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Wstęp
W poniższym Raporcie przedstawiono wyniki badania dotyczącego społecznej odpowiedzialności
biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) w działalności 9 firm należących do Klubu Partnera
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Są to następujące firmy:
– GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
– Man Accounting Center Sp. z o.o.
– Man Star Trucks & Buses Polska Sp. z o.o.
– Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o.,
– Philips Lighting Poland S.A.,
– Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu
– Wrigley Poland Sp. z o.o.,
– Volkswagen Poznań Sp. z o.o,
– Żabka Polska S.A.
Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
– na czym polega i w czym wyraża się społeczna odpowiedzialność (CSR) badanych firm, jakich rodzajów działalności dotyczy,
– w jakich formach występuje,
– kim są beneficjenci (interesariusze) CSR,
– jakie są determinanty (stymulatory i destymulatory),
– jakie są efekty CSR dla firm.
To ostatnie pytanie wynika z przyjętego przez nas założenia, że „celem nowoczesnego biznesu powinno być zarówno przynoszenie dochodu właścicielom, jak i działanie w interesie społecznym”1 oraz
że „odpowiedzialne prowadzenie biznesu jest jednym z trzech (obok organizacji i technologii) sposobów
budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku”2.
W badaniu przyjęliśmy szeroką interpretację CSR. Naszym zdaniem społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza zarówno przestrzeganie zasad Global Compact z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania korupcji, jak i dobrowolne prowadzenie działań pro publico bono w formie filantropii, mecenatu, sponsoringu i innych rodzajów
wsparcia przedsięwzięć społecznie użytecznych.
Przedmiotem badania były następujące obszary CSR:
1. Relacje z inwestorami (z aktualnymi lub potencjalnymi akcjonariuszami), w tym: pełność, rzetelność, jakość informacji dla inwestorów, respektowanie prawa pierwokupu akcji, ogólna ocena relacji z inwestorami.
2. Relacje z klientami: pozyskiwanie klientów, informacja i reklama, rola pracownika pierwszego kontaktu,
programy lojalnościowe, specyfika wybranych grup klientów (klienci szczególnej uwagi i troski,
np. grupy ludzi młodych, grupa ludzi zagrożonych marginalizacją).
3. Relacje z otoczeniem produkcyjno-usługowym: identyfikacja otoczenia (kooperanci, dostawcy, odbiorcy), konkurenci, sposoby obsługi kontrahentów, etyka w kontaktach z otoczeniem produkcyjno-usługowym, procesy fuzji i przejęć.
4. Relacje z otoczeniem publicznym: przedsięwzięcia w obszarze nauki, szkolnictwa, kultury, sportu,
ochrony zdrowia, inicjatyw lokalnych i samorządu terytorialnego.
5. Relacje w obszarze zatrudnienia: strategie zarządzania zasobami ludzkimi (planowanie zatrudnienia, rekrutacja, selekcja, podmiotowość pracowników, adaptacja społeczno-zawodowa, system motywacji,
1

2

M. Dodd (1932), cyt. za A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wyd. IFiS
PAN, Warszawa 2006, s. 15.
J. Filek, cyt. za „Rzeczpospolita” nr 83, 2007, s. B6, art. Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski.

5

wynagrodzenia, awansowanie), partycypacja decyzyjna, rozwiązywanie konfliktów pracowniczych,
relacje: przełożony – podwładny oraz pracownik – pracownik, relacje w zespołach pracowniczych.
6. Inne obszary CSR, w tym przedsięwzięcia w obszarze ochrony środowiska.
Podejmując badania, zespół autorski miał na uwadze rozpoznanie i ocenę działań CRS w poszczególnych firmach. Nie chodzi tu jednak o analizę porównawczą badanych firm lub ich rangowanie, lecz
o przedstawienie ich działalności z wyeksponowaniem dobrych przykładów, które warto by naśladować i upowszechniać. Chodzi nam również o to, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie należy stworzyć
podstawy do rozwoju CRS odpowiadającego współczesnym warunkom funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.
Formułując zadania badawcze i ustalając zakres pracy, autorzy liczyli na określone efekty realizacji
projektu, a mianowicie:
a) efekty poznawcze, tj. możliwie pełną, udokumentowaną i aktualną wiedzę o CSR w grupie badanych firm,
b) efekty koncepcyjne, tj. sformułowanie propozycji odnośnie do doskonalenia działalności CSR
i właściwej ich oceny wraz z zestawieniem zbioru zaleceń wobec władz lokalnych, regionalnych
i centralnych dla polepszenia warunków realizacji CSR.
Korzyści, jakie ewentualnie będą mogły odnieść z realizacji projektu badane podmioty, to zdaniem autorów:
– zwrócenie uwagi na efekty CSR dla otoczenia terytorialnego,
– przełamywanie istniejącego stereotypu myślenia, iż efektem działalności przedsiębiorstw jest tylko bezpośrednia korzyść ekonomiczna,
– możliwość uzasadnienia, że realizacja zasad CSR jest istotnym elementem działalności przedsiębiorstw, nieobojętnym w kształtowaniu strategii ich rozwoju,
– zainteresowanie ideą CSR jako sposobem działania biznesu świadomego wpływu, który wywiera
na funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa.
Przyjęte przez autorów metody badawcze nawiązują do istniejących już w literaturze rozwiązań,
a równocześnie są wyrazem własnych poszukiwań ze strony zespołu autorskiego. Całość badań jest zdeterminowana charakterem i zakresem uzyskanych informacji. W sumie metody są bardzo proste
i z reguły opierają się na uwzględnianiu tzw. liczby wskazań w zbiorowości badanych firm.
Podstawą badania były informacje udzielone przez badane firmy, według zestawu pytań zawartych w specjalnie przygotowanej ankiecie. Badanie oparto na danych z lat 2000–2007. Pracę realizowano w okresie od maja 2007 r. do lipca 2008 r.
Należy dodać, że nie wszystkie wstępnie założone zadania badawcze udało się wykonać. Wpłynął
na to zakres posiadanych informacji, stopień zaawansowania badań CSR w dorobku teoretyczno-metodycznym i inne przyczyny. Autorzy sądzą, że badania powinny być kontynuowane i wzbogacone.
W Raporcie zawarta jest próba wskazania kierunków dalszych badań; m.in. chodzi o efekty ekonomiczne CSR w ocenie przedsiębiorstw oraz o sposób postrzegania CSR przez kadry kierownicze
przedsiębiorstw.
***
Jak podano wyżej, badane firmy są członkami Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Badanie zostało wykonane w ramach zapisów Karty Partnera AE w Poznaniu, gdzie postanawia się
wymianę wzajemnych świadczeń oraz współpracę o charakterze naukowo-badawczym w zakresie stanowiącym przedmiot wspólnego zainteresowania.
Zespół autorski dziękuje Kierownictwu i Pracownikom badanych firm za udostępnienie informacji
i pomoc w realizacji badania.
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1. Podstawowe informacje o idei społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR)
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie ma jednoznacznej definicji ani w literaturze przedmiotu,
ani w działalności praktycznej. Przyjmowane są różne wykładnie CSR w różnych kręgach zainteresowań, dostrzega się przy tym wyraźną ewolucję interpretacji tego pojęcia3.
Szeroką definicję CSR zaproponowali twórcy idei Global Compact. Global Compact to inicjatywa
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Kofi Annana, przedstawiona w czasie
Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 1999 r., adresowana do przedsiębiorców i przedstawicieli świata biznesu na całym świecie. Stanowi ona wezwanie, aby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kierować się określonymi zasadami z zakresu:
– praw człowieka,
– standardów pracy,
– ochrony środowiska naturalnego,
– przeciwdziałania korupcji.
Sformułowano dziesięć następujących zasad:
1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
4. Eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej.
5. Zniesienie pracy dzieci.
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym: wymuszeniom i łapówkarstwu.
Idea Global Compact opiera się na założeniu, iż przez stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności środowiska biznesowe mogą w znaczącym stopniu uczestniczyć w rozwiązywaniu palących problemów gospodarczych współczesnego świata, minimalizować ujemne skutki procesów globalizacji
i przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu światowej gospodarki4.
Również szeroko, chociaż bardziej ogólnie, ujęta jest interpretacja CSR w Zielonej Księdze Komisji Europejskiej. Tutaj CSR określa się jako dobrowolne uwzględnienie przez firmę aspektów
społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań handlowych i kontaktów z interesariuszami5. Dobrowolne przyjęcie zobowiązań, które wykraczają poza wymogi przepisów i konwencji, a które
i tak musiałyby być przestrzegane, oznacza podejmowanie działań zgodnych z założeniami Strategii
Zrównoważonego Rozwoju dla Europy, tzn. z dążeniem do długoterminowego rozwoju gospodarczego, jedności społecznej (social cohesion) oraz ochrony środowiska.
W praktyce działalności przedsiębiorstw rozumienie CSR przedstawia się różnie, różnorodne są
także społeczne wyobrażenia oraz potoczne interpretacje CSR.
3

4
5

Por. P. Minus (red.), Etyka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; A. Lewicka-Strzałecka, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: A. Węgrzecki (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce,
Oficyna Cracovia, Kraków 1996; J. Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, Kraków 2001; M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, w: M. Borkowska, J.W. Gałkowski (red.), Etyka w biznesie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002; E. Grzegorzewska-Ramocka, Rozwój
koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” nr 10, 2004.
www.globalcompact.org.pl
Green Paper, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001)366, Brussels 2001.
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Na uwagę zasługuje wykładnia CSR z punktu widzenia przesłanek (motywów) podmiotów
gospodarczych realizujących tę ideę. W ocenie podmiotów przestrzeganie zasad CSR może być rozumiane jako filantropia (dobrowolna działalność pro publico bono) lub jako obowiązek prawny (wynikający na przykład z przepisów o ochronie środowiska) lub jako wynik kalkulacji nakładów i efektów (strat i zysków) w świetle własnego interesu. Poglądy tu są różne i zaznacza się ich pewne
ewoluowanie.
6
W roku 1970 ukazał się artykuł Miltona Friedmana , w którym autor wyraził pogląd, że korporacja
jako osoba prawna nie ma innych – niż zysk – zobowiązań społecznych i że przeznaczanie pieniędzy
przedsiębiorstwa na cele społecznie użyteczne jest formą opodatkowania akcjonariuszy lub klientów
i oznacza uzurpowanie sobie praw do decydowania o sposobach wydatkowania przychodów. Pogląd
ten ma jeszcze dziś wielu zwolenników, ale coraz powszechniejsze są inne ujęcia, w których
nawiązuje się do nienowej zresztą tezy, którą w roku 1932 sformułował M. Dodd, mówiąc o celach
nowoczesnego biznesu w postaci zarówno przynoszenia dochodu właścicielom, jak i działania w interesie społecznym. Większość autorów, interpretując pojęcie CSR, podkreśla konieczność szerszego
formułowania celów przedsiębiorstwa niż tylko w kategoriach interesu stricte ekonomicznego
i włączania w działalność biznesową aspektów społecznych, ekologicznych oraz budowania dialogu
z interesariuszami7. Lansuje się opinię, że żadna firma nie osiągnie sukcesu w biznesie, jeśli nie będzie
odpowiedzialna społecznie, a społeczna odpowiedzialność biznesu wiązana jest z dążeniem do utrzymania się na rynku i realizowaniem długofalowej strategii rozwoju8. Stanowisko to jest zgodne z postulowaną w refleksji etyki biznesu ideą „potrójnego E”, tj. efektywności, ekonomiczności i etyczności działania, jako wartości, które są od siebie zależne i stanowią nieeliminowalny kontekst
9
aksjologiczny . Wyrażany jest nawet pogląd, iż społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu należy do podstawowych (obok organizacji i technologii) sposobów budowania przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstwa na rynku10, a społeczne zaangażowanie jest rozważane jako „nowy wskaźnik biznesowy” i „długofalowa inwestycja”11. Można zatem zauważyć stopniowe przechodzenie od stanowiska
„The business is business” kojarzonego z odpowiedzialnością restrykcyjną (odpowiedzialność wynikająca z popełnionej winy za czyny niezgodne z obowiązującymi na wolnym rynku zasadami gry)
i strategii „ethics pays”, do przyjęcia koncepcji, która zakłada, że działania biznesowe staną się zgodne
z ideą odpowiedzialności moralnej (pozytywnej). Zakres tego rodzaju odpowiedzialności wzrasta bowiem dziś niepomiernie i pozostaje proporcjonalny do zasięgu posiadanego wpływu (władzy) podmiotów gospodarczych na stan obecny i kształtowanie przyszłości świata12.
Syntetyzując powyższe interpretacje, należy przyjąć, że najbardziej odpowiednie dla celów badawczych we współczesnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw jest szerokie definiowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. CRS oznacza więc przestrzeganie zasad Global Compact oraz dobrowolne prowadzenie działań pro publico bono w formie filantropii,
mecenatu, sponsoringu i w innych rodzajach wsparcia przedsięwzięć społecznie użytecznych.
Oznacza również przyjęcie na siebie odpowiedzialności za konsekwencje podjętych działań
biznesowych, które naruszają bądź chronią moralne i formalne prawa interesariuszy.
Tak rozumiana idea CRS jest więc czymś więcej niż określeniem „solidna firma”, pod którym na
ogół rozumie się terminowe i uczciwe regulowanie płatności (podatków, ceł, należności ZUS, opłat
6
7

8

9

10
11

12

8

M. Friedman, The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, „New York Time Magazine” 13 IX 1970.
A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006, a także A. Witek-Crabb, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej, w: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
W. Gasparski, Przedmowa, w: J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1997, s. 7.
J. Filek, Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski, „Rzeczpospolita” nr 83, 2007.
A. Windorpska i A. Wróbel, Społeczne zaangażowanie – nowy wskaźnik biznesowy?, „Rzeczpospolita” z dnia
23.08.2007 r.
J. Filek, Czy biznes zobowiązuje, „Znak” nr 21, 1998, s. 56–59.

leasingowych, należności kredytowych), terminowe rozliczanie się z kontrahentami i pracownikami
i spełnianie podstawowych warunków branżowych, takich jak: wewnętrzne regulaminy, instrukcje
BHP itd.13 I jest to na pewno coś więcej niż spełnianie podstawowych oczekiwań społecznych, z których wynika, iż przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne jest rozumiane jako przedsiębiorstwo,
w którym „dobrze traktuje się pracowników i terminowo wypłaca pensje14”.
Równocześnie należy uznać, że CSR ma określone znaczenie dla podmiotów gospodarczych
w ich dążeniu do osiągania własnych celów. Użyteczność CSR dla rozwoju przedsiębiorstw staje
się coraz powszechniej rozumiana i akceptowana. Trzeba też mieć na uwadze to, że przy powyższej interpretacji CSR, poprzez wskazywanie korzyści nie tylko dla biorców (interesariuszy), ale również dla
dawców (podmiotów świadczących), można skuteczniej promować CSR i doprowadzić do jej pełniejszej realizacji w praktyce.
Społeczna odpowiedzialność biznesu może być rozpatrywana w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym15. W pierwszym z nich jako charakterystyczne podawane są następujące elementy:
– bezpieczeństwo w miejscu pracy,
– zarządzanie zasobami ludzkimi,
– zarządzanie surowcami zużywanymi przez przedsiębiorstwo oraz wpływem jego działalności na
środowisko naturalne,
– stosunki z akcjonariuszami oraz zasady nadzoru korporacyjnego.
W wymiarze zewnętrznym, czyli w oddziaływaniu przedsiębiorstwa na otoczenie, wymienia się:
– wpływ na społeczności lokalne,
– stosunki z partnerami biznesowymi, dostawcami, klientami i instytucjami publicznymi,
– przestrzeganie praw człowieka,
– troskę o środowisko naturalne.
Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności podmiotów gospodarczych obejmuje następujące obszary:
1. Otoczenie rynkowe (dostawcy, odbiorcy, kooperanci, konkurenci); wyrazem CSR jest tu stosowanie zasad etyki w kontaktach z otoczeniem, posługiwanie się uczciwą informacją i reklamą, realizowanie właściwych reguł w procesach prywatyzacji, fuzjach i przejęciach.
2. Otoczenie publiczne (administracja publiczna, instytucje pożytku publicznego, organizacje społeczne, mieszkańcy); CSR to realizowane przez podmioty gospodarcze przedsięwzięcia na rzecz nauki,
szkolnictwa, kultury, ochrony zdrowia, sportu, w formach mecenatu, sponsoringu, partnerstwa publiczno-prywatnego i innych rodzajach współdziałania przedsiębiorstw ze sferą publiczną, w tym wolontariat pracowniczy.
3. Sfera zatrudnienia: zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja, system motywacji, wynagrodzenia), rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, zwłaszcza w relacjach przełożony – podwładny;
CSR to przestrzeganie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zasady podmiotowości
pracowników, sprawiedliwości społecznej, szans na rozwój osobowościowy, gwarancji poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.
4. Ochrona środowiska (technologia i organizacja wszelkich działań przedsiębiorstwa związanych
z użytkowaniem zasobów środowiska); CSR to właściwa gospodarka zasobami przyrodniczymi
w przedsiębiorstwie, właściwa wycena korzystania z zasobów, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.
5. Relacje z inwestorami (z aktualnymi lub potencjalnymi akcjonariuszami); CSR to rzetelność
i pełność informacji dla inwestorów, respektowanie praw pierwokupu, przestrzeganie składanych
obietnic.
13
14

15

www.solidnafirma.pl
L. Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
Według J. Gresera, Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, „Gazeta IT”,
nr 9(39), 2005; publikacja internetowa: www.gazeta-it.pl oraz B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
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Zwraca się uwagę na to, że omawiane działalności mogą występować w różnych fazach (stopniach) zaangażowania społecznego. Zaangażowanie to występuje jako: filantropia, marketing
społeczny, odpowiedzialność społeczna, corporate citizenship i firma społeczna. Przyjmuje się tu następujące wyjaśnienie: „Filantropia jest podyktowana najczęściej odruchem serca i nie jest robiona
w celu uzyskania z niej profitów rynkowych, a co jest głównym celem marketingu społecznego. Kolejnym stopniem jest społeczna odpowiedzialność w rozumieniu pomocy społecznej w rozwoju. Dalszym etapem jest corporate citizenship, w którym firma zachowuje się jak obywatel danej społeczności, mając w niej swoje prawa, ale także i obowiązki. Ostatnim stopniem zaangażowania jest firma
społeczna, czyli organizacja rozwiązująca problemy społeczne w sposób biznesowy”16.
Zwraca się ponadto uwagę na zagadnienia negatywnego oddziaływania podmiotów gospodarczych
na jakość życia w otoczeniu, przy czym chodzi tu nie tylko o szkodliwy wpływ działalności gospodarczej na otoczenie w ujęciu tradycyjnym (zanieczyszczenia, hałasy, napływ brudnych technologii) czy
o złą jakość produktów, gdyż ochronie środowiska służą już przepisy prawne, a ochronie interesów
klientów – działalność określonych organizacji społecznych, takich jak np. Federacja Konsumentów;
chodzi również o nowsze zagrożenia związane na przykład z reklamą, i to w aspekcie merytorycznym
(nieuczciwa reklama) oraz w aspekcie formalnym (brzydka reklama, szpecąca otoczenie, a nawet
utrudniająca życie mieszkańcom).
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie odnosi się wyłącznie do dużych przedsiębiorstw,
chociaż właśnie takie podmioty gospodarcze, z racji ich potencjału ekonomicznego, mogą dawać dość
liczne przykłady CSR. One też dostarczają spektakularnych przykładów nieprzestrzegania zasad
CSR17. Z drugiej strony jednak średnie i małe firmy są bardzo ważne ze względu na ich mnogość i masowe oddziaływanie na rynek pracy i zaspokajanie potrzeb konsumentów. Ostatnio coraz częściej
mówi się o odpowiedzialności społecznej tego sektora gospodarki18. Między innymi w dokumencie
Komisji Europejskiej poświęconym problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu zwrócono
uwagę, że oprócz firm dużych niemniej istotne funkcje społeczne spełniają firmy małe.
CSR dotyczy również innych obiektów wypełniających przestrzeń gospodarczą, a więc wszelkiego
typu instytucji i organizacji związanych z działalnością gospodarczą, czyli całej sfery usług (w tym
bankowych, prawnych, projektowych, doradczych, analitycznych)19. CSR odnosi się też do podmiotów o działalności non profit (ma to jednak inny charakter niż w przypadku podmiotów komercyjnych, ponieważ działalność społeczna jest sednem ich działalności statutowej).
Idea CSR jest promowana przez organizacje pozarządowe, również w Polsce. Zajmują się
tym m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Komunikacji Społecznej. Równocześnie jednak Polska jest postrzegana jako kraj mało zaangażowany
w sprawy społecznej odpowiedzialności biznesu. Z raportu Unii Europejskiej i Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) wynika, że Polska jest negatywnie oceniana w kontekście CSR
pod względem otoczenia politycznego, przepisów prawa, mediów i organizacji pozarządowych. Badaniem objęto Polskę, Węgry, Litwę, Słowację, Chorwację, Macedonię, Bułgarię i Turcję. W pięciopunktowej skali ocen (A – najwyższa, zaś E – najniższa) Polska otrzymała we wszystkich kryteriach ocenę
D. Zresztą żaden z badanych 8 krajów nie otrzymał oceny wyższej niż C. Autorzy raportu zwracają
uwagę, że chociaż polskie Ministerstwo Pracy jest coraz bardziej zaangażowane w sprawy CSR, to nie
ma rządowego departamentu, który pełniłby tu wiodącą rolę. Przy zakupach publicznych nieuwzględ16
17
18

19
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J. Greser, Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, op. cit.
M. Karolkiewicz, Koncerny trują i oszukują, „Przegląd” nr 45(411) z dnia 11 XI 2007.
M. Ratajczak, E. Stawicka, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności
sektora MSP, w: M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2008, por. także Corporate social responsibility, A business contribution to sustainable development, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2002.
Są przykłady takich działań. Ich wyrazem jest Centrum Pro Bono powstałe w wyniku deklaracji Pro Bono
podpisanej przez kilkanaście dużych kancelarii oraz przedstawicieli zawodów prawniczych, sądów i prezesa
Trybunału Konstytucyjnego w roku 2007. Centrum to ma za zadanie łączyć i koordynować współpracę kancelarii chętnych do świadczenia pomocy prawnej pro bono z organizacjami jej potrzebującymi. Źródło:
www.gazetaprawna.pl.

niane są sprawy społeczne, środowiska czy etyczne. Nie ma też u nas przepisów, które promowałyby
stosowanie CSR wśród rodzimych przedsiębiorstw (wprowadziły je Węgry i Słowacja) ani żadnej
strategii w tym zakresie. Według oceniających ekspertów, społeczeństwo obywatelskie w Polsce dopiero powstaje. Pozarządowe organizacje, które powinny prowadzić kampanie uświadamiające, rzadko to robią, bo w większości finansowo zależne są od pomocy firm. W Polsce, podobnie jak w całym
badanym regionie, negatywnie oceniona została też rola mediów jako zależnych od przychodów z reklam i dlatego nieskorych do zwiększania świadomości społeczeństwa w sprawach biznesowych20.
Wyrażana jest jednak opinia, że negatywne oceny dla Polski są trochę niezasłużone, bo ostatnio rząd
zaczął się bardziej interesować sprawami CSR. UNDP szykuje cykl spotkań z polskimi władzami i instytucjami, których celem jest doprowadzenie do konkretnych działań21. Z tego samego raportu wynika również, że jakkolwiek etyczny i zaangażowany społecznie biznes dopiero się w Polsce tworzy (tylko 15% firm ma spójne strategie w tym zakresie), to jednak proces upowszechniania się zasad
społecznej odpowiedzialności odbywa się niezwykle szybko – szybciej niż pierwotnie w gospodarkach
dziś wysokorozwiniętych22.
23
Bez wątpienia temat CSR stał się już atrakcyjny i szeroko omawiany . Dyskutują o nim naukowcy, świat biznesu, pracownicy firm i instytucji, pracownicy organów samorządu terytorialnego,
a także konsumenci. Pojawiają się bieżące przeglądy i omówienia24. Wskazywane są kierunki dalszych
badań25. Podejmowane są inicjatywy mające na celu rozwój teorii i jej przeniesienie (transfer) do
działalności praktycznej26.
Wszystko to dowodzi, iż znaczenie i wartości społecznej odpowiedzialności biznesu zostały już
dostrzeżone. Teraz potrzebna jest intensyfikacja działalności praktycznej. Niezbędne są zwłaszcza
konsekwentne i systemowe działania, prowadzące do realizacji takiej koncepcji CSR, która możliwie
najpełniej odpowiadałaby współczesnym wyzwaniom rozwojowym Polski i współczesnym warunkom
funkcjonowania przedsiębiorstw w naszym kraju. Uzasadnione wydaje się zwrócenie uwagi na:
– dążenie do zakorzenienia (umocowania, embeddedness) przedsiębiorstw w otoczeniu (krajowym,
regionalnym, lokalnym),
– powiązanie idei CSR z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi programami rozwoju poprzez artykułowanie oczekiwań wobec podmiotów gospodarczych i określanie działań sprzyjających realizacji
tych oczekiwań (dotyczących np. innowacyjności),
– usuwanie barier ograniczających CSR lub zmniejszających ich skuteczność (jak niezrozumiałość
i niespójność niektórych procedur administracyjnych oraz niewłaściwość niektórych przepisów,
zwłaszcza podatkowych),
– tworzenie instytucji i organizowanie przedsięwzięć na rzecz upowszechnienia CSR i podnoszenia
rangi tej idei.
20
21
22
23

24

25

26

„Rzeczpospolita” z dnia 19.07.2007 r.
Wypowiedź P. Kaczmarek z UNDP w Polsce. „Rzeczpospolita” z dnia 19.07.2007 r.
P. Macierewicz, Czy mamy już biznes o wzorcowym morale, „Gazeta Wyborcza” z dnia 15.10.2007 r.
I. Koładkiewicz, Społeczna odpowiedzialność a konkurencyjność. Perspektywa państwa, sektora i przedsiębiorstwa, MBA nr 3,
2007, s. 52–56.
Bardzo dobrym przykładem jest tu cytowane już opracowanie J. Gresera pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu
w polityce gospodarczej Unii Europejskiej.
Por. L. Wojtasiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu w badaniach regionalnych i gospodarce przestrzennej. Referat wygłoszony na konferencji pt. O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej,
19–20 listopada 2007, UAM, Poznań (w druku).
Przykładem jest rozprawa doktorska T. Gabrusewicza pt. Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Poznań 2008,
promotor A. Kamela-Sowińska. Na uwagę zasługują też badania zawarte w pracach magisterskich Wydziału
Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu pod kierownictwem naukowym J. Kozioła: K. Sarnat,
Corporate social responsibility of small and medium-sized enterprises manufacturing food in Poznań, Poznań 2008 oraz
M. Stocka, Stiftung Warentest’s CSR criteria In comparison with ISO 26000 Guidance on social responsibility, Poznań
2008. Istnieją również inicjatywy w studenckim ruchu naukowym, co ilustruje konferencja AIESEC SGH
w dniach 14–16 marca 2008 r.
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Należy sądzić, że nawet jeśli sformułowanie koncepcji pożądanej i skutecznej działalności CSR jest
na razie w skali ogólnej niemożliwe, to warto podejmować próby odnoszenia określonych koncepcji
do ujęć szczególnych, biorąc pod uwagę przypadki wybranych przedsiębiorstw i wybranych obszarów
z uwzględnieniem ich specyfiki. Taka jest idea badań prezentowanych w poniższym Raporcie.
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2. Problematyka pomiaru i oceny społecznej odpowiedzialności
firm
Pomiar społecznej odpowiedzialności firm jest problemem stosunkowo nowym i na gruncie polskiego piśmiennictwa jeszcze słabo rozpoznanym, a jednocześnie niezwykle skomplikowanym, stanowiącym wyzwanie dla kierownictw przedsiębiorstw. Stawiane są pytania:
• Jaka jest wartość działań firm w zakresie odpowiedzialności społecznej?
• Jeśli odpowiedzialność za sprawy społeczne ujawnia się w kosztach, a nie w przychodach, w jaki
sposób ostateczne wyniki finansowe firmy odpowiedzialnej społecznie okazują się tak dobre jak jej
nieodpowiedzialnego społecznie konkurenta?
• Czy przestrzeganie przepisów dotyczących kontroli zanieczyszczeń środowiska nie będzie kosztowało społeczeństwa więcej niż przyniesie oszczędności, jeśli niektóre dobrze prosperujące przedsiębiorstwa produkcyjne wyprze z rynku?27
W literaturze wprowadza się pojęcie „rachunkowości odpowiedzialności społecznej” i definiuje ją
jako „pomiar i publikowanie informacji o wpływie, jaki działalność przedsiębiorstwa ma na społeczeństwo
jako na całość. Informacje takie mogą być wykorzystywane przez zarządy zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz przedsiębiorstwa i jako takie zyskują szerszy zasięg niż te, które są przygotowywane i przekazywane w sposób tradycyjny”28.
Tak rozumiany pomiar społecznej odpowiedzialności w biznesie zakłada istnienie grup interesu publicznego, popularnie zwanych grupami nacisku. Grupy te podejmują szereg działań o charakterze lobbingu na rzecz większej odpowiedzialności społecznej i muszą tę działalność odpowiednio zademonstrować, wskazując na korzyści wypływające z podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych. Grupy te
mogą być bardzo zróżnicowane, począwszy od organizacji konsumenckich po lobby walczące o ochronę
środowiska czy też organizacje religijne. Problemy społeczne, w których wymienione grupy zabierają
głos, są także bardzo zróżnicowane: wpływ działalności określonych przedsiębiorstw na środowisko naturalne, etyczne strategie inwestycyjne, sposób traktowania różnych grup etnicznych i osób niepełnosprawnych29, kobiet w stosunku do mężczyzn, zarówno we własnym społeczeństwie, jak i poza granicami kraju, zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych itp.
Jedną z pierwszych metod oceny poziomu społecznej efektywności organizacji stanowi metoda
oparta na zespole kryteriów zaproponowanych przez Stanleya E. Seashore’a30. Przyjmuje się tu zasadę
rozróżnienia celów i środków ich osiągania, przy czym obie grupy tworzą piramidę z celem głównym
na szczycie. Cel główny osiągany jest w dłuższej perspektywie czasowej, po urzeczywistnieniu celów
szczegółowych zlokalizowanych na niższych piętrach piramidy. Czynniki społeczne, określane za pomocą miar „miękkich”, częściej jakościowych niż ilościowych, wypełniają funkcje pomocnicze,
ułatwiające przewidywanie zmian kryteriów „twardych”31.
Przyjęta przez S.E. Seashore’a koncepcja rozróżniania tzw. kryteriów „miękkich” i „twardych”,
opisujących efektywność społeczną organizacji i jej odpowiedzialność wobec reszty społeczeństwa, jest
rozwiązaniem powszechnie spotykanym w późniejszych publikacjach. Badacze wskazują przy tym, że do
pomiaru społecznej strony efektów działalności organizacji najlepiej nadają się „miękkie” miary32. Są one
27

28

29
30
31

Por. R. Estes. Corporate Social Reporting, John Wiley & Sons, New York, 1976, cyt. za T. Gabrusewicz, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, op. cit., s. 45.
Por. R. Gray, J. Bebbington, D. Walters, Accounting for Environment, Paul Chapman Publishing House, London, 1993.
Por. J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu, PWN, Warszawa 2002.
S.E. Seashore, Kryteria efektywności organizacyjnej „Prakseologia” nr 23, 1966.
E. Sołtys, Kryteria społecznej efektywności pracy, w: W. Jacher (red.), Socjologiczne mierniki efektywności pracy, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985, s. 55.
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bowiem odpowiednie do pomiaru i oceny zmiennych jakościowych i umożliwiają wskazanie korelatów efektywności organizacyjnej z czynnikami społecznymi i psychospołecznymi.
„Miękkie miary” oceny mogą też posłużyć do wyodrębnienia głównych pól dalszej szczegółowej
analizy wpływu stopnia uwzględniania w działalności operacyjnej przedsiębiorstw aspektów społecznych
i ekologicznych. W literaturze wskazuje się, że takimi obszarami są m.in.: poziom zdrowia psychicznego i alienacji33. Zjawiska te, wyodrębnione w ramach „miękkich mierników” oceny, mogą być dalej
oceniane już przy użyciu tzw. mierników twardych. Dowodzą tego wyniki prac m.in.: van Dycka i van
Oersa34.
Problem działań dotyczących społecznej odpowiedzialności firm można rozpatrywać z trzech
punktów widzenia: szeroko rozumianego otoczenia biznesu, organizacji oraz pojedynczego pracow35
nika .
Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w odniesieniu do otoczenia biznesu sięga dalej niż
odpowiedzialność za własnych wewnętrznych i zewnętrznych klientów. Należy bowiem pamiętać, że
określony produkt można wytwarzać w zróżnicowany sposób i w zróżnicowanych warunkach,
a względy etyczne i społeczne oczekiwania rodzą dążenie do zdobycia gwarancji, że produkt ten nie
będzie zagrażać klientom ani innym grupom społecznym. Działania określonych przedsiębiorstw
mogą mieć daleko idący wpływ na osoby nie używające produktów wytwarzanych w ramach tych
działań. Jeśli przykładowo dojdzie do zanieczyszczenia środowiska, zmieni to sytuację ludzi mieszkających na zanieczyszczonym obszarze, niezależnie od tego czy kupują wytwarzane w tym regionie
produkty. Stąd też w większości państw rozwiniętych przemysł jest skoncentrowany w specjalnych
strefach, położonych z dala od dzielnic mieszkalnych i centrów miast. W większości tychże krajów
obowiązują regulacje prawne, dotyczące działalności ekonomicznej, zmierzające do ograniczania opisanych uciążliwości. Regulacje te obejmują nie tylko ograniczenia skażenia środowiska w wyniku prowadzonej produkcji przemysłowej, ale również uciążliwości związanych z kwestią odpadów produkcyjnych36.
Rozpatrując problem społecznej odpowiedzialności od strony organizacji, należy podkreślić znaczenie dokonywania określonych „oszacowań” przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstw. Menedżerowie mogą przecież (i często tak w istocie się dzieje) nie posiadać wiedzy na temat tego, do jakiego
stopnia ich przedsiębiorstwa ponoszą społeczną odpowiedzialność. Tak więc mogą dobrze orientować się w rozmiarach działań filantropijnych, kiedy chodzi o wspieranie instytucji edukacyjnych czy
też ocenę programów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, ale zrozumienie społecznego oddziaływania produktów lub usług, które dostarczają, jak można przypuszczać, jest zdecydowanie
mniejsze. Ważna jest zatem wiedza o tym, jak wiele działań i środków poświęca się na przygotowanie
pełnych informacji dotyczących produktu czy usługi (opakowanie, oznakowanie i reklama); czy oferowany sprzęt elektryczny zapewnia efektywne zużycie energii; w jakim stopniu produkty zawierają elementy ulegające biodegradacji itp.
Jeśli chodzi o społeczną odpowiedzialność firmy w relacji do pojedynczego pracownika, to problem wynika ze sposobu rozumienia racjonalizacji kosztów firmy. Jest oczywiste, że przedsiębiorstwo, aby osiągnąć wyższy poziom technologiczny procesu produkcji, powinno dokonywać racjonalizacji kosztów. Działaniem podejmowanym w praktyce jest redukcja kosztów uzyskiwana przez
dodatkowe obciążenie pracą zatrudnionych pracowników lub zmniejszenie odpowiednich nakładów
32
33

34
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M.in. M. Kostecki, Socjologiczna koncepcja efektywności organizacyjnej, „Problemy Organizacji” nr 1, 1980.
S. Sołtys, Socjologiczne mierniki społecznej efektywności pracy w organizacji, w: W. Jacher (red.), Socjologiczne mierniki efektywności pracy, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985, s. 77.
J. van Dyck, M. van Oers, O kilku empirycznych miernikach alienacji, w: R. Dyoniziak, J. Mikułowski-Pomorski
(red.), Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej, Kraków 1972.
Por. G. Bartkowiak, Practical Aspects of Social Responsibility in Business, w: J. Kuczyński (red.), Methaphilosophy as
Wisdom of Science, Art and Life, „Dialogue and Universalism” 5–6, 2006, Academic Publishing House
DIALOG, Warsaw 2006, s. 134.
T. Oleksyn, Zarządzający i zarządzanie – wybrane kwestie i dylematy etyczne, w: K. Kietliński, V.M. Reves, T. Oleksyn (red.), Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 139.

niezbędnych do jej wykonywania. Koszt wzrostu wyniku finansowego przedsiębiorcy ponoszą zatrudnieni i ich rodziny (więcej godzin spędzonych poza domem, podwyższony poziom stresu, szybsze wypalenie zawodowe oraz zwiększone ryzyko zapadalności na choroby). Społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorców powinna skłaniać ich do myślenia o pracowniku w kategorii podmiotu zarządzania. Osoba zatrudniona należy do aktywów przedsiębiorstwa i powinna znajdować się w centrum zainteresowania firmy. Pracownik jako podmiot ma prawo do wypowiadania się w społecznym dialogu,
a każde ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest ryzykiem przedsiębiorcy,
a nie jego pracownika.
Kolejnym zagadnieniem związanym z życiem wewnętrznym organizacji jest rzetelność kadry zarządzającej wobec akcjonariuszy. David Logman opracował model społecznego zaangażowania firmy37, który posiada duże walory aplikacyjne. Model ten składa się z czterech poziomów zaangażowania, które określają stopień, w jakim firma może się angażować społecznie. Pierwszym z nich jest
podstawowa działalność gospodarcza. Firma w pierwszym rzędzie musi być „dobrym obywatelem”
oraz musi dobrze prosperować, przynosząc spodziewane zyski. Drugi poziom określają podejmowane
przez firmę przedsięwzięcia komercyjne. Przedsięwzięcia realizowane na zasadzie partnerstwa wywołują pozytywne zmiany strukturalne w regionie. Najpopularniejszym działaniem z tejże kategorii
jest sponsoring. Kolejny poziom społecznego zaangażowania obejmuje inwestycje na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do kreowania przychylności otoczenia. Należą do nich strategiczne
działania podejmowane we współpracy z lokalnymi władzami, a także organizacjami pozarządowymi.
Działania te skierowane są na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i edukacji, kultury, sportu
i zdrowia. Ostatnią grupą działań w modelu Logmana są przedsięwzięcia charytatywne, wynikające
z poczucia moralnego obowiązku, aby dzielić się z potrzebującymi. Jest to najbardziej znana i ceniona
forma zaangażowania przedsiębiorstw. Nie służą one bezpośrednim interesom firmy, choć z pewnością nie wyczerpują wszystkich jej możliwości.
Przedstawianie odpowiedzialności za sprawy społeczne może przybierać zróżnicowane formy, od prostych i stosunkowo niedrogich aż po systemy złożone i przez to kosztowne. Wymienić tu można:
– okresowe, nieformalne przeglądy działań związanych z odpowiedzialnością za sprawy społeczne
na specjalnie zorganizowanych spotkaniach dla kadry kierowniczej,
– przygotowanie szacunku kosztów wspierania programów i działań społecznych,
– analizę społecznych kosztów związanych z działalnością społecznie niepożądaną (w tym: powodowanie skutków szkodliwych dla społeczeństwa w dłuższym okresie).
Praktyka wskazuje, że informacje powyższe są przekazywane na zewnątrz w bardzo zróżnicowany
sposób; na ogół przybierają postać ogólnikowych zdań, manifestujących postawy kadry kierowniczej
wobec powinności społecznych, najczęściej bez przedstawienia określonych wartości finansowych.
Jednocześnie warto mieć świadomość, że wybór i forma przekazywanych informacji zależą w dużym
stopniu od uznania kierownictwa firmy: nie mają one też ustalonej formy jak w przypadku tradycyjnych informacji dotyczących rachunkowości finansowej.
W poszukiwaniu rozwiązań dotyczących pomiaru i oceny społecznej odpowiedzialności firm, które
można by próbować zastosować w Polsce, warto odwołać się do innych krajów o większym doświadczeniu w omawianej dziedzinie.
Z doświadczeń tych wynika dość wyraźnie ewolucja poglądów i rozwiązań. Jeszcze kilkanaście lat
temu badania pokazywały, że kadra kierownicza często nie była w pełni świadoma, do jakiego stopnia
przedsiębiorstwa rzeczywiście ponoszą odpowiedzialność społeczną, kto je może z niej rozliczyć itd.
Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są badania Instytutu Gallupa zrealizowane w roku 1983. W badaniach tych przeprowadzono rozmowy z pięćdziesięcioma siedmioma księgowymi, zatrudnionymi w sześciu wielkich przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych. Uzyskane dane wyraźnie wykazały, że
w ogromnej większości przypadków zysk jest podstawowym, jeśli nie jedynym celem przedsiębior37

D. Logman, Employees in Community. A Global Force for Goods, The Corporate Citizenship Company, London,
2002, s. 44.
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stwa, a odpowiedzialność społeczna zajmuje bardzo niskie miejsce w klasyfikacji celów strategicznych, uczestniczących w badaniach przedsiębiorstw38.
W miarę upływu czasu pojawiały się jednak próby wprowadzenia nowych rozwiązań. I tak Brytyjski Instytut Zarządzania (British Institute of Management) przygotował dla swoich członków kartę praw
dotyczącą opracowania polityki zarządzania z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego.
U jej podstaw leży idea, która zakłada, że dobre zarządzanie to także zarządzanie problemami środowiska naturalnego oraz że systemy zarządzania i sprawozdawczości trzeba będzie tak zmodyfikować,
aby mogły zapewnić dostarczenie informacji, których się teraz wymaga39. Jednakże „dla większości
przedsiębiorstw bezpowrotnie minęły czasy, kiedy ich wartościowy majątek miał powstać głównie
z cegieł i zaprawy murarskiej oraz maszyn i urządzeń, czyli rzeczy, które można było zobaczyć, a nawet dotknąć. Wobec tego jeżeli organizacje gospodarcze i cała gospodarka mają korzystać z trwałego
wzrostu, to w przyszłości musimy zwracać większą uwagę niż przedtem na utrzymanie i rozwój
majątku innego rodzaju – ludzi i zasobów naturalnych. Jeżeli mamy odnieść sukces, to bardzo ważne
jest, aby problemów ochrony środowiska nie postrzegać w oderwaniu od pozostałych, ale w kontekście szerokiej debaty na temat zarządzania korporacyjnego”40.
Z kolei z innych badań wynika, że niecałe 40% dużych brytyjskich przedsiębiorstw podejmuje próby oceny inwestycji finansowych w postaci jakichkolwiek mniej lub bardziej zoperacjonalizowanych
wskaźników, dotyczących środowiska, a tylko niecałe 20% uwzględnia te kwestie w swoich systemach
budżetowych. Jedynie część dużych przedsiębiorstw zatrudnia księgowych i posiada systemy rachunkowości uwzględniające główne problemy, związane z ochroną środowiska, a dotyczące przedsiębiorstwa. Do przedsiębiorstw takich można np. zaliczyć Body Shop41. W innych badaniach omawiających
ocenę dokonanego przez tę firmę projektu inwestycyjnego, budowę elektrowni napędzanej wiatrem,
ich autorzy doszli do wniosku, że „księgowi zajmujący się rachunkowością związaną z ochroną środowiska mogą służyć praktyczną pomocą [....] przez ujawnianie jakościowych, kierujących uwagę na odpowiednie kwestie dyrektyw w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jako części procesu sprawozdawczego”42.
Podsumowując, można powiedzieć, że chociaż szereg organizacji gospodarczych na świecie opracowuje różnego rodzaju programy ochrony środowiska, jednak zintegrowanie tych programów z tradycyjnymi systemami rachunkowości wciąż zdarza się rzadko. Ogólnie rzecz biorąc, stale jeszcze
wskaźniki wyników działalności społecznej odpowiedzialności w firmie są oddzielone od tradycyjnych kryteriów finansowych, a w związku z tym stale jeszcze można oczekiwać, że te ostatnie zdominują pierwsze, kiedy ocenia się całościową działalność firmy. O wiele prościej jest dla organizacji
określić, jaki jest koszt odpowiedzialności za zobowiązania społeczne niż korzyści np. z tytułu ochrony środowiska, finansowe czy inne.
Optymizmem napawa jednak fakt, że nie zawsze scenariusz musi przebiegać według omawianego
schematu. Warto przytoczyć tu dwa fakty. Pierwszy, to wyniki pomiarów przeprowadzonych w przemyśle kamieniarskim i cementowym oraz w przemyśle celulozowo-papierniczym. Wykazały one, że
oszczędności powstałe w efekcie kontroli zanieczyszczeń wynoszą co najmniej 7% kosztów brutto43.
Drugi fakt, to opinia firmy audytorskiej Coopers & Lybrandt Deloitte. Wynika z niej, że organizacje
o zróżnicowanej wielkości, które zdecydowały się na przeprowadzenie gruntownych badań swej spo38
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łecznie odpowiedzialnej działalności (lub jej braku) w zakresie ochrony środowiska, a następnie podejmują trud jej ulepszania w dłuższym okresie, osiągają znaczną przewagę nad swymi konkurentami. Zdaniem autorów tej opinii, firmom, które będą z tym zwlekać, będzie coraz trudniej znaleźć zbyt
dla swych produktów, pozbywać się odpadów, uzyskać ubezpieczenie, przyciągać inwestorów, utrzymać się w nowych i bardzo rozbudowanych ramach prawnych oraz rekrutować i zatrzymać najlepszych pracowników44. Wydaje się to ważną wskazówką dla firm w Polsce.

44

Ibidem.
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3. Charakterystyka firm objętych badaniem
Przedstawiona niżej charakterystyka 9 badanych firm nie jest typową wielostronną prezentacją
zawierającą szeroki zestaw szczegółowych danych o firmach. Dane takie figurują w specjalistycznych publikacjach (zazwyczaj branżowych), we własnych wydawnictwach firm, na ich stronach internetowych, a także – dość często – w opracowaniach monograficznych. Nie widzimy potrzeby dublowania
tych informacji, chociaż odwołujemy się do nich, gdy podejmujemy próbę interpretowania działalności CSR w powiązaniu ze specyfiką badanych podmiotów45.
W niniejszej części Raportu ograniczamy się do wybranych danych. Są to informacje o formie
prawnej, przedmiocie działalności i lokalizacji. Zbiorcze zestawienie tych informacji zawiera tabela 3.1.
Jak widać, w badaniu mamy do czynienia z klasycznymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz
z przedsiębiorstwami produkcyjno-usługowymi z różnych branż. Wszystkie badane podmioty to jednostki komercyjne, nie ma wśród nich podmiotów o charakterze non profit. Oznacza to, że działania
pożytku społecznego, działania pro publico bono i inne, które zaliczamy do CSR, nie są działaniami statutowymi omawianych firm, lecz są realizowane na zasadzie dobrowolności.
Tabela 3.1. Podstawowe dane o firmach objętych badaniem CSR
Firma
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals

Forma prawna
Spółka Akcyjna

Klasyfikacja wg EKD
2442 – Produkcja preparatów
farmaceutycznych

Lokalizacja
Poznań

Man Accounting Center Spółka z o.o.

7412Z – Rachunkowość, księgowość i Poznań
kontrola ksiąg; doradztwo podatkowe

Man Star Trucks & Buses Spółka z o.o.
Polska

3410 – Produkcja pojazdów
mechanicznych

Sady
powiat poznański

Nickel Technology Park Spółka z o.o.
Poznań

7020 Z – Wynajem nieruchomości
własnych lub dzierżawionych

Złotniki
powiat poznański

Philips Lighting Poland

3150 – Produkcja sprzętu
Piła
oświetleniowego i lamp elektrycznych

Spółka Akcyjna

Wielkopolska Izba
Przemysłowo-Handlowa
w Poznaniu

9111 – Działalność organizacji
komercyjnych i pracodawców

Poznań

Wrigley Poland

Spółka z o.o.

1584Z – Produkcja kakao, czekolady
i wyrobów cukierniczych

Poznań

Volkswagen Poznań

Spółka z o.o.

34.11.1 – Produkcja samochodów
osobowych
34.31 – Produkcja skrzyń biegów
i sprzęgieł do pojazdów
mechanicznych

Poznań

Żabka Polska

Spółka Akcyjna

51.3 – Sprzedaż hurtowa żywności,
napojów i tytoniu

Poznań

Źródło: badanie ankietowe CSR członków Klubu Partnera AE w Poznaniu, 2008.
45

Por. dalsze rozdziały niniejszego Raportu.
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Nasza prezentacja firm jest nastawiona na te elementy, które – jak sądzimy – mogą być traktowane
jako podstawa ich społecznej odpowiedzialności. Konkretnie chodzi nam o to, aby pokazać:
– wartości zawarte w misji firm,
– cechy kodeksów etycznych firm,
– przedstawianie przez firmy tzw. raportów społecznych.
Z dostarczonych przez firmy ankiet wynika, iż w zapisie misji wszystkich badanych jednostek
(poza jedną, która zastrzegła informację w tym przypadku) występuje wartość określona jako „dobro
społeczności lokalnej”, a w większości ma miejsce zapis zdefiniowany jako „troska o jakość życia
mieszkańców”. Dość powszechnie (u ponad połowy badanych firm) występuje zapis w misji określony jako „dbałość o samorealizację i satysfakcję pracowników” oraz „ochrona środowiska naturalne46
go”. Te wartości – jak należy sądzić – tworzą bazę CSR w badanych podmiotach .
Przeważająca liczba badanych firm posiada wewnętrzny kodeks etyczny. Został on zaadaptowany
z zagranicznej jednostki macierzystej lub opracowany przez kierownictwo firmy (niekiedy przy
współudziale pracowników). W większości przypadków kodeks ten jest zamieszczony na stronie internetowej firmy lub informacje o nim znajdują się w materiałach/folderach firmy. We wszystkich firmach, w których kodeks istnieje, pracownicy mają obowiązek zapoznania się z jego treścią.
Odmiennie niż w dwóch powyższych elementach bazowych CSR (tj. misji i wewnętrznego kodeksu etycznego), gdzie firmy zasługują na pozytywną charakterystykę, przedstawia się sprawa tzw.
raportów społecznych. Tutaj uzyskaliśmy pozytywną informację o raportach społecznych tylko
w dwóch przypadkach:
– GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. opracowuje wspólny całościowy raport,
– Philips Lighting Poland S.A. publikuje od wielu lat Sustainability Raport.
Warto dodać, że ta skromna liczba publikowanych raportów społecznych jest charakterystycznym
zjawiskiem dla większości podmiotów gospodarczych w Polsce47. Stanowi to problem wymagający
głębszego rozważania, pod tym względem bowiem firmy w Polsce różnią się wyraźnie od firm za granicą.
Badane firmy nie należą do stowarzyszeń typu Global Compact czy Akademia Rozwoju Filantropii.
Tylko jedna z nich (Philips Lighting Poland S.A.) należy do CSR Europe, a jedna (GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals S.A.) do Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Równocześnie badane firmy szeroko
współpracują z wieloma organizacjami pozarządowymi, których działalność statutowa mieści się
w obszarze zadań użyteczności społecznej. Współpraca ta jest przez nas interpretowana jako wyraz
społecznej odpowiedzialności badanych firm48.
Na zakończenie ogólnej charakterystyki firm, stanowiącej punkt wyjścia do analizy CSR, należy
jeszcze zwrócić uwagę na dwie sprawy.
Sprawa pierwsza to lokalizacja. Zdecydowana większość tych firm mieści się na terenie miasta Poznania, dwie są zlokalizowane w powiecie poznańskim, a jedna (Philips Lighting Poland S.A.) w Pile.
Ponadto wiele podmiotów ma swoje filie, agencje itd. rozsiane w regionie wielkopolskim, całym kraju, a nawet za granicą. Podmioty te prowadzą więc działalność o dużym wymiarze przestrzennym.
W takich przypadkach w ocenie CSR ważna jest nie tylko działalność w miejscu siedziby dyrekcji, lecz
w każdym miejscu oddziaływania na bezpośrednie otoczenie lokalne.
Druga sprawa to forma prawna badanych firm. Tutaj na uwagę zasługują w szczególności firmy
będące spółkami kapitałowymi. W ich przypadku przy omawianiu CSR należy oprócz pięciu podstawowych obszarów badania (relacje z klientami, z otoczeniem produkcyjno-usługowym, z otoczeniem
lokalnym oraz relacje w zatrudnieniu i ochronie środowiska) uwzględnić dodatkowy obszar CSR,
a mianowicie relacje z inwestorami. Zakres badania CSR jest więc tutaj odpowiednio poszerzony.

46
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Dokładniej omówimy to przy prezentacji poszczególnych obszarów CSR.
Notatka z rozmowy z A.S. Nartowskim (Fundacja Polski Instytut Dyrektorów), kwiecień 2008.
Por. następne rozdziały niniejszego Raportu.

4. CSR W RELACJACH Z INWESTORAMI
Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach przedsiębiorstwa z inwestorami odnosi się do
firm mających charakter spółek kapitałowych49. Relacje te regulowane są przez odpowiednie przepisy
tworzone na szczeblu narodowym i międzynarodowym, ale ze względu na złożoność rynku kapitałowego często okazują się niewystarczające. W przypadku spółek akcyjnych, w celu zabezpieczenia
interesów wszystkich właścicieli, różne instytucje, w tym giełdy papierów wartościowych, wprowadzają tzw. kodeksy dobrych praktyk. Ich przestrzeganie nie jest wprawdzie obowiązkowe, ale przedsiębiorstwa notowane na giełdach muszą się do nich odnieść poprzez potwierdzenie, że je stosują, lub
wyjaśnienie, czemu ich nie wprowadzają50. Zawarte w nich standardy etyczne mogą być z powodzeniem stosowane również w pozostałych spółkach akcyjnych oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy występuje w nich większa liczba inwestorów (akcjonariuszy lub wspólników).
W dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec inwestorów można wskazać
dwie kluczowe kwestie, a mianowicie:
– politykę informacyjną,
– zabezpieczenie interesów wszystkich właścicieli.
W kwestii informacyjnej chodzi o pełność, rzetelność i odpowiednią jakość informacji dla inwestorów. Wiąże się to z postanowieniami zawartymi w Zielonej Księdze Komisji Europejskiej, gdzie m.in.
podkreśla się, iż firmy mają obowiązek ujawniania informacji na temat prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, a przejrzystość informacyjna jest podstawową zasadą konkurencyjności na rynku51.
W przypadku ochrony interesów właścicieli chodzi o zabezpieczenie wszystkich grup (zwłaszcza właścicieli mniejszościowych), respektowanie prawa pierwokupu oraz wszystkich przepisów wymaganych prawem. Generalnie rzecz sprowadza się do tego, jak przedstawiają się kodeksy postępowania, w szczególności oparte na przyjętych standardach, w tym międzynarodowych, oraz jak są one stosowane
w praktyce.
W niniejszym badaniu CSR w relacjach z inwestorami bierze się pod uwagę takie generalne problemy, jak:
– sprawiedliwość, bezstronność w ogólnym postępowaniu firm wobec inwestorów,
– istnienie własnego wewnętrznego kodeksu etycznego i zawartych w nim zapisów dotyczących akcjonariuszy i udziałowców,
– prezentacja elementów tego kodeksu w materiałach, folderach, prospektach emisyjnych firmy.
W szczegółowym ujęciu chodzi o sprawy:
– regularnego wypłacania dywidend,
– okresowego przekazywania aktualnych i przejrzystych informacji dotyczących sytuacji firmy oraz
perspektyw jej dalszego funkcjonowania,
– dostępu do regulaminów dotyczących pracy zarządu oraz rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
– udzielania informacji o członkach zarządu oraz rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, ich kwalifikacjach, zajmowanych stanowiskach oraz ewentualnych powiązaniach z akcjonariuszami,
– wprowadzenia regulacji dotyczących transakcji własnymi akcjami lub udziałami tak, aby nie naruszały one interesów inwestorów.
49

50

51

Z wyjątkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu wszystkie przedsiębiorstwa biorące
udział w badaniu są spółkami kapitałowymi, dlatego w dalszej części analizowane jest 8 firm.
Mowa tu o zasadzie „comply or explain”; por. np. § 1 pkt 1a Uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu
dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe.
Por. www.fob.org.pl.
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Uzyskane wyniki dowodzą, że badane firmy bardzo poważnie podchodzą do kwestii przekazywania pełnej i rzetelnej informacji inwestorom. W tym zakresie nie ograniczają się jedynie do
sporządzania obowiązkowych rocznych sprawozdań z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, które przedstawiane są na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub
zgromadzeniu wspólników. Zdecydowana większość respondentów wskazała, iż inwestorzy zawsze
są na bieżąco informowani o sytuacji finansowej spółki. Jedynie 2 firmy uznały, że kwestia ta ich nie
dotyczy ze względu na specyfikę struktury kapitałowej. Z tego powodu nie odniosły się również do
dalszych pytań związanych z relacjami z inwestorami. Pozostałych 6 firm na bieżąco przekazuje inwestorom analizy ekonomiczno-finansowe informujące ich o aktualnej płynności, zadłużeniu, rentowności kapitału i in.
Obowiązek badania sprawozdań finansowych przez audytora regulują odpowiednie przepisy, jednak jego wybór w istotnym stopniu wiąże się z kwestią społecznej odpowiedzialności wobec inwestorów. Audyt jest bowiem gwarancją rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym zawartych w sprawozdaniach finansowych informacji. W celu uniknięcia podejrzeń o brak obiektywności firmy
audytorskiej, wynikającej z wieloletniej współpracy, zalecana jest jej zmiana co kilka lat. Do przeprowadzania audytu zobowiązanych jest 6 spośród badanych firm, z wyjątkiem jednej firmy wszystkie
podmioty zadeklarowały, że nie współpracują z jedną firmą audytorską dłużej niż 5 lat. Na podstawie
uzyskanych informacji można wysnuć wniosek, że respondenci z dużą uwagą i rzetelnością kształtują
swoją politykę informacyjną wobec inwestorów, kierując się w tym zakresie międzynarodowymi standardami związanymi z dobrymi praktykami.
Standardy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu wymagają nie tylko informowania
inwestorów o sytuacji materialnej spółki. Zarząd powinien umożliwić dostęp do niezbędnych informacji z innych obszarów, na podstawie których inwestor może dokonać zarówno właściwej oceny sytuacji podmiotu oraz jego perspektyw rozwoju, jak i oceny sposobu prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania.
Wyniki badania ankietowego wskazują, że ponad połowa firm okresowo przekazuje swoim inwestorom szczegółowe i rzetelne informacje dotyczące aktualnej kondycji oraz perspektyw. Nieco
mniej respondentów podaje do publicznej wiadomości deklaracje określające cele spółki oraz sposób
rozumienia interesów spółki i jej akcjonariuszy/wspólników. Wydaje się, że w przypadku spółek nie
notowanych na giełdzie ma to mniejsze znaczenie, gdyż ze względu na większą koncentrację kapitału
na ogół możliwy jest bezpośredni kontakt z inwestorami. Niemniej jednak połowa ankietowanych firm
potwierdziła, że zarówno cele, jak i ogólne zasady kształtowania relacji z inwestorami są publikowane
w materiałach promocyjnych, sprawozdaniach lub raportach albo na stronach internetowych.
W mniejszym stopniu badane spółki podejmują działania umożliwiające inwestorom dokonanie
oceny organów spółki. Trzy na cztery spośród badanych firm udostępniają inwestorom statuty oraz
regulaminy dotyczące pracy zarządu, a także rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Dokumenty te
określają obowiązki, uprawnienia oraz szczegółowe zasady wykonywania zadań tych organów w zakresie nieuregulowanym przepisami lub tam, gdzie dopuszczają one rozszerzenie lub ograniczanie
uprawnień organów spółki. Dostęp do nich warunkuje zatem zrozumienie zasad działania danej
spółki i efektywną ocenę funkcjonowania jej organów.
Członkowie organów spółki powinni posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie pozwalające im należycie wykonywać swoje obowiązki, a ich wynagrodzenie powinno wynikać z pełnionej
funkcji, odpowiadać wielkości spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Ocena realizacji tych postulatów przez inwestorów jest możliwa jedynie przy transparentnej polityce kadrowej, choć niejednokrotnie uważa się, że narusza ona prywatność członków organów
spółki. Spośród 8 ankietowanych firm 3 udostępniają inwestorom informacje o kwalifikacjach, zajmowanych stanowiskach względnie wynagrodzeniu członków zarządu, a 2 o członkach rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej (przy czym organy te posiadały 4 ankietowane firmy). Na podstawie uzyskanych wyników trudno jednak określić zakres tych informacji.
Dobrą praktyką związaną z polityką informacyjną spółki jest też udzielanie z wyprzedzeniem
pełnej informacji na temat planowanych walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników oraz udo-
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stępnianie związanych z nimi materiałów. Działania te mają na celu umożliwienie uczestniczenia
i korzystania ze swoich praw na zgromadzeniach wszystkim inwestorom. Wszystkie firmy, których
dotyczyło to pytanie, zadeklarowały, że przesyłają inwestorom odpowiednio wcześnie powiadomienia oraz materiały.
Polityka informacyjna badanych firm wobec inwestorów obejmuje szereg działań, które można nazwać społecznie odpowiedzialnymi. Szczególnie wyróżniają się w tym zakresie 4 przedsiębiorstwa:
Man Star Trucks & Buses, Philips Lighting Poland S.A., Wrigley Sp. z o.o. oraz Żabka Polska S.A.,
gdyż realizowały niemal wszystkie powyższe postulaty etyczne. Należy jednak przypomnieć, że poruszane kwestie nie w każdym przypadku dotyczyły wszystkich ankietowanych.
Drugą kwestią, która znalazła się w obszarze zainteresowania społecznej odpowiedzialności biznesu wobec inwestorów, jest zabezpieczenie interesów wszystkich właścicieli. Częściowo zagadnienie to zostało omówione przy okazji polityki informacyjnej prowadzonej przez spółki, jednak chodzi
tu również o inne działania.
W spółkach kapitałowych szczególną rolę pełnią rady nadzorcze oraz komisje rewizyjne, które zapewniają nadzór nad działaniami kierownictwa oraz strzegą interesów spółki i właścicieli. Dobrą praktyką jest wprowadzenie do tych organów członków niezależnych, tzn. wolnych od powiązań ze spółką lub
jej dominującym akcjonariuszem/wspólnikiem. Jest to szczególnie ważne dla inwestorów mniejszościowych, posiadających niewielką ilość akcji lub udziałów, którzy niekiedy są dyskryminowani przez
spółkę. Żadna z badanych firm nie jest spółką giełdową, a więc takie ryzyko raczej nie występuje.
Wyniki badań wskazują, że spośród 4 firm posiadających te organy nadzoru tylko jedna (Philips
Lighting Poland S.A.) zdecydowała się na wprowadzenie do nich niezależnych członków. Pozostałe
prawdopodobnie uznały, że stanowi to zbyt duże ryzyko dla działalności przedsiębiorstwa. Niemniej
jednak w tej spółce powoływanie i odwoływanie niezależnych członków nie odbywa się bez udziału
dominującego inwestora, co oznacza, że może on mieć zasadniczy wpływ na ich dobór.
W celu uniknięcia posądzenia o brak niezależności opinii i działań członków rad nadzorczych oraz
komisji rewizyjnych niekiedy zobowiązuje się ich do ujawniania powiązań z innymi inwestorami, podmiotami zależnymi od spółki, dużymi klientami itd. Praktyka ta jest coraz częściej uznawana za istotny
standard etyczny. Wyniki badania ankietowego wskazują, że 2 z 4 firm posiadających organy nadzoru
informują, że stosują się do tego standardu (Wrigley Polska Sp. z o.o. oraz Żabka Polska S.A.).
Transakcje akcjami lub udziałami własnymi prowadzone przez pracowników spółki mogą naruszać interesy innych inwestorów, dlatego kwestii tej poświęca się dużo uwagi. Niejednokrotnie wprowadza się odrębne uregulowania tego typu transakcji, choć na ogół w przypadku firm o dużym rozdrobnieniu kapitału. Ze względu na brak odpowiednich informacji trudno ocenić strukturę
kapitałową badanych firm, a tym samym zasadność tworzenia takich regulacji. Niemal wszystkie
uznały, że kwestia ta ich nie dotyczy – jedynie Philips Lighting Poland S.A. posiada takie uregulowania. Podobnie rzecz się ma w przypadku programów motywacyjnych, w ramach których pracownicy
uzyskują akcje (udziały w wyjątkowych przypadkach). Jeżeli ich wartość nie odpowiada wartości rynkowej, to inni inwestorzy mogą zostać poszkodowani. W tym przypadku zdecydowana większość
firm uznała, że problem ten ich nie dotyczy, więc można przypuszczać, że nie przekazują pracownikom akcji w ramach programów motywacyjnych. Wyjątek ponownie stanowiła firma Philips Lighting
Poland S.A, która ma taki program i wprowadziła odpowiednie regulacje. Żadna z ankietowanych
firm nie dopuszcza możliwości nabycia własnych akcji lub udziałów.
Inną kwestią, budzącą niekiedy wątpliwości wśród inwestorów, są transakcje i umowy pomiędzy
spółką a podmiotami i osobami powiązanymi lub mającymi bezpośredni lub pośredni wpływ na
spółkę. Ze względu na potencjalne zagrożenie nadużyciami podmioty wprowadzają ograniczenia
polegające na konieczności uzyskania zgody rady nadzorczej (rzadziej komisji rewizyjnej) do przeprowadzenia takiej transakcji – 2 spośród 4 firm posiadających organy nadzoru wprowadziły powyższy warunek w celu uniknięcia posądzenia o nadużycia (były to Philips Lighting Poland S.A oraz
Żabka Polska S.A.).
Jednym z ostatnich zagadnień poruszanych w badaniu w obszarze relacji z inwestorami było przestrzeganie prawa do pierwokupu akcji przez pracowników. Wśród badanych podmiotów objęci nim
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byli wyłącznie pracownicy Philips Lighting Poland S.A., co prawdopodobnie wynikało z postanowień
umowy prywatyzacyjnej. Spółka ta zadeklarowała, że zawsze przestrzega tego prawa.
Z posiadanych udziałów oraz akcji przysługuje inwestorom prawo do dywidendy. Wśród badanych
firm 2 wypłacały dywidendę regularnie w ciągu ostatnich 5 lat (Wrigley Poland Sp. z o.o. oraz
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.), jedna nie wypłacała regularnie dywidendy (Żabka Polska S.A.), a pozostałe wskazały, że kwestia ta ich nie dotyczy. Na podstawie posiadanych informacji trudno stwierdzić, co jest tego przyczyną. Przypuszczalnie w części ankietowanych firm występuje tylko jeden
udziałowiec lub akcjonariusz, który decyduje o sposobie podziału zysku. Spółki wypłacające dywidendę odmówiły jednak odpowiedzi na pytanie, jaki procent zysku jest przeznaczony na ich wypłatę.
Analiza odpowiedzi uzyskanych w badaniu nasuwa wniosek, że ankietowane firmy wyraźnie
zmierzają ku standardom etycznym związanym z relacjami z inwestorami, zwłaszcza w zakresie
polityki informacyjnej. Ich działania zdecydowanie nie mają jeszcze charakteru powszechnego, ale pozwalają oczekiwać w niedalekiej przyszłości szerszego zaadaptowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w tej dziedzinie.
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5. CSR W RELACJACH Z KLIENTAMI
Społeczna odpowiedzialność w relacji podmiotów gospodarczych z ich klientami (odbiorcami produktów) jest w swym wyrazie, pomiarze i – w konsekwencji – w ocenie, dość zróżnicowana. Wynika
52
to z faktu, że zróżnicowany jest przedmiot i charakter produktów tych podmiotów . Istnieją jednak
pewne ogólne zasady, można powiedzieć – imponderabilia CSR, na których w badaniach relacji
z klientami najczęściej skupiona jest uwaga. Zasady te obejmują:
– przestrzeganie reguł dopuszczalnych form reklamy i promocji,
– analizowanie poziomu zadowolenia klientów z jakości sprzedawanych im produktów i przestrzeganie określonych zasad reakcji na skargi konsumentów,
– jasne określanie zobowiązań podmiotów dostarczających produkty (świadczących usługi wobec
klientów) i przedstawianie rzetelnych, istotnych informacji o swoich produktach.
W wymienionych obszarach występują zasady (kodeksy) postępowania wynikające z przepisów
prawa oraz zasady (kodeksy) dobrowolnie przyjęte przez firmy53. Oznacza to, że w omawianym tu badaniu są dwie warstwy (dwa poziomy) oceny relacji z klientami:
– przestrzeganie określonych prawem, obowiązujących przepisów ogólnych, dotyczących całości gospodarowania, poszczególnych branż, dziedzin, typów działalności w relacjach z klientami,
– tworzenie dobrowolnych wewnętrznych kodeksów postępowania mających na uwadze dobro
klienta (chociaż wygenerowanych w firmie w oparciu o różne przesłanki).
Zgodnie z przyjętą ideą dobrowolności tylko te ostatnie mogą być przedmiotem oceny społecznej
odpowiedzialności biznesu. Innymi słowy, tylko w drugim przypadku można mówić o społecznie odpowiedzialnej firmie, zaś pierwsza grupa wskazuje „tylko” firmę rzetelną, solidną, fair play54. Badanie
CSR wymaga zatem precyzyjnej analizy poszczególnych działań. Oczywiste przy tym jest, że zakwalifikowanie określonego działania do CSR nie przesądza, w jakim stopniu motywem tego działania było
dobro klienta, a w jakim korzyści własne firmy (czego ewidentnym przykładem jest badanie zadowolenia klienta i dostosowywanie się do jego oczekiwań i życzeń). Nie jest wszakże niczym złym, jeśli
motywem jest korzyść własna firmy, a efektem zadowolenie klienta, chociaż byłoby idealnie, gdyby
obie te przesłanki współwystępowały, a efekty kierowania się nimi były zbieżne.
Z ankiet wynika, że badane firmy postrzegają klienta jako nabywcę produktu, w niektórych
przypadkach wskazując, że jest on źródłem rekomendacji firmy, a w jednym przypadku, precyzując to
jeszcze wyraźniej, iż klient jest „najważniejszą wartością i głównym interesariuszem firmy” (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.).
Wyrazem troski o klienta jest istnienie w firmach specjalnej jednostki zajmującej się obsługą
klientów (taką jednostkę ma większość badanych firm) oraz zapewnienie możliwości kontaktowania
się klienta z przedsiębiorstwem, którego produkty nabywa lub z którego usług bezpośrednio korzysta; we wszystkich badanych firmach klient może kontaktować się osobiście, telefonicznie i poprzez
Internet; dodatkowo w dwóch firmach (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Philips Lighting Poland S.A.) możliwy jest całodobowy kontakt za pomocą bezpłatnej linii telefonicznej.
Informacje zawarte w ankietach dają wyraz odpowiedzialnemu traktowaniu przez firmy skarg
klientów. W większości firm skarga klienta jest przyjmowana jako sygnał, że któraś z funkcji organizacji nie jest wypełniana prawidłowo, jedna firma (GlaxoSmithKline) informuje, iż „skarga klienta
jest podstawą do wnikliwej analizy jej przyczyn i do przeprowadzenia działań korygujących, gdy potwierdzona zostaje jej zasadność”. Zwraca się jednak uwagę na to, że skargi często mają charakter
52
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Por. zamieszczoną w rozdziale 3 tabelę 1.
Podobna sytuacja występuje w wielu innych dziedzinach, zwłaszcza w relacjach z dostawcami, w dziedzinie
ochrony środowiska, a także w dziedzinie zatrudnienia.
Por. rozdział 1 tego Raportu, przypis 13.
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emocjonalny i nie są bezpośrednio związane z oceną produktu (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A., Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu).
Większość firm odpowiada na skargi klientów (tylko jedna oświadczyła, że nie udziela odpowiedzi), zaś w żadnym wypadku czas udzielenia odpowiedzi nie przekracza 30 dni, większość odpowiedzi
jest udzielana w okresie do 14 dni.
W relacjach z klientami ciekawie przedstawia się działalność, którą można określić jako edukowanie konsumentów. Tutaj interesujące odpowiedzi przysłały 4 firmy: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Philips Lighting Poland S.A., Wrigley Poland Sp. z o.o., Żabka Polska S.A. Ich formą są
ogłoszenia i reklamy w prasie specjalistycznej i niespecjalistycznej, w radiu i w telewizji, informacje
umieszczane na produktach lub ulotki informacyjne dołączone do produktów, a także własne gazetki
promocyjne i specjalne programy edukacyjne. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że tylko w dwóch przypadkach (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. i Wrigley Poland Sp. z o.o.) firmy umieszczają dodatkowe informacje na opakowaniach produktów, wykraczające poza te, które są określone przepisami prawa (chodzi np. o zalecenie wyrzucenia opakowania w formie spłaszczonej).
Na zakończenie charakterystyki relacji z klientami warto zwrócić uwagę na kontakty firm z instytucjami i organizacjami konsumenckimi (np. z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
Tutaj nie uzyskaliśmy pozytywnych odpowiedzi na pytanie czy wymienione jednostki zwracały się do
badanych firm w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów oraz praktyk ograniczających
konkurencję (w ciągu badanych pięciu lat podano nam informację o jednym takim przypadku). Być
może ta sytuacja wynika z faktu, iż ułatwione są (jak podano poprzednio) bezpośrednie kontakty
klientów z firmami. Również znikoma jest liczba przypadków, w których badane firmy konsultowały
się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub z innymi organizacjami konsumenckimi.
W badanym okresie były to tylko dwa przypadki.
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6. CSR W RELACJACH Z OTOCZENIEM
PRODUKCYJNO-USŁUGOWYM
Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach z otoczeniem produkcyjno-usługowym, tj. z dostawcami, odbiorcami, kooperantami, jest zróżnicowana, ponieważ wiąże się z przedmiotem i charakterem kontaktów z partnerami biznesowymi, a kontakty te są różne, zależne od rodzaju działalności. Stąd zapotrzebowanie na surowce, materiały, półprodukty, usługi też jest różne i ma wielorakie
aspekty. Podobnie wszakże jak w poprzednim obszarze badania (relacje z klientami), społeczną odpowiedzialność biznesu można wyartykułować za pomocą pewnego zbioru ogólnych zasad odnoszących się do zdecydowanej większości przypadków. Zbiór ten zawiera zasady postępowania wobec
partnerów biznesowych obejmujące:
– staranne dobieranie partnerów (w tym: właściwe prowadzenie procedur przetargowych),
– realizowanie zobowiązań wobec partnerów,
– przeciwdziałanie korupcji i innym przejawom patologii w kontaktach z otoczeniem.
Podobnie jak w poprzednim zagadnieniu (relacji z klientami) możemy tu mieć do czynienia z li tylko przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa (co kwalifikuje dany podmiot gospodarczy jako
firmę rzetelną, sumienną) lub z uwzględnianiem dodatkowych, dobrowolnie przyjmowanych kodeksów etycznych i reguł postępowania z partnerami (co interpretujemy jako wyraz społecznej odpowiedzialności sensu stricto).
Analogiczne rozróżnienie postępowania polegającego tylko na przestrzeganiu przepisów prawa od
szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu może występować też w relacjach z konkurentami, kiedy ogólne zasady odnoszą się do uczciwej konkurencji i kultury biznesowej (czystej
gry rynkowej), a zasady CSR są szczególnymi przejawami wzajemnej życzliwości i poszanowania.
Uprzedzając dalsze uwagi, należy zaznaczyć, że informacje w tym zakresie są bardzo skromne i nie
dają podstawy do uogólnień.
Wyniki ankiet dowodzą, że badane firmy doceniają znaczenie otoczenia produkcyjno-usługowego
i przypisują odpowiednią wagę do właściwych relacji w tym obszarze. Wszystkie badane firmy informują o współpracy z innymi podmiotami, a współpraca ta obejmuje:
– wspólny udział w targach i innych imprezach handlowych (7 wskazań na 9 badanych przypadków),
– wspólną realizację zadań społecznych i kulturalnych (7 wskazań),
– wspólny marketing, reklamy, promocje (6 wskazań).
W mniejszym stopniu występuje współpraca w zakresie badań i rozwoju oraz wspólnej realizacji
zadań z zakresu ochrony środowiska i ekologii (po 5 wskazań), a jeszcze w mniejszym stopniu wspólne prowadzenie akcji o problematyce społecznej (4 wskazania) i wspólne akcje mające na celu edukację konsumentów (3 wskazania).
Z reguły współpraca ta jest sformalizowana (umowy, porozumienia), ale zdarzają się przypadki
współpracy niesformalizowanej, okazjonalnej.
Współpraca z partnerami biznesowymi jest – jak można przypuszczać – oparta na pewnych zasadach, lecz zbyt mało udzielono informacji, aby głębiej przeanalizować ten problem. Charakterystyczne jednak jest, że firmy, które udzieliły informacji o współpracy z otoczeniem, jako naczelną zasadę
współpracy wymieniły dążenie do dostarczania wyrobów wysokiej jakości o właściwych cechach.
Dość wysoko usytuowano również takie zasady, jak: zachowanie jednakowych standardów biznesowych we wszystkich krajach działalności firmy oraz wspólne rozwiązywanie konfliktów i problemów.
Bardzo nisko oceniono natomiast terminowość realizowania płatności jako zasadę kształtującą
współpracę (5 lub 6 pozycja w skali 6-punktowej).
Z ankiet można wysunąć dość charakterystyczne (chociaż pośrednie) wnioski o doborze partnerów biznesowych badanych firm.
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Badane firmy, charakteryzując swoich dostawców, zaznaczają, że nie stwierdzają u nich takich zjawisk patologicznych, jak: stosowanie „brudnych technologii”, łamanie przepisów ochrony środowiska, zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy i dyskryminacja w miejscu
pracy ze względu na płeć, religię, pochodzenie, przynależność do związków zawodowych (lecz są tu
pojedyncze wyjątki). Generalnie firmy nie stwierdzają u swych dostawców łamania praw człowieka,
w tym zatrudniania dzieci. Wskazywane są jednak pojedyncze przypadki (określone jako rzadkie) korupcji i stosowania przymusowej pracy. Powyższe dane dowodzą naszym zdaniem, że badane firmy
w doborze dostawców kierują się zasadami CSR55.
Jeśli chodzi o dobór odbiorców, to wyniki ankiet nie dają tak jednoznacznej oceny, chociaż w przypadku podawania informacji (w wielu miejscach nie ma danych) nasuwają się również wnioski pozytywne.
W problematyce relacji badanych przez nas podmiotów z otoczeniem produkcyjno-usługowym
bardzo ważna wydaje się sprawa oddziaływania na otoczenie nie tylko w biernym ujęciu tego procesu,
tj. w formie wykluczania tych partnerów biznesowych, którzy nie przestrzegają przyjętych zasad etyki
gospodarczej, nie przestrzegają przepisów prawa np. z dziedziny ochrony środowiska, ochrony praw
zwierząt itd., lecz również, a może przede wszystkim, w ujęciu czynnym CSR, wyrażającym się różnymi działaniami na rzecz rozwoju swych kontrahentów. Niestety, tutaj uzyskane informacje nie są obszerne. Możemy jednak podać jako przykładowe działania takie przedsięwzięcia badanych firm w stosunku do ich dostawców, jak:
– zwrócenie uwagi kierownictwu dostawczej firmy na określony problem z obszaru zjawisk patologicznych (Man Star Trucks & Buses Polska Sp. z o.o., Philips Lighting Poland S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Żabka Polska S.A.) i propozycje pomocy w rozwiązaniu problemu (Philips Lighting
Poland S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o.),
– uzależnienie dalszej współpracy od zaprzestania stosowania niewłaściwych praktyk (Man Star
Trucks & Buses Polska Sp. z o.o., Philips Lighting Poland S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
Żabka Polska S.A.).
Również w przypadku zaobserwowania negatywnych zjawisk u odbiorców badane firmy podejmują określone kroki, ale informacje o tym nie są udostępnione; podały je tylko dwie firmy (Philips
Lighting Poland S.A., Żabka Polska S.A.).
W relacjach badanych firm z ich kontrahentami biznesowymi spore miejsce zajmuje problematyka pomocy i wspierania kontrahentów. Znaczna część badanej grupy stwierdza, że prowadzi
działania wspierające swoich kontrahentów i że najczęściej są to szkolenia pracowników, doradztwo
w zakresie produkcji, dystrybucji i kontroli jakości. Rzadziej występuje pomoc w postaci wdrożenia
systemów wspomagania zarządzania i logistyki oraz dostarczania wartości niematerialnych i prawnych, np. projektów znaków handlowych. Niewielką pozycję zajmuje przekazywanie technologii produkcji, w tym patentów i licencji.
Pomoc kontrahentom w zakresie współpracy technologicznej jest formą wspierania dyfuzji innowacji w najszerszym ujęciu, tj. z uwzględnieniem tzw. efektu spillover. Dyfuzja taka może być realizowana czterema kanałami:
– przepływami ogólnodostępnej wiedzy publicznej, w stosunku do której przedsiębiorstwo nie ma
praw własności wyłączających inne podmioty z użytkowania danego zasobu wiedzy,
– przepływami tzw. wiedzy prywatnej, tj. zasobów wiedzy, które mogą być chronione patentami, licencjami lub tajemnicą handlową,
– przepływami maszyn i urządzeń, zawierającymi w sobie określony zasób wiedzy, koniecznej do ich
wytworzenia,
– przepływami pracowników, dysponujących daną wiedzą.
55
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Na zasady doboru dostawców zwrócono już uwagę w poprzednim badaniu, dotyczącym jednej z omawianych
tu firm, a mianowicie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu; por. T. Stryjakiewicz (red.),
Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A
w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004, s. 24–38.

Badane firmy deklarują pomoc dla kontrahentów poprzez przekazywanie części zebranej przez nie
wiedzy. Najczęściej deklarowana jest chęć do przekazania kontrahentom wiedzy publicznej, która
może przepływać podczas szkoleń, skierowanych do pracowników współpracujących firm (6 wskazań), doradztwa dla kontrahentów (5 wskazań) oraz pomocy przy wdrożeniu systemów wspomagania
zarządzania (5 wskazań). Przepływy wiedzy prywatnej są mniej rozpowszechnioną formą deklarowanej pomocy – do przekazania elementów technologii produkcji (w tym również chronionych patentami lub licencjami) są skłonne 3 firmy (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Wielkopolska Izba
Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu oraz Man Star Trucks & Buses). Pięć firm deklaruje wspomaganie kontrahentów własnymi zasobami niematerialnymi i prawnymi. Cztery przedsiębiorstwa podają,
że przekazują kontrahentom maszyny i urządzenia, ale brakuje danych o stanie zaawansowania technologicznego przekazywanych zasobów.
Efekt spillover jest zazwyczaj skoncentrowany lokalnie, gdyż większość kontrahentów znajduje się
w geograficznej bliskości56. W grupie badanych firm deklarowana współpraca technologiczna jest jednak bardziej intensywna w odniesieniu do kraju (24 wskazania) niż regionu (16 wskazań). Należy
zwrócić uwagę, że analizowane firmy nie traktują dyfuzji innowacji do kontrahentów jako elementu
CSR, gdyż wśród przyczyn udzielania pomocy kontrahentom dominują takie, które zwiększają efektywność działania samego przedsiębiorstwa. Na przykład przyczyny takie jak zwiększenie jakości dostarczanych przez kontrahentów produktów czy usług, zapewnienie z ich strony terminowości dostaw oraz przystosowanie odbiorców i dostawców do standardów pracy badanego przedsiębiorstwa
zostały uznane za istotne lub bardzo istotne przez wszystkie firmy biorące udział w badaniu57. Z kolei
przyczyny wskazujące na społeczną odpowiedzialność biznesu, czyli „wkład w rozwój regionu” oraz
„wspomożenie kontrahenta” były określane jako „bez znaczenia”. Pozytywnym wyjątkiem są tutaj
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu i Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o.,
z tym, że wspomaganie efektu spillover jest elementem działalności statutowej tych przedsiębiorstw.
Również nieliczne są przypadki pomocy finansowej; tylko dwie firmy (Man Star Trucks & Buses
Polska Sp. z o.o., Żabka Polska S.A.) podają, że stosują takie formy pomocy, jak utrzymywanie możliwie krótkich terminów płatności i wypłacanie zaliczek lub płatność z góry na prośbę dostawców. Pojawiają się ponadto jeszcze inne formy wsparcia względem dostawców, takie jak pomoc w znalezieniu
innych kontrahentów (Man Star Trucks & Buses Polska Sp. z o.o., Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Żabka Polska S.A.). Kryteria przyznawania pomocy nie są w ankietach
szczegółowo omówione. Pojedyncze przypadki wskazują, że pomoc dotyczy przedsiębiorstw z własnej grupy kapitałowej objętych programem partnerskim, przedsiębiorstw, z którymi współpraca ma
formę kontraktów długoterminowych oraz kontrahentów strategicznych lub których produkcja ma
kluczowe znaczenie dla działalności danej firmy.
Współpraca badanych firm z organizacjami i instytucjami otoczenia biznesu przyjmuje takie
formy, jak: organizowanie przedsięwzięć dedykowanych, ogólna wymiana doświadczeń podczas konferencji naukowych i współpracy ze środowiskiem naukowym regionu oraz finansowanie bezpośrednie, tj. sponsoring czy mecenat.
Do przedsięwzięć dedykowanych w latach 2005–2007 można zaliczyć:
– wymianę żarówek w 60 placówkach edukacyjnych regionu pilskiego, podjętą przez Philips Lightning Poland S.A. w ramach działania Sustainability,
– wypracowanie wytycznych dotyczących zasad współpracy między środowiskiem lekarzy a przemysłem farmaceutycznymi oraz wydanie broszury z tymi wytycznymi przez GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską oraz Konfederacją Pracodawców Polskich.
Kolejnym zasługującym na uwagę rodzajem działalności jest współpraca z uczelniami wyższymi
regionu. Powiązań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami i szkołami wyższymi jest wiele i większość nie ma charakteru CSR. Przedsiębiorstwa, szczególnie większe korporacje, chcą być obecne
56
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Por. np. Keller W., Are International R&D Spillovers Trade Related? Analyzing Spillovers Among Randomly Matched
Partners, University of Wisconsin, Madison, WI, 1996.
Co ciekawe, żadna z firm, poza Philips Lighting Poland S.A., nie uważa niskiego standardu pracy kontrahentów za czynnik ograniczający działanie przedsiębiorstwa.
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w świadomości studentów uczelni, którzy są ich potencjalnymi pracownikami oraz konsumentami
ich produktów i usług.
Do działań społecznie odpowiedzialnych należy zaliczyć współpracę z uczelniami, która nie
przekłada się na bezpośrednie korzyści dla przedsiębiorstwa. Powiązania takie koncentrują się wokół
wspomagania przepływu wiedzy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami i przyjmują najczęściej
spotykane formy wspólnego organizowania konferencji naukowych oraz prowadzenia badań. Stopień, w jakim działania takie są przejawem CSR, a nie działalności biznesowej, zależy od kompatybilności zasobów wiedzy zgromadzonych w przedsiębiorstwach i uczelniach. Im mniejsze możliwości
wykorzystania w praktyce wiedzy akademickiej, tym w większym wymiarze współorganizowanie badań i konferencji można określić jako CSR. Słaba transmisja wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw i odwrotnie jest często wspominaną bolączką polskiej gospodarki, ale podobnie ocenia się to zjawisko na
całym świecie, również w najlepszych pod tym względem Stanach Zjednoczonych.
Korzyści odczuwalne w regionie tej formy CSR obejmują: 1) wspomożenie finansowe uczelni, co
powinno przełożyć się na zwiększenie jakości kształcenia; 2) rozwój kadry akademickiej regionu, korzystającej z wiedzy zgromadzonej w przedsiębiorstwach; 3) zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego studentów uczelni (podczas praktyk i staży studenckich, które często towarzyszą rozwojowi
współpracy badawczej), co przekłada się na zwiększenie atrakcyjności uczelni oraz regionu wśród
ogółu studiujących; 4) przepływ wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw oznaczający wspomaganie rozwoju pracowników, a więc kapitału ludzkiego w regionie.
Współpraca w zakresie organizowania konferencji naukowych jest realizowana przez 4 z badanych
firm (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Nikel Technology Park Poznań Sp. z o.o. oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o.), z których najbardziej aktywną firmą jest GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Celem udziału w konferencjach jest
wymiana doświadczeń (tzn. zarówno zdobywanie nowych doświadczeń, jak i przekazywanie swoich)
oraz, wskazywana przez GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., edukacja lekarzy. Jednak – jak wynika z ankiety – firmy rzadko spożytkowują korzyści z organizowania konferencji w szerszym zakresie,
na ogół dostrzegają tu głównie efekt marketingowy.
Analizowana grupa firm jest zadowolona ze współpracy ze środowiskiem naukowym regionu.
Współpraca ta jednak stosunkowo rzadko jest głęboka i owocuje np. podjęciem wspólnych z uczelniami projektów badawczych. Zdecydowanym liderem jest w tej kategorii Volkswagen, który w latach
2004–2007 podjął 30 projektów z uczelniami wyższymi. Aktywnymi uczestnikami takich projektów
są również GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. oraz Żabka Polska S.A. Warto zauważyć, że te
dwie ostatnie firmy podejmują wszystkie (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.) lub większość
(Żabka Polska S.A.) badań z własnej inicjatywy. W przypadku Volskwagena Poznań Sp. z o.o. uczelnie są również inicjatorem projektów.
Do działalności sponsoringowej przyznaje się 6 przedsiębiorstw. Przeciętne kwoty przeznaczane na
sponsoring wynoszą 100 tys. złotych rocznie. Firmom szczególnie zależy na uzyskaniu opinii przedsiębiorstwa dbającego o region, odpowiedzialnego społecznie i przyjaznego młodzieży, a raczej nie zależy
lub zdecydowanie nie zależy na świadczeniu zwrotnym za sponsoring w postaci reklamy. W ramach
sponsoringu odpowiedzialnego społecznie firmy są znacznie bardziej skłonne sfinansować prorozwojowe potrzeby szkół i uczelni wyższych, takie jak olimpiady, konkursy wiedzy, wyrównanie szans w dostępie do zdobyczy techniki, niż typowe potrzeby podejmowane z pobudek charytatywnych.
Innym wartym uwagi rodzajem działalności w ramach CSR w zakresie innowacyjności jest wspomaganie działania nowych firm zaawansowanych technologicznie („start-upów”).
Pomoc najczęściej przyjmuje postać subsydiów bezpośrednich. Do podstawowych form celowych
subsydiów badawczych zalicza się: dofinansowanie laboratoriów i instytucji badawczych, granty badawcze, udział w kosztach prac badawczo-rozwojowych, gwarancje kredytowe. Subsydia mogą być wypłacane ex ante – przed podjęciem działań badawczych, lub ex post – po opracowaniu innowacji. Druga metoda
jest intuicyjnie korzystniejsza z punktu widzenia subsydiującego, gdyż subsydia ex ante nie muszą stymulować zwiększonego wysiłku badawczego – zazwyczaj nie ma obowiązku ich zwrotu w przypadku
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niepowodzenia. Niemniej takie subsydia są częściej spotykane, ponieważ wiele podmiotów badawczych
nie zdołałoby zebrać w inny sposób kwot potrzebnych do zainicjowania prac badawczych.
Przedsiębiorstwa, chcące realizować taką formę CSR, funkcjonują w stosunku do wspieranych
podmiotów jak instytucje okołobiznesowe, tj. nie konkurują ze wspieranymi podmiotami. Celowa rezygnacja z konkurowania może mieć miejsce wtedy, kiedy subsydiowanego podmiotu nie uważa się
za konkurenta – np. w sytuacji, gdy jest niewielki, ubogi w zasoby inne niż kapitał ludzki i, przede
wszystkim, nowo powstały. Takie podmioty określane są jako tzw. start-upy.
Wspierane firmy typu start-up mogą działać w tej samej lub innej branży niż subsydiujący. Druga
możliwość pojawia się zazwyczaj w przypadku, kiedy w otoczeniu znajduje się jedno dominujące
przedsiębiorstwo, najczęściej eksploatujące lokalne zasoby surowcowe. Bardziej naturalne jest jednak
wspieranie start-upów z tej samej branży. Subsydiującemu łatwiej jest ocenić potencjalną zyskowność
wspieranego projektu, a jego autor może liczyć także na pomoc pozafinansową. Ważny jest tu wymiar
regionalny tych relacji; z punktu widzenia regionu wspomaganie rozwoju firm typu start-up w tej samej branży, co subsydiujący, jest również korzystne, gdyż oznacza pogłębienie przewagi konkurencyjnej regionu58.
Wspomaganie firm typu start-up jest zaawansowaną formą działalności społecznie odpowiedzialnej. Analizowane firmy w zdecydowanej większości nie dostrzegają konieczności prowadzenia takich
działań. Cztery podmioty (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Nickel Technology Park Poznań
Sp. z o.o., Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Żabka Polska S.A.) oferują wsparcie w przypadku, gdyby osoba z zewnątrz, mająca ciekawy i innowacyjny pomysł, zgłosiła się z prośbą
o pomoc. Bezpośrednie wsparcie w formie pomocy finansowej, organizacyjnej, technicznej czy lokalowej proponują organizacje, dla których taka działalność jest przewidziana statutowo (Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o., Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu). Pozostałe podmioty są skłonne podjąć współpracę ze firmą start-up. Deklaracje podjęcia współpracy niekoniecznie
jednak mają charakter działania społecznie odpowiedzialnego, gdyż przedsiębiorstwa są zainteresowane skorzystaniem z owego innowacyjnego pomysłu bardziej niż nastawione na wspomożenie wynalazcy czy kapitału ludzkiego w regionie.
Należy podkreślić, że głównym powodem nieudzielenia wsparcia jest zazwyczaj brak systemowego
rozwiązania umożliwiającego pomoc w takich przypadkach. Niektóre z analizowanych firm są podmiotami zależnymi od central położonych poza regionem lub poza granicami kraju i nie są w stanie
udzielać wsparcia firmom start-up bez wytycznych z centrali.
Interesujące jest, że w odróżnieniu od oczekiwań wobec sponsorowanych szkół, w ramach świadczenia zwrotnego za udzieloną pomoc, przedsiębiorstwom szczególnie zależałoby na rozpowszechnianiu informacji o uzyskanym wsparciu przez firmy start-up.
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Możliwości i chęci subsydiującego do realizowania CSR oznaczają, że obszar działania jest zyskowny, a więc
istnieje przewaga konkurencyjna regionu w danej branży.
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7. CSR w otoczeniu publicznym
W oczekiwaniach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w otoczeniu publicznym na
czoło wysuwa się pozytywne oddziaływanie na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców. Występują tu takie sprawy, jak:
– lepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie oświaty, kultury, wychowania,
– poprawa stanu zdrowotności,
– lepsze warunki spędzania czasu wolnego,
– ogólny wzrost poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa.
Przeprowadzone badania pokazują, że firmy wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Wprawdzie
relacje firm z otoczeniem publicznym są liczne, zróżnicowane i złożone, lecz ich przedmiot mieści się
głównie w sferze szkolnictwa, kultury, ochrony zdrowia, sportu. Ilustruje to tabela 7.1, w której
przedstawiono ważniejsze przedsięwzięcia z dziedziny szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury, sportu
zrealizowane (sfinansowane lub dofinansowane) w latach 2004–2007 przez Członków Klubu Partnera AE w Poznaniu.
Ten kierunek działań potwierdzają też wyrażone przez firmy chęci dofinansowania szkół. Dotyczą
one w większości przypadków wyposażenia laboratoriów, sal komputerowych, a także dofinansowania lektoratów i dodatkowych przedsięwzięć dydaktycznych. Zamierzenia takie zgłaszają firmy: Man
Accounting Center Sp. z o.o., Man Star Trucks & Buses Polska Sp. z o.o., Philips Lighting Poland S.A.,
Wrigley Poland Sp. z o.o., Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
W obszarze CSR coraz wyraźniej ujawnia się sfera nauki, bezpieczeństwa publicznego, wychowania obywatelskiego. Szczególnie ważne w naszej ocenie są te działalności CSR, które wykraczają
poza bieżące potrzeby i dotyczą przedsięwzięć rozwojowych w dziedzinie jakości życia. Chodzi
więc o takie zagadnienia, jak: kształtowanie postaw społecznych odpowiadających z jednej strony
światowemu postępowi cywilizacyjnemu i procesom globalizacji (aktywność, przedsiębiorczość),
a z drugiej wyrażających troskę i respekt dla wartości lokalnych (postawy obywatelskie, regionalizm).
Wyrazem działań badanych firm są tutaj przedsięwzięcia:
– w obszarze nauki: konferencja „Internet płaszczyzną globalizacji handlu” i konferencja „Współczesna neuroetatyka” oraz otwarte warsztaty z robotyki; przedsięwzięcia zorganizowane przez Nickel
Technology Park Poznań Sp. z o.o.;
– w obszarze szkolnictwa wyższego: doposażenie bazy gabinetowej studiów inżynierskich i doposażenie bazy dydaktycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile, doposażenie Instytutu
Politechnicznego, zrealizowane przez Philips Lighting Poland S.A.
W sprawach CSR duże znaczenie ma działanie na rzecz grup społecznych zagrożonych marginalizacją w ogólnym postępie społeczno-gospodarczym, a w tym:
– ułatwianie adaptacji osiągnięć wiedzy i postępu technicznego we wszelkich grupach społecznych
i przeciwdziałanie odrzuceniu cywilizacyjnemu grup szczególnie zagrożonych marginalizacją,
– wspomaganie szans życiowych młodzieży ze środowisk społecznych wymagających wsparcia ze
względu na ubóstwo i inne elementy nierówności społecznych.
Ankiety dostarczają przykładów działań w rodzaju wsparcia domów dziecka, jak np. przekazanie
komputerów i drukarek do domu dziecka przez firmę Man Star Trucks & Buses Polska Sp. z o.o. oraz
zorganizowanie imprezy „Bieg po schodach” (Turmlauf) ze zbiórką pieniędzy na rzecz domu dziecka
przez firmę Man Accounting Center Sp. z o.o. Wymienić tu również można skłonność do przedsięwzięć socjalnych w rodzaju dożywiania dzieci (firma Volkswagen Sp. z o.o. i Philips Lighting Poland
S.A.) oraz dofinansowanie wycieczek szkolnych (firma Wrigley Poland Sp. z o.o.).
Firmy traktują powyższy sponsoring jako wyraz zaangażowania w sprawy regionu. Część firm deklaruje, iż dąży do uzyskania opinii przedsiębiorstwa dbającego o region, przyjaznego młodzieży, a część
dodatkowo oczekuje prezentacji reklam skierowanych do osób z zewnątrz, np. na budynku szkoły.
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Tabela 7.1. Ważniejsze przedsięwzięcia z dziedziny szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury i sportu
sfinansowane lub dofinansowane w latach 2004–2007
Nazwa i bliższa charakterystyka przedsięwzięcia oraz jego
Uwagi
instytucjonalny beneficjent
Volkswagen Darowizna na cele kultu religijnego – renowacja organów
kościelnych; rektor kościoła N.M.P w Poznaniu
Poznań
Sponsorowanie widowiska teatralno-muzycznego „Czerwiec
Sp. z o.o.
1956”; Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
Malta w Poznaniu
Sponsorowanie koncertu Piotra Rubika „Tu es Petrus”; Fundacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu
GlaxoSmith- Centra Naukowo-Społeczne GSK w Poznaniu i w Krakowie.
Kline Phar- W obszarze działalności bezpłatna edukacja prozdrowotna
maceuticals lokalnej społeczności oraz specjalistów. Dziesiątki specjaliS.A.
stycznych szkoleń dla lekarzy. Ponadto stałe programy edukacyjne, np. „Lato z GSK”, warsztaty pamięci dla seniorów,
warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
Klub Świadomego Rodzica
Program „STOP rakowi szyjki macicy”. Program realizo- Za zaangażowanie w profilaktykę
wany we współpracy z Polskim Towarzystwem Ginekologicz- raka szyjki macicy firma GSK
otrzymała tytuły: Przyjaciela Polnym, Stowarzyszeniem „Kwiat Kobiecości”,
skiej Ginekologii (Polskie TowarzyStowarzyszeniem „Amazonki”, Fundacją Psychoonkologii
„Ogród Nadziei”. Cel programu – podniesienie świadomości stwo Ginekologiczne), Wielkiego
kobiet na temat ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy Edukatora (Stowarzyszenie
oraz sposobów profilaktyki poprzez szczepienia i regularne Dziennikarzy dla Zdrowia), Przyjaciela Fundacji Psychoonkologii
wykonywanie badań cytologicznych.
„Ogród Nadziei”
Program „Mam haka na raka”. Program realizowany we
współpracy ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich, Pol- Jest to pierwsza tego typu inicjaskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Polskiej Unii Onko- tywa; realizacja kolejnych edycji
logii, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Akademii przewidziana jest na kilka najMedycznych. Cel programu – promowanie zasad profilaktyki bliższych lat
nowotworowej, a poprzez aktywizowanie młodzieży – dotarcie Ocenia się, że program przyczynił
do dorosłej części polskiego społeczeństwa
się do znacznego spadku zachoProgram „Żółty Tydzień”. Program realizowany we
rowalności na WZW typu B. Akwspółpracy ze Stowarzyszeniem Osób Żyjących z Uszkocja została nagrodzona tytułem
dzoną Wątrobą „Życie po przeszczepie”, Polskim Towarzy„Dobrych Praktyk”
stwem Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskim Program jest realizowany w formie
Towarzystwem Hepatologicznym, Polskim Towarzystwem spotkań edukacyjnych z ekspertaOświaty Zdrowotnej. Cel programu – profilaktyka wiruso- mi i w postaci wydawania biulewych zapaleń wątroby typu A i B
tynu informacyjnego. Są też
Program „Mamo, masz wybór”. Cel programu – edukacja organizowane obozy rehabilitarodziców na temat możliwości szerokiej ochrony dzieci przed cyjne dla dzieci i młodzieży oraz
najgroźniejszymi chorobami zakaźnymi, przy jednoczesnym konkurs plastyczno-literacki
zaoszczędzeniu cierpień niemowląt
Program „Przejmij kontrolę – wygraj z astmą”. Program
realizowany we współpracy z Towarzystwem Zwalczania Chorób
Alergicznych, Kołem Pomocy Dzieciom z Alergią,
Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci Chorych na Astmę i Choroby
Płuc. Cel programu – łamanie stereotypów związanych z chorobą
i uświadamianie, że chory na astmę może żyć aktywnie.
Firma

Wybudowanie pomnika kryptologów w Poznaniu.
Nickel
Technology Sponsoring na rzecz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Park Poznań Nauk
Sp. z o.o.

Źródło: jak w tabeli 3.1.
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Beneficjentami w relacjach firm z otoczeniem są wszelkiego rodzaju zbiorowości społeczne oraz
instytucje i organizacje. Szczególne znaczenie mają tu jednostki administracji publicznej (w tym samorządowej). Dużą rolę odgrywają stowarzyszenia i organizacje pozarządowe (por. informacje zawarte w podanej poprzednio tabeli 7.1).
Podstawowe formy CSR brane tu pod uwagę to mecenat, sponsoring, działania filantropijne
i partycypacja przedsiębiorstw w wydatkach publicznych (zwłaszcza samorządu terytorialnego) w wymienionych dziedzinach.
Szczególnie ważny wydaje się tu „efekt sumaryczny” CSR w postaci rozwoju kapitału społecznego. Jak wiadomo, kapitał ludzki jest indywidualną cechą jednostki, zaś kapitał społeczny zawiera
się w relacjach jednostki z innymi ludźmi lub jest ich konsekwencją. Ekonomiści wiążą kapitał
59
społeczny z efektami zewnętrznymi istniejących sieci interakcji . Obecnie przyjmuje się, że „kapitał
społeczny jest szczególnie istotny dla rozwoju regionalnego..., ułatwia kooperację wewnątrz grup
oraz korporacji międzynarodowych, rozszerza zdolności kolektywnego działania dla osiągnięcia wzajemnych korzyści, wzmacnia kolektywny proces uczenia się i stanowi kluczowy element dyfuzji
i transformacji wiedzy, które to procesy mają istotne znaczenie dla innowacyjności i konkurencyjności”60. Kapitał społeczny pełni też dużą rolę wewnątrz firmy61.
Podsumowując powyższe uwagi, należy stwierdzić, że społeczna odpowiedzialność biznesu w otoczeniu publicznym ma wielorakie znaczenie. Nawet jeśli nie jest generowana przez wymienione wyżej
przesłanki długofalowego rozwoju społecznego, to stanowi ważne bieżące wsparcie rozwoju wielu
dziedzin, które w warunkach gospodarki rynkowej w państwach o nie najwyższym jeszcze potencjale
gospodarczym (a Polska do nich należy) spotykają się z dużymi trudnościami wynikającymi z ograniczonych środków finansowych. Omawiane wsparcie, będące wyrazem „dobrego serca”, stanowi też
wyraz tego, iż przedsiębiorstwo czuje się obywatelem określonego otoczenia terytorialnego (miasta,
regionu) i troszczy się o dobro tego otoczenia.
Wiąże się z tym dodatkowy, ale ważny efekt. Chodzi o przenikanie określonych pozytywnych
zachowań, o ich upowszechnienie czy naśladownictwo (często związane z dążeniem do uzyskiwania przewag konkurencyjnych). Właśnie to, co można by nazwać „efektem demonstracji CSR”, ma dla
otoczenia znaczenie zasadnicze, ponieważ generuje wpływ działalności jednych firm na inne. Zachodzi to w wielu obszarach CSR, ale w obszarze otoczenia publicznego wydaje się szczególnie spektakularne.
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M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Centrum
Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 11.
A. Kukliński, O nowym modelu polityki regionalnej – artykuł dyskusyjny, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 4(14),
2003, s. 9–10.
Por. B. Łopaciuk-Gonczaryk, Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników, „Gospodarka Narodowa” nr 1–2, 2008.
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8. CSR W OBSZARZE ZATRUDNIENIA
Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie w sferze zatrudnienia to takie przedsiębiorstwo, które angażuje się w wypracowanie określonych procedur dotyczących polityki personalnej, a zwłaszcza
poszczególnych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, tj. w procesie rekrutacji i selekcji, motywowania, przede wszystkim zaś nagradzania i karania, oceniania i zwalniania pracowników. Za przejaw
działań odpowiedzialnych społecznie uznaje się więc sytuację istnienia procedury rekrutacji, opartej
na merytorycznych kryteriach, eliminującej zjawisko nepotyzmu, a proces selekcji rzeczywiście,
w odwołaniu do posiadanej wiedzy i kompetencji osób dokonujących oceny na tyle, na ile jest to możliwe, jest pozbawiony subiektywnych elementów. Zgodnie z realizowanymi w ramach społecznej odpowiedzialności działaniami, nowo przyjęci do pracy pracownicy stają się aktywnymi uczestnikami
procesu adaptacji społeczno-zawodowej, pozwalającej im przystosować się do nowego miejsca pracy.
Motywowanie do pracy w takim przedsiębiorstwie, opracowywanie i kreowanie systemów motywacji, odwołuje się do jasnych, porównywalnych kryteriów. Istnienie elementów określonych decyzji
kadrowych sprawia, że nawet decyzje najmniej popularne są przez pracowników akceptowane. Podobnie procedura oceniania, nawiązująca do jakościowych i ilościowych kryteriów, i procedura wartościowania pracy prowadzi do opracowania „sprawiedliwego” płacowego i pozapłacowego systemu
wynagradzania. Rozpatrując działania odpowiedzialne społecznie, trudno byłoby pominąć rolę partycypacji decyzyjnej, która niezależnie od zajmowanego przez pracownika stanowiska jest ściśle
związana z poczuciem odpowiedzialności nie tylko za własne stanowisko pracy, ale także za wkład
w rozwój społeczności. W tym miejscu trzeba też podkreślić rangę nastawienia przedsiębiorstwa na
rozwój i uczenie się zatrudnionych w nim pracowników, wspieranie szeroko rozumianej polityki zarządzania wiedzą. Również sposób rozstawania się z pracownikami, niezależnie od tego czy dotyczy
zwolnień jednostkowych czy grupowych, jest wykładnikiem działań społecznie odpowiedzialnych.
W nawiązaniu do powyższych założeń przedmiotem badania CSR w obszarze zatrudnienia odnośnie do 9 wymienionych na wstępie firm były następujące sprawy: strategie zarządzania zasobami ludzkimi, planowanie zatrudnienia, rekrutacja, selekcja, uznawanie podmiotowości pracowników, adaptacja społeczno-zawodowa, system motywacji, wynagrodzenia, awansowanie, ocenianie pracowników,
partycypacja decyzyjna, nastawienie organizacji do uczenia się pracowników, wreszcie realizowana
procedura zwalniania.
Pierwszym z analizowanych aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze zatrudnienia było funkcjonowanie procedury rekrutacji pracowników, założono bowiem, że rekrutacja
i selekcja pracowników stanowi jeden z fundamentalnych elementów strategii zarządzania zasobami
ludzkimi. Prawidłowość przebiegu procesu rekrutacji zapewnia wysoką jakość przebiegu pozostałych
elementów procesu kadrowego i realizację misji i poszczególnych celów taktycznych i operacyjnych
przedsiębiorstwa.
Społeczna odpowiedzialność biznesu analizowana pod kątem zatrudnienia powinna przejawiać się
zatem już na etapie planowania kadr oraz rekrutacji i selekcji pracowników. Okazało się, że firmy bardzo poważnie podchodzą do tematu planowania i zatrudniania pracowników, ponadto dbałość ta odbierana jest przez nie w kategoriach pozytywnej wartości. Należy podkreślić, że wszystkie badane
firmy wskazały na występowanie 4 podstawowych elementów charakteryzujących procedurę rekrutacji pracowników, wśród których znajduje się planowanie zatrudnienia, oparcie rekrutacji na sprawiedliwych i dostosowanych do opisu stanowiska pracy merytorycznych kryteriach, niezwłoczne informowanie kandydatów o osiągniętych wynikach, jak również o podjętych decyzjach personalnych. Te
cztery elementy można uznać za jeden ze standardów CSR w obszarze zatrudnienia, nie tylko pożądanych, ale także w pełni i przez wszystkie firmy realizowanych.
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Niewątpliwie istotnym aspektem zatrudniania pracowników jest ustalanie warunków pracy i płacy
już na etapie rekrutacji wraz z późniejszym wywiązywaniem się przedsiębiorstw z poczynionych
z pracownikiem ustaleń. Dotrzymywanie wcześniejszych ustaleń staje się bowiem podstawowym
gwarantem dalszego funkcjonowania pracownika w przedsiębiorstwie, dostarcza poczucia bezpieczeństwa, ukierunkowuje oczekiwania pracownika wobec przedsiębiorstwa i podtrzymuje warunki kontraktu psychologicznego62. Okazało się, że w zdecydowanej większości badanych firm warunki pracy
i płacy są zawsze dotrzymywane. Dotrzymuje wcześniej poczynionych ustaleń 8 firm: Volkswagen Poznań, Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A., Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o., Man Star
Trucks & Buses i Man Accounting Center Sp. z o.o., Philips Lighting Poland S.A., Wrigley Poland Sp.
z o.o. oraz Żabka Polska S.A.
Należy sądzić, że jest to wyrazem wzrastającej świadomości uczestniczących w badaniu firm w zakresie polityki zatrudnienia, dowodzi również tego, że firmy rozumieją rangę problemu, co może
mieć miejsce tylko w warunkach rzetelnie realizowanych i uzgadnianych wzajemnie powinnościach
pracownika wobec firmy i firmy wobec pracownika. Z innych badań wiadomo, że firmy coraz częściej
doceniają znaczenie zasobów ludzkich, które można utrzymać i rozwijać jedynie poprzez oparte na
sprawiedliwych, merytorycznych kryteriach postępowanie rekrutacyjne i pełne szacunku traktowanie
partnerów negocjujących na rynku pracy63.
Strategia zatrudniania w badanych firmach uwzględnia również troskę o pracownika
w okresie jego adaptacji społeczno-zawodowej. Celem adaptacji zawodowej jest zapoznanie pracownika z organizacją i przygotowanie go do właściwego pełnienia roli zawodowej oraz ułatwienie
i skrócenie okresu przystosowania się do pracy (startu zawodowego). W sytuacji kiedy przedsiębiorstwo troszczy się o przebieg adaptacji społeczno-zawodowej nowo przyjmowanych pracowników istnieje zdecydowanie większe prawdopodobieństwo, że pracownicy ci prędzej i skuteczniej zaangażują się
i włączą nie tylko w wykonywanie podstawowych swych obowiązków zawodowych, ale także w podejmowanie szeregu inicjatyw służących realizacji strategii firmy i zintegrują z zespołem pracowniczym.
Dla potrzeb przeprowadzonego badania założono, że realizacja procesu adaptacji społeczno-zawodowej może obejmować: przydzielanie mentora nowo zatrudnionym pracownikom, bieżącą analizę pracy w początkowym okresie zatrudnienia, wraz z konstruktywną informacją zwrotną, ogólne nastawienie do udzielania wsparcia nowo przyjętym pracownikom oraz respektowanie wartości uznawanych
przez nowych pracowników. Analiza tej kategorii napawa optymizmem, bowiem okazało się, że we
wszystkich firmach (Wrigley Poland Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Philips Lighting Poland S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Żabka Polska
S.A., Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o., Man Star Trucks & Buses i Man Accounting Center
Sp. z o.o.) proces adaptacji występuje i w zdecydowanej większości obejmuje wszystkie cztery elementy właściwe adaptacji społeczno-zawodowej. Tylko jedna z firm wykluczyła ostatni z elementów,
jakim jest respektowanie wartości uznawanych przez nowo przyjętych pracowników.
Podobnie jak w przypadku procesu rekrutacji tak pozytywny stan rzeczy może być efektem postępu
w zakresie kształtowania postaw wobec nowo przyjętych pracowników, przełamywania stereotypów
„rzucania na głęboką wodę”, jak również świadomości wzrastających szans dla swojej firmy, jeśli uda
jej się zatrudnić i utrzymać wartościowych pracowników.
W sytuacji, gdy istnieje rynek pracobiorcy, właściciele firm muszą szukać sposobów na zatrzymanie
pracowników. Co wydaje się szczególnie godne uwagi, wiele narzędzi systemu motywacji, które do tej
pory funkcjonowały jedynie w sferze postulatów, pracownicy zaczynają traktować jako niezbędne
w pracy, mieszczące się niejako w standardzie tegoż systemu. Ponadto od kilku lat widać wyraźną tendencję do zmniejszania się znaczenia samego wynagrodzenia w pracy. Innymi słowy, pracownicy chcą
nie tylko dobrze zarabiać, ale także być doceniani i mieć możliwość rozwoju zawodowego, awansu.
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Według S. Borkowskiej, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004 – kontrakt psychologiczny oznacza
niepisaną umowę między jednostką i organizacją, która dotyczy wzajemnych oczekiwań w zakresie realizowanych obowiązków i warunków pracy.
Por. E. Kowalczyk, Człowiek na rynku pracy, w: J. Stankiewicz (red.), Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim
we współczesnych organizacjach, PWN, Warszawa 2008, s. 174–182.

Analizując firmy pod kątem stosowanego przez nie systemu motywacji , uwzględniono ich podział, którego ideę wyraża rycina 8.1.
Na lewym biegunie znajdują się te przedsiębiorstwa, które informują pracowników o założeniach
stanowiących podstawy systemu motywacyjnego w organizacji; preferują zgodne współdziałanie
i awansowanie pracowników w oparciu o sprawiedliwe kryteria. Na prawym zaś te, które tych zasad
nie wdrażają. Jak wykazały przeprowadzone badania, w grupie firm odpowiedzialnych społecznie
w obszarze motywowania znalazły się: Wrigley Poland Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Wielkopolska
Izba Przemysłowo-Handlowa, Philips Lighting Poland S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
Żabka Polska S.A., a więc razem 6 firm. Drugi biegun jest zatem znacznie mniej liczny.
W przedsiębiorstwach tworzących zbiór aspołecznie odpowiedzialnych w aspekcie motywowania
dochodzić może do sytuacji, w których decyzje mniej popularne są przez pracowników nieakceptowane lub akceptowane warunkowo. Godny podkreślenia jest też fakt istnienia w większości badanych
podmiotów systemu motywacyjnego opartego na czytelnych i jasno sformułowanych kryteriach. Sytuacja ta nie wystąpiła tylko w jednej z badanych firm, natomiast zaakcentowane są inne elementy pozytywnie charakteryzujące system motywacji. Na tej podstawie można stwierdzić, iż istnienie systemu motywacji pracowników w oparciu o jasne, przejrzyste założenia można uznać za jeden ze
standardów CSR w obszarze zatrudnienia w badanych jednostkach.
Uzyskane dane generalnie mają optymistyczny wydźwięk, wskazują bowiem na pozytywne elementy systemu motywacyjnego, poprzez jego skonstruowanie w oparciu o czytelne i jasno sformułowane kryteria. Można jednak równocześnie wyciągnąć wniosek o potrzebie dalszego doskonalenia
systemu. Okazuje się bowiem, że tylko firma Wrigley Poland Sp. z o.o. posiada system motywacyjny,
który można uznać za wzorcowy ze względu na jego komplementarność.
Oceniając system motywacji stosowany w badanych firmach, brano pod uwagę kilka kryteriów.
Wśród nich istotnym, obok oparcia systemu motywacji na jasnych, przejrzystych założeniach, było
samo informowanie pracowników o funkcjonowaniu systemu motywacyjnego. Okazało się, że w większości (7) przedsiębiorstw obowiązuje taki stan rzeczy (Wrigley Poland Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, GSK, Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o., Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
Philips Lighting Poland oraz Żabka Polska S.A.).
Kolejnym zagadnieniem związanym z systemem motywacji jest awansowanie pracowników
w oparciu o sprawiedliwe kryteria – takie podejście ma miejsce w 8 firmach. We wszystkich firmach podlegających badaniu występuje kultura organizacyjna nastawiona na współpracę, jak również
wzrost poziomu kompetencji wywołany podnoszeniem poziomu kwalifikacji. Nieco mniej optymi64

Ryc. 8.1. Rozkład przedsiębiorstw pod względem urzeczywistniania idei CSR w motywowaniu
pracowników
Źródło: opracowanie własne.
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Pod względem etymologicznym motywacja jest ściśle powiązana z energią, pobudzaniem do działania. Motywacja do pracy jest natomiast procesem, który aktywizuje zachowanie i sprawia, że przez dłuższy okres jednostka pragnie indywidualnie zaspokajać swoje potrzeby poprzez osiąganie i realizację zadań
organizacyjnych, związanych z wykonywaną pracą (G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania, ZCO, Zielona
Góra 2003 i K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1984, s. 316).
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stycznie wypadło w badanych firmach uznawanie przykładu osobistego kierownika (6 przypadków).
Niepokojem napawać może jednak spostrzeżenie, że podmiotowość pracowników uznawana jest
(według danych zawartych w ankiecie) tylko w połowie badanych jednostek, a przecież podmiotowość ta stanowi kluczowy aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze zatrudnienia.
Oceniając stopień znajomości istniejącego systemu motywacji przez pracowników, uwzględniono takie czynniki, jak awansowanie pracowników w oparciu o zespół kryteriów (awansowanie osób
niepełnosprawnych, obcokrajowców, osób, które ukończyły 50 rok życia, oraz awansowanie kobiet).
Jak wynikało z deklaracji uczestników badania, w firmach nie występują problemy z awansowaniem osób, które ukończyły 50 rok życia oraz obcokrajowców, co można uznać za istotny pozytywny
przejaw społecznie odpowiedzialnych działań w zakresie motywowania pracowników do efektywnej
aktywności. W tym ostatnim aspekcie postulaty społecznej odpowiedzialności biznesu spełniają:
Wrigley Poland Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Man Star Trucks & Buses).
Na podkreślenie zasługuje, że wszystkie badane firmy awansują kobiety na równi z mężczyznami,
a więc można uznać, że w zakresie rozwoju zawodowego kobiety mają równe szanse jak mężczyźni.
W dziedzinie troski o równy status kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwie zaangażowanie wykazują:
Wrigley Poland Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Philips
Lighting Poland S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Nickel Technology Park Poznań
Sp. z o.o., Man Star Trucks & Buses. Podobnie korzystnie kształtuje się poziom dobrowolnego
działania na rzecz równego traktowania obcokrajowców i niepełnosprawnych, zatrudnionych w ankietowanych firmach. Wszystko to wskazuje, że zdecydowana większość podmiotów objętych badaniem to organizacje społecznie odpowiedzialne w aspekcie zatrudnienia.
Analizując aspekt awansów pracowniczych, zwrócono szczególnie uwagę na świadomość pracowników odnośnie do kryteriów awansowania przez wszystkich pracowników, jak również przez
pracowników zainteresowanych awansowaniem stanowiskowym. Uwzględniając fakt, że tylko 4 firmy podawały wskazania pozytywne w sprawie posiadania przez pracowników wiedzy na temat kryteriów awansów płacowych i stanowiskowych (Wrigley Poland Sp z o.o.,Volkswagen Poznań, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Philips Lighting Poland S.A.), można uznać, że istnieje potrzeba
zwrócenia większej uwagi na ten aspekt CSR w obszarze zatrudnienia.
Lepiej sytuacja kształtuje się w dziedzinie uzyskiwania przez pracowników podwyżek płac oraz
przydzielania dodatkowych premii i nagród. Wszystkie firmy podlegające badaniu uważają, że kryteria określające ten zakres są sprawiedliwe, choć tylko część z nich podkreśla znaczenie dokładania
wszelkich starań do:
– oparcia systemu motywowania na jasnych przejrzystych założeniach,
– informowania pracowników o funkcjonowaniu systemu motywacyjnego,
– awansowania pracowników w oparciu o sprawiedliwe kryteria,
– nastawienia na współpracę,
– nastawienia na wzrost poziomu kompetencji poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji,
– uznawania przykładu osobistego kierownika,
– uznawania podmiotowości pracownika.
Należą tu firmy: Wrigley Poland Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A., Nickel Technology Park Poznań Sp. z.o.o. Philips Lighting Poland S.A., jak również Żabka Polska S.A.
Analiza danych w zakresie rodzaju funkcjonującego systemu wynagrodzeń pozwoliła zaobserwować występowanie kafeteryjnego systemu wynagrodzeń w Wrigley Poland Sp. z o.o. System ten
zakłada, że w zależności od decyzji pracownika, część jego wynagrodzenia może być wypłacana w formie pieniężnej (pracownik ma możliwość wyboru), pozostała część może składać się z niematerialnych elementów wynagrodzenia, tj. pokrywanie kosztów leczenia pracownika i jego rodziny, zagwarantowanego pakietu szkoleń, na które pracownicy deklarują zapotrzebowanie, dofinansowania do
wypoczynku, zakupu karnetów do klubu fitness itp. Jednoczesne funkcjonowanie obu systemów motywowania: płacowego i pozapłacowego niematerialnego, który w praktyce może sprowadzać się do orga-
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nizowania spotkań integracyjnych, wyjazdów motywujących (incentive travels), szkoleń, na które pracownicy deklarują zapotrzebowanie, występuje w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Jednym z najważniejszych zadań każdej organizacji, jak też każdego menedżera w obszarze polityki
personalnej jest ocena pracy podległego mu personelu. Bez sprawnie funkcjonującego systemu
oceny trudno efektywnie motywować pracowników, kierować ich rozwojem, ustalać cele i kontrolować ich realizację. Oceny okresowe umożliwiają powiązanie celów organizacji z zadaniami i sposobem działania pracowników. W wielu organizacjach wykorzystywane są również do kształtowania
wysokości i struktury wynagrodzeń. Niewątpliwie system ocen okresowych pracowników jest znaczącym narzędziem w kształtowaniu prawidłowych relacji pracowniczych, a w szczególności w płaszczyźnie pracownik – przełożony, pracownik – pracownik i pracownik – klient, a także czynnikiem motywującym do pracy, pozwalającym skorygować popełniane błędy i przyczyniającym się do wzrostu
satysfakcji z wykonywanych zadań, toteż trudno bagatelizować jego znaczenie w odniesieniu do
społecznej odpowiedzialności biznesu w sferze zatrudnienia. W kwestionariuszu omawianych tu badań umieszczono pytania dotyczące okresowych ocen pracowników. Chodziło o ustalenie:
– czy i w jakim stopniu pracownicy posiadają wiedzę na temat tego, za co są oceniani,
– czy w momencie niezgodzenia się z postawioną oceną mogą odwołać się i ewentualnie wpłynąć na
jej zmianę.
W większości przypadków (Wrigley Poland Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu oraz Philips Lighting Poland S.A., Man Accounting) badane firmy wskazywały na fakt posiadania doskonałej wiedzy zatrudnionych pracowników
na temat obszaru podlegającego ocenie, a w pozostałych udzielono odpowiedzi „zazwyczaj wiedzą”.
Odpowiedzi na drugie z pytań pozwalają na stwierdzenie istnienia wpływu ocenianego pracownika na
ocenę. Jedynie 2 firmy wskazały na niewystępowanie tej praktyki w przedsiębiorstwie. Przy pozytywnej ocenie istniejącej sytuacji, warto wszakże rozważyć dalszy rozwój stosowanych rozwiązań, np.
uwzględnić oceny okresowe pracowników w oparciu o metodę 360 stopni65, obejmującą nie tylko
ocenę bezpośredniego przełożonego, ale także ocenę współpracowników, klientów, jak również samoocenę dokonaną przez pracownika. Dzięki takiej metodzie przełożeni mają szansę na poznanie
szerszego kontekstu funkcjonowania pracownika w swojej firmie, opinii pracownika na temat wykonywanej pracy i przyczyn jego ewentualnych niepowodzeń.
Kształcenie i rozwój personelu66 są coraz bardziej doceniane przez nowoczesne przedsiębiorstwa. Pracownicy są szkoleni i kształceni w zakresie umiejętności menedżerskich, nadzoru, komunikacji, umiejętności specjalistycznych i profesjonalnych, stylu kierowania, technik administracyjnych,
nowych metod i procedur pracy, relacji z klientami. Troska o rozwój zawodowy pracowników w procesie zarządzania wiedzą staje się działaniem tak oczywistym, że wręcz banalne byłoby przytaczanie w
tym miejscu korzyści, jakie może odnieść przedsiębiorstwo i sam pracownik. Mimo pojawiającego się
zróżnicowania, w przeważającej liczbie badanych firm imperatyw ten jest znany i wdrażany do praktyki.
Ważna, chociaż w niewielkim stopniu rozpoznana w literaturze i stosowana w praktyce zarządzania, jest problematyka zarządzania talentami. Zestawienie badanych firm, które deklarują duże zaangażowanie w omawiane kwestie, przedstawiono w tabeli 8.1.
Zróżnicowanie pomiędzy firmami jest widoczne w dobrowolnym zaangażowaniu na rzecz pozyskiwania i rozwoju talentów zarówno w organizacji, jak i poza nią. W 4 firmach zarządza się talentami
pracowników, w 3 występuje dodatkowo oddziaływanie na rozwój talentów osób spoza firmy. Ponadto jedna firma znajduje się obecnie na etapie wdrażania kompleksowego systemu do zarządzania ta-
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Por. A. Gick, B. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999, s. 154–188.
Jak pisze M. Kostera, Strategia personalna, PWE, Warszawa 1999, s.44, kształcenie i rozwój personelu, to „proces uzupełniania przez pracowników wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na aktualnym stanowisku
pracy oraz stwarzanie możliwości dodatkowego rozwoju, umiejętności i kompetencji pod kątem awansu, przesunięcia lub
zmiany organizacyjne”. Zatem kształcenie i rozwój sprzyja poszerzeniu horyzontów pracownika, rozwijaniu
cech osobowości, takich jak innowacyjność i przedsiębiorczość, a także zaspokojeniu potrzeby samorealizacji pracownika (forma wynagrodzenia).
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Tabela 8.1. Oddziaływanie na talenty
Działanie na rzecz rozwoju
talentów w organizacji

Działanie na rzecz rozwoju
talentów poza organizacją

Wrigley Poland Sp. z o.o.

tak

nie

Volkswagen Poznań

tak

tak

Philips Lighting Poland S.A.

tak

tak

GK GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

tak

tak

Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o

tak

tak

Nazwa przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne.

lentami. W naszej opinii, stan ten może wskazywać na ustawiczny wzrost natężenia postrzegania organizacji i jej otoczenia, jako obszarów o charakterze sieciowym67.
We wszystkich badanych firmach troska o rozwój pracowników przejawia się w udzielaniu pomocy
pracownikom w uzupełnianiu wykształcenia, choć w zależności od firmy działanie to przybiera zróżnicowaną postać. I tak w 8 przypadkach w firmie udziela się pomocy materialnej (Wrigley Poland Sp.
z o.o., Volkswagen Poznań, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Nickel Technology Park Poznań
Sp. z o.o, Man Star Trucks & Buses, Man Accounting Center Sp. z o.o., Philips Lighting Poland S.A.,
Żabka Polska S.A.), zaś dodatkowych urlopów szkoleniowych udziela 6 z nich, w tym Wielkopolska
Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu. Jedną z form wspierania rozwoju zawodowego jest również organizacja pracy w taki sposób, aby nie kolidowała z zajęciami dydaktycznymi. 6 firm z wyżej
wymienionych praktykuje tę formę. W przeważającej większości badane firmy wskazywały również
na fakt dodatkowego premiowania osób, które wzbogacają swoje umiejętności, chociaż praktyka ta
przybiera zróżnicowane formy: w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, Philips
Lighting Poland S.A. oraz Man Accounting Center Sp. z o.o. osoby te otrzymują podwyżkę płac lub nagrodę pieniężną; w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej organizuje się specjalne spotkania,
którym towarzyszy odpowiednia ceremonia; w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. i Żabka Polska
S.A. pracownik może liczyć na dodatkowe gratyfikacje, jeśli jego wykształcenie jest zgodne z potrzebami firmy; w pozostałych firmach nie ma na tę okoliczność specjalnych procedur postępowania.
Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka wszystkie organy społeczeństwa – w tym również firmy i cały sektor działalności gospodarczej – zobowiązane są do ochrony i promowania praw
człowieka. Firmy mają obowiązek chronić interesy, zdrowie i bezpieczeństwo oraz prawa człowieka
pracowników i osób im podlegających, partnerów biznesowych, współpracowników i podwykonawców, a także społeczności, w których działają. Deklaracja ta zmierza również do wspierania prawa
pracowników, wyrażającego się w wolności wyrażania opinii, pokojowego zgromadzania się i stowarzyszania (łącznie z prawem do tworzenia niezależnych związków zawodowych). Urzeczywistnianie
idei społecznie odpowiedzialnego biznesu w odniesieniu do wspierania w przedsiębiorstwach działania organizacji związkowych w badanych firmach kształtuje się w sposób zróżnicowany. 4 organizacje (Volkswagen Poznań, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Man Star Trucks & Buses, Philips
Lighting Poland S.A.) posiadają związki zawodowe. W 5 organizacjach (Philips Lighting Poland S.A.,
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Man Star Trucks & Buses, Wrigley Poland Sp. z o.o., Żabka
Polska S.A.) zarząd powołał Radę Pracowników. Ponadto badane firmy wskazywały także na inne organizacje, których zadaniem jest dbanie o respektowanie praw i interesów pracowników. Wśród nich
znalazł się Społeczny Inspektorat Pracy i Europejskie Forum Konsultacji z Pracownikami.
Poziom partycypacji decyzyjnej wiąże się z tymi koncepcjami zarządzania, które odwołują się do
przedsiębiorczości i kreatywności pracowników, takimi jak zarządzanie zmianami, zarządzanie jakością czy koncepcja organizacji opartej na wiedzy. Wśród badanych firm można zaobserwować wysoki
poziom partycypacji decyzyjnych zatrudnianych przez nie pracowników. Partycypacja decyzyjna w badanych firmach charakteryzuje się przede wszystkim możliwością wywierania wpływu pracowników
67
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na podejmowanie decyzji, jak również wywierania wpływu na decyzje przedsiębiorstwa przez kierowników operacyjnych oraz osoby o wysokim poziomie merytorycznych kompetencji. Z takim stwierdzeniem zgadzają się: Wrigley Poland Sp. z o.o., Volkswagen Poznań, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Man Star Trucks & Buses, Man
Accounting Center Sp. z o.o., Philips Lighting Poland S.A., Żabka Polska S.A. Najmniej popularnym
podejściem jest partycypacja decyzyjna, zakładająca możliwość wywierania wpływu na decyzje firmy
przez związki zawodowe, choć w większości przypadków firmy, w których działają związki zawodowe, to dopuszczają. Niemal wszystkie firmy określają partycypację decyzyjną jako troskę o dobro
wszystkich interesariuszy. Docenia się też zgłaszanie pomysłów i inicjatyw przez pracowników na
specjalnie organizowanych w tym celu spotkaniach z pracownikami (8 firm). Popularne jest również
zgłaszanie sugestii bezpośrednio do kierownika, któremu podlega pracownik.
Zjawiskiem niekorzystnie wpływającym na skalę urzeczywistniania idei CSR w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa jest proces derekrutacji personelu. Derekrutacja personelu
to proces zmniejszania zatrudnienia na danych stanowiskach pracy, w obrębie poszczególnych komórek organizacyjnych, a także w całej organizacji68. W badanych firmach proces ten – jak wynika z ankiet – jest w niewielkim stopniu rozpoznany i realizowany w praktyce. Sytuacja ta może być spowodowana szeregiem czynników o charakterze ekonomicznym, organizacyjnym i społecznym. Także
badania poziomu rotacji pracowników pozwalają stwierdzić niekorzystny wpływ derekrutacji na skalę
urzeczywistniania idei CSR. Okazało się, że tylko w jednej firmie w kolejnych latach malał współczynnik wyrażony procentową relacją całkowitej liczby przyjęć do pracy w danym okresie w stosunku do
całkowitej liczby zwolnień z pracy w tymże czasie. Analiza powodów rozwiązywania umowy o pracę
przez dotychczasowych pracowników pokazała, że najistotniejszym czynnikiem jest zbyt niska płaca
w stosunku do oferowanych na rynku (ten czynnik wskazały 4 firmy) oraz brak możliwości rozwoju
i awansu (3 wskazania). Żadna z firm nie wskazywała złych warunków pracy czy też przekraczania dopuszczalnego przez przepisy czasu pracy.
Ważnym aspektem procesu zwolnień pracowników jest poprzedzenie aktu zwolnienia rozmową
oraz przekazanie rzetelnej informacji o powodach zwolnienia. Okazuje się, że w każdej z badanych
firm jest to stosowane. Ponadto 5 z badanych firm (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Man Star
Trucks & Buses, Philips Lighting Poland S.A., Wrigley Poland Sp. z o.o., Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu) zawsze stara się brać pod uwagę indywidualną sytuację życiową
pracownika. W wyjątkowych przypadkach rozważa się sytuację rodzinną zwalnianego w Volkswagen
Poznań oraz Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o.
Inną formą troski o pracowników w momencie zwalniania jest rekomendacja, jakiej może udzielić
przedsiębiorstwo zwalnianym grupowo pracownikom. Z badań ankietowych wynika, że pracownicy
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. mogą liczyć na uzyskanie takiej rekomendacji, podobnie jak
pracownicy Philips Lighting Poland S.A. Firmy te ponadto oferują pracownikom w miarę swoich możliwości pomoc w znalezieniu pracy. Pracownicy zwalniani w ramach tzw. zwolnień indywidualnych
mogą również liczyć na rekomendację ze strony firmy. Ma to miejsce w firmach Volkswagen Poznań,
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o, Wielkopolska Izba
Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Philips Lighting Poland S.A., Man Accounting Center Sp. z o.o.,
Żabka Polska S.A. Ponadto 3 z nich (Man Accounting Center Sp. z o.o., Philips Lighting Poland oraz
Żabka Polska S.A.) dodatkowo oferują pomoc w znalezieniu pracy, a także dostęp do komputera
w przedsiębiorstwie, po to, aby pracownicy mogli korzystać z elektronicznych ogłoszeń o pracy, a także by mogli przygotować sobie dokumenty rekrutacyjne.
W sumie wyniki badań pokazują, że świadomość roli CSR w obszarze zatrudnienia wśród badanych firm jest stosunkowo wysoka. Świadczy o tym fakt dużej liczby odpowiedzi pozytywnych przy
ocenie większości rozpatrywanych kategorii. Weryfikacji tej ogólnej oceny może służyć wskaźnik nazwany przez nas indeksem stopnia społecznej odpowiedzialności w obszarze zatrudnienia,
a wyrażający stopień zaawansowania realizacji CSR w tej dziedzinie w poszczególnych firmach. Wyli68
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czono go poprzez zsumowanie ilości zaobserwowanych elementów świadczących o realizacji CSR
w poszczególnych firmach i odniesienie otrzymanej sumy do wszystkich możliwych elementów CSR
w omawianym obszarze, a następnie dokonano klasyfikacji poziomu realizacji CSR według poniższej
zasady:
– poziom bardzo niski – mniej niż 20% realizowanych elementów CSR,
– poziom niski – realizacja w granicach 20–40%,
– poziom średni – realizacja w granicach 41–60%,
– poziom wysoki – realizacja w granicach 61–80%,
– poziom bardzo wysoki – realizacja powyżej 80%.
Za organizacje społecznie odpowiedzialne w obszarze zatrudnienia uznano finalnie te firmy,
w których łączny indeks społecznej odpowiedzialności CSR kształtował się co najmniej na poziomie
średnim, a więc przekroczył wartość 41%. Okazało się, że średni poziom wdrożenia społecznej odpowiedzialności w obszarze zatrudnienia prezentowało 5 z przebadanych organizacji. Poziom wysoki
miały 4 organizacje (Volkswagen Poznań, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Philips Lighting
Poland oraz Man Accounting Center Sp. z o.o.). Żadna z badanych organizacji nie osiągnęła łącznego
indeksu powyżej 81%. Oznacza to, naszym zdaniem, że w żadnej z badanych firm nie stosuje się kompleksowych rozwiązań w omawianym obszarze, stosowane są natomiast wybrane elementy.
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9. CSR W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nakaz ochrony środowiska przyrodniczego jest jednym z czterech postulatów Global Compact
oraz stanowi element charakterystyki społecznej odpowiedzialności biznesu, która w ujęciu Zielonej
Księgi Komisji Europejskiej „jest w gruncie rzeczy koncepcją, wedle której przedsiębiorstwa dobro69
wolnie decydują się pomóc w stworzeniu lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska” . Można
zatem stwierdzić, że przedsiębiorstwa, które w ramach swojej strategii biznesowej oraz koncepcji
zarządzania nie uwzględniają praktyk służących dbałości o stan przyrody – nie spełniają kryteriów
przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. Kryteria te wymagają oczywiście, aby podejmowane
działania były zobowiązaniami dobrowolnymi, tzn. miały charakter przedsięwzięć wykraczających
poza obowiązujące wymagania prawne.
Zgodnie z zasadą trzech „E” (efektywności, ekonomiczności i etyczności działania), podejmowane
przez firmy inwestycje środowiskowe przynoszą bezpośrednie korzyści nie tylko środowisku przyrodniczemu. Ochrona dostępnych dziś i odtwarzanie już zniszczonych zasobów przyrody podnosi również jakość życia społecznego i tworzy klimat społecznego zaufania do działań biznesu. W konsekwencji wpływa pozytywnie na pozycję rynkową podejmujących te inwestycje przedsiębiorstw
i długookresowo zwiększa ich konkurencyjność.
Przeprowadzone badania wskazują, że firmy, o których mowa w naszym Raporcie, dostrzegają problemy środowiska przyrodniczego oraz że dbałość o jego stan jest dla nich wartością pozytywną.
W tym sensie przykłady uwzględnienia w tekstach misji postulatu ochrony zasobów przyrodniczych
(4 firmy) należy uznać za świadectwo wysokiego poziomu świadomości proekologicznej. Warto podkreślić, że 5 spośród badanych firm prowadzi również analizę jakości życia społeczności lokalnej pod
względem stanu zanieczyszczenia powietrza, jakości wód czy poziomu hałasu.
Niewątpliwie wymiernym efektem działań badanych firm na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego są konkretne inwestycje środowiskowe dokonane przez GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
S.A., tj.:
– likwidacja produkcji aerozoli na bazie freonów CFC, które niszczą warstwę ozonową, i zmiana
produkcji na nieszkodliwe związki typu HFC,
– usunięcie ok. 50 urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych z zawartością CFC (nakład 250 tys. zł)
oraz Philips Lighting Poland S.A.:
– budowa nowej trawiarni skrętek (nakład 17,7 mln zł).
Do inwestycji środowiskowych bezpośrednio sprzyjających zwiększeniu dochodowości i konkurencyjności przedsiębiorstw należą te, które prowadzą do redukcji kosztów związanych z poborem
energii, usuwaniem odpadów i usuwaniem skutków zanieczyszczeń środowiska. Z badań wynika, że
w ramach tych działań stosuje się:
– ograniczenie zużycia energii (5 firm),
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń (5 firm),
– minimalizację odpadów i recykling (7 firm).
Zagadnienie recyklingu rozpoznawano w badaniach w oddzielnym pytaniu. Okazuje się, że rozkład
odpowiedzi potwierdzających zakres, w jakim systemy recyklingu są realizowane, tj.:
– działań mających na celu minimalizację odpadów i zmniejszenie ich szkodliwości dla środowiska,
– projektowania dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych recyklingowi,
– projektowania dóbr w taki sposób, aby zarówno ich części składowe, jak i materiały, z których zostały wykonane, mogły być wykorzystane we wtórnym obiegu,
jest mniej więcej równomierny, natomiast działania we wszystkich zakresach prowadzą Volkswagen Poznań, Man Star Trucks & Buses oraz Philips Lighting Poland S.A.
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Na uwagę zasługuje to, że 7 spośród badanych firm uwzględnia aspekty środowiskowe w strategii
zarządzania na poziomie współpracy z dostawcami i kooperantami. Są również prowadzone wspólnie
z odbiorcami, podmiotami konkurencyjnymi oraz innymi firmami akcje o tematyce społecznej, w tym
dotyczącej ochrony środowiska (na ogół współpraca ta ma charakter sformalizowany – w tej formie
realizuje ją 6 firm). Co więcej, można zauważyć pewną formę monitoringu działań dostawców oraz
odbiorców w odniesieniu do zjawisk nagannych typu:
– stosowanie „brudnych” technologii,
– łamanie przepisów ochrony środowiska,
oraz podejmowanie stosownych interwencji, tj.:
– zwrócenie uwagi kierownictwu danej firmy,
– uzależnienie dalszej współpracy od zaprzestania stosowania tego typu praktyk,
– zaproponowanie pomocy w rozwiązaniu problemu,
natomiast rzadziej:
– zgłoszenie zaistniałej sytuacji odpowiednim organom (policja, inspekcja ochrony środowiska itp.),
– natychmiastowa rezygnacja ze współpracy.
Uwzględniając również to, że firmy podawały wskazanie negatywne dla odpowiedzi sugerującej, iż
nie należy podejmować żadnych działań, ponieważ są to wewnętrzne sprawy przedsiębiorstwa – można uznać, że uzyskane wyniki świadczą korzystnie na rzecz stopnia społecznej odpowiedzialności badanych firm w dziedzinie ekologii.
Niewątpliwie ważnym typem uwarunkowania działań biznesu na rzecz ochrony środowiska jest
charakter szerszych uregulowań i sposób funkcjonowania instytucji zewnętrznego otoczenia. W kwestionariuszu badań umieszczono pytanie dotyczące utrudnień przedsięwzięć proekologicznych rozumianych jako:
– brak kompleksowego programu ochrony środowiska w skali regionu,
– brak systemu łączenia przedsięwzięć ekologicznych różnych podmiotów w skali regionu,
– utrudnienia wynikające z metod działania urzędów administracji publicznej.
Można stwierdzić, że w przeważającej większości badane firmy wskazywały na brak tego typu utrudnień, co w pewnym sensie stanowi zakwestionowanie potocznych opinii, a jednocześnie wskazuje, że
firmy oceniają pozytywnie instytucjonalny kontekst prowadzonej działalności proekologicznej.
Zakres społecznych oczekiwań wobec inwestycji środowiskowych przedsiębiorstw ciągle się rozszerza. Rozpowszechnianie się wzorów etycznej konsumpcji powoduje, że wymagania w zakresie
dbałości o środowisko nie ograniczają się wyłącznie do jego ochrony w fazie wytwarzania dóbr, lecz
dotyczą także etapu konsumowania oraz zużycia dóbr. Stąd jednym z najbardziej rozpoznawalnych
świadectw społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa jest (obok znakowania społecznego) system ekoznakowania produktów. Niezależnie od kontrowersji wokół kryteriów przyznawania prawa
do umieszczania ekoznaków na produktach – oczekiwania konsumentów rosną i w konsekwencji
wzrasta zainteresowanie przedsiębiorstw uzyskaniem odnośnych praw.
Otrzymane wyniki badań ilustrujące zakres realizacji oczekiwań społecznych świadczą, że badane
firmy w dość jednak ograniczonym stopniu:
– stosują system oznaczania produktów ułatwiający ostatecznemu nabywcy segregację odpadów
(Man Star Trucks & Buses, Philips Lighting Poland S.A.),
– dysponują prawem do umieszczania na swoich produktach informacji bądź znaków graficznych
związanych z ochroną środowiska (w trzech zakresach posiada je Philips Lighting Poland S.A.),
– umieszczają dodatkowe informacje na opakowaniach produktów, wykraczające poza te, które są
określone przepisami prawa (Wrigley Poland Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.).
Z pewnością jednak zgodne z oczekiwaniami odpowiedzialnych społecznie konsumentów są konkretne działania firm, które:
– na wybranych opakowaniach stosują oznakowania o charakterze ekologicznym (Grupa Kapitałowa
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals informacja typu: kartonik należy wyrzucić w formie spłaszczonej, firma uwzględnia ekologiczne aspekty w gospodarce odpadami),
– podają informację o wpływie produktu na środowisko naturalne (Philips Lighting Poland S.A.).
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Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie to również takie, które podejmuje bądź angażuje się
w różnorodne formy działań proekologicznych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem biznesu. Ogromne znaczenie może mieć w tym względzie udział w lokalnych bądź ponadlokalnych
rządowych projektach na rzecz ochrony środowiska oraz współpraca z pozarządowymi organizacjami
zrzeszającymi obrońców przyrody, a także inicjowanie bądź wspomaganie programów edukacji ekologicznej adresowanej zwłaszcza do młodego pokolenia.
Świadectwem takich właśnie działań są przykłady stałej współpracy badanych firm z organizacjami ekologicznymi:
– udział w tworzeniu centrum edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju (Volkswagen Poznań),
– współpraca z Krajową Agencją Poszanowania Energii – opracowanie czterech projektów, których
celem jest promowanie rozwiązań ekologicznych (Philips Lighting Poland S.A.).
Jak wynika z badań, firmy angażują się również w sensie merytorycznym, organizacyjnym i finansowym w proekologiczną edukację dzieci i młodzieży (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. jako jedyna prowadzi tę działalność we wszystkich wymiarach). Godne podkreślenia jest również to, że
w 4 spośród badanych firm opracowano koncepcję rozwoju działalności firmy na rzecz ochrony środowiska, a 3 firmy śledzą potrzeby (programy) jednostek administracji publicznej w tym zakresie.
W refleksji etycznej podnoszącej wagę CSR w kształtowaniu się biznesu na miarę XXI wieku znana
jest teza, że poszerzanie się stanu świadomości społecznej na temat globalnego i lokalnego zagrożenia
ekologicznego spowoduje, że wiedza zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy o realizowanych
proekologicznych przedsięwzięciach przyczyni się spontanicznie do kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu, podniesie poziom zaufania społecznego do działań biznesu
i wprawdzie pośrednio, ale za to długookresowo wpłynie korzystnie na sytuację ekonomiczną firm
podejmujących inwestycje środowiskowe.
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10. SYNTEZA WYNIKÓW I WNIOSKI
Dokonanie syntezy wyników przedstawionych wyżej badań i sformułowanie na ich podstawie
wniosków jest zadaniem dość złożonym. Trzeba bowiem pamiętać, że badania dotyczyły tylko 9 podmiotów gospodarczych, co oczywiście nie pozwala na żadne uogólnienia, a nawet porównania. Nie
może więc wchodzić w rachubę generalizowanie spostrzeżeń, rangowanie podmiotów, identyfikowanie i klasyfikowanie determinantów, określanie prawidłowości itd. Z drugiej strony jednak faktem
jest, że badane podmioty to firmy duże, o silnej i ustabilizowanej pozycji na rynku, liczące się w swoich branżach i funkcjonujące w sposób, który można określić jako modelowy. Ich działalność w obszarze CSR też może być traktowana jako swego rodzaju wzorzec, który – w połączeniu z podstawami
teoretycznymi CSR – można by wskazywać do naśladowania i upowszechniania. Dlatego w poniższej
syntezie nie aspirujemy do uogólnień, lecz eksponujemy określone działania i szczególne przypadki,
które – jak sądzimy – zasługują na prezentację w celu ich spopularyzowania. Przy przedstawianiu pozytywnego obrazu CSR w badanych firmach staramy się także uwzględnić trudności i braki w obszarze
realizacji CSR, na które wskazały przeprowadzone badania, a których należałoby unikać w przyszłości.
Przyjęliśmy szeroką definicję CSR. Oznacza ona, że firma społecznie odpowiedzialna to taka, która
w ramach swojej działalności gospodarczej, nastawionej na wzrost i zysk, dobrowolnie przyjmuje na
siebie cele (obowiązki) prospołeczne wykraczające poza obowiązujące przepisy i uregulowania prawne
oraz dobrowolnie bierze odpowiedzialność za konsekwencje podjętych przedsięwzięć biznesowych, dotyczących praw interesariuszy.
Ponieważ społeczna odpowiedzialność biznesu związana jest z relacjami między przedsiębiorstwem i szeroko rozumianym społeczeństwem, w badaniu zastosowano podejście kompleksowe,
uwzględniając wszystkie niemal obszary, w których CSR może się przejawiać: otoczenie rynkowe i publiczne, sferę zatrudnienia, ochronę środowiska, relacje z inwestorami (ryc. 10.1). W obszarach tych
wzięto pod uwagę zarówno działania dobrowolnie podejmowane przez przedsiębiorstwa, jak i wynikające z przepisów prawa, przy czym tylko pierwsze mogą być formalnie zakwalifikowane jako działania społecznie odpowiedzialne. Włączenie do analizy obu rodzajów aktywności (dobrowolne/obligatoryjne) wynikało z przyjętego przez autorów założenia, że przestrzeganie określonych prawem
norm postępowania stanowi warunek konieczny dla uznania danego podmiotu za społecznie odpowiedzialny.
Z badań wynika, że analizowane firmy realizują zasady CSR we wszystkich zasadniczych obszarach działalności, które wskazywane są w ujęciach teoretycznych i omówieniach literaturowych CSR. Oto stwierdzone najbardziej charakterystyczne, a równocześnie powszechne
(występujące we wszystkich badanych firmach lub w zdecydowanej ich większości) formy
przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu:
1. Relacje z inwestorami70
• Pozytywnie zaznacza się polityka informacyjna firm; inwestorzy są na bieżąco informowani o sytuacji finansowej spółki.
• Właściwe jest zabezpieczenie interesów wszystkich właścicieli; jest to realizowane poprzez działalność rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, lecz wprowadzanie do tych organów członków niezależnych występuje sporadycznie.
2. Relacje z klientami
• W firmach istnieją wewnętrzne kodeksy postępowania, które dają wyraz podmiotowemu traktowaniu klientów.
70

Dotyczy firm mających charakter spółek kapitałowych.
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Ryc. 10.1. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu
Źródło: opracowanie A. Szczepkowska-Flis.
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• Stosowane są ogólne zasady dotyczące przestrzegania reguł dopuszczalnych form reklamy i promocji, przedstawiania właściwych informacji o swoich produktach, analizowania poziomu zadowolenia klientów z jakości produktów.
• W części firm istnieją specjalne jednostki zajmujące się obsługą klientów i realizowane są zadania
służące edukowaniu konsumentów.
3. Relacje z otoczeniem produkcyjno-usługowym
• W badanych firmach realizowane są następujące pryncypia postępowania wobec partnerów biznesowych:
– staranne dobieranie partnerów (z dążeniem do eliminowania kontrahentów nieprzestrzegających zasad ochrony środowiska lub w inny sposób obciążonych przejawami patologii
społecznej i gospodarczej),
– oddziaływanie na rozwój partnerów biznesowych (zwłaszcza doradztwo w zakresie produkcji
i analizy jakości).
• Realizowana jest współpraca firm z organizacjami i instytucjami otoczenia biznesu (organizowanie przedsięwzięć dedykowanych, ogólna wymiana doświadczeń podczas spotkań i konferencji,
inne formy wspierania dostawców, jak np. pomoc w znajdowaniu dalszych kontrahentów).
• Podejmowane są wspólne przedsięwzięcia z partnerami biznesowymi (dotyczy to wspólnych realizacji zadań społecznych i kulturalnych, zadań w zakresie ochrony środowiska, marketingu i reklamy, a także wspólnego udziału w targach i innych imprezach handlowych).
• Sporadycznie i w małym zakresie występuje wspomaganie działania nowych firm zaawansowanych technologicznie („start-up”). Badane jednostki w większości nie podkreślają znaczenia tej
formy działalności społecznie odpowiedzialnej.
4. Relacje z otoczeniem publicznym
• Społeczna odpowiedzialność badanych firm wyraża się tu szeroko zakrojoną działalnością w zakresie oświaty, kultury, poziomu zdrowia społeczeństwa, spędzania czasu wolnego i ogólnego rozwoju cywilizacyjnego (z reguły jest to udział lub wsparcie finansowe przedsięwzięć organizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i instytucje społeczne, ale występują także indywidualne działania filantropijne firm).
• Istnieje zaangażowana działalność na rzecz grup społecznych zagrożonych marginalizacją w ogólnym postępie społeczno-gospodarczym lub z różnych przyczyn dotkniętych trudnościami życiowymi (wspieranie domów dziecka, dożywianie dzieci z uboższych rodzin i organizowanie dla nich wypoczynku).
• Mecenat i sponsoring firmy traktują jako działalność „dobrego serca”, ale równocześnie przyjmują,
że jest to wyraz zaangażowania w sprawy lokalne i w rozwój regionu, a także stanowi dążenie do
uzyskania dobrej opinii o sobie w bliskim otoczeniu.
• Ma miejsce współpraca firm z jednostkami badawczymi i szkolnictwem. Nie jest to CSR sensu
stricto, ponieważ odnosi się bezpośrednio do korzyści ekonomicznych (wiąże się z projektami
technologicznymi i programami zatrudnienia firm), wpływa wszakże na ogólny postęp w regionie
i w kraju. Występuje tu wyraźny efekt marketingowy.
5. Relacje w obszarze zatrudnienia
• Badane firmy realizują szereg działań, które wynikając z właściwego postępowania w dziedzinie
zarządzania kadrami, mogą być również traktowane jako wyraz CSR w szerokim znaczeniu. Są to
następujące grupy działań:
– rekrutacja i adaptacja społeczno-zawodowa pracowników w przedsiębiorstwie (merytoryczne
kryteria zatrudnienia, niezwłoczne informowanie kandydatów o wynikach, przydzielanie mentora nowo zatrudnionym pracownikom, bieżąca analiza pracy w początkowym okresie zatrudnienia),
– motywowanie do efektywnej pracy (awansowanie pracowników w oparciu o jasne i sprawiedliwe kryteria, niedyskryminowanie pracowników ze względu na płeć, wiek, narodowość, nie-

51

pełnosprawność, przekazywanie pracownikom informacji o wynikach ocen, troska o dobre
zarządzanie talentami, docenianie znaczenia osobistego przykładu kierownika),
– partycypacja decyzyjna pracowników (akceptowanie rozwiązań, w których pracownicy mają
możliwość wywierania wpływu na decyzje, zwłaszcza w zarządzaniu zmianami, jakością i organizacją, przyjmowanie pomysłów i inicjatyw pracowników),
– derekrutacja i inne formy „wyjścia” pracowników z organizacji (poprzedzanie aktu zwolnienia
rozmową oraz przekazanie rzetelnej informacji o powodach zwolnienia, uwzględnianie sytuacji
życiowej pracownika, udzielanie rekomendacji pracownikom zwalnianym grupowo, pomoc
w znalezieniu nowej pracy poprzez udostępnienie komputera i ogłoszeń o pracy).
• Stosowane praktyki charakteryzują się szerokim zakresem i znaczną indywidualizacją rozwiązań.
Niezbędne wydaje się jednak ich doskonalenie w kierunku zapewnienia kompleksowości i większej komplementarności działań; obliczony dla firm tzw. indeks społecznej odpowiedzialności
w obszarze zatrudnienia, wyrażający relacje zbioru stosowanych w praktyce rozwiązań do zestawu
wszystkich możliwych rozwiązań, pokazał, że żadna z firm nie osiąga maksymalnego pułapu, chociaż wszystkie prezentują poziom powyżej średniego, a część ma wskaźnik określony jako wysoki.
6. Ochrona środowiska przyrodniczego
• Ochrona środowiska przyrodniczego jest doceniana przez badane firmy. Wyraża się to w formie:
– uwzględniania w zapisach misji firm postulatu ochrony zasobów przyrodniczych,
– podejmowania konkretnych inwestycji mających na celu ograniczenie zużycia energii, emisji zanieczyszczeń, minimalizacji odpadów i stosowanie recyklingu,
– stosowania swego rodzaju monitoringu działań kontrahentów w zakresie zachowywania przepisów ochrony środowiska i oddziaływania na partnerów biznesowych w kierunku dążenia do
zachowania zasad ochrony środowiska,
– uczestnictwa w przedsięwzięciach ekologicznych różnych podmiotów, a zwłaszcza samorządu
terytorialnego,
– stałej współpracy z organizacjami ekologicznymi.
Całościowa analiza w 9 badanych firmach nasuwa pewne spostrzeżenia, na podstawie których
można wysnuć wnioski odnośnie do dalszego rozwoju CSR.
A. Społeczna odpowiedzialność badanych firm wyraża się w działaniach, które występują we
wszystkich jednostkach i mają podobny charakter; jest to mecenat, sponsoring, wspomaganie działalności samorządu terytorialnego i instytucji samorządowych, najczęściej w obszarze szkolnictwa, kultury, opieki społecznej. Istnieją jednak działania, które wyraźnie wiążą się ze specyfiką branżową badanych firm; przykładami są przedsięwzięcia GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. na rzecz
podnoszenia stanu zdrowotności społeczeństwa, a także współdziałanie Nickel Technology Park Poznań ze środowiskiem naukowym. Należy sądzić, że ten kierunek działalności, którą można by nazwać „CSR o specyfice branżowej”, zasługuje na rozwój i upowszechnienie. Można tu bowiem liczyć
na dużą efektywność. Trzeba też wskazać istotne znaczenie charakteru działalności poszczególnych
firm. W tym ujęciu chodzi w szczególności o postęp technologiczny i dążenie do zmniejszania luki
między przedsiębiorstwami zagranicznymi i lokalnymi (jak wiadomo, zmniejszenie to jest determinantą rozwoju przedsiębiorstw lokalnych i warunkuje współpracę z BIZ); należy tu wymienić firmy:
Man Accounting Center Sp. z o.o., Man Star Trucks & Buses Polska Sp. z o.o., Wrigley Poland
Sp. z o.o., Volkswagen Poznań Sp. z o.o., których działalność kooperacyjna z gospodarką regionu
może służyć ogólnemu rozwojowi. Na wskazanie zasługuje ponadto społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu – w kierunku ogólnego
rozwoju, w tym małych i średnich przedsiębiorstw.
B. Społeczna odpowiedzialność biznesu ma określony wymiar przestrzenny. Na ogół firmy traktują swoje działania (zwłaszcza sponsoring) jako wyraz zaangażowania w sprawy regionu i w sprawy
lokalne. Regionalny i lokalny wymiar CSR mógłby być wzmocniony i ulepszony, gdyby działania
poszczególnych podmiotów biznesowych miały swe oparcie i w regionalnych, i w lokalnych strategiach rozwoju i odnosiły się do przedsięwzięć programowanych w tych strategiach. Wydaje się to
szczególnie ważne dla firm zlokalizowanych w mniejszych jednostkach (w naszym badaniu jest to
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Philips Lighting Poland S.A. w Pile) lub których działalność charakteryzuje się dużą dyfuzją przestrzenną (Żabka Polska S.A.), tam bowiem działalność poszczególnych firm ma relatywnie duże znaczenie i – często – spektakularny charakter.
C. Działalność CSR nie może być wyizolowana z ogólnych procesów gospodarczych i społecznych.
Generalnie biorąc, odzwierciedla te procesy71. Powiązanie CSR z ogólnymi procesami gospodarczymi i społecznymi powinno być jednak wzmacniane i konsekwentnie rozwijane. Z naszych badań
wynika, że rozwoju wymaga wspomaganie działania nowych firm zaawansowanych technologicznie
(„start-upów”). Działania CSR powinny też bardziej nadążać za procesami społecznymi, a nie zawsze
obecnie tak się dzieje. Można się tu posłużyć negatywnym przykładem odmawiania pomocy kredytowej starszym ludziom na zakup sprzętu elektronicznego (komputerów), chociaż ogólnie mówi się
o procesach starzenia się społeczeństw i o potrzebie przeciwdziałania niebezpieczeństwu, jakim jest
„informatyczne odrzucenie” starszego pokolenia72.
D. Działalność w obszarze CSR ma różny wyraz instytucjonalny. W niektórych z badanych firm
powołane są specjalne jednostki zajmujące się obsługą klientów, rozpatrywaniem ich skarg, kontaktami z instytucjami i organizacjami konsumenckimi. Należy również rozważyć zasadność powołania
specjalnych jednostek ds. CSR; zadaniem tych jednostek byłoby tworzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności w poszczególnych firmach, urządzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie zagadnień
etycznych, tworzenie całościowych raportów społecznej odpowiedzialności i przeprowadzanie monitoringu działań. Dzięki takim jednostkom firmy mogłyby się wpisać w wielopodmiotowy system
CSR73. Warunkiem tego systemu jest wszakże to, aby w strukturach samorządu terytorialnego,
zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym, stworzone zostały generalne strategie rozwoju,
dające płaszczyznę do porozumienia i współpracy wszystkich podmiotów realizujących CSR.
W znacznej części strategie takie istnieją, są wpisane w generalne koncepcje rozwoju; trzeba by jednak na ich podstawie stworzyć i konsekwentnie realizować programy operacyjne.
Aktualny stan badań nasuwa jeszcze wiele drobniejszych spostrzeżeń, które być może uległyby weryfikacji w toku ewentualnych dalszych prac. Na tym etapie rysuje się już wszakże wyraźna generalna
konkluzja: w działalności CSR ważna jest rola liderów i tworzenie warunków do powstawania efektów naśladownictwa. Materiał prezentujący działalność 9 badanych firm pozwala stwierdzić, że
omawiane firmy zadania te spełniają.
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Charakterystyczne są zmiany zachowań przedsiębiorstw w procesie ogólnego rozwoju gospodarczego. Por.
M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000.
Nie jest to wynik naszych badań, lecz informacja prasowa. D. Karaś (GW), To nie jest kraj dla starych ludzi,
„Metro” z dnia 4 października 2008.
Por. M. Blanke, N. Gorynia-Pfeffer, CSR – Kompendium. Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu w Polsce, Brücken Bauen 2008.
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11. KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ
Uwzględnianie społecznej odpowiedzialności biznesu w strategii rozwoju przedsiębiorstw wymaga od menedżerów nimi zarządzających znajomości zasad i procedur CSR oraz zaangażowania w dialog ze wszystkimi interesariuszami. Niezbędna staje się umiejętność opracowania długofalowej strategii kształtowania i wzmacniania społecznej odpowiedzialności związanej z działalnością
gospodarczą, co wymaga jednocześnie szerokiego wsparcia społecznego. Znaczącą rolę w tym procesie powinno odegrać środowisko naukowe, które poprzez swoje dokonania, prowadzone badania
i działalność dydaktyczną, umożliwiałoby koncepcyjne przygotowanie elementów strategii kształtowania i praktykowania etyki biznesu.
Autorzy Raportu prezentujący wyniki badań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu
9 wymienionych wyżej firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu zdają
sobie sprawę, że zarówno założenia badawcze, jak i osiągnięte rezultaty nie wyczerpują skomplikowanej materii, jaką jest problematyka CSR. Wymaga ona kontynuowania badań w wielu zakresach.
Za najważniejsze kierunki dalszych badań autorzy Raportu uznają:
– badanie społecznej percepcji tematyki odpowiedzialnego biznesu,
– analizę świadomości społecznej uczestników życia gospodarczego – przedsiębiorców, kadry zarządzającej oraz interesariuszy,
– kreowanie procedur (standardów, wskaźników, sposobów pomiaru) CSR dla podmiotów gospodarczych,
– naukowe wsparcie dla rozwoju infrastruktury etycznej (regulacje prawne, programy etyczne).
Dwa pierwsze obszary dalszych badań oznaczają systematyczną analizę rozpowszechnionych i akceptowanych w danej zbiorowości poglądów, idei i przekonań dotyczących sposobu funkcjonowania
w życiu gospodarczym, określenia wzorców czy schematów myślenia, charakterystycznych dla tej
zbiorowości. Diagnoza stanu świadomości wszystkich uczestników zbiorowości znajdującej się w sferze oddziaływania biznesu pozwoliłaby na określenie barier dla wdrażania zasad CSR, ograniczeń
spojrzenia na misję biznesu i opracowanie możliwych dróg oddziaływania na kulturę korporacyjną.
Założenie to związane jest z przekonaniem, że niska świadomość problematyki CSR wśród kadry
zarządzającej firm, jak również konsumentów, nie sprzyja realizowaniu zasad społecznej odpowiedzialności firmy. Uświadomienie problemu to pierwszy krok do zmiany postaw wobec zasad CSR.
W odniesieniu do trzeciego obszaru przyszłych badań istnieje zgoda, iż powinny być one systematycznie powtarzane w celu śledzenia rozwoju etyki w działaniach gospodarczych, by przytaczając
słowa polskich badaczy74, umożliwić okresowe sporządzanie raportów o stanie etyki w polskim biznesie, a tworzony w ten sposób etybarometr sam w sobie stanowił istotny czynnik sprzyjający podnoszeniu poziomu stosowania się do norm etycznych w działalności gospodarczej. Istotne jest, aby
badania tego typu mogły wskazywać liderów biznesu, których działalność stanowiłaby punkt odnie75
sienia dla innych przedsiębiorstw .
Dalsze badanie społecznej odpowiedzialności biznesu winno koncentrować swoją uwagę także na
analizach infrastruktury etycznej, by za jej pomocą wspierać dobre praktyki w działalności gospodarczej,
tworzyć warunki efektywnego stosowania prawa dotyczącego życia gospodarczego i społecznego.
Wyniki zaprezentowanego Raportu wskazują jednoznacznie na konieczność kontynuowania badań nad społeczną odpowiedzialnością firm, z dążeniem do poprawiania jakości życia gospodarczego
i społecznego.
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W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm w Polsce, w: Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, red. L. Kolarska-Bobińska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 248.
W znaczeniu socjologicznym grupa odniesienia jest dla jednostki i grup społecznych źródłem norm.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
Report on research into the activities of companies belonging
to the Poznań University of Economics Partner Club
Summary
The report presents the results of a study concerning Corporate Social Responsibility (CSR) in the activities of nine companies belonging to the Poznań University of Economics Partner Club. These are the
following companies:
– GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.;
– Man Accounting Center Sp. z o.o.;
– Man Star Trucks & Buses Polska Sp. z o.o.;
– Nickel Technology Park Poznań Sp. z o.o.;
– Philips Lighting Poland S.A.;
– Wielkopolska Chamber of Commerce in Poznań;
– Wrigley Poland Sp. z o.o.;
– Volkswagen Poznań Sp. z o.o;
– Żabka Polska S.A.
The study concerned the following areas of CSR:
1. Relations with investors (with current or potential shareholders), including: completeness, reliability and quality of information for investors, respecting of pre-emptive rights to take up shares,
general assessment of relations with investors.
2. Relations with customers: acquisition of customers, information and advertising, the role of the
employee of first contact, loyalty schemes, specific issues of selected groups of customers (customers requiring particular attention and care, such as young people and people at risk of
marginalisation).
3. Relations with the production and service environment: identification of the environment (collaborators, suppliers, customers), competitors, methods of serving trading partners, ethics in contacts with
the production and service environment, merger and takeover processes;
4. Relations with the public environment: undertakings in the field of science, education, culture,
sport, healthcare, local initiatives and local government.
5. Relations in the area of employment: human resource management strategies (employment planning,
recruitment, selection, respect for employees, social/professional adaptation, system of motivation, remuneration, promotion), participation in decision-making, resolution of employee conflicts, employees’ relations with colleagues and with their managers, relations within teams of employees.
6. Other areas of CSR, including undertakings in the area of environmental protection.
In undertaking the study, the authors aimed to identify and assess CRS activities in the particular
companies. The aim, however, was not to make a comparative analysis or ranking of the companies,
but to present their activities with the exposition of good examples which it would be desirable to follow and to make more widely known. It is also important to answer the question of what foundations
should be created for the development of CRS appropriate to the conditions in which firms currently
operate in Poland.
The study took a broad interpretation of CSR. In the authors’ opinion, corporate social responsibility
means both adhering to the Global Compact principles concerning human rights, working standards,
environmental protection and combating of corruption, and the voluntary carrying out of actions pro
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publico bono in the form of philanthropy, patronage, sponsorship and other types of support for socially
beneficial undertakings. Account was taken in the study both of actions undertaken voluntarily by
firms, and those resulting from provisions of the law, although only the first can be formally categorized
as socially responsible actions. The inclusion of both types of activity (voluntary and obligatory) in the
analysis followed from the authors’ assumption that adherence to legally defined standards of behaviour is a necessary condition for an organization to be considered socially responsible.
Corporate social responsibility can be viewed in an internal and an external dimension. In the first
case, the following are regarded as characteristic elements:
– safety at the work place;
– human resource management;
– management of raw materials used by the firm and of the environmental impact of its activity;
– relations with shareholders and principles of corporate governance.
In the external dimension, i.e. in terms of the action of the enterprise on its environment, the following are considered:
– impact on local communities;
– relations with business partners, suppliers, customers and public institutions;
– respect for human rights;
– care for the natural environment.
The research was based on information provided by the analysed firms, according to a list of questions contained in a specially prepared questionnaire. The study was based on data from the years
2000–2007. The work was carried out between May 2007 and July 2008.
The research shows that the analysed companies implement principles of CSR in all of the areas of
activity which are indicated in the theory and published discussion of CSR. The most characteristic indicators of adherence to principles of corporate social responsibility found in these areas were as follows.
1. Relations with investors.
• Companies’ information policy was assessed positively; investors are kept informed as to the
company’s financial position.
• All owners’ interests are properly secured; this is achieved by the actions of supervisory boards
and audit committees, although independent members sit on these bodies only in sporadic
cases.
2. Relations with customers.
• Companies have internal codes of procedure which express the need to treat customers with respect.
• General principles are applied relating to adherence to rules on permissible forms of advertising
and promotion, presentation of proper information on the company’s products, and analysis of
the level of customer satisfaction as regards product quality.
• Some of the companies have special units dealing with customer service and take action to educate consumers.
3. Relation with the production and service environment.
• In the investigated companies the following principles are implemented in relations with trading partners:
– careful selection of partners (with the aim of eliminating those which do not adhere to environmental principles or otherwise show signs of social and economic pathology);
– support for business partners’ development (in particular advice in relation to production
and quality analysis).
• The companies cooperate with organizations and institutions in the business environment (organization of dedicated undertakings, general exchange of experiences during meetings and
conferences, other forms of support for suppliers, e.g. help in finding further trading partners).
• Joint actions are taken with business partners (this applies to joint execution of social and cultural actions, actions relating to environmental protection, marketing and advertising, as well
as joint participation in fairs and other commercial events).
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• Support for the activities of high-tech start-up firms occurs sporadically and only to a small extent. Most of the investigated companies do not emphasize the importance of this form of corporate social responsibility.
4. Relations with the public environment.
• The social responsibility of the investigated companies is expressed here through a wide range
of activities in the fields of education, culture, public healthcare, leisure activity and general social development (as a rule this involves participation in or financial support for undertakings
organized by local authorities, NGOs and social institutions, but some companies also have
their own individual philanthropic activities).
• Committed action is taken to help those sections of society which are at risk of marginalization
in the course of general socio-economic progress or suffer difficulties in life for various reasons
(support for children’s homes, provision of extra food to children from poor families and organization of leisure activities for them).
• Patronage and sponsorship are treated by companies as activities demonstrating a “good heart”,
although they also accept that this is an expression of engagement in local matters and in the
development of the region, as well as a striving to obtain a good reputation in the immediate environment.
• Companies cooperate with research and educational institutions. This is not CSR in a strict
sense, since it translates directly to economic benefits (it is connected with the companies’
technological projects and employment programmes), but it has an impact on general progress
in the region and the country. There is a clear marketing effect here.
5. Relations in the field of employment.
• The investigated companies carry out a number of activities which, resulting from proper action
in the field of HR management, may also be regarded as an expression of CSR in a broader
sense. These are the following groups of activities:
– recruitment and social/professional adaptation of employees within the firm (objective criteria for employment, immediate notification of candidates about results, provision of a mentor
for new employees, continuous analysis of work in the initial period of employment);
– motivation towards effective work (staff promotion based on clear and fair criteria, non-discrimination of employees on grounds of age, nationality or disability, notification of employees about the results of evaluations, care for the good management of talents, appreciation of
the importance of the personal example set by managers);
– employee participation in decision-making (adoption of solutions in which employees have
the ability to exert an influence on decisions, particularly in the management of changes,
quality and organization, acceptance of employees’ ideas and initiatives);
– de-recruitment and other forms of employee “departure” from the organization (dismissal
preceded by a meeting, conveyance of accurate information on the reasons for dismissal,
consideration for the employee’s personal situation, giving of recommendations for employees made redundant in groups, help in finding new work through giving access to a computer
and job advertisements).
• The solutions used in practice cover a wide range and are significantly individualized. It seems,
however, that they need to be improved with the aim of ensuring that the actions taken are
more comprehensive and complementary; the “social responsibility index” calculated for the
companies in the area of employment, expressing the relation between the set of solutions applied in practice and a set of all possible solutions, showed that none of the firms attains the
maximum threshold, although all are above average, and some have a result classified as high.
6. Protection of the natural environment.
• Protection of the natural environment is valued by the analysed companies. This is expressed
through:
– inclusion in the companies’ mission statements of references to the protection of natural resources;
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– undertaking of specific investment projects to reduce energy consumption and pollutant

emissions and minimize waste, use of recycling;
– monitoring of the actions of trading partners in adherence to the regulations on environmental protection and exertion of an influence on business partners to strive to adhere to environmental principles;
– involvement in the environment-related undertakings of various bodies, in particular the local authorities;
– continuous cooperation with environmental organizations.
Comprehensive analysis of the nine investigated companies leads to certain observations, based
on which it is possible to arrive at conclusions and recommendations as to the further development
of CSR.
A. The social responsibility of the investigated companies is expressed in actions which occur at all
of them and have a similar character; these are patronage, sponsorship, and support for the activities
of local authorities and local government institutions, usually in the areas of education, culture and
social welfare. There nonetheless exist activities which are clearly associated with the specific features of the lines of business of the investigated companies; examples are the projects of GlaxoSmith
Kline Pharmaceuticals S.A. to increase levels of public health, and cooperation of the company Nickel
Technology Park Poznań with the academic community. It can be concluded that this direction of activity, which might be called “industry-specific CSR”, deserves to be developed and popularized, as
such activity can be expected to be highly effective. Also of significant importance is the character of
the activity of the individual companies. This applies in particular to technological progress and a
striving to reduce the gap between foreign and local firms (clearly this reduction is a determinant of
the development of local enterprises and a condition for cooperation with direct foreign investors);
here we should list Man Accouting Center Sp. z o.o., Man Star Trucks & Buses Polska Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o. and Volkswagen Poznań Sp. z o.o., whose cooperative activity with the economy
of the region may assist overall development. Also worthy of note is the corporate social responsibility in the activity of the Wielkopolska Chamber of Commerce in Poznań – in the direction of general
development, including of small and medium enterprises.
B. Corporate social responsibility has a specific spatial dimension. In general, companies treat
their activity (in particular sponsorship) as an expression of involvement in regional and local matters. The regional and local dimension of CSR could be reinforced and improved if the actions of
particular business entities had a basis in regional and local development strategies and related to the
undertakings planned in those strategies. This seems to be particularly important for firms in smaller
locations (in our study this applies to Philips Lighting Poland S.A., in the town of Piła), or those
whose operations are geographically diffused (Żabka Polska S.A.), as in these cases the actions of individual firms has relatively high – and often spectacular – significance.
C. CSR activity cannot be isolated from general economic and social processes. Generally speaking, it reflects these processes. The linking of CSR with general economic and social processes
should nonetheless be reinforced and consistently developed. Our research shows that support for
high-tech start-up firms requires development. CSR activity should also keep up with social processes, and this is not always the case at the moment. We might mention here the negative example of
refusal of credit to elderly people for the purchase of electronic goods (this information comes not
from our research but from press reports), even though there is wide discussion of the ageing of society and of the need to counteract the danger of marginalization of the older generation in the information age.
D. CSR activity is expressed in various institutional forms. In some of the analysed companies
special units are set up to serve customers, consider their complaints, and communicate with consumer organizations and institutions. It should also be considered whether it is appropriate to set up
special CSR units; their task would be to create concepts for social responsibility in particular firms,
conduct internal training concerning ethical issues, create comprehensive reports on social responsibility and conduct monitoring of activities. Such units might enable companies to play a part in a
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multi-organization system of CSR. However a condition for such a system is that in the structures of
local government, at both regional and local levels, general development strategies should be developed providing a framework for understanding and cooperation between all entities implementing
CSR. To a large extent such strategies exist and are made part of general concepts of development;
nonetheless it is necessary to create operational programmes on this basis and to implement these
consistently.
The current state of research gives rise to many more minor observations which might be reviewed
in the course of possible further work. At this stage, however, a general conclusion can already be
stated: matters of importance in CSR activity include the role of leaders and the creation of conditions for imitation effects to come into play. Material describing the activities of the nine investigated companies leads to the conclusion that those companies are fulfilling these obligations.
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