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Szanowni Państwo,
yzwania pojawiające się w otoczeniu współczesnej
gospodarki sprawiają, że społecznie odpowiedzialny biznes staje się wiodącym tematem zarówno
w obszarze nauki, jak i praktyki gospodarczej. Należy jednak
pamiętać, że koncepcja społecznej odpowiedzialności obejmuje nie tylko praktyki realizowane przez przedsiębiorstwa, ale i postawy reprezentowane przez konsumentów
i inne podmioty rynkowe. Dla przedsiębiorstw odpowiedzialne zarządzanie, będące strategią uwzględniającą
interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje
z różnymi grupami interesariuszy, a w szczególności z pracownikami, nie są już tylko modą, a stanowią źródło budowania ich przewagi konkurencyjnej. Tym samym odpowiedzialność przedsiębiorstw zaczyna być trwałym elementem
działań zarządczych. Równocześnie obok zmian w nastawieniu zarządzających do społecznej odpowiedzialności,
realia rynkowe powodują zmiany w zachowaniach konsumentów. Stają się oni bardziej świadomi i coraz częściej
zwracającą uwagę w swoich decyzjach zakupowych na
ochronę środowiska, pochodzenie surowców czy poszanowanie pracowników. Obie strony rynku – kupujący
i sprzedający – zachowując się społecznie odpowiedzialnie przyczyniają się do lepszej jakości naszego życia.
Reagując na pojawiające się trendy w otoczeniu zewnętrznym, oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport z cyklu badań naukowych o społecznej odpowiedzialności, w którym
scharakteryzowano dwa wymiary wrażliwości: sprzedających – „Barometr odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem” oraz kupujących – „Barometr społecznej odpowiedzialności konsumenta”. Jego pomysłodawcami są

W

pracownicy Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Raport obejmuje diagnozę poziomu realizacji praktyk odpowiedzialnego zarządzania przez polskie przedsiębiorstwa oraz ocenę postaw konsumentów
w zakresie społecznej odpowiedzialności. Celem badania
było zarówno określenie poziomu świadomości i stanu realizacji odpowiedzialnego zarządzania w przedsiębiorstwach w Polsce w oparciu o wytyczne zawarte w normie
ISO 26000, jak i poznanie opinii konsumentów na temat
ich postaw społecznie odpowiedzialnych. W ramach badania opracowano dwa indeksy: Indeks Odpowiedzialnego
Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz Indeks Społecznej
Odpowiedzialności Konsumenta. Pozwalają one na monitorowanie realizacji praktyk odpowiedzialnego zarządzania przez przedsiębiorstwa oraz rozpowszechnienie postaw społecznej odpowiedzialności wśród konsumentów.
Wyjątkowość podjętych badań potwierdza również utworzone w tym celu partnerstwo Uczelni z uznaną i rozpoznawalną instytucją w zakresie promowania idei zrównoważonego rozwoju – Forum Odpowiedzialnego Biznesu
oraz partnerem badawczym firmą ABR SESTA, którym serdecznie dziękujemy za owocną współpracę. Słowa uznania kieruję również w stronę Ekspertek i Ekspertów, za cenne komentarze oraz Koordynatorom, za przygotowanie
niniejszego raportu.
Życzę dobrej lektury.

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

KOMENTARZ PREZESKI FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

W

obecnej rzeczywistości wyzwaniem jest komentowanie wyników badania dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu. W ostatnich
dwóch latach obserwowaliśmy wzmocnienie działań i współpracy na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym,
budowanie nowej rzeczywistości regulacyjnej wokół tematu zrównoważonego rozwoju, w tym ujawnień ESG, wzmożone zainteresowanie inwestorów, administracji, mediów
i społeczeństw. Transformacja w kierunku zero-emisyjności
staje się ważnym elementem strategii biznesowych i tematem dyskusji na najwyższych szczeblach zarządczych.
Pojawiło się szereg sektorowych i międzysektorowych inicjatyw, takich jak np. Chapter Zero Poland, dających nadzieję na trwałe zmiany, których pilnie potrzebuje świat.
Od rozpoczęcia przez Rosję wojny w Ukrainie, tematem
najważniejszym, na całym świecie, jest kryzys humanitarny, którego nikt wcześniej nie przewidywał. Świat zjednoczył się wokół pomocy ofiarom i poszukiwania możliwości
jak najszybszego zakończenia horroru wojny. 16. i 17. Cele
Zrównoważonego Rozwoju, dotyczące odpowiednio pokoju i współpracy, są teraz najważniejszymi, także globalnie.
Obserwujemy i uczestniczymy w różnego rodzaju inicjatywach. Solidarność i zaangażowanie zwykłych ludzi oraz sektora biznesu są bez precedensu. Równocześnie wszyscy
wiemy jak ważne jest to, by w tych aktywnościach uwzględniać działania konieczne dziś, ale także w perspektywie
średnio- i długoterminowej.
Wiele firm podejmuje dziś decyzje, które mają swoje konsekwencje finansowe, wycofując się z rynku Rosji i Białorusi, ale są zgodne z najważniejszymi wartościami. Wydaje
się, że nie ma powrotu do “business as usual”. Odpowie-

dzialność biznesu jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek, podobnie jak współpraca. W przyjętej przez 193 kraje Agendzie 2030 podkreślono, że dla powodzenia realizacji
poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju potrzebna jest właśnie wielosektorowa współpraca, jednak
poświęcony jej SDG17 był dotychczas dość rzadko przywoływany. Dziś widzimy jego kluczowe znaczenie.
Warto w tym kontekście przyjrzeć się przedstawionym
w raporcie wnioskom z badania przeprowadzonego wśród
konsumentów(ek). Wynika z nich, podobnie jak w innych
badaniach, że potrzebne są inicjatywy edukacyjne skierowane do społeczeństwa. Jeżeli więc chcemy trwałej zmiany, warto by również szkoły w większym stopniu uwzględniły tę tematykę w programach nauczania. Inne czynniki,
które akcentowane były od lat, a teraz nabierają dodatkowej mocy, to dialog i długofalowość inicjatyw CSR. Zwłaszcza dla przyjęcia perspektywy długoterminowej decydujące
jest m.in. zrozumienie i przychylność osób zarządzających
firmami oraz spójność z wartościami istotnymi dla danej
marki. To też dziś widzimy bardzo wyraźnie.
Najważniejszym tematem jest dziś kryzys humanitarny.
Reakcja społeczeństw, organizacji biznesowych i pozarządowych – natychmiastowa i solidarna oraz pełna determinacji –
pokazuje znaczenie wartości. A także działań konkretnych,
zgodnych z oczekiwaniami społecznymi. Dokładnie tego potrzebujemy dziś, ale i w przyszłości, by świat stał się bardziej
zrównoważony oraz był po prostu lepszym miejscem.
Tematy wiodące ostatnio w CSR-owej agendzie, takie jak
walka ze zmianami klimatycznymi czy dyskryminacją schodzą chwilowo na dalszy plan. Wciąż są ważne, wrócą ze
zdwojoną siłą i nie ma innej możliwości, by na nie odpo-
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wiedzieć inaczej niż powracając do wartości, w tym tych
stojących za odpowiedzialnym biznesem.
Nadal ważne i potrzebne są raporty, jak ten, który właśnie
do Państwa trafia. Serdecznie dziękuję prof. Piotrowi Wachowiakowi, zespołowi badawczemu oraz autorkom i autorom komentarzy za możliwość udziału Forum Odpowiedzialnego Biznesu w tym przedsięwzięciu. Wszyscy mamy
nadzieję, że materiał będzie pomocny i przydatny w realizacji Państwa działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
w szerokim tego słowa znaczeniu.
Życzę więc dobrej i pożytecznej lektury.
Marzena Strzelczak
Prezeska,
Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

KOMENTARZ PREZESA ABR SESTA
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J

ako instytut badawczy prowadzimy wiele różnorodnych
projektów. Te, które często okazują się ciekawym
wyzwaniem to programy badawcze o tematyce społecznej. W ostatnich latach obserwujemy duży wzrost zainteresowania tematem społecznej odpowiedzialności. Zarówno korporacje jak i organizacje społeczne stale śledzą
trendy z perspektywy przedsiębiorstw jak i samych konsumentów. To, co często poddajemy szczegółowej analizie
to aspekty środowiskowe i społeczne oraz relacje z partnerami biznesowymi i pracownikami. Staramy się kwantyfikować zjawiska w wybranych branżach i na rynkach międzynarodowych. Dzięki analizom porównawczym możliwe
jest określenie, między innymi, jaki jest poziom świadomości zasad odpowiedzialnego zarządzania. Pozwalają nam
one wskazać działania, które warto powielać oraz te, które
wymagają modyfikacji. Tym bardziej cieszymy się, że możemy być częścią tego opracowania.

Dzięki inicjatywie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
i Forum Odpowiedzialnego Biznesu przekazujemy na Państwa ręce pierwszy raport naukowy mierzący zjawiska społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i konsumentów.
Jestem głęboko przekonany, że wyniki płynące z badania
przełożą się na zwiększenie świadomości i poziomu realizacji praktyk odpowiedzialnego zarządzania.
Zachęcam Państwa do lektury i dziękuję za ten wartościowy materiał inicjatorom i wszystkim organizacjom, które
go współtworzyły.

Bartłomiej Niedbał
Prezes ABR SESTA

KOMENTARZ FUNDACJI BRANDY LAB

B

arometr jest przykładem zmian jakie zachodzą w myśleniu o roli przedsiębiorstwa. Jest już nie tylko organizacją ekonomicznie, ale również społecznie funkcjonującą. A suma tych relacji może przekładać się na ich
markę. Marka, jest tą częścią przedsiębiorstwa, która komunikuje się ze społeczeństwem za pośrednictwem jej
produktów czy kampanii skierowanych do pracowników
jak i szeroko na zewnątrz do otoczenia rynkowego.
Szczególny czas powstania raportu – od pandemii przez
wojnę – pokazuje, że firmy mogą być postrzegane jako aktywni aktorzy wydarzeń. Społeczeństwa się tego domagają, pokazując często swoje postulaty decyzjami zakupowymi i silnymi protestami konsumenckimi. Z kolei pracownicy
firm, odczuwają na sobie zmieniający się świat – np. poznając blaski i mroki pracy zdalnej, uczestniczą i widzą jak
ich firmy angażują się charytatywnie (53% firm działa w ten
sposób lokalnie), dostosowują do wymogów równościowych (72% wskazań). Wreszcie, firmy za pośrednictwem
poszczególnych decyzji np. wdrożeń dot. recyclingu (89%
badanych), pokazują, że zobowiązania wobec środowiska
i nowe wytyczne w ramach postępujących standardów ESG,
stają się powoli zauważane.
Oczywiście, premierowa edycja barometru, to wiele deficytów, jak odpowiedzi 1/5 badanych „nie wiem” na pytanie
o zaangażowanie swojej organizacji w kwestie środowiskowe. Niski jest również wynik dotyczący angażowania się
w społeczności lokalne (0,42). Widać też różnice w standaryzacji działań odpowiedzialnościowych w organizacjach
ze względu na ich wielkość, zasięg i pochodzenie kapitału.
Te mikro, nie wdrażają tak sprawnie długofalowych strategii
dotyczących relacji w regionie, czy też polityki środowisko-
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wej (tylko 39% badanych). Jednocześnie mocniej zaznaczają, że działania związane z odpowiedzialnym zarządzaniem
wpływają na ich otoczenie biznesowe, w takich obszarach
jak: zadowolenie klientów 73%, lojalizacja klientów 68%
(w porównaniu do dużych, gdzie odpowiednio jest to 67%
i 55%).
Z perspektywy marki, wszystkie te dane, niezależnie od skali przedsiębiorstwa, mogą mieć znaczenie w budowaniu
synergii przyszłych działań, rozpiętych pomiędzy aspektami ekonomicznymi i społecznymi.
Społeczna odpowiedzialność konsumenta.
Społeczna odpowiedzialność konsumentów, odczytywana
przede wszystkim jako jako świadoma konsumpcja i ochrona środowiska (odpowiednio 18% i 17% wskazań) oddaje
medialną siłę tych tematów. Przekłada się również w widoczny sposób na działania marek, które wiążą swoje zobowiązania ze środowiskiem. Przybiera to w szczególności na sile w obszarze opakowań. Zmieniają się materiały,
pojawiają się certyfikaty, a także oznaczenia mówiące o podziale na frakcje odpadów.
Można się spodziewać, że to intuicyjne rozumienie SOK,
będzie u konsumentów rosnąć wraz z większą dostępnością komunikatów i ich standaryzacją. Na razie wiele z oznaczeń ma charakter umowny i ograniczone jest do poszczególnych sieci czy marek. Możliwe, że ten element w bliskiej
przyszłości ulegnie zmianie, na co nadzieję daje istotna rola
prosumentów, którą ujawniło badanie. Przekonanie o znaczeniu aktywnych konsumentów wpływających na działania przedsiębiorstw, wskazało 42% badanych.
Dla nas – projektantów, odpowiedzialnych za tworzenie

marek i korzystających z dobrodziejstw designu jako sposobu komunikowania się pomiędzy przedsiębiorstwami
a społeczeństwem, ten nowy porządek, w którym odpowiedzialność zaczyna odgrywać istotną rolę jest ważnym
sygnałem. Brane pod uwagę w badaniu takie obszary jak:
wielkość opakowań, wpływ na środowisko, informacje dot.
produktów, stanowić mogą istotny obszar tworzenia synergii pomiędzy staraniami wewnętrznymi przedsiębiorstw,
a ich przekazywaniem w postaci produktów konsumentom. Te obszary zmian, sygnalizowaliśmy już w autorskim
raporcie Ziemianie projektują, skupionym na zrównoważonym designie.
Jakub Śwircz i dr hab Maciej Konopka
Fundacja Brandy Lab
Fundacja Brandy Lab powstała w 2019 roku z inicjatywy studia Brandy Design. Organizacja skupia się na
upowszechnianiu wzornictwa i brandingu jako strategicznego elementu działalności biznesowej, organizacji non-profit
oraz instytucji sektora publicznego, dzięki którym mogą one budować swoją wartość. Główny obszar działań Fundacji Brandy Lab
dotyczy edukacji w tym zakresie. Szczególne miejsce w działaniach
fundacji zajmują tematy zmian i wyzwań najbliższej przyszłości
dotyczące obszarów przemysłu i społeczeństwa.
Fundacja Brandy Lab realizuje zadania eksperckie poprzez: analizy,
wykłady, warsztaty, publikacje oraz tworzenie zespołów R&D zgodnie z potrzebami partnerów.
Wśród zrealizowanych projektów Fundacji znajdują się, m.in.: raporty:
Ziemianie Projektują czy Mięso Przyszłości.
Więcej info na stronie brandy.pl
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METODYKA BADANIA

O

dpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem według autorów niniejszego badania rozumiane jest
jako filozofia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy
społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi
grupami interesariuszy w szczególności z pracownikami,
co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego
rozwoju. Odpowiedzialne zarządzanie zakłada działanie
zgodne z prawem, powszechnie przyjętymi w społeczeństwie wartościami i międzynarodowymi normami zachowania, które są praktykowane we wszystkich przejawach
aktywności przedsiębiorstwa.
Kanwę do przyjętych założeń realizacji badania stanowiły
podstawowe obszary odpowiedzialności społecznej, zawarte w międzynarodowej normie ISO 26000. Autorzy niniejszego badania opracowali własny model proponując
pięć obszarów poddanych analizie. Były to następujące obszary: zarządzanie, pracownicy, dostawcy/partnerzy, środowisko naturalne, społeczność lokalna.
W każdym z obszarów poddano ocenie od kilku do kilkunastu praktyk, co pozwoliło na skonstruowanie pięciu subindeksów składających się na Indeks Odpowiedzialnego
Zarządzania Przedsiębiorstwem:
• Subindeks zarządzanie
• Subindeks pracownicy
• Subindeks dostawcy/partnerzy
• Subindeks środowisko naturalne
• Subindeks społeczność lokalna
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Każdy z subindeksów został wyliczony zgodnie
z formułą:*

m

∑

di
Subindeks =
.
n
m
i=1
Gdzie di przyjmuje wartość 1 albo 0 w zależności, czy przedsiębiorstwo stosuje praktykę OZ lub nie
m – liczba odpowiedzi udzielonych na pytanie w zakresie
tej praktyki
n – liczba praktyk w danym obszarze
1 – wdrożona praktyka
0 – brak wdrożonej praktyki
Indeks Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem (IOZP) został obliczony jako średnia subindeksów
w pięciu wskazanych obszarach.
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1007 pracowników przedsiębiorstw w 2021 roku z wykorzystaniem
techniki CAWI. Zastosowano dobór losowo-kwotowy
przedsiębiorstw ze względu na wielkość przedsiębiorstwa
i lokalizację (regiony GUS). Respondentami byli pracownicy różnych szczebli zarządzania.
/* indeks przygotowano w oparciu o artykuł: A.D Zoysa, N. Takaoka, Corporate Social Responsibility performance of small and medium enterprises in regional Japan: an empirical examination, “Social Responsibility Journal”, Vol. 16, No. 4, 2020

GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA

•

IOZP = 0,52

I ndeks Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem wyniósł 0,52 (skala 0-1),
co oznacza, że badane przedsiębiorstwa są w połowie drogi do uzyskania statusu
przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie.
	Przedsiębiorstwa wdrażają przede wszystkim praktyki odpowiedzialnego zarządzania
wobec pracowników ( S u b i n d e k s P r a c o w n i c y o s i ą g n ą ł n a j w y ż s z ą w a r t o ś ć : 0,59),
a zaniedbują wdrażanie tych względem lokalnej społeczności.
( S u b i n d e k s S p o ł e c z n o ś ć L o k a l n a p r z y j ą ł n a j n i ż s z ą w a r t o ś ć : 0,42).
	Respondenci dostrzegają pozytywny wpływ wdrażania odpowiedzialnego zarządzania
głównie na zadowolenie i lojalność klientów oraz budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.
	W ocenie respondentów odpowiedzialne zarządzania w małym stopniu wpływa
na redukowanie ogólnych kosztów działania i negatywnych skutków pandemii COVID-19.

•
•
•
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GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA – CHARAKTERYSTYKA PIĘCIU OBSZARÓW BAROMETRU

O

R
A
W
Ó
Z
K
I
S
N
B W

OBSZAR

O
D

• Równość szans pracowników
O
C
A
przy obsadzaniu stanowisk
R
P

I
P
W
A
R
Ó
T
C
N
W
E
A
RÓ W
T
S
• Terminowa regulacja zobowiązań to
• Niecałe 60 procent badanych
przedsiębiorstw preferuje lokalnych
dostawców produktów i usług.

poszanowaniu różnic między
ludźmi zdecydowanie częściej wdrażają
przedsiębiorstwa

CH

CZ
Y

ĄD

ARZ

lub norma ISO 14001) stanowi wyróżnik
mniejszości badanych przedsiębiorstw.
• Norma środowiskowa
ISO 14001 wdrażana jest głównie przez
przedsiębiorstwa produkcyjne, które
też zdecydowanie częściej niż inne
sporządzają raporty środowiskowe.

AR
YK Z

badane przedsiębiorstwa.

środowiska (polityka środowiskowa

• Działalność CSR nie jest ustrukturalizowana
(w większości podmiotów brak stanowisk ds. CSR)

• Działalność charytatywna jest najczęściej

i nie jest formalnie komunikowana (większość

realizowaną, a wolontariat pracowniczy najrzadziej

przedsiębiorstw nie sporządza regularnie raportów CSR).

wskazywaną praktyką.

• Większość badanych przedsiębiorstw uwzględnia

• Liderami działań na rzecz społeczności

praktyki odpowiedzialnego zarządzania przy tworzeniu

lokalnej są przedsiębiorstwa z województwa

procedur, modyfikacji modelu biznesowego

zachodniopomorskiego.

oraz formułowaniu strategii.
• Większość badanych przedsiębiorstw posiada kodeks etyki.

LNEJ

PRAKT

rzadko praktykowane przez

• Systemowe podejście do ochrony

R
SZA

OBS
Z

samorządów gospodarczych jest

to najczęściej wskazywane praktyki.

OB

z przewagą kapitału polskiego.

Angażowanie się w działalność

• Recykling i redukcja odpadów

UR
AL

O KA
CI L
OŚ
ZN
EC
OŁ
SP

z przewagą kapitału zagranicznego niż

•

Z
A
A
NA
R
T
O
EG

oraz procedury służące

I SK

N

• Procedury antydyskryminacyjne

O
DO
B
W
S

najczęściej wskazywana praktyka.

kierowniczych to najczęściej
deklarowana praktyka.

ŚR O
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ODPOWIEDZIALNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADANIA

INDEKS ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

IOZP = 0,52

wykres:

Ocena Subindeksów Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem
1,0

Przedsiębiorstwa w Polsce są w połowie drogi
do uzyskania statusu przedsiębiorstw społecznie
odpowiedzialnych

INDEKS ODPOWIEDZIALNEGO
ZARZĄDZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWEM
(IOZP) = 0,52

12

0,8

0,6

S POŁ E C ZN OŚ Ć LOKALN A 0,42

0,4

0,48 Z ARZĄD ZANIE

0,2

Przedsiębiorstwa realizują głównie praktyki odpowiedzialnego zarządzania w obszarze pracowniczym
o czym świadczy najwyższa wartość Subindeksu Pracownicy (0,59). Niepokojąca jest niska wartość pozostałych subindeksów, a w szczególności najniższy wynik
Subindeksu Społeczność Lokalna (0,42), co oznacza
małe zaangażowanie przedsiębiorstw w działania na
rzecz tej grupy interesariuszy.
Wyniki poszczególnych subindeksów wskazują, że poziom realizacji praktyk społecznej odpowiedzialności
rekomendowanych przez normę ISO 26000 jest bardzo
niski, a badane przedsiębiorstwa muszą nadal wprowadzać istotne ulepszenia w swoich praktykach dotyczących odpowiedzialnego zarządzania.

Ś RODOWIS KO 0,54
0,59 P RACOWNICY
0,57 DOS T AWC Y / P ARTNERZY

OBSZAR PRAKTYK ZARZĄDCZYCH
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Przedsiębiorstwa nie wyodrębniają stanowisk do spraw CSR
wykres:

Ogólne praktyki odpowiedzialnego zarządzania							

66

firma wykorzystuje media społecznościowe

26

62

firma wykorzystuje nowoczesne formy komunikowania

27

40

firma sporządza regularnie raporty społeczne

39

firma posiada kodeks etyczny regulujący właściwe
postępowanie

27

51

rozwój nowych produktów uwzględnia równowagę
aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych

55

zarządzanie zasobami finansowymi uwzględnia równowagę
aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych

53

działalność marketingowa uwzględnia równowagę
aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych
w firmie funkcjonuje wyodrębnione stanowisko
do koordynacji działań CSR

59

firma modyfikuje model biznesu
uwzględniając zasady odpowiedzialnego zarządzania

56

firma uwzględnia zasady odpowiedzialnego zarządzania
na etapie formułowania strategii

56
20%

30%

Podstawa procentowania: N=1007

19

27

18
20
20

44

firma wdraża procedury zarządcze
uwzględniające zasady odpowiedzialnego zarządzania

10%

30

28

32

0%

13

28

53

40%

50%

24
24

17

27

17

25
60%

70%

11
21

60

zarządzanie projektami uwzględnia równowagę
aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych

8

80%

19
90%

100%

tak

nie

nie wiem

Stanowisko do spraw CSR
funkcjonuje w zaledwie 32%
badanych przedsiębiorstw.
Dodatkowo tylko niewielka
część firm regularnie sporządza
raporty społeczne (40%).
Brak usankcjonowania w strukturach i raportowania działań
CSR świadczy o tym, że nie są
to działania priorytetowe dla
przedsiębiorstw. Jednak mimo
braku sformalizowania działań
CSR większość przedsiębiorstw
uwzględnia zasady odpowiedzialnego zarządzania wdrażając procedury zarządcze
(59%), modyfikując model
biznesowy (56%) oraz formułując strategię rozwoju (56%).
Może to świadczyć
o początkowych etapach
dojrzałości odpowiedzialnego
zarządzania w badanych
przedsiębiorstwach.

OBSZAR PRAKTYK ZARZĄDCZYCH
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KONFEDERACJA LEWIATAN

BNP PARIBAS S.A.

yniki raportu Instytutu Zarządzania SGH potwierdzają obserwacje Konfederacji Lewiatan: jest rosnąca, ale ciągle niedostateczna liczba przedsiębiorców świadomych, że muszą dokonać zmiany strategii
biznesowej tak, aby dostarczać dobra i usługi wytwarzane
w sposób zrównoważony. Przekaz Lewiatana jest jasny:
jeśli tego nie zrobią muszą liczyć się z utratą pozycji konkurencyjnej w łańcuchu dostaw, negatywnymi ocenami
coraz bardziej świadomych klimatycznie klientów końcowych, wyższymi kosztami finansowania oraz trudnością
w pozyskaniu inwestorów. Jednakże determinacja przedsiębiorców to za mało. Skala i tempo transformacji powodują, że sukces nie będzie możliwy bez jednoznacznej
polityki rządowej i wsparcia inwestycji przedsiębiorstw
środkami publicznymi, w tym z UE.

by skutecznie realizować misję społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju konieczne
jest zaangażowanie pracowników wszystkich obszarów operacyjnych czy linii biznesowych przedsiębiorstwa.
Dzisiejszy wskaźnik posiadania stanowisk ds. CSR przez firmy
na poziomie 32 proc. może wskazywać na rozlokowanie
kompetencji CSR w różnych obszarach organizacji. Jednak
scentralizowane zarządzanie kwestiami CSR i zrównoważonego rozwoju pozwala na lepszą koordynację działań
i szybsze reagowanie na wyzwania globalne i podejmowanie działań na rynku lokalnym.
Przewiduję, że w najbliższych latach poziom tego wskaźnika będzie znacząco i szybko wzrastał. W latach 2020-2021
obserwowaliśmy znaczący przyrost ofert rekrutacyjnych
w obszarze ESG, co obrazuje systematyczne zmiany w procesie zarządczym w organizacjach. Mają na to wpływ także liczne regulacje dotyczące raportowania danych niefinansowych, które wymuszą na firmach nie tylko ujawnianie
informacji, ale też zintensyfikowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Spójrzmy na regulację dotyczącą zrównoważonego finansowania, która warunkuje dostęp do kapitału dla przedsiębiorstw, w zależności od ich dostosowania np. do polityki
klimatycznej czy poszanowania różnorodności. Przedsiębiorcy chcąc utrzymywać konkurencyjność, muszą transformować swoją działalność w kierunku zrównoważonego
rozwoju. Coraz częściej wymagają tego konsumenci. Jak
wskazuje badanie przeprowadzone w kwietniu 2020 roku,
29 proc. Polaków oczekuje od biznesu tworzenia produktów

W

Daria Kulczycka,
Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan jest polską organizacją biznesową. Dzięki
jej działaniom, firmy wpływają na kształt prawa, prowadzą dialog
z administracją i otrzymują narzędzia do rozwoju swojego biznesu.
Reprezentuje swoich członków w Polsce i w Unii Europejskiej.
Ma stałe przedstawicielstwo w Brukseli i jako jedyna organizacja
z Polski należy do BusinessEurope – największej europejskiej organizacji biznesu. Skupia ponad 4100 firm, zatrudniających ponad
milion pracowników.

A

i usług w odpowiedzi na wyzwania związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju, a więc takich, które spełnią nie tylko wymagania dotyczące jakości, ale także normy środowiskowe i społeczne.

Agnieszka Michalik-Stankowska
Menedżerka ds. CSR i Zrównoważonych Finansów
w BNP Paribas Bank Polska S.A.

OBSZAR PRAKTYK ZARZĄDCZYCH

15

Uwzględnianie zasad odpowiedzialnego zarządzania
przy formułowaniu strategii rozwoju w zależności od zakresu
geograficznego działania przedsiębiorstwa 						 			
tak
nie
nie wiem

wykres:

22
40
19
37
50
31

lokalny
(jeden lub kilka powiatów)

17
57

regionalny
(jedno lub kilka województw)

26

krajowy

22
60

19

Podstawa procentowania:
lokalny N=99

regionalny N=111

krajowy N=435 międzynarodowy N=362

międzynarodowy

Zwiększanie zasięgu
geograficznego
działalności sprzyja
włączaniu praktyk
odpowiedzialnego
zarządzania do strategii
przedsiębiorstwa.
Praktyka polegająca
na uwzględnianiu
zasad odpowiedzialnego
zarządzania przy
formułowaniu strategii
rozwoju stosowana
jest głównie
w przedsiębiorstwach
o zasięgu
międzynarodowym,
a w najmniejszym stopniu
w przedsiębiorstwach
działających na rynkach
lokalnych.

OBSZAR PRAKTYK ZARZĄDCZYCH
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Wyodrębnienie stanowiska ds. CRS w zależności
od zakresu geograficznego działania przedsiębiorstwa 						
			
tak
nie
nie wiem

wykres:

Wyodrębnienie stanowiska ds. CRS
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa 			

tak
nie
nie wiem

wykres:

29
16

25

24

15

42
29

59

60

lokalny
(jeden lub kilka powiatów)

powyżej 250
pracowników

(jedno lub kilka województw)

27
33

38
45

32

45

regionalny

23

50-249

21

pracowników

27

15

20
52

35

10-49

65

pracowników
krajowy

23

1-9

międzynarodowy

pracowników
Podstawa procentowania: lokalny N=99 regionalny N=111 krajowy N=435 międzynarodowy N=362

Podstawa procentowania: 1-9 pracowników N=102
50-249 pracowników N=309

0-49 pracowników N=286

powyżej 250 pracowników N=310

Stanowisko do
spraw społecznej
odpowiedzialności
biznesu występuje
najczęściej w dużych
przedsiębiorstwach
zatrudniających
powyżej 250 osób
(42% wskazań) oraz
w przedsiębiorstwach
o międzynarodowym
zasięgu działania (38%
wskazań). Podmioty te,
ze względu na wielkość
i skalę działania,
podchodzą w sposób
bardziej systemowy
do koordynacji działań
CSR, czego efektem są
dedykowane stanowiska
funkcjonujące w ich
strukturach. Mniejsze
przedsiębiorstwa,
działające lokalnie
najrzadziej powołują
stanowisko ds. CSR,
co nie oznacza,
że nie wdrażają praktyk
związanych
z odpowiedzialnym
zarządzaniem.

OBSZAR PRACOWNIKÓW
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Akceptacja różnorodności, ale mała troska o osoby z niepełnosprawnościami
wykres:

Praktyki odpowiedzialnego zarządzania w obszarze pracowników

tak

osoby o tych samych kompetencjach i różnej płci mają
równe szanse przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych

72

wynagrodzenie pracowników jest adekwatne
do wykonywanej pracy zgodnie z kompetencjami
i zajmowanym stanowiskiem, niezależnie od płci
i innych wymiarów różnorodności

18

71

prowadzone są ciągłe szkolenia pracowników w celu
doskonalenia ich umiejętności zawodowych

23

66

działania dla pracowników
w ramach działalności socjalnej

27

59

procedury, które bazują na poszanowaniu
różnic między ludźmi

32

58

procedury służące przeciwdziałaniu dyskryminacji
w miejscu pracy

27

56

zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami
zapewniając im odpowiednie warunki pracy

0%

10%

20%

30%

Podstawa procentowania: N=1007

49
40%

50%

60%

70%

80%

9

14

45

38

7

15

30

45

osoba odpowiedzialna za przeciwdziałanie
mobbingowi w miejscu pracy

6

27 5

68

wspieramy wysiłki pracowników w zakresie budowania
swoich dodatkowych aktywów, np.: ubezpieczenia
grupowe, pracownicze programy kapitałowe

10

10
13

90%

100%

nie

nie wiem

Najbardziej powszechną
praktyką odpowiedzialnego
zarządzania dotyczącą
pracowników jest
zadeklarowana równość
szans pracowników przy
obsadzaniu stanowisk
kierowniczych (wskazało
ją aż 72% respondentów).
Wyniki te są zgodne ze
stosunkowo wysoką pozycją
Polski w zakresie gender pay
gap. Także odsetek kobiet
na stanowiskach
kierowniczych w Polsce
należy do najwyższych
w Europie.
Z kolei okazało się, że mało
powszechną praktyką jest
stwarzanie odpowiednich
warunków pracy osobom
z niepełnosprawnościami
(wskazane tylko przez
45% respondentów).
To jest obszar do poprawy
na przyszłość.

OBSZAR PRACOWNIKÓW
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12

wykres:

Wdrożenie procedur służących
przeciwdziałaniu dyskryminacji
w miejscu pracy w zależności
od kapitału przedsiębiorstwa

54

15
22

34

przewaga kapitału polskiego

Wdrożenie procedur
służących poszanowaniu
różnic między ludźmi
w miejscu pracy w
zależności od kapitału
przedsiębiorstwa

17

przewaga kapitału polskiego

Wynagrodzenie adekwatne
do wykonywanej pracy
niezależnie od płci i innych
wymiarów różnorodności,
w zależności od kapitału
przedsiębiorstwa

66

przewaga kapitału zagranicznego

6

21

24

wykres:

6
73

71
przewaga kapitału polskiego

przewaga kapitału zagranicznego

Podstawa procentowania:
przewaga kapitału polskiego N=719

nie wiem

63

17
30

57

nie

przewaga kapitału zagranicznego

13

wykres:

tak

przewaga kapitału zagranicznego N=219

Wdrożenie procedur
antydyskryminacyjnych
oraz procedur służących
poszanowaniu różnic
między ludźmi
jest częstsze
w przedsiębiorstwach
z przewagą kapitału
zagranicznego.
Jednak w praktyce nie
przekłada się to na różnice
w niezależności wysokości
wynagrodzenia od płci
i innych wymiarów
różnorodności.
W tym aspekcie nie ma
praktycznie różnic między
firmami z przewagą kapitału
polskiego i zagranicznego.

OBSZAR PRACOWNIKÓW
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ING BANK ŚLĄSKI S.A.

W

yniki nie są dla mnie zaskoczeniem. Polska jest
krajem, w którym kobiety od wielu lat odgrywają
ważną rolę na rynku pracy, są obecne w wielu
sektorach. Ciągle jednak, pomimo równego dostępu do
awansów, mało ich w organach zarządzających. Wyniki
badania wyglądają bardzo dobrze jeśli brać pod uwagę
poziom pozytywnych odpowiedzi, niemniej jednak ciągle
pozostają obszary, które wymagają poprawy. Ze smutkiem
przyjmuję niską pozycję praktyk związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałaniu
mobbingowi. Są to dwa tematy, które powinny znaleźć się
na naszej agendzie już teraz, gdyż znacząco wpływają na
kształt rynku pracy. Aktywizując zawodowo i tworząc miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością budujemy miejsca
pracy, w których idea włączania staje się czymś więcej niż
zapisem w regulaminie.

Maja Chabińska-Rossakowska
Dyrektorka HR w ING Bank Śląski S.A.

OBSZAR DOSTAWCÓW I PARTNERÓW

20

Terminowość w realizacji zobowiązań, ale małe zaangażowanie w działalność organizacji gospodarczych
wykres:

Praktyki odpowiedzialnego zarządzania w obszarze dostawców i partnerów

tak

regulujemy terminowo swoje zobowiązania wobec
partnerów handlowych

76

współpracujemy z dostawcami, którzy zachowują
zrównoważone podejście do aspektów społecznych,
środowiskowych i ekonomicznych

57

stosujemy zrównoważone podejście uwzględniając
aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne
na każdym etapie dostaw

21

55

nasze przedsiębiorstwo jest członkiem
samorządów gospodarczych

14

22

26

31

19

42

27

58

preferujemy dostawców lokalnych usług

54

preferujemy dostawców lokalnych produktów
interesujemy się sytuacją ekonomiczno-finansową
naszych partnerów

59

otwarcie udzielamy informacji
o naszej bieżącej działalności

27

15

31

15

21
71

nasze przedsiębiorstwo ujawnia informacje
o bezpieczeństwie metod produkcji

49

ujawniamy informacje o pochodzeniu składników
wytwarzanych produktów

17

71
10%

20%

30%

Podstawa procentowania: N=1007

40%

50%

60%

70%

12
22

28

na bieżąco aktualizujemy informacje zamieszczane
na stronie internetowej
0%

20

29
54

10

18
20

80%

90%

9
100%

nie

nie wiem

Najczęściej wskazywaną praktyką
odpowiedzialnego zarządzania
w obszarze relacji z dostawcami
i partnerami było terminowe
regulowanie swoich zobowiązań
(wskazało to aż 76% respondentów).
Jest to czynnik absolutnie
podstawowy w budowaniu
trwałych i odpowiedzialnych
relacji z partnerami handlowymi.
Chociaż tylko niewiele ponad połowa
przedsiębiorstw preferuje lokalnych
dostawców usług i produktów
(odpowiednio 58% i 54% wskazań)
lub partnerów zachowujących
zrównoważone podejście
do aspektów środowiskowych,
społecznych i ekonomicznych
(57% wskazań). Niestety badane
przedsiębiorstwa nie angażują się
aktywnie w działalność organizacji
gospodarczych (praktykę
wskazało tylko 31%
respondentów). Być może są tylko
pasywnymi obserwatorami lub
nie dostrzegają korzyści z takiej
współpracy.

OBSZAR DOSTAWCÓW I PARTNERÓW
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Stosowane praktyki w obszarze dostawców i partnerów w zależności 
od pochodzenia dominującego kapitału właścicielskiego przedsiębiorstwa
wykres:



Przewaga kapitału polskiego: wdrożona praktyka
Przewaga kapitału zagranicznego: wdrożona praktyka
77
78

regulujemy terminowo swoje zobowiązania wobec
partnerów handlowych
współpracujemy z dostawcami, którzy zachowują
zrównoważone podejście do aspektów społecznych,
środowiskowych i ekonomicznych

53

58

Przedsiębiorstwa z przewagą
kapitału zagranicznego nieco
częściej wdrażały praktyki
odpowiedzialnego
zarządzania w obszarze
dostawców i partnerów.
Wyjątkiem były praktyki
związane z preferowaniem
lokalnych dostawców
produktów i usług,
uczestnictwem w samorządach
gospodarczych oraz
współpracą z dostawcami
zachowującymi zrównoważone
podejście do kwestii
środowiskowych,
społecznych i ekonomicznych.
Te praktyki zdecydowanie
częściej realizowały podmioty
z przewagą kapitału polskiego.

55
55

stosujemy zrównoważone podejście uwzględniając
aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne
na każdym etapie dostaw
nasze przedsiębiorstwo jest członkiem
samorządów gospodarczych

29

32

preferujemy dostawców lokalnych usług

62

48

preferujemy dostawców lokalnych produktów

58

46

interesujemy się sytuacją ekonomiczno-finansową
naszych partnerów

60
63
71
74

otwarcie udzielamy informacji
o naszej bieżącej działalności
nasze przedsiębiorstwo ujawnia informacje
o bezpieczeństwie metod produkcji

49
52

ujawniamy informacje o pochodzeniu składników
wytwarzanych produktów

54

60
71
72

na bieżąco aktualizujemy informacje zamieszczane
na stronie internetowej
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OBSZAR ŚRODOWISKA NATURALNEGO
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Przedsiębiorstwa stosują recycling odpadów, ale niewiele posiada certyfikat środowiskowy ISO 14001
wykres:

Praktyki odpowiedzialnego zarządzania w obszarze ochrony środowiska

sporządzane są regularnie raporty środowiskowe
zgodnie z wymogami ustawodawcy

52

26

48

przedsiębiorstwo wprowadza obiegi zamknięte

58

53

22
23

32
29

przedsiębiorstwo stosuje recykling odpadów

79

przedsiębiorstwo prowadzi analizy nakładów
ponoszonych na ochronę środowiska i opłat
za korzystanie ze środowiska

47

przedsiębiorstwo uwzględnia przy wyborze komponentów
do produkcji wpływ metod produkcji na środowisko

62

48

51

58

46

przedsiębiorstwo uwzględnia przy wyborze
komponentów do produkcji ich wpływ na środowisko

52

przedsiębiorstwo uwzględnia przy wyborze
komponentów do produkcji ich pochodzenie

60
63

53

przedsiębiorstwo motywuje pracowników
do ochrony środowiska

49
52

przedsiębiorstwo posiada własną
politykę środowiskową

48

przedsiębiorstwo posiada

37

ISO 14001
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31

64

54

22

30

55
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przedsiębiorstwo podejmuje inicjatywy wpływające
na redukcję odpadów

certyfikat środowiskowy

77
78
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Źródło: badania empiryczne Instytutu Zarządzania. N=1007.

tak

nie

nie wiem

Przedsiębiorstwa podejmują
działania na rzecz ochrony środowiska,
koncentrując się w pierwszej kolejności
na praktykach oszczędzających zasoby
(procesy zamknięte, zarządzanie
odpadami czy zakupy komponentów).
Najpopularniejsze praktyki związane
z ochroną środowiska to recykling
odpadów (wskazane przez 79%
respondentów), inicjatywy na rzecz
redukcji odpadów (65%) oraz
motywowanie pracowników (64%).
Niepokoi jednak niski odsetek
– 37% badanych przedsiębiorstw –
posiadających certyfikat
środowiskowy ISO 14001, czy własną
politykę środowiskową (48%). Aby to
zmienić, konieczne jest większe
zaangażowanie kierownictwa
przedsiębiorstw w kierunku
kompleksowych działań (nie tylko
w zakresie oszczędności
oraz zgodności z przepisami prawa)
nakierowanych na ciągłe doskonalenie
procesów odpowiedzialnych
za negatywny wpływ działalności
przedsiębiorstwa na środowisko.

OBSZAR ŚRODOWISKA NATURALNEGO
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tak
wykres:

Posiadanie
normy ISO 14001
w zależności
od rodzaju
działalności
przedsiębiorstwa

35

31

32

34

40

20
55

25

250 lub więcej
pracowników

Sporządzanie raportów
środowiskowych zgodnie
z wymogami ustawodawcy w zależności
od rodzaju działalności
przedsiębiorstwa

22
47

handel N=218

52

40

28

produkcja N=318

18

39

50-249

10-49

pracowników

pracowników

10-49 pracowników N=286

50-249 pracowników N=309

10-49

pracowników

20
61

27

Podstawa procentowania: usługi N=471

handel N=218

19

produkcja

handel
produkcja N=318

nie wiem

Najwyższy odsetek (blisko 50%) badanych
przedsiębiorstw posiadających certyfikat
ISO 14001 prowadzi działalność produkcyjną.
Zbliżona częstość występowania normy (około
31%) cechuje przedsiębiorstwa usługowe
i handlowe. Zastanawiającym jest duży odsetek
odpowiedzi „nie wiem”, co może świadczyć
zarówno o niedostatecznym poziomie
komunikacji posiadania normy, jak i jej braku.

Politykę środowiskową opracowują przede
wszystkim średnie i duże firmy (odpowiednio
52% i 55% wskazań), co może świadczyć
o ich większej świadomości środowiskowej
i wymogu nałożonym przez ustawodawcę.
Chociaż nadal odsetek zarówno średnich
jak i dużych firm deklarujących posiadanie
polityki środowiskowej jest mały.

powyżej 250 pracowników N=310

24

49

15
46

42

30
usługi

produkcja

19

Podstawa procentowania: 1-9 pracowników N=102

wykres:

22

handel
Podstawa procentowania: usługi N=471

Posiadanie polityki
środowiskowej
w zależności
od wielkości
przedsiębiorstwa

49

28

usługi

wykres:

29

nie

Zdecydowanie najczęściej to przedsiębiorstwa
produkcyjne sporządzają raporty
środowiskowe (61% wskazań w tej grupie).
Wśród podmiotów handlowych i usługowych
mniej niż połowa respondentów zaznaczyła
realizację tej praktyki.

OBSZAR ŚRODOWISKA NATURALNEGO
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P

rzeprowadzanie badania co do włączania kwestii
ochrony środowiska w zarządzaniu w przedsiębiorstwach jest ważne i potrzebne. Dało ono pewien
obraz jak kwestie środowiskowe są istotne dla firm działających w Polsce. Na jedenaście kategorii tylko w trzech
z nich 2/3 firm wykazało, że podejmują działania środowiskowe. W pozostałych kategoriach udział ten wahał się
w okolicy 50%, a w bardzo ważnej kategorii jaką jest posiadanie certyfikatu ISO 14001 tylko trochę więcej niż 1/3
przedsiębiorstw może się nim pochwalić. Zastanawiające
jest, że średnio ze wszystkich kategorii aż 1/5 firm wykazała, że nie wie, czy firmy podejmują czy nie kwestie środowiskowe. Pokazuje to, że ważne kroki zostały zrobione, ale
jeszcze przed wieloma firmami jest bardzo dużo do zrobienia, aby stać się nie tylko deklaratywnie ale także w działaniu prośrodowiskowymi.

Andrzej Kassenberg
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Współzałożyciel/Senior ekspert

OBSZAR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
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Społeczność lokalna – ważny interesariusz współczesnego biznesu
wykres:

Praktyki odpowiedzialnego zarządzania w obszarze działań na rzecz społeczności lokalnej

aktywne uczestnictwo w promowaniu
aktywności fizycznej lokalnej społeczności

42

analizowanie wpływu decyzji inwestycyjnych
na zatrudnienie w regionie

44

44

konsultowanie z przedstawicielami
społeczności lokalnej ważnych inicjatyw
podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego

40

36

fukncjonujący wolontariat pracowniczy

regularne udzielanie wsparcia finansowego
dla lokalnych wydarzeń

35

20

40

20

46

43

członkowstwo w organizacji działającej
na rzecz lokalnej społeczności

37
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Podstawa procentowania: N=1007
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podejmowanie działań charytatywnych

0%

14

21

33
60%

70%

80%

21
90%

100%

tak

nie

nie wiem

Najczęstszą praktyką
realizowaną przez
przedsiębiorstwa niezależnie
od ich wielkości, regionu,
czy innych cech, jest
podejmowanie działań
charytatywnych
(53% wskazań).
Słabo rozwiniętą praktyką
jest wolontariat pracowniczy
(36% przedsiębiorstw realizuje
wolontariat, a 46% nie).
Choć 44% badanych
przedstawicieli przedsiębiorstw
stwierdziło, że analizuje
wpływ decyzji inwestycyjnych
na zatrudnienie w regionie,
to jest to praktyka,
którą trudno zweryfikować
i może mieć charakter
jedynie deklaratywny.

OBSZAR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
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Wybrane praktyki odpowiedzialnego zarządzania w obszarze działań na rzecz społeczności lokalnej
w województwie zachodniopomorskim na tle wszystkich przedsiębiorstw
wykres:

podejmowanie działań charytatywnych

tak

26

nie

4

nie wiem

członkostwo w organizacji działającej
na rzecz lokalnej społeczności

dla lokalnych wydarzeń

53
33
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41
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41

52

36

41

nie

7

nie wiem

społeczności lokalnej ważnych inicjatyw
podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego

nie wiem

33
7

0%

46

46

tak
nie

Zdecydowanym liderem
pod względem
realizowanych praktyk
na rzecz społeczności
lokalnej jest województwo
zachodniopomorskie.
Najsłabiej w tym aspekcie
wypadają przedsiębiorstwa
z województwa łódzkiego
i świętokrzyskiego.
W województwie
zachodniopomorskim
występuje także najwyższa
świadomość dotycząca
podejmowanych praktyk
lub ich braku, na co wskazuje
najniższy odsetek odpowiedzi
„nie wiem”.
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konsultowanie z przedstawicielami
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nie wiem

fukncjonujący wolontariat pracowniczy
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OBSZAR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

D

obre praktyki w obszarze współpracy przedsiębiorstw z lokalną społecznością skupiają się na budowaniu długofalowych korzyści dla obu stron.
Przedsiębiorstwa podejmują takie działania, które przyczyniają się do rozwoju regionu poprzez m.in. zatrudnianie
lokalnej społeczności, edukację przyszłych pracowników
(współpraca ze szkołami i uczelniami) czy korzystanie
z oferty lokalnych dostawców. Od przedsiębiorstw oczekuje się również podejmowania działań mających na celu
poprawę warunków życia lokalnej społeczności lub co najmniej zmniejszenie negatywnego odziaływania, a także
dbałość o środowisko. Podjęte inicjatywy na rzecz lokalnej
społeczności powinny zatem w pierwszej kolejności dotyczyć głównej działalności przedsiębiorstwa, a nie być czystym „greenwashingiem”.

Ewa Bednarczyk
Business Development Manager – GPM EMEA
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WPŁYW ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA NA DZIAŁANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

28

Odpowiedzialne zarządzania warunkiem budowania zadowolenia klientów
i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa
Wpływ odpowiedzialnego zarządzania na wybrane obszary
bardzo duży i duży wpływ
średni wpływ
bardzo mały i mały wpływ

wykres:

zadowolenie klientów

19

9

22

11 2 2

66

wizerunek przedsiębiorstwa

63

lojalność klientów

58

pozyskiwanie nowych klientów

55

zadowolenie partnerów biznesowych

55

pełne wykorzystanie potencjału pracowników
pozycja konkurencyjna

45

potencjał innowacyjny

45

0%

10%

20%

Podstawa procentowania: N=1007

30%

14 3

4

13 3

27

60%

70%

5

16 4

5

19

24

50%

14 3

20 4

25
40%

7

19 4 3

26

36

redukcja negatywnych skutków pandemii

24

27

44

zainteresowanie inwestorów

5

24

47

redukcja kosztów

13 3

24

51

satysfakcja pracowników

22

22

54

3 3

12 3 4

23

57

wzrost przychodów

nie ma wpływu

80%
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7

7

25

7

7
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trudno powiedzieć
Odpowiedzialne
zarządzanie jest
narzędziem
skierowanym głównie
w stronę otoczenia
firmy. Według
respondentów wpływa
przede wszystkim
na zadowolenie
klientów (66% wskazań)
oraz wizerunek
przedsiębiorstwa (63%
wskazań). Natomiast mały
i bardzo mały wpływ ma
na redukcję negatywnych
skutków pandemii oraz
redukcję kosztów
(odpowiednio
25% i 20% wskazań).
Działania w tym
pierwszym zakresie –
jak się wydaje –
są przypisane
instytucjom państwowym,
a nie pojedynczym
przedsiębiorstwom.

WPŁYW ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA NA DZIAŁANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

wykres:

Wpływ odpowiedzialnego zarządzania na wybrane obszary
zadowolenie klientów
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73

68

65

57

62

56

65
64

67

59

lojalność klientów

64

55
Wpływ odpowiedzialnego zarządzania na zadowolenie
klientów oraz ich lojalność wskazali przede wszystkim
respondenci z mikroprzedsiębiorstw (odpowiednio
73% i 68% wskazań).

30%
20%
10%
0%

Podstawa procentowania:

mikro

wykres:
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małe

średnie

duże

mikro N=102

małe N=286

średnie N=309

duże N=310

Trzy główne obszary wpływu odpowiedzialnego zarządzania w zależności od stopnia wpływu respondenta na decyzje
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Wpływ odpowiedzialnego zarządzania na
zadowolenie i lojalność klientów oraz wizerunek
przedsiębiorstwa dostrzegają przede wszystkim
respondenci mający wpływ na decyzje
w przedsiębiorstwie. Różnice mogą wynikać
z różnego dostępu do informacji związanych z
procesem zarządzania w przedsiębiorstwach.
Podstawa procentowania:

0%

wpływ na decyzje N=517

wpływ na decyzje

brak wpływu na decyzje

brak wpływu na decyzje N=490

WPŁYW ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA NA DZIAŁANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

ORANGE POLSKA S.A.

S

ystem zarządzania jest kluczową sprawą dla realizacji strategii społecznej odpowiedzialności firmy, osiągania wyznaczonych celów, monitorowania wyników
oraz mierzenia efektywności działań.
Wiele firm w Polsce nie ma jeszcze strategicznego podejścia do CSR, a ich działania sprowadzają się do realizacji
zbioru dobrych praktyk w poszczególnych obszarach.
Niska Ocena Subindeksów Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem zdaje się to potwierdzać.
Wydaje się, że w obszarze praktyk pracowniczych, środowiskowych czy relacji z partnerami, z racji tego, że działania
CSR są bezpośrednio powiązane z core biznesem firmy –
są też lepiej skwantyfikowane i ujęte w ramy zrządzania.
Natomiast współpraca ze społecznością lokalną zdaje się
być strefą mało zarządzaną. Być może wynika to z podejścia wielu firm do zaangażowania społecznego, które wciąż
bardziej sytuuje się wokół działalności charytatywnej
i doraźnego pomagania, niż strategicznego podejścia do
wsparcia społeczności lokalnych czy długofalowych inwestycji społecznych.

Monika Kulik
Ekspert ds. CSR w Orange Polska

30

WPROWADZENIE REKTORA SGH

BAROMETR
SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
KONSUMENTA

ISOK= 5,25
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BAROMETR SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSUMENTA

METODYKA BADANIA

S

połeczna odpowiedzialność konsumenta (SOK;
ang. consumer social responsiblity CnSR), określana
również jako społecznie odpowiedzialne zachowania
konsumenta (ang. socially resposnsible consumer behawior SRCB) to koncepcja integrująca się ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. corporate social responsibility CSR).
Społeczna odpowiedzialność konsumenta przejawia się
w decyzjach nabywczych i wyrażanych postawach. Zdaniem autorów raportu konsument odpowiedzialny zna
swoje prawa, umie je egzekwować, ale przede wszystkim
jest uczestnikiem rynku o wymiernej sile, świadomie dokonującym wyborów na podstawie posiadanych informacji. Potrafi ocenić produkty i ich producentów, wymusza
zmiany w prawie, czy też wpływa na zmianę postępowania
przedsiębiorców. W definicji społecznie odpowiedzialnego konsumenta funkcjonują dwa elementy: troska o środowisko i ogólna troska społeczna.
Pojawienie się społecznej odpowiedzialności konsumenta
oznacza, że dotychczasowa płaszczyzna, na której toczy

się walka o konsumenta takimi czynnikami, jak: cena, wygoda, niezawodność, dostępność, poszerzyła się o nowe
czynniki, takie jak: sprawiedliwość społeczna, prawa konsumenta, odpowiedzialność, zrównoważony rozwój. Wyniki badań dotyczące barometru społecznej odpowiedzialności konsumenta zdają się potwierdzać tą tezę.
Na potrzebę badania opracowano Indeks Społecznej Odpowiedzialności Konsumenta (ISOK). Obejmował on trzy
wymiary odpowiedzialności: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W ramach każdego wymiaru sformułowano od
kilku do kilkunastu stwierdzeń, które były oceniane przez
respondentów na skali 7-stopniowej (1-zdecydowanie nie
zgadzam się, 7-zdecyowanie zgadzam się). Pozwoliło to na
skonstruowanie trzech subindeksów:
• Subindeksu dla wymiaru ekonomicznego,
zwany dalej Subindeksem Ekonomicznym (SE)
• Subindeksu dla wymiaru społecznego,
zwany dalej Subindeksem Społecznym (SS)
• Subindeksu dla wymiaru środowiskowego,
zwany dalej Subindeksem Środowiskowym (SŚ)

Idea Indeksu Społecznej Odpowiedzialności
Konsumenta (ISOK)

opiera się na zastosowaniu średniej arytmetycznej ważonej przy wykorzystaniu procentowych wskaźników częstości poszczególnych wariantów odpowiedzi na każde z pytań uwzględnionych w kwestionariuszu, obliczanej na
podstawie wzoru:
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ISOK = x =

∑i=1
k

·x ω ;
i i

gdzie:

ni
ωi =
* 100%
N

– częstość występowania poszczególnych wariantów zmiennej x
i
(odpowiedzi 1–7)
k

oraz ω ∈ (0;1) oraz ∑ i=1 wi =1 .
i

xi przyjmuje następujące wartości od 1 – „zdecydowanie

się nie zgadzam” do 7 – „zdecydowanie się zgadzam”. Dla
pytań P5_1 do P5_4 (wymiar związany ze społeczną odpowiedzialnością biznesu) zastosowano skalę odwróconą.

Indeks Społecznej Odpowiedzialności Konsumenta został
obliczony jako średnia subindeksów w trzech wskazanych
wymiarach.

Badanie, poprzedzone pilotażem, zostało przeprowadzone na próbie 1000 konsumentów w 2021 roku z wykorzystaniem techniki CAWI. Dobór próby był losowy
z wykorzystaniem platformy ePanel.pl. Próba była
reprezentatywna ze względu na płeć, wiek (18-80 lat),
miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości i województwo). Dodatkowo uwzględniono informacje o wykształceniu, statusie zawodowym, liczbie osób w gospodarstwie domowym, posiadaniu dzieci, subiektywnej
ocenie sytuacji materialnej.

GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA

•
•

ISOK= 5,25

	Indeks Społecznej Odpowiedzialności Konsumenta (ISOK) wyniósł 5,25 (skala 1-7),
co wskazuje na przeciętny poziom społecznej odpowiedzialności konsumenta.
Zdecydowana większość Polaków zgadza się z ideą zrównoważonego rozwoju
oraz integrującą się z nią koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
i konsumenta.
Wśród deklarowanych przez konsumentów zachowań zdecydowanie najczęściej występuje
ekonomiczna racjonalizacja konsumpcji polegająca na uwzględnianiu ograniczeń finansowych podczas decyzji zakupowych, a także ograniczanie zakupów nowych produktów,
gdy te, które posiadają nadają się do użytku.
	Widoczne są znaczne dysproporcje pomiędzy wartością subindeksów
dla poszczególnych wymiarów społecznej odpowiedzialności konsumentów –
najniższą wartość przyjmuje dla wymiaru: sp o ł e c z n e g o SS=4,71,
natomiast najwyższą dla wymiaru ś r o d o w i s k o w e g o SŚ=5,57.

•
•
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GŁÓWNE WNIOSKI Z BADANIA

•

	W deklaratywnych odpowiedziach konsumentów ujawnia się troska o środowisko,
aktywne postawy mające na celu realizację zrównoważonej konsumpcji, postawy
prosumenckie, etyczne działania, które są wyznacznikami społecznej odpowiedzialności
konsumenta.
	Nie brakuje jednak i krytycznych opinii wobec idei społecznej odpowiedzialności
konsumenta – 49% badanych Polaków zdecydowanie uważa, że jest to niezrozumiała,
mglista koncepcja, a 28%, że jest to przerzucanie przez przedsiębiorstwa
odpowiedzialności na rządy i konsumentów, ale także wobec społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw – 43% badanych Polaków zdecydowanie uważa,
że jest to chwilowa moda, a 42%, że jest to działalność na pokaz. Zachodzi pewna
rozbieżność między deklaracjami a ustosunkowaniem się do krytycznych stwierdzeń
wobec SOK i SOP.
	Generalny wniosek nasuwający się z badania: potrzebne są działania edukujące
konsumentów, bowiem wiedza jest gwarantem odpowiednich zachowań, a przede
wszystkim rozumienia idei społecznej odpowiedzialności konsumenta i społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

•

•
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INDEKS SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSUMENTA

ISOK= 5,25

wykres:

36

Ocena Subindeksów Społecznej Odpowiedzialności Konsumenta

INDEKS SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
KONSUMENTA (ISOK) = 5,25

7
6
5

 U B IN DE KS
S
Ś RODOWIS KOWY 5,57
(SŚ )

4
3
2
1

5,49 S UBIND EKS
EKONOMICZNY
(SE)

Najwyższą wartość przyjął Subindeks Środowiskowy
(5,57), a najniższą wartość miał Subindeks Społeczny
(4,71), który można wiązać z rozwojem społeczeństwa
obywatelskiego.
Indeks Społecznej Odpowiedzialności Konsumentów
(ISOK) przyjął wartość 5,25. Można zatem powiedzieć,
że polscy konsumenci podążają w kierunku społecznej
odpowiedzialności konsumentów, a zmiany w tym zakresie będą kształtować świadomość i kompetencje konsumentów. Przejawia się to chociażby w różnicach rozumienia społecznej odpowiedzialności konsumenta.

4,71 S U B IN DE KS
S POŁ E C ZNY (SS)

INDEKS SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSUMENTA

wykres:
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Różne rozumienie społecznej odpowiedzialności konsumenta

nie wiem

/ trudno powiedzieć

24

inne

10

przemyślane/odpowiedzialne zakupy/
świadoma konsumpcja

18

ochrona środowiska/
konsumpcja uwzględniająca środowisko

17

dbanie o dobro wspólne/społeczeństwa
(przez konsumpcję)

11

odpowiedzialność konsumenta za swoje wybory

8

niemarnowanie produktów /
nie kupowanie nadmiaru towarów

Społeczna odpowiedzialność konsumentów była
utożsamiana najczęściej ze świadomą konsumpcją,
ochroną środowiska, dbaniem o dobro wspólne, jakim
jest środowisko, zasoby naturalne. Szczególne znaczenie
przypisano ekologicznej konsumpcji, co można tłumaczyć
coraz częstszą jej ekspozycją w przestrzeni publicznej.
Ekologizacja konsumpcji to także coraz wyraźniejszy trend
zachowań konsumentów. Można oczekiwać, iż świadomość
konsumentów w kontekście zagrożeń środowiskowych
będzie rosła. Zdecydowana większość Polaków zgadza się
z ideą zrównoważonego rozwoju, ale można powiedzieć,
że deklaratywne postawy nie znajdują w pełni
odzwierciedlenia w zachowaniach. Wielu respondentów
nie kojarzyło społecznej odpowiedzialności
konsumentów z własną odpowiedzialnością
za dokonywane wybory, z niemarnowaniem
produktów, z etyczną produkcją, ze znajomością
praw konsumenckich i ich egzekwowaniem.

7

wpływ konsumenta na kształtowanie rynku,
sprzedaż produktów

5

prawa i obowiązki konsumenta
(ich świadomość)

4

zwracanie uwagi na etyczną produkcję/
na los pracowników

4

zakup polskich/lokalnych towarów

4

dzielenie się opinią o produktach/zgłaszanie
nieprawidłowości w produktach/usługach

3

segregacja odpadów

3

zrównoważony rozwój

2

zakup produktów ekologicznych/zdrowych

2
0%

3%

6%

Prawie co czwarty respondent nie potrafił
jednoznacznie zdefiniować społecznej
odpowiedzialności konsumentów, choć można założyć,
że intuicyjnie nie jest nam to pojęcie obce. Najwięcej
respondentów pojęcie to kojarzy z przemyślanymi,
odpowiedzialnymi zakupami, świadomą konsumpcją
(18% wskazań). Niewiele mniej wskazań dotyczyło ochrony
środowiska, konsumpcji uwzględniającej środowisko
naturalne (17%). Powyżej 10% wskazań uzyskało odniesienie
do dbania o dobro wspólne, społeczeństwa (poprzez
konsumpcję). Kobiety stosunkowo częściej niż mężczyźni
definiowały SOK jako odpowiedzialność konsumenta
za swoje wybory, a także jako prawa i obowiązki
konsumenta (ich świadomość).

9%

Podstawa procentowania: N= 1000

12%

15%

18%

21%

24%

27%

30%
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wykres:
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Wymiar ekonomiczny społecznej odpowiedzialności konsumentów
zdecydowanie się nie zgadzam

staram się planować większe zakupy z co najmniej
półrocznym wyprzedzeniem, aby się przygotować do podjęcia
racjonalnej, odpowiedzialnej decyzji
moje zakupy są przemyślane, staram się nie ulegać
spontanicznym zachciankom zakupowym

2 2

4

znam swoje prawa konsumenckie
i w przypadku ich naruszenia staram się ich dochodzić

1 2

5

jeśli mam taką możliwość, wybieram produkty
oferowane przez lokalnych wytwórców

2 2 3

staram się dokładnie sprawdzać umowy
pod kątem ukrytego ryzyka

1 2 3

podczas zakupów zwracam uwagę
na moje ograniczenia finansowe

1 1 1

wybierając miejsce zakupu zwracam uwagę czy sprzedawca
lub sieć sklepów stosuje zasady uczciwej konkurencji

3 3

nie kupuję produktów od firm,
które nieuczciwie traktują swoich klientów

2 3

nie kupuję produktów od firm,
które nieuczciwie traktują swoich pracowników
konsument powinien kierować się przede wszystkim swoimi
wartościami, nie ulegać bezkrytycznie reklamom i traktować
z dystansem działania promocyjne przedsiębiorstw
ważne jest, aby firmy współpracowały z konsumentami,
uwzględniały ich potrzeby i uwagi
ważne jest, aby rozwój gospodarczy odbywał się w sposób
zrównoważony, tzn. oprócz wzrostu pkb, zapewniał
poprawę stanu środowiska przyrodniczego
oraz godziwe warunki życia wszystkim obywatelom

9

10

4

30
45

11

14

21

20

22
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13

17

26

24

15
17

Podstawa procentowania: N= 1000

31

19

34

20%

22

28

28

4

10%

30

31

22

10

15

26

22

3

1 1 1

19

28

20

15

10

16

22

14
6

7 zdecydowanie się zgadzam

30

15

1 1 1

6

21
20

10

5

22

11

1 1 1

0%

3

9

6

3 3

2

30%

40%

50%

49
30

42

27

43
60%

70%

80%

90%

100%
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Konsumenci największą wagę (49% wskazań
zdecydowanie zgadzam się) przypisali świadomości
konsumentów wobec wyznawanych wartości, działań
marketingowych, w tym promocji. Na drugim miejscu
wskazali rozsądne, racjonalne gospodarowanie środkami
pieniężnymi (45% zdecydowanie zwraca uwagę podczas
zakupów na swoje ograniczenia finansowe).
Można założyć, że ceny będą coraz ważniejsze
dla statystycznego klienta przy podejmowaniu decyzji
zakupu, a postawy homo oeconomicus bliższe każdemu
z nas. Zwracano także uwagę na rozwój gospodarczy, ale
w kontekście poprawy stanu środowiska przyrodniczego,
zapewnienia godziwych warunków życia wszystkim
obywatelom (43% odpowiedzi zdecydowanie
zgadzam się). Konsumenci położyli nacisk na rolę
prosumentów, czyli aktywnych konsumentów,
którzy m.in. chcą współpracować
z przedsiębiorstwami (dla 42% zdecydowanie
ważne jest aby firmy współpracowały
z konsumentami), To wskazuje, że nie chcemy
być obojętni wobec tego, co dzieje się na rynku
i wobec skutków działań zarówno konsumentów,
jak i przedsiębiorstw.

WYMIAR EKONOMICZNY ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSUMENTA

wykres:
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Wiek respondentów jako czynnik warunkujący wymiar ekonomiczny SOK
18-34
35-54
55-80 lat

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

zrównoważony
rozwój

współpraca firm
z konsumentami

kierowanie się
wartościami

uczciwa
konkurencja

lokalne zakupy

przemyślane
zakupy

planowanie
wydatków

Podstawa procentowania: 18-34 lata N= 290; 35-54 lata N= 363; 55-80 lat N= 347

wykres:

Wykształcenie respondentów jako czynnik warunkujący wymiar ekonomiczny SOK
podstawowe/zawodowe
średnie		
wyższe

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

zrównoważony
rozwój

współpraca firm
z konsumentami

kierowanie się
wartościami

uczciwa
konkurencja

Podstawa procentowania: podstawowe/zawodowe N= 97; średnie N= 400; wyższe N= 503

lokalne zakupy

przemyślane
zakupy

planowanie
wydatków

Osoby najstarsze, tj. w grupie
wiekowej 55-80 lat zdecydowanie częściej w stosunku
do osób w grupie wiekowej
18-54 lata wyżej oceniały
komponenty wymiaru
ekonomicznego odnoszące się
do zrównoważonego rozwoju
gospodarczego, wartości,
których konsument nie powinien
zmieniać pod wpływem reklam,
do zasad uczciwej konkurencji,
etnocentryzmu konsumenckiego, racjonalnego
planowania i robienia zakupów.
Osoby legitymujące się
wykształceniem wyższym
lub średnim większą wagę
przykładały do stwierdzeń
odnoszących się do
zrównoważonego rozwoju
gospodarczego, współpracy
przedsiębiorstw
z konsumentami,
wartości, których konsument
nie powinien zmieniać
pod wpływem reklam.
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KOMENTARZ SGH

K

onsumenci, szczególnie określający swoją sytuację
finansową jako skromną, największą wagę przypisali
rozsądnemu, racjonalnemu gospodarowaniu środkami pieniężnymi. Niskie ceny będą coraz ważniejsze dla
statystycznego klienta, a postawy homo oeconomicus bliższe każdemu z nas. Postawy różnicował też wiek, osoby
młode częściej zgadzały się z tym stwierdzeniem. Poza własnym budżetem zwracano uwagę na rozwój gospodarczy,
ale w kontekście poprawy stanu środowiska przyrodniczego, zapewnienia godziwych warunków życia wszystkim
obywatelom. Konsumenci położyli nacisk na rolę prosumentów, czyli aktywnych konsumentów, którzy m.in. chcą
współpracować z przedsiębiorstwami, ale także wskazywali

na świadomość konsumentów wobec wyznawanych war
tości, działań marketingowych, w tym promocji. To wskazuje, że nie chcemy być obojętni wobec tego, co dzieje się
na rynku i wobec skutków działań zarówno konsumentów,
jak i przedsiębiorstw.

prof. dr hab. Anna Dąbrowska
Instytut Zarządzania SGH
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Wymiar społeczny odpowiedzialności konsumentów
 1 zdecydowanie się nie zgadzam
wykres:

staram się ograniczać spożycie produktów
pochodzenia zwierzęcego
podczas zakupów staram się uwzględniać dobrostan zwierząt
wybierając produkty, o których mam pewność, że chów odbywa
się w sposób humanitarny (np. kupując jaja “0”)
oraz takie, które nie były testowane na zwierzętach
jestem skłonny(a) zapłacić wyższą cenę za produkty,
które nie powodują szkody w środowisku naturalnym

6

5

6

5

staram się aktywnie angażować w kampanie społeczne
na rzecz ochrony środowiska

10

staram się dzielić z innymi konsumentami doświadczeniem
z zakupów i dalszych kontaktów z firmą,
np. na portalach społecznościowych

10

staram się kupować produkty z etykietą sprawiedliwego
handlu (fair trade), jeśli są dostępne w sklepie

4

4

jeśli dysponuję nadwyżkami żywności, przekazuję je
osobom w potrzebie (np. do banków żywności)
jeżeli mam dobre produkty, których już nie będę używać
oddaję je lub odsprzedaję, a nie wyrzucam
staram się ograniczać kupowanie produktów tanich,
nietrwałych na rzecz produktów o wysokiej jakości
i długim okresie użytkowania
staram się kupować produkty od firm, które troszczą się
nie tylko o swoje interesy ekonomiczne, ale również angażują się
w rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych

9

16

3

0%

4

3

2 3

3

6

6

10

5

8

6

19
21

14

22

26

21

14

26

14

14

16

24

27

Podstawa procentowania: N= 1000

15

34
26

23
50%

60%

10
13

22

22

40%

15

20

19

30%

14

21

25

19

20%

17

22

11

4

11

26

29

5

14

22

11

9

7 zdecydowanie się zgadzam

20

13

14

10%

4

11

7

10
2 3

2

22
22

70%

80%

19
90%

100%

WYMIAR SPOŁECZNY ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSUMENTA

43

Najczęstszą praktyką wśród respondentów
było dzielenie się lub odsprzedaż nieużywanych
produktów zamiast ich wyrzucania, zgodne
z ideą gospodarki współdzielenia. 34% Polaków
zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem, że jeśli ma
dobre produkty, których już nie będzie używać oddaje je
lub odsprzedaje, a nie wyrzuca. Prospołeczne
nastawienie ujawniło się także w stosunkowo wysokich
odsetkach wskazań (22% zdecydowanie się zgadzam)
wobec stwierdzeń dotyczących kupowania produktów o
wysokiej jakości i długim okresie użytkowania (22%
wskazań). Częściej były to kobiety niż mężczyźni oraz
osoby, które bardzo dobrze oceniały swoją sytuację
materialną niż średnio lub źle. Niemal jedna piąta
respondentów (19%) wskazywała na kupowanie
produktów od firm społecznie odpowiedzialnych,
troszczących się nie tylko o swoje interesy ekonomiczne.
Częściej byli to respondenci w wieku 65-80 lat niż w
wieku 25-34 lata oraz podobnie jak we wcześniej
omawianym przypadku – osoby, które bardzo dobrze
oceniały swoją sytuację materialną niż średnio lub źle.
Respondenci w najmniejszym stopniu zdecydowanie
zgadzali się ze stwierdzeniami odnoszącymi się do
dobrostanu zwierząt, spożywania mięsa
zwierzęcego, aktywnego uczestnictwa w kampaniach
społecznych na rzecz ochrony środowiska, dzielenia
się doświadczeniami klienta (co jest elementem
zachowań prosumenckich) czy nieprzekazywania
nadwyżek żywności osobom potrzebującym
(np. do banków żywności).
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w y k r e s : Płeć
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respondentów jako czynnik determinujący wymiar społeczny SOK
kobieta
mężczyzna

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5

zakupy

dekonsumpcja

dzielenie się

dzielenie się

zakupy

dzielenie się

zaangażowanie

gotowość

dobrostan

eliminacja

u społecznie

projakościowa

produktami

żywnością

fair trade

doświadczeniami

społeczne

zapłaty

zwierząt

produktów

odpowiedzialnych

cen premium za

zwierzęcych

wytwórców

ekoprodukty

w diecie

Podstawa procentowania: ?

Kobiety wyżej oceniły niemal każde ze stwierdzeń
dotyczące wymiaru społecznego odpowiedzialnej
konsumpcji. Takie obserwacje pokrywają się
z wcześniejszymi badaniami, z których wynika,
iż kobiety statystycznie wykazują się wyższą troską
o aspekty społeczne w procesie konsumpcji,
a także częściej angażują się społecznie.
Mężczyźni częściej wskazywali na jeden

ze wskazanych obszarów, a mianowicie komponent
odnoszący się do ograniczania zakupu produktów
nietrwałych na rzecz produktów o wysokiej jakości
i długim terminie użytkowania, który zgodny jest
z ideą dekonsumpcji projakościowej. Stanowi on ważny
krok w kierunku rozwiązania problemu generowania
nadmiernych ilości odpadów, których utylizacja jest
wyzwaniem o globalnym zasięgu.

WYMIAR SPOŁECZNY ODPOWIEDZIALNOŚCI KONSUMENTA

KOMENTARZ BIZNESU

P

rezentowane wyniki badań są zbieżne z wynikami
badania Komisji Europejskiej „Consumer Conditions
Survey: Consumers at home in the single market –
2021 edition”, zgodnie z którymi większość polskich respondentów (68,4%) twierdzi, że kupują produkty bardziej
przyjazne środowisku nawet, jeśli są droższe (średnia EU27
– 67%). Ponadto, przy średniej EU27 = 61% aż 73% polskich konsumentów wierzy w informacje dotyczące środowiskowych aspektów konkretnych towarów i usług. Oczywiście należy pamiętać, że są to odpowiedzi deklaratywne,
podobnie, jak w badaniu przeprowadzonym dla SGH. Wszyscy cieszylibyśmy się, gdyby 41% konsumentów angażowało się w kampanie społeczne na rzecz ochrony środowiska,
a 56% – wybierało produkty z etykietą Fair Trade, jeśli są
dostępne. Na razie, Fundacja Konsumentów zachęca konsumentów do wybierania produktów dobrej jakości, publikując wyniki testów np. na zawartość w żywności szkodliwych substancji takich, jak glifosat czy metale ciężkie.

Grażyna Rokicka
Prezes Fundacji Konsumentów
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Wymiar środowiskowy społecznej odpowiedzialności konsumenta
1 – zdecydowanie się nie zgadzam
2
3
4
5
6
7 – zdecydowanie się zgadzam

wykres:

staram się ograniczać odpady konsumenckie
w swoim gospodarstwie domowym
kiedy mam wybór między dwoma podobnymi
produktami w porównywalnej cenie,
staram się wybierać te bardziej ekologiczne
staram się ograniczać kupowanie nowych produktów,
jeśli nadal mogę używać tych, które posiadam

1 1 3 11

3 2 3

18

15

26

40

20

25

32

1 1 2 10

16

29

41

staram się nie kupować produktów spożywczych w zbyt
dużych opakowaniach, których nie jestem w stanie zużyć
w wyznaczonym terminie przydatności do spożycia

2 2 2

17

27

39

tam, gdzie to możliwe pakuję produkty
do własnych woreczków, pudełek, słoików

3 3 5

staram się kupować produkty w opakowaniach
szklanych lub papierowych zamiast plastikowych,

3 3 4

17

staram się kupować produkty energo- i wodooszczędne

3 2 4

18

2 2 3

20

staram się kupować produkty przyjazne dla środowiska
naturalnego, nie zawierające szkodliwych substancji
i konserwantów (np. z etykietą ekologiczną)
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10%
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11

20%

18

25
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Podstawa procentowania: N=1000
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W postawach konsumentów można dostrzec
zmiany wynikające ze wzrastającej świadomości, co przejawia się w deklarowanych
zachowaniach podczas zakupów.
41% badanych Polaków zadeklarowało,
że zdecydowanie stara się ograniczać
kupowanie nowych produktów, jeśli nadal może
używać tych, które posiada. 40% zdecydowanie
stara się ograniczać odpady konsumenckie
w swoim gospodarstwie domowym. Dla 39%
zdecydowanie ważne jest aby nie kupować
produktów spożywczych w zbyt dużych
opakowaniach, których nie jest w stanie zużyć
w wyznaczonym terminie przydatności
do spożycia. Wskazuje to racjonalne wybory
konsumenckie – wiem co kupuję. Zapewne
coraz szerszy zasięg działań informacyjnoedukacyjnych prowadzonych przez instytucje
i organizacje konsumenckie, szkoły i uczelnie
wyższe, media, ale także przedsiębiorstwa
wpływa na wrażliwość konsumentów na zmiany
środowiskowe. Można założyć, że wzrastające
ceny energii, wody będą skłaniały
konsumentów do bardziej przemyślanych,
racjonalnych wyborów, ale także coraz
większą rolę będzie odgrywać świadomość
ograniczoności zasobów.
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w y k r e s : Płeć
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respondentów jako czynnik determinujący wymiar społeczny SOK
kobieta
mężczyzna

7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

zakupy produktów

zakupy produktów

przyjaznych

energo- i wodo-

dla środowiska

oszczędnych

ekologiczne

ograniczanie

rozmiar

ograniczanie

preferowanie

ograniczanie

opakowania

zużycia

opakowań

kupowania

produktów eko

odpadów

18-34

55-80 lat

Podstawa procentowania: kobiety N= 531, mężczyźni N= 466

w y k r e s : Wiek

plastikowych

nowych

toreb

produktów

jako czynnik determinujące wymiar środowiskowy SOK

7,0

35-54
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zakupy

zakupy produktów

produktów

energo- i wodo-
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opakowań
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produktów eko

odpadów

dla środowiska
Podstawa procentowania: 18-34 lata N= 290; 35-54 lata N= 363 55-80 lat N=?
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dzieci jako czynnik determinujący wymiar środowiskowy SOK
nie posiadam dzieci

7,0

posiadam dzieci
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zakupy produktów

zakupy produktów
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produktów eko
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nowych

toreb

produktów

Podstawa procentowania: nie posiadam dzieci N= 280; posiadam dzieci N= 720

Kobiety częściej niż mężczyźni przykładały wagę do
zachowań prośrodowiskowych – zakupu produktów
przyjaznych dla środowiska, produktów energoi wodooszczędnych, ekologicznych, ograniczania
zużywania opakowań plastikowych, preferowania
produktów eko.
Respondenci z najstarszej grupy wiekowej okazali się
w swoich deklaracjach najbardziej prośrodowiskowi,
co wyrazili we wskazaniach wobec każdego
z wymienionych obszarów zachowań.
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W

projektach o tematyce społecznej jednym z kluczowych elementów jest kwestionariusz wywiadu. Z jednej strony powinien on adresować cele
biznesowe projektu i zostać odpowiednio przełożony na
cele badawcze. Z drugiej strony powinien być napisany językiem przystępnym zarówno dla respondenta z wyższym
wykształceniem np. z dużego miasta, jak i mieszkańca obszarów wiejskich, niekoniecznie specjalizującego się w tematach związanych z ekonomią.
Od początku prac nad projektem towarzyszyła nam otwartość i jasna wizja efektu końcowego. Łącząc wiedzę i doświadczenie, udało nam się stworzyć narzędzie do pomiaru
świadomości i stopnia realizacji zasad odpowiedzialnego
zarządzania przedsiębiorstwem zarówno z perspektywy
osób zarządzających jak i specjalistów oraz pomiaru społecznej odpowiedzialności konsumenta, gdzie o opinię poprosiliśmy „statystycznego Polaka”. W toku prac, dyskusji
poddaliśmy zarówno same stwierdzenia oraz formę
pytań, skale możliwych odpowiedzi i formę graficzną kwestionariusza wywiadu. Dzięki tym dyskusjom możliwe
okazało się wyliczenie Indeksów Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem i Społecznej Odpowiedzialności Konsumentów, których formuła i sposób wyliczenia zo-

stały precyzyjnie określone jako jeden z celów biznesowych
projektu. Dopełnieniem całego procesu było włączenie się
zespołu Fundacji Brandy Lab, która czuwała nad opracowaniem ostatecznej wersji raportu. Tej, którą Państwu prezentujemy.
Mam nadzieję, że lektura sprawiła Państwu co najmniej
tyle samo przyjemności co nam przygotowanie i realizacja
tego projektu.

dr Paweł Jurowczyk
Strategy Business Director ABR SESTA

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W BADANIE

INSTYTUT
ZARZĄDZANIA
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I

nstytut Zarządzania jest jednostką badawczo-dydaktyczną
w strukturach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
skupiającą 37 pracowników. W skład Instytutu wchodzą:
Katedra Zrównoważonego Biznesu, Katedra Zarządzania
Strategicznego, Katedra Badań Zachowań Konsumentów,
Katedra Zarządzania Projektami, Zakład Strategii Personalnych, Zakład Strategii Międzynarodowych.
Specjalizujemy się w badaniach nad trendami w zarządzaniu organizacjami oraz w zachowaniach konsumentów.
Duży nacisk kładziemy na rozwój wiedzy w obszarze no-

woczesnych modeli działania przedsiębiorstw, kształtowzarządzania projektami i procesami, tworzenia i wdrażania strategii, ale też na poznanie uwarunkowań konsumpcji
oraz jej powiązań z poziomem i jakością życia. W swojej
działalności łączymy wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą poprzez współpracę z centralnymi instytucjami państwowymi, firmami doradczymi, organizacjami międzynarodowym, organizacjami samorządu gospodarczego oraz
licznymi firmami krajowymi i zagranicznymi. Poprzez liczne inicjatywy badawczo-eksperckie oraz kształcenie na poziomie studiów podyplomowych i MBA, staramy się wspierać przedsiębiorstwa i organizacje w doskonaleniu procesów
zarządzania. Obecnie jednym z głównych projektów Instytutu są badania odpowiedzialnego zarządzania i społecznej odpowiedzialności konsumentów stanowiące podstawę do wyznaczania kierunków zmian dla podmiotów
chcących realizować strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Inne podejmowane tematy badawcze dotyczą: przywództwa, kultury organizacyjnej, nowych funkcji
HR, działania grup kapitałowych, strategii liderów, zarządzania projektami, zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzania innowacjami, a także zachowań
konsumentów na wybranych rynkach towarów i usług
(w tym e-usług), trendu ekologizacji oraz turystyki medycznej.

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W BADANIE

FORUM
ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
Forum Odpowiedzialnego Biznesu to
organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla CSR w Polsce. Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat,
łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. W tym celu w ramach m.in. Programu Partnerstwa FOB wspieramy firmy
w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, budujemy koalicje wokół rozwiązywania problemów społecznych, tworzymy społeczność firm zaangażowanych społecznie, kreujemy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy
menedżerami, administracją publiczną, przedstawiciel(k)
ami środowisk akademickich i organizacjami społecznymi.
Dla firm działających w Polsce aktywnie poszukujemy rozwiązań z zakresu odpowiedzialności biznesu, adekwatnych
do ich możliwości i potrzeb. Podejmowane przez nas inicjatywy służą wzmocnieniu wiedzy sektora gospodarczego na tematy związane z czynnikami ESG oraz inicjowaniu
kolejnych projektów odpowiadających bieżącym potrzebom interesariuszy ważnych dla biznesu. Jesteśmy także
koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce – prowadzonej pod patronatem Komisji Europejskiej międzynarodowej inicjatywy na rzecz promocji i rozpowszechniania
polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.
Więcej informacji o naszych działań można znaleźć
na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl
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ABR SESTA
Jesteśmy instytutem badawczym o globalnych możliwościach. Nasi pracownicy są
członkami ESOMAR i PTBRIO. Od 25 lat pomagamy międzynarodowym organizacjom w podejmowaniu trafnych
decyzji biznesowych poprzez pogłębione analizy i rekomendacje.
Naszym Partnerem Technologicznym jest SYNO International. Łącząc doświadczenie i technologię oferujemy dostęp do ponad 100 milionów panelistów na całym świecie
oraz profesjonalne wsparcie na każdym etapie projektu
badawczego m.in. poprzez tłumaczenia i narzędzie, które
obsługuje 62 główne języki i 14 dialektów na całym świecie. Dajemy możliwość stworzenia jednego łącza do ankiety, które umożliwia respondentowi wybór języka, który jest
dla niego najlepszy, lub stworzenie różnych, z góry ustalonych linków do ankiet dla każdego języka.
Skutecznie przekładamy cele biznesowe na pytania badawcze. Oferujemy wsparcie już na etapie projektowania badania, tj. doboru odpowiedniej grupy badawczej i przygotowania kwestionariusza wywiadu. Naszą przewagą jest
szybkość i efektywność działania oraz łatwość docierania
do trudno dostępnych grup. Projektu nie kończymy się
w chwili przesłania wyników. Przygotowujemy dedykowane raporty i rekomendacje dla lepszego zrozumienia badanych procesów i zjawisk.
Klienci cenią ABR SESTA nie tylko za jakość dostarczanych danych, ale przede wszystkim za pomoc już na etapie projektowania badania oraz wskazywanie w nich cennych insightów.
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