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Instrumenty społecznej odpowiedzialności biznesu

Streszczenie
Koncepcja odpowiedzialnego biznesu coraz mocniej funkcjonuje w polskich realiach
gospodarczych, niemniej jednak nadal wyniki przeprowadzanych na gruncie rodzimego
biznesu badań wykazują słabą orientację przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich
firm, w idei CSR. O ile ogólnie koncepcja społecznej odpowiedzialności jest dosyć znana, o tyle jej szczegóły, sposoby formułowania strategii oraz instrumentarium, a nawet
płynące z niej korzyści, to kwestia nadal mało rozpowszechniona. Stąd wielu przedsiębiorców napotyka na barierę niewiedzy i braku informacji, które z jednej strony ułatwiają
rozpowszechnianie i utrwalanie się błędnych stereotypów dotyczących tej koncepcji, a poza tym oddalają przedsiębiorców od zamiaru wdrożenia CSR w swoich firmach. Przedmiotem artykułu są przykłady instrumentów realizujących strategię społecznej odpowiedzialności.

Wprowadzenie
Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) to
koncepcja, w której istnieje obowiązek wyboru przez kierownictwo takich decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażanie zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony oraz pomnażania dobrobytu społecznego (Davis, Bloomstrom, 1975, za: Rybak 2004: 28). To, innymi słowy, filozofia prowadzenia działalności
w oparciu o budowanie trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi
stronami (interesariuszami, ang. stakeholders), czyli pracownikami, klientami, partnerami
biznesowymi, społecznością lokalną, administracją państwową itp. (Rok, 2004: 18)
*

Doktorantka, Uniwersytet Opolski.
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Można wymienić wiele powodów, dla których społeczna odpowiedzialność staje się
coraz bardziej powszechna. To np. globalizacja (i związany z tym wzrost poziomu konkurencji), zwiększające się rozmiary i wpływy przedsiębiorstw, zróżnicowanie i zawrotne tempo zmian na rynkach, zmiana charakteru konsumenta, różnorodność form konkurencji pozacenowej, wzrost znaczenia nierzeczowych zasobów firmy, zmieniające się
wymagania inwestorów itp. (Grzegorzewska-Ramocka, 2005: 27; Żemigała, 2007: 101).
Po wydarzeniach takich jak np. tragedia w Czarnobylu czy rozlanie przez amerykański
tankowiec 50 mln litrów oleju u wybrzeży Alaski, przy rosnącej świadomości galopującej degradacji środowiska naturalnego (wycinania lasów, zanieczyszczenia wód i powietrza, wymierania gatunków zwierząt i roślin) i rosnącej ogromnej dysproporcji pomiędzy bogatymi a biednymi regionami na świecie (oraz wykorzystywaniu biednych przez
bogatych), globalne społeczeństwo zaczęło zmuszać przedsiębiorstwa do przyjmowania
odpowiedzialności za te zdarzenia. O presji społeczności na wzrost odpowiedzialności
przedsiębiorstw pisze L. Jakubów (2000). Poprzez literaturę naukową, raporty, kodeksy,
działania organizacji międzynarodowych, nauki kościoła, oraz odczucia ludzi, za pośrednictwem środków masowego przekazu, następuje zmiana świadomości społecznej. Tworzące się wokół przedsiębiorstwa grupy nacisku oceniają działalność firm, zgłaszają zastrzeżenia i protesty, domagają się partycypacji w procesach decyzyjnych itp. (Jakubów,
2000: 79). Punkt widzenia przedstawicieli biznesu jest podobny. J.Y. Wind i J. Main
(1998) piszą, że według 53 menedżerów amerykańskich, japońskich i europejskich przedsiębiorstw, przyszłość należy do tych, którzy stworzą organizację dynamiczną, zintegrowaną, zdolną do osiągania konkretnych efektów i odpowiedzialną społecznie (Wind, Main, 1998, za: Bratnicki, 2000: 12).
Organizacje, które chcą przetrwać na rynku w długim horyzoncie czasowym muszą
stosować strategie obejmujące trzy wymiary: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny1.
Aby działalność firmy można było określić jako ekonomicznie wartościową, ekologiczną i społecznie odpowiedzialną jednocześnie, należy drogą dialogu ze wszystkimi interesariuszami opracować i realizować swoją strategię odpowiedzialności.
Przedsiębiorstwa mogą stosować wiele różnych instrumentów, dzięki którym zrealizują politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Sukces stosowanej strategii zależy
w dużej mierze od trafności doboru odpowiednich instrumentów. Ich dobór zależy od
profilu i zakresu działalności oraz kultury organizacyjnej firmy. Coraz większa liczba
firm na świecie korzysta z szeregu instrumentów CSR, wymagając tego także od swoich
partnerów: tworzą kampanie społeczne, angażują się w działania dla dobra wspólnego,
ogłaszają polityki społecznej odpowiedzialności, deklarują wartości, jakie wyznaje firma,
przygotowują i wdrażają wewnętrzne kodeksy dobrych praktyk, przystępują do inicjatyw branżowych i społecznie odpowiedzialnych inwestycji, raportują swoje działania
w zakresie CSR czy też zrównoważonego rozwoju, poddają się audytom, weryfikacjom
i certyfikacji.
1 Wynika to z popularnej koncepcji triple bottom line Johna Elkingtona (1998), zakładającej, że determinantą sukcesu firmy, obok wyników ekonomicznych, są jej poczynania w wymiarze ekologicznym
i społecznym, a ponadto wszystkie te trzy wymiary powinny być mierzone, porównywane i oceniane
(J.Elkington, 1998, za: A.Lewicka-Strzałecka, 2004: 236).
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1. Kampanie społeczne
Kampanią społeczną nazywamy działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań danej grupy odniesienia, przy pomocy mediów jako nośnika przekazu. W realizację kampanii społecznych oprócz firm angażują się też inne podmioty: media, organizacje społeczne, instytucje, które uczestniczą w rozmaitych formach, np. w formie wkładu
finansowego, rzeczowego, osobistego (Rok, 2004: 34). Sposób ten służy najczęściej zwróceniu uwagi na dany problem społeczny, nagłośnieniu go, rozpropagowaniu metod rozwiązania czy przeciwdziałaniu problemowi. Przykładami takich kampanii społecznych są:
1. Zły dotyk – kampania przeciw molestowaniu seksualnemu dzieci, w której poprzez slogan „Zły dotyk boli przez całe życie”, autorzy uwrażliwiają społeczeństwo
na problem, mający dużą skalę i wciąż pozostający tematem tabu 2.
2. Płytka wyobraźnia to kalectwo – kampania przestrzega przed brawurowymi skokami do wody, które wielokrotnie kończą się tragicznie. Słynnego manekina skaczącego do basenu, a następnie bezwładnie siedzącego w nim na wózku inwalidzkim można było zobaczyć w większości mediów3.
3. Warszawskie hospicjum dla dzieci – apelując ze smutnych czarno-białych billboardów i spotów telewizyjnych: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, To nieprawda, że nie ma już nic do zrobienia”, autorzy informowali o istnieniu hospicjum dla dzieci i zbierali pieniądze na jego potrzeby4.
4. Młodzi kierowcy – poprzez slogany typu: „Twoja nowa laska”, „Twoja nowa bryka”, „Twoje nowe drinki po wypadku”, „Co trzecia ofiara lub sprawca wypadku
ma mniej niż 25 lat” – autorzy naświetlali problem brawurowej, niebezpiecznej
jazdy młodych kierowców5.
Marketing społeczny nie wiąże się ze sprzedażą produktów, jest jedynie wykorzystaniem możliwości marketingowych i marki firmy dla osiągnięcia ważnego celu społecznego. Wpływa na pozytywny wizerunek i wiarygodność zaangażowanej organizacji.

2. Marketing zaangażowany społecznie (ang. cause related marketing,
CRM)
CRM to takie działania, podczas których firmy oraz organizacje non-profit lub organizacje dobroczynne tworzą ze sobą związki partnerskie dla osiągnięcia określonych celów6. Instrument ten pozwala na wykreowanie produktu czy wizerunku firmy w połączeniu z korzyścią dla danej sprawy społecznej. Łączy w sobie program społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz aspekt czysto ekonomiczny, ponieważ jest swoistą strategią zwiększenia sprzedaży (strategia win-win, wszystkie strony osiągają dla siebie ko2

http://www.fdn.pl/strona.php?p=107 [dostęp 18 maja 2008].
http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/8687 [dostęp 18 maja 2008].
4 http://www.wasilewski.com.pl/pdf_static/propaganda-polskie-kampanie-spoleczne.pdf [dostęp 18
maja 2008].
5 Ibidem.
6 http://www.filantropia.org.pl/vad/index.php?s=slownik&like= [dostęp 18 maja 2008].
3
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rzyści). Najpopularniejszą formą CRM jest włączenie klientów firmy w dofinansowanie
jakiegoś celu społecznego poprzez zakupy określonych produktów firmy zaangażowanej
w kampanię. Dobrze przemyślana, zaprojektowana i prowadzona kampania CRM przynosi duże i wymierne zyski ekonomiczne i wizerunkowe przedsiębiorstwu, satysfakcję
klientom i środki finansowe na rzecz danego celu społecznego. Przykładami kampanii
CRM są:
1. Wielka kampania życia – firma kosmetyczna AVON kontra rak piersi – zysk ze
sprzedaży określonych produktów przeznaczany jest na walkę z tą śmiertelną chorobą, a towarzyszy temu intensywna promocja kampanii w mediach i katalogach
firmy, a przede wszystkim za pośrednictwem ponad 250 tysięcy konsultantek7.
2. Podziel się posiłkiem – kampania firmy Danone Polska i Polskiej Akcji Humanitarnej, oparta na sprzedaży produktów z logo akcji, mająca na celu dożywianie
dzieci w szkołach. Określona część zysku ze sprzedaży produktów przekazywana
jest na zakup posiłków8.
3. Podaruj Dzieciom Słońce – akcja Telewizji Polsat oraz wiodących marek produktów konsumpcyjnych (Ariel, Bonux, Blend-a-med., Pampers, Always, Gilette,
Duracell i inne) polegająca na przekazaniu części dochodu ze sprzedaży produktów na rzecz konkretnego problemu zdrowotnego dzieci (np. pomoc dzieciom niewidomym i niedowidzącym)9.

3. Programy etyczne dla pracowników
Kodeks etyczny to zbiór przepisów regulujący sferę życia moralnego. Kodeks etyczny w działalności gospodarczej oprócz ogólnych wskazań mówiących o rzetelności
i uczciwości wymaganych w działalności gospodarczej i o podejmowaniu czynności
sprzyjających rozwojowi społecznemu i niesprzecznych z normami moralnymi oraz obyczajami zbiorowości, wskazuje na konkretne zachowania organizacji10. Program etyczny
musi mieć charakter długoterminowy i angażować wszystkich pracowników. W. Gasparski (2001) sklasyfikował elementy, które składają się na treść kodeksu etycznego. Są to
(w porządku alfabetycznym): bezpieczeństwo wyrobów i usług, bezpieczeństwo w miejscu pracy, informowanie o nieprzestrzeganiu norm, inwestycje negatywne i międzynarodowy bojkot, jakość, konflikt interesów, likwidacja działalności i redukcje, molestowanie seksualne, nagradzanie i karanie, normy prawne, jakich należy przestrzegać, ochrona
środowiska, poufność, praca a rodzina, przechowywanie dokumentów finansowych, przechowywanie i udostępnianie informacji, prywatność w miejscu pracy i poza nim, różnorodność i tolerancja, stosunki ze światem polityki, świadczenia na rzecz społeczności lo-

7

http://www.wielkakampaniazycia.pl/ [dostęp 18 maja 2008].
http://www.danone.pl/csr/sl [dostęp 18 maja 2008].
9 http://medialine.pl/artykul.php?getpage_id=9&getsubpage_id=1&artykul_id=140 [dostęp 18 maja 2008].
10 http://dobrybiznes.info/?module=Glossary&action=GetWords&sectionId=62&lt=K [dostęp 18
maja 2008].
8
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kalnych, upominki i udział w przyjęciach, zdrowie pracowników – badania okresowe
i zwrot poniesionych kosztów (Gasparski, 2001: 184).
Programy etyczne tworzone są w celu podnoszenia kultury oraz standardów etycznych firm na wyższy poziom. W wymiarze wewnętrznym program taki ma wskazywać
pracownikom etyczne zasady postępowania firmy i ludzi zatrudnionych w firmie. Ma
być wspólną koncepcją postępowania dla wszystkich ludzi, którzy charakteryzują się różną wrażliwością moralną, prezentują różne style postępowania w życiu i różne wartości.
W wymiarze wewnętrznym natomiast program etyczny ma służyć podtrzymywaniu reputacji firmy. Nie jest to jedynie czynnik wspomagający działania PR, ale instrument
o randze strategicznej, przyczynia się do likwidacji przypadków korupcji, defraudacji czy
sytuacji konfliktowych, zwiększa zaufanie klientów, kontrahentów i partnerów, powiększa wartość firmy i wreszcie stanowi znaczący pozytywny element motywujący dla pracowników (Cieślik, Gasparski, Etyczna firma: 6). Programy etyczne, jak ujmuje to A. Lewicka-Strzałecka (1999: 78), „powinny służyć zapobieganiu, wykrywaniu, ujawnianiu
i korygowaniu nieetycznych zachowań (ang. prevent – detect – report – correct).
Przykładem kodeksu etycznego może być Kodeks ABB, który deklaruje: „W ABB
dążymy do tego, aby być konkurencyjnym, ponieważ od tego zależy sukces nasz i naszych partnerów. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sukces ten będzie krótkotrwały, jeżeli nie zbudujemy go na właściwych zasadach biznesowych. Chcemy, aby ten sukces opierał się na przyjętych przez ABB zasadach: odpowiedzialności, szacunku
i determinacji. Zasady te określają zachowanie, jakiego oczekujemy od naszych pracowników i naszych interesariuszy…”11.

4. Zaangażowanie społeczne biznesu (ang. corporate community
involvement/investment)
Zaangażowanie społeczne biznesu jest to podejmowanie przez firmę kwestii społecznych i udział w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest pojęciem węższym od społecznej odpowiedzialności biznesu. Odnosi się do różnych aktywności podejmowanych
przez firmę w społeczności i obejmuje rozmaite metody zaangażowania firmy, takie jak:
wsparcie finansowe, pomoc rzeczową, wolontariat pracowniczy. Zaangażowanie społeczne czyni firmę bardziej wiarygodną w oczach opinii publicznej i buduje jej pozytywny wizerunek na zewnątrz12.
4.1. Działalność filantropijna
Są to różnego rodzaju dotacje przeznaczane na rzecz dobra wspólnego w odpowiedzi na prośby i apele organizacji dobroczynnych, organizacji pozarządowych, osób indy11 Fred Kindle, Prezes i Dyrektor Generalny ABB Ltd, Kodeks ABB, http://www02.abb.com/global/plabb/plabb042.nsf/bf177942f19f4a98c1257148003b7a0a/5a9dd5fc0daa4199c1256ea00029ebe3/$FILE/Kodeks_ABB.pdf [dostęp 23 lipca 2008].
12 http://dobrybiznes.info/?module=Glossary&action=GetWords&sectionId=62&lt=C [dostęp 18
maja 2008].
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widualnych itp. W zależności od strategii firmy, charakteru jej działalności oraz możliwości, może to być stałe lub sporadyczne wspieranie określonego celu, np. akcji zorganizowanej, w którą włączają się także inne przedsiębiorstwa. Firma może także sama
znaleźć adresatów pomocy, np. okoliczne domy dziecka, wybrane instytucje (szkoły, szpitale, ośrodki pomocy), lub też sama organizować akcje mające na celu jakiś cel dobroczynny. Najbardziej powszechną formą filantropii firm jest sponsorowanie określonych
instytucji lub osób. Większość firm prezentuje w swoich materiałach informacyjnych
oraz na portalach internetowych mniej lub bardziej szczegółowe sprawozdania z działalności charytatywnej, wymieniając jej beneficjentów lub nawet kwoty przekazane na określone cele. Małe i średnie przedsiębiorstwa generalnie zajmują się wspieraniem potrzebujących w swoim bliskim otoczeniu (szkoły, szpitale, domy dziecka, domy opieki,
najuboższe rodziny) lub reagują na aktualne potrzeby (katastrofy, nagłośnione w mediach
wypadki itp.). Duże przedsiębiorstwa raczej wybierają współpracę z organizacjami pozarządowymi lub same kreują duże, medialne akcje dobroczynne, do których mogą włączać także inne firmy.
Przykładami takich akcji mogą być:
– Akcja firmy Whirlpool i Fundacji „Habitat for Humanisty”, w ramach której firma
wspiera rzeczowo, finansowo i czynnie budowę mieszkań dla najuboższych rodzin13,
– Pomoc. Plus GSM uruchomił specjalny serwis, w ramach którego każdy może
wysłać SMS o treści POMOC z telefonu w sieci Plus GSM, aby przekazać kwotę 3 zł
z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z terenów dotkniętych bezrobociem. Abonenci
wysyłając SMS dostawali z kolei punkty wymienialne na atrakcyjne nagrody (Golewska-Stafiej, 2004: 62),
– Reklama Dzieciom. Akcja Telewizji Polskiej polegająca na przekazaniu dochodu
z reklam emitowanych w wieczornym bloku w Wigilię Bożego Narodzenia na rzecz instytucji i placówek prowadzących działalność opiekuńczą, wychowawczą i zdrowotną
na rzecz dzieci (Golewska-Stafiej, 2004: 35).
4.2. Zaangażowanie społeczne pracowników
Poza działaniami wymienionymi powyżej, stosuje się też często zaangażowanie samych pracowników, którzy mogą czynnie wspomagać daną akcję poprzez:
• wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) – to osobiste zaangażowanie pracowników w daną akcję społeczną poprzez świadczenie przez nich różnego
rodzaju prac, wykorzystywaniu umiejętności i możliwości w czasie pracy lub przy
wsparciu logistycznym czy finansowym firmy,
• pay–roll – polega na dobrowolnej deklaracji pracowników firmy o przekazywaniu
określonej przez pracownika, niewielkiej kwoty z pensji na rzecz wybranego programu społecznego,
• matching founds – polega na pomnażaniu przez firmę kwoty zebranej przez pracowników na dany cel społeczny,

13
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• matching time – polega na tym, że każda godzina, którą pracownik przepracował na
rzecz organizacji społecznej, jest wyceniana, a następnie firma przekazuje organizacji ekwiwalent finansowy przepracowanego przez pracownika czasu.
4.3. Przedsięwzięcia edukacyjne, rozwojowe i kulturalne na rzecz społeczności
lokalnej
Jest to szereg działań przedsiębiorstw, które mają na celu poprawę jakości życia społecznego poprzez organizowanie przedsięwzięć natury edukacyjnej, kulturalnej czy rozwojowej, np. sponsorowanie imprez kulturalnych, realizacja projektów edukacyjnych,
inicjowanie lub sponsorowanie projektów badawczych, wspieranie sportu itp. Celem takich przedsięwzięć jest, obok korzyści dla społeczności, także wspieranie rozwoju i interesów firmy poprzez kreowanie jej wizerunku i zdobywanie przychylności otoczenia.
Przykładami takich działań są:
– Wybieramy zawód – programie Master Foods Polska. Młodzież maturalna szkół
średnich z okolic Sochaczewa odwiedzała MFP, gdzie uczono ich technik pisania CV,
prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, przeprowadzano przygotowanie do wyboru zawodu, zapoznawanie się z funkcjonowaniem nowoczesnego zakładu pracy14;
– Telekomunikacja Polska SA od roku 2002 jest głównym sponsorem Polskiej Reprezentacji Piłki Nożnej15;
– Daimler Chrysler (właściciel marki Mercedes – Benz) jest od lat mecenasem kultury i sztuki – sponsorował wiele wystaw malarskich (m.in. Leona Tarasiewicza w Warszawie), wydawnictw (np. eseje Fritza Sterna Niemiecki Świat Einsteina), festiwal im.
Ludwiga van Beethovena w Krakowie i Warszawie16;
– Nutricia (producent żywności dla niemowląt i dzieci) poprzez swoją Fundację Badawczą Nutricia promuje nauki o żywieniu i sponsoruje badania naukowe z zakresu żywienia człowieka17;
– Czysty Biznes – program edukacji ekologicznej firmy BP, który ma pomóc małym
i średnim przedsiębiorstwom wprowadzić prekologiczne zmiany wewnątrz i wokół przedsiębiorstwa. Pomysł programu powstał na bazie wieloletnich brytyjskich doświadczeń
znanych pod nazwą Business Environment Association18;
– Sprzątanie Świata – Polska – program firmy Spedpol, który miał na celu zainicjowanie działań i programów z zakresu edukacji ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów, oraz przedsięwzięcia edukacyjno–informacyjne w szkołach, samorządach i innych
organizacjach i instytucjach19;
14 http://dobrybiznes.info/?module=Companies&action=GetCompany&sectionId=112&company=28 [dostęp 18 maja 2008].
15 http://www.tp.pl/prt/pl/o_nas/sponsoring/reprezentacja/ [dostęp 18 maja 2008].
16 http://www.mercedes-benz.pl/mb/onas/biznes/index.jsp [dostęp 8 października 2006].
17 http://www.nutricia.pl/fundacja_badawcza_nutricia.php [dostęp 18 maja 2008].
18 http://dobrybiznes.info/?module=Companies&action=GetCompany&sectionId=112&company=19 [dostęp 18 maja 2008].
19 http://dobrybiznes.info/?module=Companies&action=GetCompany&sectionId=112&company=37 [dostęp1 8 maja 2008].
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– Make a Connection – trzyletni program firmy Nokia, skierowany do młodzieży,
który zakłada, że w ciągu trzech lat 2 tysiące młodych ludzi zostanie przeszkolonych
w zakresie zarządzania projektami, planowania budżetu i umiejętności pracy zespołowej.
Następnie zrealizują oni zaproponowane przez siebie projekty na rzecz środowiska lokalnego. Na realizacje swoich projektów otrzymują do 6 tys. zł20.
4.4. Przedsięwzięcia ukierunkowane na problemy międzynarodowe
Jest to forma zaangażowania dostępna raczej dużym międzynarodowym korporacjom. Opiera się na współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju lub rozwiązania takich światowych problemów jak np. ubóstwo, ocieplenie klimatu, AIDS. Przykładami
takiej aktywności biznesu są: Global Compact, Business Action for Sustainable Development, The World Economic Forum for Global Health Initiative itp.

5. Nadzór korporacyjny (ang. corporate goverance)
Nadzór korporacyjny to zespół mechanizmów wykorzystywanych do kontrolowania
i koordynowania zachowań różnych, mających własne interesy udziałowców, którzy
współdziałają z kadrą zarządzającą w celu efektywnej realizacji stawianych przed spółką zadań (Rok, 2004: 36). Inaczej ujmując jest to system prawnych i ekonomicznych instytucji (formalnych i nieformalnych reguł działania) służących regulowaniu stosunków
i zapewnieniu niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorstwa równowagi pomiędzy interesami
wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie korporacji (inwestorów, menedżerów, przedsiębiorców, pracowników, dostawców, klientów, społeczności lokalnych
itp.)21. W roku 1999 OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) opracowała Zasady nadzoru
korporacyjnego, które formułują szereg dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego, np.
rola wspólników/akcjonariuszy oraz najważniejsze funkcje właścicielskie, równe prawa
wspólników/akcjonariuszy, rola interesariuszy, znaczenie jawności i przejrzystości oraz
zakres odpowiedzialności organów spółki22. W 2004 roku Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła Kodeks Dobrych Praktyk Ładu Korporacyjnego, które określają szczegółowe zasady zachowania się np. walnych zgromadzeń, zarządów, rad nadzorczych,
relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi23. Zasady te są uzupełnieniem obowiązujących norm prawnych dotyczących funkcjonowania spółek. Deklaracja spółek o przestrzeganiu Dobrych praktyk… jest, obok przygotowania prospektu emisyjnego, uzyska20 http://dobrybiznes.info/?module=Companies&action=GetCompany&sectionId=112&company=29 [dostęp 18 maja 2008].
21 www.filantropia.org.pl [dostęp 18 maja 2008].
22 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004, Ministerstwo Skarbu Państwa [dostęp 18 maja
2008]. Dostępny w Internecie: http://www.msp.gov.pl/index_msp.php?dzial=99&id=2010&search=
104818.
23 Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, Warsaw Stock Exchange [dostęp 18 maja 2008]. Dostępny w Internecie: http://www.wse.com.pl/zrodla/gpw/DP2005.pdf.
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nia zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz wypełniania ściśle określonych
obowiązków informacyjnych, warunkiem wejścia na giełdę24.

6. Zarządzanie środowiskowe
Odpowiedzialność przedsiębiorstwa względem środowiska naturalnego to takie decyzje, które zminimalizują negatywny wpływ działalności biznesowej na środowisko. To
bardzo istotny instrument, realizowany np. poprzez:
a) eko znakowanie (ang. ecolabelling) i znakowanie społeczne – dotyczy podawania
na etykietach produktów dodatkowych, nie wymaganych przez prawo informacji z zakresu społecznej lub ekologicznej odpowiedzialności dotyczących np. wskazań zdrowotnych dla klientów, respektowania praw zwierząt, poszanowania środowiska naturalnego,
poszanowania praw człowieka itp. Konsumenci mają możliwość świadomego wyboru
produktów znakowanych, a tym samym włączenia się w społeczną odpowiedzialność poprzez odpowiedzialny konsumeryzm. Na świecie występuje wiele mniej lub bardziej popularnych ekoetykiet, np. Błękitny Anioł (Der Blaue Engel) – Niemcy, Margerytka, Produkcja Ekologiczna lub Uczciwy Handel – kraje Unii Europejskiej. Przykładowe polskie
ekoetykiety to m.in.: Ekoznak, Zielone Płuca Polski, Ekoland, Dbaj o czystość, Nie testowane na zwierzętach, Opakowanie nadaje się do recyklingu, Bezpieczny dla ozonu25.
b) programy ukierunkowane na ograniczenie negatywnego oddziaływania produkcji
na środowisko, np. realizowany w ponad 50 krajach świata program Odpowiedzialność
i Troska26, Polski Program Czystszej Produkcji27 czy znana od 1993 roku i bardzo już powszechna Deklaracja Czystszej Produkcji UNEP (United Nations Environmental Programme)28.
c) systemy zarządzania środowiskowego – normy ISO serii 14000 (norma ISO 14001
wspomagająca działania związane ochroną środowiska w sposób skorelowany z aspektem społeczno-ekonomicznym), czy też EMAS (Environmental Management and Audit
Scheme) czyli dobrowolny udział firm we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu.

7. Inwestycje społecznie odpowiedzialne (ang. socially responsible
investment, SRI)
SRI to integracja dobra firmy z dobrem społecznym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie społeczne zakłada zarówno uwzględnianie potrzeb finansowych przedsiębiorcy jak i społeczny wpływ jego działań. Popularność SRI regularnie
24 http://www.pfcg.org.pl/article/12611_Nadzor_korporacyjny_czyli_warto_sie_wyroznic.htm [dostęp 18 maja 2008].
25 http://www.ziemia.org/eko-znaki.php [dostęp 18 maja 2008].
26 http://www.rc.com.pl/ [dostęp 18 maja 2008].
27 http://www.programcp.org.pl/polpcp.htm [dostęp 18 maja 2008].
28 http://www.unep.org [dostęp 18 maja 2008].
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wzrasta. Przestrzeganie społecznej i ekologicznej odpowiedzialności to w oczach inwestorów (określanych mianem ethical investors) dowód na dobre wewnętrzne i zewnętrzne zarządzanie firmą i zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. Fundusze SRI inwestują
w firmy spełniające określone kryteria, np. wykluczają przemysł tytoniowy, alkoholowy,
zbrojeniowy, wybierają natomiast firmy społecznie i ekologicznie aktywne29.
Powstały indeksy giełdowe dla spółek społecznie odpowiedzialnych, np.:
a) Dow Jones Sustainability Group Indexes (DJSGI) – to globalny wskaźnik giełdowy składający się z grupy pięciu wskaźników: jednego globalnego, trzech kontynentalnych dla Ameryki Północnej, Europy i Azji oraz jednego krajowego dla USA, opracowanych w roku 1998 w celu umożliwienia spółkom kierującym się kryteriami
ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi osiągania korzyści giełdowych. W różnych krajach szereg instytucji finansowych monitoruje spółki giełdowe pod kątem respektowania kryteriów zrównoważonego rozwoju, a następnie określa globalny Ekorozwojowy Wskaźnik Dow Jones’a DJGSI. Tworzy też listę firm – liderów w każdej branży.
b) Indeks FTSE4Good – funkcjonuje na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych od 2001r., skupia spółki, które spełniają surowe normy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Notowanie na tym indeksie to dla firmy nie tylko sprawa prestiżu. FTSE4Good oferuje szczegółowe wytyczne dla przedsiębiorstw, chcących podjąć lub
rozszerzyć społeczną odpowiedzialność, a jest ona oceniana za pomocą ponad 40 różnych kryteriów z obszarów: systemu zarządzania środowiskowego, dialogu z interesariuszami i przestrzegania praw człowieka (Rok, 2004: 40).
c) Powstały też specjalne rodzaje funduszy inwestycyjnych – Socially Responsible
Investing (lub Sustainable and Responsible Investing, SRI), czyli fundusze, gdzie obok
poziomu stopy zwrotu ważna jest wiedza o tym jak i gdzie pracuje ich kapitał. Fundusze
te działają w sferze energii odnawialnej i gospodarce wodnej (Hope, 2008: 163). Przykładem może być amerykański Domini Social Investments30 (Sokół, 2006: 96).
W ostatnich latach można zauważyć, że firmy odpowiedzialne społecznie i środowiskowo osiągają większy wzrost wartości akcji oraz większy zwrot na zainwestowanym
kapitale (Rok, 2004: 40). Ponadto członkowstwo Polski w Unii Europejskiej stawia rodzime firmy w konfrontacji z funduszami z innych państw, dla których screening etyczny jest pierwszym krokiem w podejmowaniu decyzji o współpracy.

8. Standardy odpowiedzialnego biznesu
Najczęściej spotykane standardy społecznej odpowiedzialności to: norma AA1000
i SA 8000. Norma AA1000 (AccountAbility1000) to międzynarodowy standard, opracowany przez londyński Institute of Social and Ethical Account Ability i zaprezentowany

29

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_pl.pdf [dostęp 18 maja 2008].
skład wchodzą: fundusz akcji (Domini Social Equity Fund), fundusz akcji przeznaczonych
dla instytucji skłonnych do ponoszenia mniejszego ryzyka (Domini Institutional Social Equity Fund),
fundusz obligacji (Domini Social Bond Fund) i kasa depozytowa (Community Development Account
Domini Money Market Account).
30 W jego
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po raz pierwszy w 1999 r.31 Standard AA1000 określa zasady najlepszej praktyki w budowaniu reguł społecznej i etycznej odpowiedzialności (obliczalności), przeprowadzaniu audytu etycznego i przygotowywaniu raportu służącego m.in. jako podstawa dla analizy strategicznej przedsiębiorstwa (Rok, 2001: 173). Jest on narzędziem służącym ocenie
działalności przedsiębiorstwa i formułowaniu strategii postępowania w przyszłości,
z uwzględnieniem dialogu z interesariuszami, umożliwiającym mierzenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, zarządzanie zmianami w świetle szans i zagrożeń, wreszcie
doskonalenie strategii rozwoju. B. Rok w Audyt etyczny według reguł AA1000 jako narzędzie edukacji menedżerskiej prezentuje zbiór podstawowych zasad stosowanych w organizacji przygotowującej się do przeprowadzenia audytu etycznego według AA1000:
zasada odpowiedzialności, obliczalności (accountability), uczestnictwa (inclusivity),
zupełności (completeness), wymierności (materiality), regularności (regularity), zapewnienia jakości (quality assurance), dostępności (accessibility), porównywalności (comparability), wiarygodności (reliability), istotności (relevance), zrozumiałości (understandability), kompleksowości (embeddedness), ciągłej poprawy (continous improvement)
(Rok, 2001: 175–177).
Z kolei norma SA 8000 (Social Accountability 8000) to międzynarodowy standard
służący do niezależnej weryfikacji wymogów odpowiedzialności społecznej, jakie dane
przedsiębiorstwo powinno spełniać. Wymagania normy składają się z dziewięciu następujących kryteriów:
• nie zatrudnianie dzieci,
• nie stosowanie pracy przymusowej,
• spełnianie podstawowych zaleceń bezpieczeństwa środowiska pracy,
• wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych,
• nie stosowanie dyskryminacji,
• nie stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec pracowników,
• przestrzeganie regulacji prawnych odnośnie dopuszczalnej ilości godzin pracy,
• zapewnienie wynagrodzenia nie niższego niż wymagane przez prawo,
• włączenie polityki społecznej do systemu zarządzania firmą oraz stworzenie mechanizmów jej doskonalenia i weryfikacji32.
Standard ten zrodził się w roku 1997 w Nowym Jorku z inicjatywy Council on Economic Priorities, która drogą współpracy wielu organizacji miała stworzyć i wdrożyć
standardy społecznej odpowiedzialności w firmach. W roku 2007 pojawiła się jej najnowsza wersja – SA 8000:2007. Certyfikaty SA 8000 zostały już wydane sześciu firmom
w Polsce (AVON Operations Polska, Elektrownia Opole SA, Elektrownia Łaziska SA,
Wall BDA, Heinz Plastics Polska Sp. z o.o., CN Polska Sp. z o.o.) oraz ponad 1300 firmom w 63 krajach świata (Żabicki, 2007:33).
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) rozpoczęła prace nad stworzeniem normy globalnej ISO 26000 w zakresie odpowiedzialności społecznej. Norma ISO
26000 ma zostać opublikowana w 2010 r.33
31

Na bazie wcześniejszej wersji o nazwie Auditing for Small Organisations roku 1997.
http://dobrybiznes.info/?module=Default&action=ContentController&sectionId=86&parentId=58
[dostęp 16 października 2006].
33 http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/home.html?nodeid=4451259& vernum=0 [dostęp 2 maja 2008].
32

93

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Nr 3/2008(7)

Global Compact to inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana, stanowiąca wezwanie skierowane do biznesu, aby w swojej działalności kierował się dziesięcioma podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji34. Global Compact, kształtując nową rolę
biznesu, zrzesza ponad 1000 firm z różnych regionów świata oraz organizacje pozarządowe. Nakłania firmy do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, dziewięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska. Zasady, na których opiera się Global Compact wynikają
z przyjętych dokumentów, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju – Agenda 21, Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy i kształtują się następująco:
I. Prawa człowieka:
1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę
II. Standardy pracy:
1) Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
2) Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
3) Zniesienie pracy dzieci.
4. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia
III. Środowisko naturalne:
1. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
3. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii
IV. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu35.
Global Reporting Initiative (GRI) służy do sprawozdawczości społecznej, ekonomicznej i ekologicznej działalności przedsiębiorstwa. Celem wyznaczonym przed GRI
jest stworzenie międzynarodowych standardów w zakresie raportowania, które są dobrowolnie wdrażane przez firmy i zawierają ogólne zasady, których przy pracy nad raportem
należy przestrzegać, strukturę ogólną samego raportu oraz rekomendacje wskaźników
ilościowych i jakościowych.
A. Lewicka-Strzałecka w artykule W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej
legitymizacji firmy wymienia ogólne zasady zrównoważonego raportowania: transparentność (transparency), otwartość (inlusiveness), audytowalność (auditability, kompletność
(completeness), relewancja (relevance), kontekst zrównoważonego rozwoju (sustainability context), precyzyjność (accuracy), neutralność (neutrality), porównywalność (comparability), klarowność (clarity), procesualność (timeliness), (Lewicka-Strzałecka, 2004:
238).
34
35
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Raporty zgodne z wymogami GRI zawierają takie informacje jak m.in. prezentacja
wizji i strategii firmy, jej polityki społecznej odpowiedzialności, jej programy etyczne, zakres, procedury i wskaźniki polityki ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, relacje z interesariuszami oraz ocenę dokonaną przez firmę audytorską (Rok, 2004: 42).

Zakończenie
Realizowanie określonej strategii społecznej odpowiedzialności nie jest, jak sugerują przeciwnicy koncepcji CSR, topieniem pieniędzy w enigmatycznych i niecelowych
inicjatywach, nie jest też przejściową modą napędzaną przez środowiska naukowe poszukujące tematów do naukowych rozważań. CSR nie jest utrudnieniem prowadzenia
działalności gospodarczej. Społeczna odpowiedzialność jest długofalową strategią działania, opartą na szeregu różnorodnych instrumentów, z którą wiążą się liczne wewnętrzne, zewnętrzne i społeczne korzyści, a ich skala rośnie proporcjonalnie do wzrostu społecznej świadomości i wymagań. Współczesne firmy chcąc trwać na rynku muszą
skoncentrować się na budowaniu przewagi konkurencyjnej drogą działań ekonomicznie,
ekologicznie i społecznie wartościowych. Dzięki społecznemu zaangażowaniu wzrasta
zainteresowanie i lojalność klientów, co powoduje zwiększanie stabilności i pozycji firmy na rynku. Przychylność otoczenia pomaga kreować czy podtrzymywać popyt na produkty danej firmy, co powoduje zwiększenie sprzedaży. Dzięki lepszemu zmotywowaniu
pracowników, lepszemu wykorzystaniu zasobów czy np. zmniejszeniu kar za zanieczyszczenia środowiska zmniejszają się koszty prowadzenia działalności. Dzięki inwestycjom
w społeczność lokalną zwiększa się poziom jej zamożności, a w konsekwencji zwiększa
się konsumpcja. Firma zyskuje odporność, możliwość łatwiejszego wybrnięcia z ewentualnej sytuacji kryzysowych. Wszystko to prowadzi do zwiększenia efektywności działalności i podniesienia konkurencyjności. A jak pisze sam Philip Kotler „niewykluczone,
że w przyszłości, wraz z unifikacją produktów firm, prospołeczne wizerunki przedsiębiorstw mogą stać się jednymi z najistotniejszych czynników budowania preferencji klientów” (Kotler, 1998: 180).
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Social Responsibility Instruments
Summary
Responsible business notion is more and more present in Polish economy, however
the results of the research carried out in Polish business still shows a low level of CRS
idea knowledge, especially in small and medium companies. Although responsible
business notion is generally known, its details, ways of preparing strategy, instruments
and what is more its benefits are still narrowly spread. Many business people face the
lack of knowledge and information, which on one hand make it easier to spread and
deepen wrong stereotypes connected with this notion and on the other hand make business
people unwilling to implement CRS in their companies. The subjects of this article are
examples of instruments which are responsible for realization of social responsibility
strategy.
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