w miejsce tradycyjnych, zbywalnych dóbr. Na takim rozwiązaniu 
opiera się usługa polegająca na korzystaniu z pralki, która jest instalowana w domu klienta. 
Pralka połączona jest z systemem IT dostawcy, który na podstawie analizy sposobu użytko-
wania pralki wycenia wysokość miesięcznej opłaty. Konsument płaci za usługę, a właścicie-
lem urządzenia jest dostawca usługi, który za pomocą technologii cyfrowych współpracuje 
z konsumentem.„

Wyzwania i trendy stojące przed przedsiębiorstwami, jak między innymi rosnące 
koszty zaopatrzenia w surowce pierwotne, ewolucja konsumpcji z chęci posiadania 
dóbr materialnych w stronę ich tymczasowego użytkowania, nacisk władz na odpo-
wiedzialność producenta za cały cykl życia jego produktu − wskazują jednoznacznie 
na konieczność zmiany dotychczasowego modelu na model cyrkularny. Przykładem 
tworzenia takich modeli jest wspierana przez nas wśród lokalnej administracji ini-
cjatywa producenta skierowana na zbiórkę i recykling aluminiowych kapsułek po 
kawie. Pomagamy również producentom w projektowaniu i wdrażaniu nowych 
usług funkcjonalnych polegających na oferowaniu usługi w miejsce dotychczasowej 
sprzedaży produktów. 
Mathieu Hestin, 
Deloitte

Powstające nowe rozwiązania konsumpcyjne bądź technologiczne umożliwią firmom 
budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o lepsze wykorzystanie dostępnych inno-
wacji, optymalizację kosztów pozyskania surowców, zaangażowanie konsumenta, a nawet 
zmianę modelu sprzedaży i przejście ze sprzedaży produktu na sprzedaż usługi. Takie podej-
ście oznacza dla wielu firm całkowitą zmianę modelu biznesowego, sposobów współpracy 
z konsumentami oraz budowania wartości firmy i zaufania do marki.„

Z pewnością wzrost świadomości konsumentów w zakresie wartości społecznych 
i środowiskowych oraz problemy środowiskowe, które stają się coraz bardziej oczy-
wiste, będą wpływały na znaczne zmiany w ofercie firm oraz wartości, jakie two-
rzą poprzez swoją działalność. To wszystko sprawia, że możemy mówić o coraz sil-
niejszej integracji tematyki zrównoważonego rozwoju ze strategiami biznesowymi, 
a w wielu przypadkach model biznesowy będzie w całości oparty na tej idei. Od lat 
wierzyliśmy w ten kierunek zmian modeli biznesowych, a teraz go obserwujemy 
w praktyce na wielu rynkach, w tym Europy Środkowej.
Irena Pichola,  
partner w Deloitte, lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe
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Obserwowane zmiany w modelach sprzedaży i funkcjonowania firm pokazują, że ich 
strategie biznesowe odpowiadają na największe wyzwania cywilizacyjne, będące nierzadko 
źródłem ryzyka finansowego i związanego z reputacją. W znacznej mierze wyzwania te do-
tyczą problemów zrównoważonego rozwoju biznesu, takich jak efektywne wykorzystanie 
zasobów naturalnych, odpowiedzialna produkcja, sprzedaż i konsumpcja. Mądre podejście 
do rozwiązania tych problemów polega na budowaniu strategii biznesowej opartej na prio-
rytetach i działaniach zrównoważonego rozwoju. Prowadząc działania biznesowe i wdraża-
jąc strategie zrównoważonego rozwoju, firmy przyczyniają się do skuteczniejszej realizacji 
ustalonych przez ONz Celów zrównoważonego Rozwoju tzw. SDGs.
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Czy tak naprawdę strategia CSR jest potrzebna? Może to obecna moda? A może jedynie ko-
lejny wizerunkowy krok? CSR, Circular Economy, Shared Value, Sustainability, Sharing Eco-
nomy i wiele, wiele innych – to koncepcje, filozofie czy może mody, które przeminą? Ciągle 
słyszymy, iż CSR/zrównoważony biznes musi być wdrażany na poziomie strategicznym. 
Firmy, które biorą udział w konkursach i rankingach, pytane są o to, czy mają strategię CSR, 
raport CSR, koordynatora CSR bądź czy „weryfikują dostawców pod kątem zrównoważone-
go rozwoju” (co na ogół oznacza kwestionariusz, z którym nic następnie się nie dzieje)…  

Robiąc krok wstecz – czy firmy doprawdy potrzebują strategii CSR? Lata już temu, pytany 
w wywiadzie o postrzeganie CSR jako PR, stwierdziłem, że warto wspomnieć o błędnym ro-
zumieniu i spłycaniu obydwu pojęć – CSR do PR-u, i PR-u do promocji. Czy zatem nie tkwimy 
wyłącznie w błędnym postrzeganiu? Potrzebujemy strategii CSR czy może… dobrego zarzą-
dzania; koordynatorów CSR czy prawdziwych liderów?

Budowa i zarządzanie wartością firmy
W globalnej gospodarce rynkowej przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa determi-

nuje jego potencjał do długoterminowej kreacji wartości. Miarą sukcesu firmy przestał być 
bieżący zysk, co stwarza potrzebę nowego podejścia do zarządzania, mierzenia i komuniko-
wania wyników działalności. Koncepcją, która pozwala uporządkować całość spraw kształ-

Łukasz Makuch

Zrównoważona  
orientacja przedsiębior-
stwa, czyli jak – nie mając 
strategii CSR – być firmą 
odpowiedzialną

4
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tujących wartość firmy oraz zaprojektować i wdrożyć mechanizmy wpływania na jej wzrost, 
jest zarządzanie wartością firmy (Value Based Management)1. zgodnie z nią podstawowym 
celem jest kreacja wartości dla akcjonariuszy, poprzez jasną strategię wzrostu wartości prze-
łożoną na system zarządzania, cele i plany poszczególnych jednostek organizacyjnych czy 
wręcz poszczególnych menedżerów. Ma to zapewnić zaangażowanie całej organizacji, sys-
tematyczny pomiar i weryfikację oraz komunikację osiąganych wyników.

PRACOWNICy
Firma powinna dbać o motywację i satysfakcję pracowników, 
dążąc równocześnie do ich doskonalenia i rozwoju, co znajdzie 
wyraz z jednej strony w optymalizacji kosztów zarządzania zaso-
bami ludzkimi (m.in.: utrzymanie wartościowych pracowników 
w  przeciwieństwie do ponoszenia kosztów rekrutacji i dosto-
sowania pracownika), zaś z drugiej strony w budowie kapitału 
ludzkiego i intelektualnego organizacji, stanowiącego podstawę 
innowacyjności i budowy przewagi konkurencyjnej.

EFEKTyWNOść
Firma powinna dążyć do optymalizacji procesów, co przełoży się 
na efektywność wykorzystania surowców naturalnych, co z kolei 
wpłynie na redukcję kosztów działalności.

NADZÓR KORPORACyJNy I ETyKA
Firma powinna doskonalić systemy zarządzania i nadzoru kor-
poracyjnego, doskonalić kwalifikacje kadry zarządzającej oraz 
budować kulturę organizacyjną na bazie wartości etycznych, co 
przyniesie skutek poprawy efektywności funkcjonowania oraz 
minimalizacji ryzyka nadużyć i kosztów z tym związanych.

KLIENCI
Firma powinna oferować wartościowe produkty spełniające 
i  przekraczające oczekiwania klientów, co przełoży się na przy-
chody ze sprzedaży.

ZySK NETTO

DOSTAWCy
Firma powinna dążyć do budowy trwałych i dobrych relacji 
z  kluczowymi dostawcami; a także współpracować z dostawcami 
w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwo aby wykreować 
wartość dla akcjonariuszy, musi zad-
bać o stosowną wartość dla pozos-
tałych stron, przykładowo:
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Rysunek 1. Wartość przedsiębiorstwa  Źródło: Opracowanie własne

1  K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Kreowanie wartości jako cel nadrzędny[w:] (red.) A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartosze-
wicz, Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 2008, s. 53.



173

Wielu zwolenników idei społecznej odpowiedzialności biznesu, słysząc tak popular-
ny cel wielu przedsiębiorstw (będący niejednokrotnie składnikiem wizji i misji), jakim jest 
„kreacja wartości dla akcjonariuszy”, oburza się i potępia takie podejście, wskazując na ko-
nieczność „budowy wartości dla interesariuszy”. W rezultacie otrzymujemy dwie pozornie 
sprzeczne koncepcje przeciwstawiające sobie akcjonariuszy i interesariuszy. Sedno sporu 
tkwi we właściwym zrozumieniu istoty wartości dla akcjonariuszy.

Wyzwania zrównoważonej orientacji przedsiębiorstw 
Podsumowując powyższe rozważania definicyjne, systematyzując je oraz odnosząc do kon-
cepcji zarządzania strategicznego, jestem zwolennikiem wprowadzenia nowego pojęcia – 
zrównoważonej orientacji przedsiębiorstw.

Orientację organizacji można zdefiniować jako swoisty „zbiór fundamentalnych zacho-
wań”, uszczegółowiając: „orientacja to przyjęty w organizacji zestaw szczególnie istotnych 
kryteriów służących podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania, jak rów-
nież zasad kierujących postępowaniem pracowników w ich działalności operacyjnej”2.

W literaturze wyróżnia się dotychczas w sumie cztery kluczowe rodzaje orientacji różniące się 
pomiędzy sobą skupieniem uwagi (i zasobów) na innej podejmowanej przez organizację funkcji.

ORIENTACJA NA PRODUKCJę
Kluczową rolę odgrywa tu funkcja produkcji, przewaga popytu nad podażą, zaś celem staje się maksy-
malizacja produkcji. Dominuje przekonanie, iż nabywcy kierują się przede wszystkim ceną i w rezultacie 
preferują produkty najtańsze. W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa dążą do mini-
malizacji kosztów jednostkowych, co jest możliwe m.in. dzięki korzyściom skali.

ORIENTACJA NA PRODUKT
zakłada ona, iż produkt przedsiębiorstwa jest tym atrakcyjniejszy dla końcowego nabywcy, im bardziej jest 
doskonały, technicznie zaawansowany.

ORIENTACJA SPRZEDAŻOWA
Jej istotą jest intensyfikacja działań sprzedażowych i promocyjnych zgodnie z założeniem, iż bez tego 
nabywcy okazują zbytnią wstrzemięźliwość w zakupach. Orientacja ta często jest przyjmowana w momen-
cie spadku popytu po okresie znacznego wzrostu popytu. W rezultacie powstaje zapas niesprzedanych to-
warów i presja pozbycia się ich, przekładająca się natomiast na presję na nabywców, by kupili ów produkt.

ORIENTACJA MARKETINGOWA
Mówimy tu o tzw. rynku nabywcy, czyli przewadze podaży nad popytem – klienci mają do dyspozycji wiele 
ofert. zaś przedsiębiorstwa zmuszone są do antycypacji i przewidywanie oczekiwań i   zmian uwarun-
kowań funkcjonowania, co wymaga systemowego podejścia do kwestii zbierania, analizy i użytkowania 
informacji o rynku, klientach i konkurentach.

ZRÓWNOWAŻONA ORIENTACJA PRZEDSIęBIORSTWA

Rysunek 2. Zrównoważona orientacja przedsiębiorstwa  Źródło: Opracowanie własne

2  J. Mazur (red. nauk.), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002, s. 15.
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Ilustrując powyższe orientacje, za przykłady mogą służyć:
•  Orientacja na produkcję – najlepszy klasyczny przykład to oczywiście Henry Ford 

ze swoim Modelem T, we wszystkich kolorach, pod warunkiem że będzie to czarny. 
Biznes opierał się głównie na efektach skali w produkcji powtarzalnego produktu.

•  Orientacja na produkt – tu doskonałym przykładem są nasze smartfony, a przynaj-
mniej spora część z nich – z ilu funkcji smartfona korzystacie?

•  Orientacja sprzedażowa – kto z was ostatnio nie kupił czegoś „na przecenie”? Albo 
w promocji „2 + 1”? Mało firm ma model biznesowy w całości oparty na tym podej-
ściu, lecz jest dużo firm regularnie je stosujących.

•  Orientacja marketingowa – skupiaj się na kliencie i jego potrzebach. Klasycznym przy-
kładem są początki działalności firmy Dell, które zapewniły jej pozycję światowego 
lidera. Firma zawdzięcza pierwotnemu pomysłowi montażu i sprzedaży komputerów 
na indywidualne zamówienie klientów po umiarkowanej cenie. Dało to niemożliwą 
do zastąpienia żadnymi analizami rynkowymi wiedzę o istotnych potrzebach użyt-
kowników. Na tej podstawie projektowane były „linie” komputerów dla różnych grup 
klientów. Dzięki analizie potrzeb klientów, możliwości technicznych i organizacji pra-
cy Dell stal się prekursorem sprzedaży internetowej komputerów.

Dla mnie to podejście Dell jest równocześnie świetnym zadatkiem na przykład zrówno-
ważonej orientacji przedsiębiorstwa – firma wprawdzie koncentruje się głównie na kliencie, 
ale równocześnie: nie ma zbędnej produkcji „na sklep” – czyli nie zużywa niepotrzebnie 
surowców, nie magazynuje produktów, nie transportuje ich do sklepów na całym świecie, 
a zarazem – dzięki produkcji na indywidualne zamówienie – ogranicza ilość zwrotów, czyli 
logistyki zwrotnej.

Jednym z podstawowych elementów CSR jest zagadnienie interesariuszy – ich wpływu 
na organizację i jednocześnie uwzględniania ich oczekiwań przez organizację, dwustronny 
dialog przyczyniający się do rozwoju i zdobywania przewagi konkurencyjnej. zrównoważona 
orientacja przedsiębiorstwa oznacza strategiczną filozofię działania, w ramach której nastę-
puje dążenie do kreowania wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, poprzez 
angażowanie interesariuszy na wszystkich trzech płaszczyznach: ekonomiczno-finansowej, 
społecznej i ekologicznej. Firma poprzez swoją zrównoważoną działalność − maksymalizu-
jąc wkład w społeczeństwo, minimalizując swój negatywny wpływ na środowisko, a zara-
zem dążąc do długofalowego wzrostu swej wartości − przyczynia się do zrównoważonego 
rozwoju w skali makro. Istotne w powyższej definicji jest to, że ani angażowanie interesariu-
szy, ani koncentracja na ekonomicznym, ekologicznym bądź społecznym aspekcie działalno-
ści przedsiębiorstwa nie jest celem samym w sobie. To swoista droga do celu, którym jest 
społeczna odpowiedzialność i zrównoważona orientacja przedsiębiorstwa przekładające się 
na długofalową strategię budowy wartości przedsiębiorstwa.

zespół Economist Intelligence Unit, badając w 2009 roku znaczenie zrównoważonej 
orientacji dla strategii organizacji, wykazał, iż wciąż 33% przebadanych przedsiębiorstw nie 
robi wystarczająco dużo, by zintegrować CSR ze strategią biznesową3. Wśród kluczowych 
czynników wymienianych dla przyjęcia zrównoważonej orientacji jako integralnej części 
strategii są: 

•  jasne wytyczne od liderów i menedżerów wyższych szczebli  (64%), co bezpośred-
nio implikuje wizję i zaangażowanie po ich stronie, 

3  Management magnified, Sustainability and corporate growth, Economist Intelligence Unit, London, 2009, s. 2, 10.
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• zaangażowanie menedżerów wyższych szczebli (60%), 
• powiązanie CSR z celami przedsiębiorstwa (43%),
• wystarczające nakłady finansowe (38%)4.
Badanie wskazuje równocześnie na konieczność strategicznego zaadresowania tematu. 

W opinii 87% respondentów zrównoważona orientacja jest ważna bądź bardzo ważna dla 
przyszłych planów rozwoju przedsiębiorstwa. Kluczowe jest równocześnie dążenie do bycia 
liderem w tym zakresie, gdyż właśnie taka postawa przekłada się na przewagę konkurencyj-
ną i wyniki finansowe.

W badaniu CSR Leadership Study5 zdefiniowano czynniki sukcesu w zakresie odpowie-
dzialnego przywództwa:

•  wiodące przedsiębiorstwa w oparciu o CSR przemyśliwują obecny model bizneso-
wy, redefiniują go i wkraczają na nowe rynki,

•  liderzy wdrażają struktury, systemy organizacyjne i zarządcze silnie ukierunkowane 
na CSR, a w szczególności cross-funkcjonalne struktury koordynacji przenikające 
całe przedsiębiorstwo. Co ciekawe, często nie mają ogólnej, sformalizowanej stra-
tegii CSR, lecz na przykład strategie funkcjonalne,

•  liderzy przechodzą z poziomu wizji i deklaracji do implementacji CSR na pozostałych 
poziomach przywództwa w organizacji, jak mierzenie wydajności, system zachęt  
i wynagrodzeń.

Odpowiedzialność za łańcuch wartości
zrównoważona orientacja przedsiębiorstwa wymusza na nim systemowe i kompleksowe 
postrzeganie własnej działalności i otoczenia konkurencyjnego. Jedną z podstawowych me-
tod analizy procesów i relacji będących na styku organizacji i środowiska, w którym ope-
ruje, jest koncepcja łańcucha wartości (Value Chain) upowszechniona przez M.E. Portera6. 
Istotą tej koncepcji jest twierdzenie, że dane przedsiębiorstwo stanowi jedno z wielu ogniw 
łańcucha podmiotów (producent, dostawca, podwykonawca, dystrybutor, sprzedawca 
itd.) tworzących wartość dodaną dla końcowego nabywcy. Przedsiębiorstwa stosują obec-
nie, równolegle, dwie strategie budowy przewagi konkurencyjnej – z jednej strony można 
zaobserwować rosnącą specjalizację i koncentrację na kluczowych kompetencjach, z dru-
giej coraz częstsze wydzielanie funkcji pomocniczych, outsourcing procesów na zewnątrz. 
W rezultacie coraz częściej mówi się wręcz o konkurencji już nie pojedynczych podmiotów, 
lecz całych łańcuchów wartości. Sytuacja ta ma oczywiste implikacje dla przedsiębiorstwa 
o zrównoważonej orientacji. Podmioty te są z jednej strony połączone siecią powiązań i re-
lacji, z drugiej strony natomiast każde z osobna oraz wspólnie wywierają wpływ na oto-
czenie. Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne nie tylko za swoją działalność, lecz za cały 
łańcuch wartości, w ramach którego wytwarza i dostarcza produkty nabywcom końcowym. 
Jednocześnie pozostałe podmioty w ramach łańcucha są istotnymi interesariuszami, kluczo-
wymi dla działalności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

4  Ibidem.
5  E.G. Hansen, R. Reichwald, CSR Leadership Study, Leading Corporate Responsibility in Multinational Corporations, Insti-
tute for Information, Organization and Management, TUM Business School, Technische Universität München, Munich, 
Germany, 2009, s. 15−16.
6  Więcej na temat łańcucha wartości w: M.E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performan-
ce, Free Press, New York, 1985.
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Perspektywa inwestorów
Na ciekawą rzecz zwraca uwagę raport Investing For a Sustainable Future, MIT Sloan Ma-
nagement Review oraz The Boston Consulting Group – znaczącą barierą dla wielu firm jest 
brak stosownej wizji czy narracji w odniesieniu do zarządzania kwestiami zrównoważonego 
rozwoju. Większość firm dostrzega znaczenie tych kwestii i ich wpływ na konkurencyjność, 
lecz niewielki procent z nich opracowało tzw. business case, czyli założenia finansowe czy 
przełożenie na model biznesowy odnośnie do angażowania się w kwestie zrównoważo-
nego rozwoju. Co to w skrócie może znaczyć? Mówiąc potocznie: strategia CSR i działania 
w tym zakresie sobie, a strategia biznesowa sobie. 

Badanie MIT Sloan Management Review oraz The Boston Consulting Group jest kolej-
nym z serii badań prowadzonych od lat na kadrze zarządzającej. W 2016 roku prezentuje 
perspektywę inwestorów, pogłębioną analizę ich zdolności powiązania wyników w zakresie 
zrównoważonego rozwoju z konkurencyjnością i ogólnymi wynikami przedsiębiorstw jako 
czynnika decyzyjnego dotyczącego inwestycji. Badanie to równocześnie pokazuje, co po-
winni robić liderzy firm, by takie inwestycje pozyskać.

Podsumowując kilka kluczowych obserwacji wynikających z badania na próbie ponad 
3000 menedżerów i inwestorów w ponad 100 krajach:

•  Percepcja inwestorów przez menedżerów jest przestarzała – 75% inwestorów zga-
dza się, iż wyniki firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju są istotnym czynni-
kiem w podejmowaniu decyzji o inwestycji. Jednakże jedynie 60% menedżerów 
firm notowanych na giełdach jest tego samego zdania.

•  Inwestorzy wierzą, iż CSR kreuje namacalną wartość – 75% z nich wspomina 
o lepszych wynikach finansowych oraz zwiększonej efektywności operacyjnej jako 
o ważnych przesłankach do inwestycji. Ponad 60% wierzy, iż dobre zarządzanie 
kwestiami zrównoważonego rozwoju znacząco ogranicza podatność na ryzyka. 
Analogicznie 60% uważa, że to wpływa również na obniżony koszt kapitału.

•  Inwestorzy są gotowi do wyjścia z inwestycji – niemal połowa badanych inwesto-
rów twierdzi, iż nie zainwestowałaby w firmę o słabych wynikach w zakresie zrów-
noważonego rozwoju. 60% członków zarządów firm inwestycyjnych utrzymuje, że 
są gotowi wyjść z inwestycji w takie firmy.

•  Są wyraźne braki w komunikacji wewnątrz firm notowanych oraz wewnątrz firm 
inwestycyjnych, jak również pomiędzy nimi – 80% członków zarządów firm inwe-
stycyjnych wierzy, że ich firmy są zaangażowane w „odpowiedzialne inwestowa-
nie”, gdy tymczasem 73% ich menedżerów i 62% szeregowych pracowników ma to 
samo przekonanie. W firmach notowanych 80% członków zarządów i 85% wyższej 
kadry menedżerskiej uważa, iż jest w pełni poinformowana o wynikach firmy w za-
kresie zrównoważonego rozwoju. Natomiast jedynie 53% starszych menedżerów 
oraz 31% kadry niższego szczebla i pracowników ma tę wiedzę. Analogicznie luka 
w komunikacji między firmami notowanymi i inwestycyjnymi jest spora. Inwestorzy 
twierdzą, że jedynie podczas 54% rozmów z inwestorami czy spotkań z akcjonariu-
szami poruszane są kwestie zrównoważonego rozwoju.

•  Indeksy zrównoważonego rozwoju tracą na atrakcyjności – jedynie 44% badanych 
menedżerów twierdzi, że bycie częścią takiego indeksu jest ważne; co istotne, in-
westorzy są tu nawet bardziej sceptyczni – jedynie 36% uważa, iż notowanie w ra-
mach takiego indeksu stanowi ważny czynnik decyzyjny w kontekście inwestycji.
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•  Pomimo że posiadanie strategii CSR jest uważane za ważne, niewiele firm ją ma – 
to spostrzeżenie powtarza się od lat w badaniach. W 2016 roku 90% respondentów 
twierdziło, iż strategia CSR/zrównoważonego rozwoju jest kluczowa dla konkuren-
cyjności przedsiębiorstw. Jednocześnie wyłącznie 60% korporacji taką strategię ma. 
Co ważniejsze – mimo iż jasny business case jest kluczowy dla takiej strategii – wy-
łącznie 25% przedsiębiorstw go opracowało.

Nowe modele biznesowe
Jedną z trzech najważniejszych grup interesariuszy dla przedsiębiorstwa gwarantujących 
wzrost jego wartości obok inwestorów/właścicieli i pracowników są klienci. Debata wokół 
CSR i klientów najczęściej sprowadza się do pytania: „czy klient jest w stanie zapłacić wię-
cej za produkty firmy społecznie odpowiedzialnej?”. Takie, dość powszechne, przedstawie-
nie tej kwestii znacząco spłyca istotę zagadnienia. Mówiąc o odpowiedzialności względem 
klientów i budowaniu wartości dla niego, najistotniejsza odpowiedzialność dotyczy klasycz-
nej dla marketingu koncepcji 4P, czyli:

Odpowiedzialność 
komunikacji  

marketingowej  
(PROMOTION)

Odpowiedzialność 
polityki  

cenowej  
(PRICE)

Odpowiedzialność 
produktowa  
oraz za proces  
produkcyjny  
(PRODUCT)

Odpowiedzialność 
w procesie  
zaopatrzenia  
i dystrybucji 
(PLACE)

Rysunek 3. Koncepcja 4P a odpowiedzialność  Źródło: Opracowanie własne

Kto z nas nie zna przykładów firm promujących się jako odpowiedzialne, a posiadają-
cych produkty szkodliwe czy nieetyczne? Co pozostanie po najbardziej ekologicznym pro-
dukcie, jeśli jest wytwarzany w procesie, w ramach którego równocześnie łamane są prawa 
człowieka? A jeżeli jest sprowadzany z drugiego krańca świata, zamiast kupowany od lokal-
nych dostawców? Kto nie dał się oszukać na pozornej promocji w supermarkecie bądź ze 
zdziwieniem odkrył ukryte koszty usługi finansowej banku zdobywającego laury najbardziej 
etycznej firmy? Jak mawiają eksperci – w komunikacji marketingowej ważne jest to, co nie 
zostało powiedziane. Komunikacja reklamowa dociera do nas zewsząd, lecz tylko nieliczne 
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firmy stosują się w niej do jakichkolwiek standardów etycznych. A wszystko to niejedno-
krotnie ma miejsce w firmach posiadających strategię, raport, a nawet koordynatora czy 
cały zespół CSR.

Na drugim biegunie pojawiają się nowe, mocno ze sobą powiązane trendy wywracające 
odpowiedzialność za 4P do góry nogami, a mianowicie – Circular Economy, czyli gospodarka 
obiegu zamkniętego, oraz Sharing Economy – czyli gospodarka współpracy/współdzielenia.

Circular Economy zakłada całościowe spojrzenie na produkt oraz produkcję i minima-
lizację negatywnego wpływu na środowisko w całym cyklu życia. Koncepcja ta proponuje 
kilka poziomów, na których można podjąć działania: począwszy od wydłużenia cyklu ży-
cia (ponownego wykorzystania − czyli np. leasing zamiast sprzedaży produktów − naprawy 
bądź przetworzenia i dalszego wykorzystywania), poprzez redystrybucję (czyli na przykład 
oddanie używanego i już niepotrzebnego, lecz funkcjonalnego sprzętu osobom potrzebu-
jącym), przetworzenie (czyli odzysk całych kawałków czy elementów), skończywszy na recy-
klingu. Jednym z kluczowych założeń jest minimalizacja ilości odpadów, jakie wytwarzamy.

Koncepcja ta powoduje konieczność redefinicji modelu biznesowego czy wręcz tworzy 
cały szereg nowych modeli biznesowych. Wiele firm podchodzi do tematu, zaczynając od 
odpadów, kończąc na produkcie. Koncerny odzieżowe zbierają zużyte ubrania, koncerny 
meblowe mogą już niedługo zacząć „wypożyczać” swoje produkty. Na przykład łóżeczko 
dziecięce – raczej długo u nikogo miejsca nie zagrzeje, zatem zamiast je sprzedawać, moż-
na je poddać leasingowi zwrotnemu, następnie naprawić, odświeżyć i ponownie wystawić.

Tym, na co Circular Economy kładzie nacisk, są działania w całym łańcuchu wartości, tak 
by było to podejście systemowe. Mój ulubiony przykład to mój klient – mała firma rodzinna, 
zakład wytwarzający produkty z włókniny – FIBERI (http://www.fiberi.pl/). Ich działania są 
kompleksowe i dopasowane do skali działalności:
1. Pozyskiwanie surowców:

•  wykorzystują materiały z odzysku – część włóknin, których używają, jest wyprodu-
kowana ze ścinków z własnej produkcji,

•  wykorzystują materiały ekologiczne – część włóknin, których używają, jest wypro-
dukowana z włókien poliestrowych otrzymywanych z ponownego przetworzenia 
używanych butelek PET.

2. Administracja i produkcja:
• produkują od niedawna zieloną energię – mają instalację fotowoltaiczną,
• oszczędzają energię – stosują oświetlenie LED. 

3. Odpady:
• Nie generują odpadów produkcyjnych. 
• Przetwarzają ścinki produkcyjne:
 – na włókninę do ponownego wykorzystania,
 –  co nie nadaje się na ich potrzeby – włókninę zmieszaną z dzianiną przekazują do 

firmy przetwarzającej je na własne potrzeby,
 –  ścinki z pianki z dzianiną nienadające się już zupełnie do odzyskania przekazują 

warsztatowi terapii zajęciowej – z przeznaczeniem na terapię manualną dla osób 
z niepełnosprawnością.

•  Przetwarzają odpady foliowe na rękaw foliowy do wykorzystania w działalności 
operacyjnej.
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4. Logistyka:
• wykorzystują w transporcie kartony z odzysku,
•  wykorzystują istniejące procesy odbioru/dostarczania towarów, by równocześnie 

transportować odpady do ponownego przetworzenia.

Koncepcja Circular Economy w najwyższym stopniu zaawansowania to dążenie do za-
stępowania produktów usługami – co natomiast jest esencją kolejnego podejścia, a miano-
wicie Sharing Economy.

Podstawowym założeniem ekonomii współpracy (Sharing Economy) jest „dostęp do 
dobra w miejsce posiadania”, czego znakomitą ilustracją jest dylemat – „Kto z nas ma wier-
tarkę? Niemal każdy. Jak często w ciągu roku jej używamy? Kilka razy. Czego zatem potrze-
bujemy? Wiertarki czy dziury w ścianie?”. Odpowiedzi niech każdy z nas udzieli sobie sam. 
W oparciu o ten nurt powstał cały szereg nowych firm i biznesów, żeby tylko wymienić kilka, 
wspomnę o Airbnb czy BlaBlaCar. Temat jest tak szeroki, że należałoby poświęcić mu kolejny 
artykuł.

Dwa światy
Strategiczna odpowiedzialność biznesu czy zrównoważona orientacja są możliwe bez 
posiadania strategii CSR. Choć taka osobna strategia może stanowić pierwszy krok do za-
rządzania CSR. z czasem jednak, jeśli mamy na myśli podejście całościowe, systemowe, 
obejmujące cały łańcuch wartości przedsiębiorstwa i cykl życia produktu, wówczas w mojej 
opinii strategia CSR musi zostać bezpośrednio zintegrowana ze strategią biznesową. Jako 
analogię można tu podać kwestię raportowania – raporty nieuchronnie zmierzają w stroną 
raportowania zintegrowanego, ponieważ uważa się, że tylko w takiej formie inwestorzy 
i pozostali interesariusze otrzymają stosowne informacje. W innym przypadku pozostanie-
my na poziomie dwóch różnych światów: CSR-owego i biznesowego, bez szans na wzajem-
ne korzyści i realną budowę wartości przedsiębiorstwa. 
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W tej części umieszczone zostały materiały podsumowujące w postaci encyklopedycznego 
wytłumaczenia, czym jest strategia, zestawienia linków do dostępnych w internecie strategii 
CSR firm (wybranych, do których udało nam się dotrzeć). Tutaj także znajdują się inspiracje 
z literatury przedmiotu dla wszystkich tych, którzy chcieliby wiedzieć więcej na podejmowa-
ne przez autorów tematy. Publikację wieńczą notki biograficzne autorów i autorek tekstów 
oraz bibliografia zaczerpnięta ze wszystkich artykułów.
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Hasło  
encyklopedyczne 
dotyczące strategii

Strategia (gr. strategos)
Jest to długofalowa koncepcja funkcjonowania przedsiębiorstwa, określana także jako 
ogólny program działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany na wykorzystanie poten-
cjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów, który podlega ocenie 
przez wskaźniki oraz uwzględnia zasoby konkurencji.

Rodzaje strategii
• ze względu na kierunek zmian:

 –  rozwojowa – dowodzi ekspansywności firmy przez inwestycje, udział w rynku, 
dywersyfikację produkcji,

 –  stabilizująca – stabilna pozycja firmy w otoczeniu, „gra na zwłokę”, oczekiwanie 
na bardziej sprzyjający moment działania,

 –  naprawcza – z jednej strony nastawiona na reorganizację (w związku ze stwier-
dzonymi błędami działania firmy), z drugiej strony ukierunkowana na stworzenia 
mechanizmów zabezpieczających firmę przed potencjalnymi zewnętrznymi i we-
wnętrznymi zakłóceniami,

 –  defensywna – orientacja nastawiona na przetrwanie,
 –  kombinowana – połączenie powyższych rodzajów strategii;

• ze względu na rynek i produkt (H.I. Ansoff):
 –  penetracja rynku – ekspansja rynkowa,
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 –  rozwój rynku – ekspansja rynkowa,
 –  rozwój produktu – ekspansja technologiczna,
 –  dywersyfikacja – ekspansja rynkowa i technologiczna;

• ze względu na relacje między przedsiębiorstwami:
 –  konkurencji (walka, porozumienie, unikanie, ignorowanie),
 –  współpracy.

Strategia może przybierać postać sformalizowaną (dokumentu) lub niesformalizowaną 
(koncepcji dyskutowanej w gronie zarządu lub nawet pomysłu bądź zamiaru powziętego 
przez przedsiębiorcę).

Strategia określa ramy, w których obrębie działy i jednostki biznesu opracowują własne 
plany strategiczne. Stworzenie strategii przedsiębiorstwa pociąga za sobą cztery typy dzia-
łań: zdefiniowanie misji przedsiębiorstwa, zorganizowanie strategicznych jednostek bizne-
su (SJB), przydzielenie środków każdej SJB zależnych od jej atrakcyjności rynkowej i pozycji 
konkurencyjnej, a także zaplanowanie nowych biznesów i redukcja starszych.

Strategia:
•  to ogólny program definiowania i realizacji organizacji, czyli określenie, co dana 

organizacja zamierza robić,
•  to układ w czasie reakcji organizacji na jej otoczenie, czyli to, co organizacja rze-

czywiście robi,
•  określa rolę organizacji, jej miejsce w społeczeństwie,
•  definiuje misję organizacji (szczególny powód jej istnienia, wyróżniający ją od innych),
• zawiera zadania, które należy wykonać, by zrealizować cele.
 
Strategię można rozpatrywać jako:
• strategię firmy,
• teorię (np. strategię konkurencji wg M. Portera),
• oficjalny dokument tworzony przez administrację publiczną (jak strategia rozwoju).

Oprac. na podst.
Encyklopedia Zarządzania, 
http://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia (dostęp: 3.10.2016).
Kotler P.,  Keller K.L., Marketing, wydanie jedenaste, Rebis, Poznań 2005, s. 118.
Leksykon Zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 529.
 Simon H., Najważniejsze elementy strategii,
http://gospodarka.gazeta.pl/firma/1,31560,2394604.html (dostęp: 3.10.2016).
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Biblioteka (wybranych)
strategii
CSR

Biblioteka wybranych strategii odpowiedzialnego 
biznesu 
Bazując na stronach internetowych firm działających w Polsce, przygotowaliśmy zestawie-
nie ponad 50 wybranych strategii odpowiedzialnego biznesu ujętych jako oddzielne do-
kumenty lub część strategii biznesowej firmy. zdajemy sobie sprawę, że jest to katalog nie-
pełny, równocześnie jednak otwarty i dynamiczny. Kryterium prezentacji jest dostępność na 
stronie internetowej firmy. Poniższy wykaz będziemy aktualizować w portalu odpowiedzial-
nybiznes.pl, dlatego prosimy o kontakt: biuro@fob.org.pl jeśli chcą, aby Państwa strategia 
CSR została ujęta w poniższym wykazie.



185

1 Firma ANG – Spółdzielnia Doradców Kredytowych

Nazwa strategii Strategia Radości
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2014-2016

www.angkredyty.pl/pl/ang/strategia-2014-2016.html

2 Firma Antalis

antalis.pl/business/home/odpowiedzialny-biznes/nasze-zaangazowanie.html   (elementy strategii)

3 Firma ArcelorMittal

Nazwa strategii
Strategia biznesowa, Cele odpowiedzialnego biznesu 
oraz zrównoważonego rozwoju

poland.arcelormittal.com/fi leadmin/content/odpowiedzialny_biznes/raporty/raport_2015/Raport_
CR_2015.pdf
poland.arcelormittal.com/odpowiedzialnosc-biznesu/lad-korporacyjny.html
Strategia odpowiedzialności biznesu jest włączona w realizację strategii biznesowej fi rmy

4 Firma Bank BPH

Nazwa strategii Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

bph.pl/pl/o_banku/odpowiedzialnosc_spoleczna/spoleczna_odpowiedzialnosc_biznesu

5 Firma Bank Zachodni WBK

Nazwa strategii Strategia Banku zachodniego WBK SA
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2016-2018

bzwbk.pl/ms/csr-2015/strona-glowna.html   (elementy strategii)

6 Firma BASF

Nazwa strategii Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju
basf.com/pl/pl/company/sustainability.html 
basf.com/pl/pl/company/about-us/strategy-and-organization/purpose-principles-values.html

7 Firma BGŻ BNP Paribas

Nazwa strategii Strategia CSR Grupy BNP Paribas
bgzbnpparibas.pl/o-banku/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu.asp 
bgzbnpparibas.pl/o-banku/raporty-spoleczne.asp 
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8 Firma Castorama Polska

Nazwa strategii Strategia Odpowiedzialności Społecznej Castorama Polska
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2012-2020

castorama.pl/castorama/odpowiedzialnosc-spoleczna 
raportyspoleczne.pl/wp-content/uploads/raports/e8a8cb9867d9ee8872755c3a9a5978c6.pdf
(str. 10 – 11)

9 Firma CEMEX

Nazwa strategii Strategia zrównoważonego rozwoju
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2015-2020

cemex.pl/zrownowazony-rozwoj.aspx
http://www.cemex.pl/raport-zrownowazonego-rozwoju-2013-2014.aspx
(str. 14-15)

10 Firma Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

Nazwa strategii Strategia CSR
Lata, na jakie 
stworzono strategię –

http://www.coca-colahellenic.pl/Towardssustainabilit/  (elementy strategii)

11 Firma DB Schenker

Nazwa strategii Globalna strategia zrównoważonego rozwoju DB 2020
Lata, na jakie 
stworzono strategię Do 2020

dbschenker.pl/log-pl-pl/start/o-fi rmie/strategia.html

12 Firma Dentsu Aegis Network

Nazwa strategii Future Proof
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2010-2015

dentsuaegisnetwork.pl/Responsibility/OurCSRStrategy 

13 Firma DPD Group
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2016-2020

dpd.com.pl/O-DPD/Centrum-Prasowe/Informacje-prasowe/02-2016-Driving-Change-DPDgroup-oglasza-
nowa-strategie-CSR 

14 Firma EDF Polska

Nazwa strategii
Strategia odpowiedzialności biznesu 
(włączona w strategię biznesową)

polska.edf.com/o-nas/strategia-i-zrownowayony-rozwoj/wayny-uczestnik-rynku/nasze-ambicje-211095.html 
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15 Firma Fortum Power and Heat Polska

Nazwa strategii Strategia Fortum

fortum.com/countries/pl/o-fortum/o-koncernie/nasza-strategia-i-misja/pages/default.aspx

16 Firma Glaxosmithklein
www.gsk.com.pl/Layout/pdf/GSK_CSR.pdf  
www.gsk.com.pl/Layout/pdf/Raport-spoleczny-GSK-2011-2012.pdf  (elementy strategii w publikacjach)

17 Firma Grupa Kapitałowa ENERGA

Nazwa strategii Strategia zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2013-2020

grupa.energa.pl/Strategia_zrownowazonego_Rozwoju.xml

18 Firma Grupa Kapitałowa GPW

Nazwa strategii Strategia CSR Grupy GPW
Lata, na jakie 
stworzono strategię Od 2015 r.

raportrocznygpw.pl/pl/csr/strategia-csr-grupy-gpw#start

19 Firma Grupa LOTOS

Nazwa strategii Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2015
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2011-2015

lotos.pl/pobierz_plik/39939/

20 Firma Grupa LOTOS

Nazwa strategii
Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS 
na lata 2012 -2015

Lata, na jakie 
stworzono strategię 2012-2015

odpowiedzialny.lotos.pl/239/nasza_odpowiedzialnosc/w_grupie_kapitalowej/strategia

21 Firma Grupa Polpharma

Nazwa strategii Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2015-2018

polpharma.pl/upload/2016/02/strategia-spolecznej-odpowiedzialnosci-grupy-polpharma-2015-2018.pdf
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22 Firma Grupa Sanofi 

Nazwa strategii Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2014 -2017

sanofi .pl/l/pl/pl/download.jsp?fi le=36069689-09B5-4E06-9361-0A104017236A.pdf   (str. 6)

23 Firma Grupa Scanmed

Nazwa strategii Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju

scanmed.pl/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-CSR-i-zR-2016.pdf 

24 Firma Grupa TAURON

Nazwa strategii Strategia zrównoważonego rozwoju 
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2016-2018

www.tauron.pl/tauron/TAURON-dla-otoczenia/Strony/strategia-zrownowazonego-rozwoju.aspx 

25 Firma Grupa VELUX

Nazwa strategii Globalna strategia Grupy VELUXna lata 2012 -2015
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2009-2020

prasa.velux.pl/pierwszy-raport-csr 
Elementy strategii przedstawione w raporcie

26 Firma Henkel

Nazwa strategii Strategia zrównoważonego Rozwoju 2030
Lata, na jakie 
stworzono strategię Do 2030

henkel.pl/prasa-media/materialy-specjalne/strategia-zrownowazonego-rozwoju 
henkel.pl/zrownowazony-rozwoj/strategia 

27 Firma IKEA

Nazwa strategii People & Planet Positive

Lata, na jakie 
stworzono strategię

2012 – 2020
(aktualizacja: 2014)

ikea.prowly.com/presskit/724

28 Firma ING Bank śląski

Nazwa strategii Strategia CSR ING Banku śląskiego
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2012-2015

http://www.raportcsr.ingbank.pl/pl/bank/o-fi rmie/strategia-biznesowa-i-csr/
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29 Firma Jeronimo Martins

lotos.pl/pobierz_plik/39939/

30 Firma KGHM

Nazwa strategii
Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM 
na lata 2015-2020

Lata, na jakie 
stworzono strategię 2015-2020

kghm.com/pl/o-nas/strategia-biznesowa/strategia-odpowiedzialnosci-spolecznej

31 Firma Kompania Piwowarska

Nazwa strategii Postaw na piwo
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2014-2020

kp.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/postaw-na-piwo

32 Firma Kraków Airport

Nazwa strategii
Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 
2016-2018

Lata, na jakie 
stworzono strategię 2016-2018

krakowairport.pl/pl/lotnisko,c94/fi rma,c96/spoleczna-odpowiedzialnosc,c99/strategia-csr,a1946.html 

33 Firma Lyreco Polska

Nazwa strategii Strategia zrównoważonego Rozwoju „Eko Przyszłość”
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2012-2017

asp.zone-secure.net/v2/2983/3866/66609/Lyreco---Raport-SD-2015-2016.pdf 
(eco.lyreco.pl  Raport o zrównoważonym rozwoju  2015-2016, str. 7) 

34 Firma Lubelski Węgiel „Bogdanka”

Nazwa strategii
Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
na lata 2014-2017 – Lubelski Węgiel „Bogdanka”

Lata, na jakie 
stworzono strategię 2014-2017

lw.com.pl/pl,2,s344,strategia_csr.html 
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35 Firma Nestlé Polska S.A.

Nazwa strategii Tworzenie Wspólnej Wartości w Nestlé
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2014-2016

nestle.pl/pl/csv

36 Firma NIVEA Polska (Beiersdorf)

Nazwa strategii Strategia zrównoważonego rozwoju „We Care”
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2011-2020

niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/nasze-zobowiazania/strategia
niveapolska.pl/zrownowazony-rozwoj/nasze-zobowiazania/zobowiazania-2020

37 Firma Orange Polska

Nazwa strategii Strategia CSR Orange Polska 2016-2020
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2016-2020

orange.pl/odpowiedzialny-biznes-nasze-podejscie.phtml#nasza-strategia

38 Firma P&G
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2007-2012 (aktualizacja 2009)

pg.com/pl_PL/zrownowazony_rozwoj/strategie.shtml

39 Firma PGE Polska Grupa Energetyczna

Nazwa strategii Strategia Grupy PGE
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2016-2020

gkpge.pl/relacje-inwestorskie/grupa/strategia

40 Firma PKN Orlen

Nazwa strategii Strategia CSR dla PKN ORLEN
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2015-2017

http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Documents/Strategia_CSR_dla_PKN_ORLEN_
prezentacja_15.07.2015.pdf

41 Firma Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Nazwa strategii Strategia zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2009-2015

gk.pgnig.pl/documents/10184/869966/PREzENTACJA+CSR.pdf/b87ce13b-9623-40fa-9a38-7d8ea65be484 
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42 Firma Provident Polska S.A.

Nazwa strategii Strategia CSR
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2014 -2016

providentpolska.pl/odpowiedzialny-biznes/nasza-strategia

43 Firma PSG

Nazwa strategii Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa 2016-2022
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2016-2022

psgaz.pl/strategia-psg

44 Firma PZU

Nazwa strategii
Odpowiedzialny sposób zarządzania biznesem przez Grupę PzU 
w „Strategii PzU 2020. Rentowność, Wzrost, Innowacyjność”

Lata, na jakie 
stworzono strategię 2016-2020

pzu.pl/c/document_library/get_fi le?uuid=84d93291-99da-4386-b60d-3223596d5692&groupId=10172 

45 Firma Saint-Gobain

Nazwa strategii Strategia Habitat

saintgobain.in.hostersi.pl/strategia_habitat/

46 Firma Siemens

Nazwa strategii „Wizja 2020”

siemens.pl/pl/o-nas/nasza-strategia.htm

47 Firma Tauron

Nazwa strategii
Strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2016-2018 
z perspektywą do 2020 roku

Lata, na jakie 
stworzono strategię 2016-2018 (z perspektywą do 2020 roku)

tauron.pl/tauron/TAURON-dla-otoczenia/Strony/strategia-zrownowazonego-rozwoju.aspx 

48 Firma Tesco

Nazwa strategii Strategia CSR Grupy Tesco
Lata, na jakie 
stworzono strategię Od 2013

tesco.pl/resources-pl/download/dokumenty/raport-csr-2014-pl.pdf (strona 7)
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49 Firma T-mobile

Nazwa strategii Strategia odpowiedzialnego biznesu T-Mobile

fi rma.t-mobile.pl/pl/odpowiedzialnosc/nasze-podejscie/o_naszym_podejsciu

50 Firma Totalizator Sportowy

Nazwa strategii Strategia zrównoważonego Rozwoju i Bezpiecznej Rozrywki 
Lata, na jakie 
stworzono strategię 2013-2016

totalizator.pl/zaangazowanie/csr 
totalizator.pl/__data/assets/pdf_fi le/0019/82324/Raport-CSR-2013-2014.pdf
(str. 20-21)

51 Firma Unilever

Nazwa strategii Sustainable Living Plan/Życie w sposób zrównoważony
Lata, na jakie 
stworzono strategię Od 2009 roku (aktualizacja w roku 2015)

unilever.pl/sustainable-living/our-strategy-for-sustainable-business/about-our-strategy/

52 Firma Volkswagen Motor Polska sp. z o.o.

Nazwa strategii Strategia „Mach 18”
Lata, na jakie 
stworzono strategię Do 2018

vwmp.com.pl/Firma/Wizja-i-misja.html (Opracowanie własne)
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Teresa Aldea – konsultantka CSR, trenerka, badaczka i założycielka Ecodea (www.ecodea.
co). Specjalistka w zakresie tworzenia i wdrażania strategii CSR, przygotowywania raportów 
społecznych i programów angażowania interesariuszy. Od przeszło 8 lat promuje koncepcję 
odpowiedzialności w biznesie wśród międzynarodowych firm z różnych branż. Dzięki sta-
łej współpracy z Business in the Community na liście jej sukcesów znajduje się wiele mię-
dzynarodowych projektów i publikacji. zdobywała wiedzę na temat najlepszych praktyk od 
światowych liderów CSR. Jest zaufanym doradcą pomagającym firmom w Polsce w opraco-
wywaniu i realizowaniu strategii CSR, które wspierają rozwój biznesu, jednocześnie dbając 
o potrzeby pracowników oraz społeczeństwa. W pracy − inspiruje do działania, pokazując 
najlepsze praktyki. Po pracy – sama działa społecznie i udowadnia, że w mieście można żyć 
w sposób zrównoważony.

Liliana Anam – doświadczony doradca ds. CSR, założycielka i menedżer zarządzający firmy 
edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 roku pracuje w obszarze CSR. Realizuje projekty do-
radcze z zakresu CSR prowadzone przez CSRinfo, w tym: procesy analiz i ekspertyz, budowa 
strategii, polityk, działania związane z zaangażowaniem społecznym, audyt CSR, raportowa-
nie, dialog z interesariuszami. Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. stan-
dardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Członek rządowych zespołów ds. Społecz-
nej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009–2016). Ekspert w zakresie standardów CSR. 
Wprowadziła na polski rynek standard AA1000, inicjowała i wspierała przekłady normy ISO 
26000 i standardu GRI G4. Pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager 
CSR w Collegium Civitas w Warszawie. Więcej informacji na www.csrinfo.org.

O autorach 
i autorkach
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Magdalena Andrejczuk – pracuje w Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2010 roku, obec-
nie jako menedżerka Programu Partnerstwa, kompleksowej platformy współpracy dla 50 
firm – liderów CSR. Wcześniej odpowiadała za inaugurację i koordynację Karty Różnorod-
ności w Polsce. Uczestniczyła w pracach Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Euro-
pejskich Kart Różnorodności przy Komisji Europejskiej. Koordynowała również program 
edukacyjny Ligi Odpowiedzialnego Biznesu oraz konferencje. Doktorantka Kolegium Eko-
nomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, pracę doktorską dotyczącą start-upów 
przygotowuje pod opieką prof. Juliusza Gardawskiego w Instytucie Filozofii, Socjologii 
i Socjologii Ekonomicznej SGH. Absolwentka ekonomii i socjologii na Uniwersytecie w Bia-
łymstoku. Ukończyła kurs Program Menedżerowie NGO (PROMENGO). Odpowiedzialnym 
biznesem zajmuje się od 2007 roku. Autorka i współautorka publikacji dotyczących odpo-
wiedzialnego biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i szkolenia na ten te-
mat. Prywatnie lubi kibicować.

Magdalena Dembińska  – menedżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe 
w Deloitte, pracuje ponad  8  lat w doradztwie  w zakresie  wdrażania aspektów zrówno-
ważonego rozwoju do strategii biznesowych przedsiębiorstw. Od lat zarządza projektami 
w zakresie opracowania strategii odpowiedzialnego biznesu, w tym polskich i międzyna-
rodowych grup kapitałowych, a także projektami dotyczącymi opracowania raportów po-
zafinansowych (wg standardu GRI). W Deloitte jest odpowiedzialna za rozwój usług do-
radczych prowadzonych dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych w zakresie ochrony 
środowiska, efektywności energetycznej oraz zmian klimatycznych. Wykłada na studiach 
podyplomowych w zakresie CSR na Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji doty-
czących zrównoważonego rozwoju, drukowanych w tytułach ogólnopolskich i branżowych. 
Jest certyfikowanym trenerem GRI G.4. oraz absolwentką licznych kursów w zakresie zmian 
klimatycznych i efektywności energetycznej. 

Katarzyna Dulko-Gaszyna – kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA. Jest odpo-
wiedzialna za realizację strategii i działań zrównoważonego rozwoju w sieci sklepów IKEA 
w Polsce od 2011 roku. Wcześniej kierowała działaniami CSR w branży wydawniczej (grupa 
mediowa RASP). Główne obszary eksperckie to odpowiedzialna konsumpcja i komunikacja, 
strategia zrównoważonego rozwoju produktów i serwisów, zarządzanie surowcami wtórnymi 
z naciskiem na zamknięty obieg produktu oraz kampanie społeczne i CRM. Ukończyła studia 
m.in. z zakresu politologii oraz zarządzania środowiskowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Politechnice Warszawskiej oraz na niemieckich Uniwersytetach w Hamburgu i Bremie.

Dr Jacek Dymowski – niezależny konsultant. Od blisko 15 lat zajmuje się planowaniem stra-
tegicznym. Specjalizuje się w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju i we wdraża-
niu zasad społecznie odpowiedzialnego zarządzania w przedsiębiorstwach. W przeszłości 
związany zawodowo z Arthur Andersen, Orange Polska (d. Telekomunikacja Polska) oraz 
D. Kulczyk i J. Santorskim. Twórca merytorycznej strony RESPECT Index i współtwórca tego 
projektu, a także autor pierwszego w Polsce raportu CSR opartego na wytycznych GRI. Re-
daktor naczelny Standardu Informacji Niefinansowych (SIN). We wrześniu 2016 roku powo-
łany przez wicepremiera M. Morawieckiego w skład zespołu ds. zrównoważonego Rozwoju 
i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Pracuje lub pracował dla takich marek, jak 
Autostrada Wielkopolska, Barlinek, Budimex, Coca-Cola HBC Polska, Fundacja LOTTO Milion 
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Marzeń, GPW w Warszawie, Grupa Azoty, IKEA, Kulczyk Investments, LW Bogdanka, Orange, 
Pekaes, PGE, Program ONz ds. Rozwoju oraz PzU. 

Katarzyna Fraś – kierownik zespołu Komunikacji Wewnętrznej i CSR w TAURON Polska 
Energia. Absolwentka energetyki oraz zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie. z TAURONEM związana od 2008 roku, gdzie rozpoczynała pracę w Biurze Współpracy 
Międzynarodowej. W latach 2009–2013 była członkiem Polskiego Komitetu Energii Elek-
trycznej, a także Grupy Roboczej Efektywność Energetyczna w międzynarodowym stowa-
rzyszeniu EURELECTRIC. Od blisko trzech lat pełni funkcję koordynatora Grupy TAURON ds. 
zrównoważonego rozwoju − m.in. kieruje zespołami pracującymi przy tworzeniu Raportów 
zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, koordynuje aktualizację i realizację Strategii 
zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, a także prowadzi projekty w obszarze społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Od lipca 2016 roku odpowiada także za komunikację wewnętrz-
ną w Grupie TAURON.

Marta Górska – koordynatorka programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Dołączyła do ze-
społu FOB w marcu 2015 roku, wspierając Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialne-
go  Biznesu. Wcześniej doświadczenie zdobywała w  Orange Polska w  Dziale Rekrutacji 
i Rozwoju. W latach 2011–2012 była Ambasadorką CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Ab-
solwentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. śniadeckich w Bydgoszczy, 
gdzie działała w wielu organizacjach studenckich oraz kołach naukowych. Przez kilka lat ak-
tywnie uczestniczyła również w działaniach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. 

Dr Agata Gruszecka-Tieśluk – doktor socjologii, pracuje w Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu od 2013 roku. zajmuje się zarządzaniem wiedzą i  realizacją projektów badawczych. 
Interesuje się problematyką jakości życia, zrównoważonego rozwoju, małych miast, w tym 
także miejsca biznesu w społecznościach lokalnych. Autorka licznych tekstów z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju miast. Jako badaczka 
i ewaluatorka projektów społecznych współpracowała z różnymi środowiskami, w tym z or-
ganizacjami pozarządowymi, Komisją Europejską i  instytucjami badawczymi. Prywatnie – 
niepoprawna optymistka, kochająca to, co w życiu najlepsze, czyli dobrych ludzi, smaczne 
jedzenie, dalekie rejsy i koty. Lubi słuchać.

Dr Ewa Jastrzębska – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w zakładzie Ekonomii środowi-
ska i zasobów Naturalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracuje jako ekspertka 
i trenerka w zakresie: społecznej odpowiedzialności, etyki biznesu i zarządzania przez war-
tości, nurtów ekonomii heterodoksyjnej (ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia 
daru), zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, a także partycypacji społecznej i stra-
tegicznego planowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Autorka kilkudziesięciu 
publikacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dr Marta Karwacka – socjolożka i ekonomistka – od kilkunastu lat zajmuje się rozwijaniem 
odpowiedzialności biznesu na gruncie akademickim i praktycznym. za pracę doktorską na 
temat współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie Verba Veritatis. Swoje 
zainteresowania koncentruje wokół CSR, współpracy międzysektorowej i zmian na rynku 
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dokonywanych przez odpowiedzialnych konsumentów. Autorka i współautorka artykułów 
oraz badań poświęconych problematyce zarządzania przez wartości. Jest rekomendowaną 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ekspertką ds. CSR. Realizowała projekty 
dla korporacji, NGO i uczelni wyższych. Redaguje branżowy dodatek do „Rzeczpospolitej” − 
„Kompendium CSR”, wykłada na prywatnych uczelniach. Jest ekspertką zewnętrzną Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, jurorką konkursu Verba Veritatis (od IX edycji). Prowadzi blog 
o etyce w branży odzieżowej How to wear fair?

Karol Krzyczkowski − koordynator projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, odpo-
wiedzialny także za portal internetowy odpowiedzialnybiznes.pl.  W FOB pracuje od sierp-
nia 2015 roku. Wcześniej związany z Ogólnopolską Siecią Centrów Wolontariatu − pracował 
m.in. w Centrach Wolontariatu w Kielcach, Warszawie i Gdańsku, w których odpowiedzialny 
był za przygotowywanie, realizację i rozliczanie projektów. W społecznej odpowiedzialności 
biznesu najbardziej pasjonuje go wykorzystanie nowych technologii w komunikacji oraz 
działania związane z wolontariatem pracowniczym. Prywatnie entuzjasta nowych technolo-
gii, maratończyk, kolekcjoner polskich komiksów i bloger piszący o wolontariacie.

Monika Kulik – ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Orange Polska. z firmą 
związana jest od 2001 roku. Odpowiada za raportowanie pozafinansowe i przygotowanie 
corocznego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska, proces dialogu z inte-
resariuszami, przygotowanie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności oraz reali-
zację programów z zakresu integracji i edukacji cyfrowej. Absolwentka pedagogiki i polo-
nistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu 
public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomo-
wych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” w Akademii Leona Koźmińskiego. 
Członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Łukasz Makuch – prezes zarządu The Sustainers – firmy doradczej systemowo wdrażającej 
rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Od lat zaangażowany w rozwój i pro-
mocję społecznej odpowiedzialności biznesu. Blisko 5 lat spędził w PwC jako koordynator 
ds. CSR oraz doradca. Uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego ds. ISO 26000. Jest 
ekspertem w konkursie Dobroczyńca Roku, członkiem jury Konkursu Verba Veritatis. Jest 
twórcą konkursu Liderzy zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez PwC i magazyn 
„Forbes”. Koordynator polskiego przekładu Wytycznych do raportowania kwestii zrównowa-
żonego rozwoju opracowanych globalnie przez Global Reporting Initiative (GRI G3). Autor 
wielu publikacji, m.in. w „Harvard Business Review Polska”, „Forbes Polska” oraz „Brief”. 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych 
kursów poświęconych tematyce CSR. Absolwent Podyplomowego Studium zarządzania 
Wartością Firmy (Value Based Management) w Szkole Głównej Handlowej.

Marta Marczuk-Komiszke – od 9 lat jest związana z branżą public relations i społeczną od-
powiedzialnością biznesu. Na co dzień pracuje w Tesco Polska. Absolwentka studiów Spo-
łeczna Odpowiedzialność Biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej. Doświadczenie zdobywa-
ła zarówno w agencjach public relations, trzecim sektorze, jak i korporacji. Obecnie zajmuje 
się komunikacją społeczną, projektowaniem i wdrażaniem strategii CSR, prowadzeniem 
projektów z tego obszaru oraz ich kompleksową promocją. Prowadzone przez nią działania 



197

były wielokrotnie nagradzane (Dobroczyńca Roku, złote Spinacze, Corporate Engagement 
Awards, Magellan Awards). Jest członkiem zarządu krakowskiego Stowarzyszenia Wzmac-
niacz.org − w jego ramach zainicjowała w Krakowie spotkania CSR KRK (propagujące wiedzę 
o społecznej odpowiedzialności biznesu w Krakowie), w których do tej pory uczestniczyło 
kilkaset osób. Laureatka nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Pióro Odpowiedzial-
ności” 2016.

Katarzyna Radecka – od 14 lat związana jest z Kompanią Piwowarską, gdzie pełni funkcję 
kierownika ds. zrównoważonego rozwoju. Odpowiadała za wdrażanie strategii CSR w Euro-
pie i jest członkiem firmowej Komisji Odpowiedzialnego Marketingu i Sprzedaży. Wcześniej 
prowadziła programy promujące odpowiedzialne spożywanie alkoholu obejmujące m.in. 
rozwiązania mobilne, współpracę z partnerami oraz działania w mediach społecznościo-
wych. Reprezentowała grupę SABMiller, do której należy Kompania Piwowarska, na forum 
Brewers of Europe. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Wydział za-
rządzania). Karierę zawodową rozpoczynała w agencji reklamowej, zarządzając zespołem 
accountów pracujących dla takich firm, jak Unilever i Nivea. 

Dr Magdalena Rojek-Nowosielska – adiunkt, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Od 2001 roku związana naukowo z tematyką społecznej odpowiedzialności 
biznesu. W 2004 roku obroniła pierwszy w Polsce doktorat z zakresu społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Kierownik, a także wykonawca wielu projektów o tej tematyce, przy 
których realizacji współpracowała lub współpracuje zarówno z instytucjami – takimi jak 
United Nations Development Programme, United Nations Institute for Training and Rese-
arch (w ramach współpracy z CIFAL), Istituto Formazione Operatori Aziendali, Dolnośląska 
Federacja Organizacji Pozarządowych, Polski Komitet Normalizacyjny, Narodowe Centrum 
Nauki, jak i przedsiębiorstwami. Jest pomysłodawczynią, inicjatorką i współorganizatorką 
corocznej konferencji naukowej o tematyce społecznej odpowiedzialności, a także autorką 
i redaktorką wielu publikacji dotyczących problematyki społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. W ramach działalności dydaktycznej jest recenzentką oraz promotorką licznych prac 
licencjackich i magisterskich.

Dr Agata Rudnicka – zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju 
zrównoważonego od 10 lat. Wykładowca na Wydziale zarządzania UŁ. Autorka wielu publi-
kacji naukowych i eksperckich poświęconych problematyce społecznej odpowiedzialności. 
Od 2010 roku prezeska fundacji CSR Impact. Trenerka i szkoleniowiec. Współautorka jed-
nych z pierwszych w Polsce badań poświęconych współpracy organizacji pozarządowych 
z biznesem. Współrealizatorka pierwszego w Polsce portalu o modzie odpowiedzialnej 
i alternatywnej Altmoda.pl. Działaczka i członkini różnych organizacji zajmujących się upo-
wszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności. Głównymi obszarami jej zainteresowań 
są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwoju zrów-
noważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją 
na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego. Jedna z 50 kobiet polskiego CSR na liście FOB. 
Certyfikowana menedżer projektów i tutor.

Magdalena Rzeszotalska – dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR w Polpharma SA. 
Absolwentka filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych 
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w zakresie komunikacji, CSR, marketingu i edytorstwa. Od 17 lat związana z Grupą Polphar-
ma. Odpowiada za całokształt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy, sponsoring 
korporacyjny oraz zarządzanie CSR. zaangażowana m.in. w budowę i realizację strategii CSR 
Grupy Polpharma, stworzenie Programu Etycznego i Kodeksu Postępowania Dostawców oraz 
rozwój raportowania społecznego. Członek zespołu ds. zrównoważonego Rozwoju i Społecz-
nej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego ministra rozwoju.

Agnieszka Siarkiewicz – odpowiada za szeroko pojętą promocję i realizację strategii komu-
nikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Współpracę z Forum rozpoczęła w 2010 roku jako 
wolontariuszka. W  latach 2011–2012 była Ambasadorką Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, 
a w styczniu 2013 roku dołączyła do zespołu pracowników, obejmując stanowisko asystentki 
projektów, w lutym 2014 roku zaś koordynatorki mediów i promocji. Jej praca na tym sta-
nowisku spotkała się z uznaniem ze strony Akademii Ekspertów Protony 2015. W ramach 
konkursu wraz z drugą osobą z działu promocji FOB zdobyła nominację do nagrody głów-
nej. W styczniu 2016 roku awansowała na stanowisko menedżerki promocji i komunikacji. 
Absolwentka kierunku edukacja medialna i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku akademickim 2014/2015 realizowała Podyplomo-
we Studia Nowoczesna Promocja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2015 roku 
rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Marzena Strzelczak − dyrektorka generalna, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu. W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku dyrektorki generalnej od paź-
dziernika 2014 roku. Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC, doświadczenie do-
tyczące budowania strategii komunikacji i CSR zdobywała w dużych grupach kapitałowych, 
w branży finansowej, a także w sektorze energetycznym. Pełnomocniczka zarządu ds. Stra-
tegii zrównoważonego Rozwoju i  Odpowiedzialnego Biznesu w  PGNiG, szefowa zespołu 
Komunikacji ze Społecznościami Lokalnymi w Procesie Poszukiwań Gazu z Łupków, człon-
kini zarządu Fundacji PGNiG i Rady Fundacji Muzeum im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, 
jedna z Pierwszej Listy Kobiet Polskiego CSR. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersy-
tetu Warszawskiego, podyplomowych studiów z zakresu public relations, marketingu i CSR 
Szkoły Głównej Handlowej, Akademii im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu w  Genewie 
i Uniwersytetu w Cambridge. Nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.

Natalia Szulc – Communications Manager Poland & Baltics w Unilever. Wcześniej przez 6 lat 
pracowała w Leroy Merlin Polska, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie komunikacją 
strategiczną oraz prowadzenie różnorodnych projektów w obszarach komunikacji korpora-
cyjnej, wewnętrznej i employer brandingu. Absolwentka ekonomii, specjalność publicysty-
ka ekonomiczna i PR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Doktorantka z zakresu 
ekonomii behawioralnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Fascynują ją ludzie, ich 
emocje oraz sposób komunikowania, a także modele biznesowe oparte na innowacjach, 
społeczne zaangażowanie oraz niestandardowe rozwiązania.

Rafał Pasieka – Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu w PKN ORLEN. W Koncernie odpowia-
da m.in. za prowadzenie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Absol-
went ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i programu MBA uczelni ekonomicz-
nej EHSAL w Brukseli. Wolny czas spędza z rodziną. Interesuje się psychologią przywództwa.
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Monika Walencka – starszy konsultant w Deloitte, jest ekspertem w zakresie zarządzania 
zasobami naturalnymi oraz zarządzania energią w zespole Sustainability Consulting Cen-
tral Europe. Ma kilkuletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz strategicznych poli-
tyki środowiskowej i energetycznej oraz w doradztwie dla sektora prywatnego i publicz-
nego w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. Pracowała 
wcześniej w zespole ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC jako 
ekspert w kwestiach energetycznych i środowiskowych. Jest audytorem wewnętrznym sys-
temów zarządzania energią wg normy ISO 50001. Ukończyła Menadżerskie Studium zarzą-
dzania Energią i Handlu Emisjami.

Ewa Wojciechowicz – koordynatorka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, za-
angażowana głównie w działania związane z Program Partnerstwa FOB. Absolwentka 
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2014–2015 ambasadorka Ligi Od-
powiedzialnego Biznesu. Na studiach działała w organizacjach studenckich. Odbyła staż 
w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, gdzie wspierała realizację projektów eduka-
cyjnych. Podczas Programu Praktyk Letnich w Skanska Property Poland realizowała zadania 
związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
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Dzięki wykorzystaniu produkowanych w 100% z makulatury papierów CyclusOffset  
zamiast papierów niemakulaturowych negatywny wpływ na środowisko został zmniejszony o:

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.

224 kg  

mniej odpadów

5 642 litrów  

mniej zużytej wody

54 kg  
mniej gazów cieplarnianych

714 kWh  
mniej zużytej energii

537 km 

krótsza podróż 
samochodem
średniej klasy 
europejskiej

364 kg  

mniej zużytego drewna
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