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IVWSTĘP

Wstęp

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) – społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli działania prowadzone przez 
przedsiębiorstwo z myślą o efektach szerszych niż finansowe – cieszy się rosnącym zainteresowaniem firm w Polsce. 
Działania CSR wdrażają głównie duże przesiębiorstwa, ale z powodzeniem mogą je wprowadzać wszystkie firmy.

Pomysł stworzenia podręcznika CSR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) Warmii i Mazur powstał  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko -Mazurskiego, organizatora trzeciej już edycji konkursu  
WaMaBOSS i promuje działania odpowiedzialne społecznie, realizowane przez firmy z sektora MMŚP z regio -
nu Warmii i Mazur. Przedsiębiorcy zgłaszani do udziału w konkursie rywalizują w kategoriach skali działalności,  
a kapituła wybiera laureatów i wyróżnia oddzielnie mikroprzedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa. Katego -
rią konkursową jest także obszar działalności CSR. 

Niniejszy podręcznik zawiera m.in. przykłady projektów CSR, realizowanych przez laureatów konkursu. Rozdział 
pierwszy przedstawia wprowadzenie do tematu i założenia CSR. W kolejnych rozdziałach opisano zasady realizacji 
działań odpowiedzialnych społecznie w takich obszarach, jak: 

• wewnętrzny CSR, czyli działania społeczne kierowane do pracowników, 

• CSR w otoczeniu lokalnym, a więc działania realizowane dla i przy współudziale społeczności lokalnej,

• biznes odpowiedzialny społecznie w otoczeniu rynkowym oraz 

•  zielony CSR, czyli działania proekologiczne, realizowane przez firmy z myślą o ochronie środowiska,  
w którym wszyscy żyjemy.

Dobre praktyki stosowane przez laureatów poprzednich edycji mogą być inspiracją i przykładem dla innych firm 
z regionu, a także dowodem na to, że biznes odpowiedzialny społecznie przynosi korzyści, także materialne. 
Zachęcamy zatem do lektury i wdrażania CSR.



Milton Friedman, na początku lat sześćdziesiątych stwier -
dził: „Na przedsiębiorstwie ciąży jeden i tylko jeden spo -
łeczny obowiązek: wykorzystywanie jego zasobów i an -
gażowanie się w działania mające na celu zwiększenie  
zysku tak długo, jak przestrzega zasad gry, to znaczy an -
gażowanie się w otwartą i wolną konkurencję bez stoso -
wania podstępów i oszustw”. Obecnie funkcjonują także 
teorie, które cel istnienia przedsiębiorstwa postrzegają 
szerzej niż tylko wypracowanie zysku. Oczywiście zysk 
jest podstawą i motorem funkcjonowania firm, ale dla 
wielu to jedynie środek do celu, nie zaś cel sam w sobie. 
Co zatem jest celem? Zanim odpowiemy na to pytanie, 
spójrzmy na dane dotyczące przedsiębiorczości.

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 1,7 mln przedsię -
biorstw (dane za 2013 r.), a 99,8% z nich to małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w skrócie MŚP. To, czy firma należy do 
sektora MŚP, ustala się na podstawie liczby zatrudnio -
nych oraz rocznych obrotów. 

Sektor MŚP generuje co roku około połowy polskiego 
PKB, z czego same mikroprzedsiębiorstwa – prawie jed -
ną trzecią. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to 
także największy „zbiorowy pracodawca”. Szacuje się,  
że siedem na dziesięć zatrudnionych osób pracuje wła -
śnie w przedsiębiorstwie zaliczanym do MŚP. Na koniec 
2013 r. w przedsiębiorstwach pracowało 8,9 mln osób, 
w tym w MŚP 6,2 mln. Wyraźna dominacja zatrudnienia 
w mikro i małych firmach utrzymuje się od lat1. W samym 
województwie warmińsko -mazurskim działa prawie 124 
tys. przedsiębiorstw, z czego aż 95% to mikroprzedsię -
biorstwa2. 

Wnioski z powyższych statystyk nasuwają się same: 
przedsiębiorstwa dają pracę i napędzają gospodar -
kę. Dla większości przedsiębiorców – szczególnie dla  

1  „Raport o stanie MSP w Polsce”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
2015, s. 13–15.

2  Z danych GUS udostępnionych przez Urząd Statystyczny w Olsztynie, stan 
na marzec 2016 r.
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Czym jest CSR?

I

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) tłumaczy się jako społeczną odpowiedzialność biznesu. 
Oznacza to prowadzenie firmy w sposób, który uwzględnia nie tylko jej zysk czy rozwój, ale także wpływ, 
jaki firma ma na otoczenie. CSR nie jest obowiązkiem ani wymogiem, lecz dobrą praktyką. 

WYRÓŻNIA SIĘ: 

poniżej 
9

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
zatrudniają do 9 pracowników

do

249 PRZEDSIĘBIORSTWA ŚREDNIE
zatrudniają do 249 pracowników

do

49MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA
zatrudniają do 49 pracowników



mikroprzedsiębiorców – firma jest sposobem na życie. 
Warto też pamiętać, że MŚP to często firmy rodzinne, 
a długofalowym celem ich istnienia jest zapewnienie 
utrzymania właścielom, ich rodzinom oraz pracowni -
kom. Ich wpływ na lokalną społeczność jest bardzo duży.

Nie tylko duże firmy prowadzą biznes  
odpowiedzialnie 

Często uważa się, że CSR to domena dużych firm działa -
jących globalnie, a efekt tych działań jest głównie wize -
runkowy. Przykładem mogą być akcje prowadzone przez 
duże firmy wydobywcze, które inwestują pokaźne środki 
w rekultywacje terenów zniszczonych uprzednio przez 
własne działania. Niektóre firmy, będące dużymi inwe -
storami w regionie, budują własny wizerunek pracodaw -
cy odpowiedzialnego społecznie, zapewniając swoim 
pracownikom np. dojazdy, tańsze posiłki czy opiekę nad 
dziećmi. Ale także firmy działające w mniejszej skali mogą 
być zarządzane w sposób społecznie odpowiedzialny. 

Odpowiedzialność społeczna to np. etyczne prowadzenie 
biznesu – dbanie o uczciwe warunki zatrudnienia, rozwój 
umiejętności czy motywowanie pracowników. Przedsię -

biorca może prowadzić biznes we współpracy z innymi 
firmami z okolicy czy regionu, wspierając tym samym  
lokalną przedsiębiorczość. Utrzymywanie wysokiej jako -
ści produkcji czy minimalizowanie wpływu, jaki ta pro -
dukcja może mieć na jakość powietrza czy wody, to także 
działania CSR, podobnie jak promowanie lokalnego biz -
nesu albo zaangażowanie w akcje na rzecz ekologii. 

Warmia i Mazury to region, w którym podstawą funkcjono -
wania wielu przedsiębiorstw jest optymalne wykorzysta -
nie zasobów naturalnych. Bazują na tym branże przemy -
słowe, oparte na surowcach naturalnych, jak meblarstwo 
czy przemysł spożywczy. Na pięknie natury regionu opiera 
się silnie rozwinięty sektor turystyczny. W ostatnich latach 
w Polsce wyraźnie rośnie też zainteresowanie ekologią,  
co przekłada się na popyt na naturalną żywność, produko -
waną w nieskażonych warunkach, oraz rozwój agroturysty -
ki. Zrównoważony rozwój regionu, inwestycje w technolo -
gie energooszczędne, odnawialne źródła energii i dbałość  
o zasoby naturalne są szansą na utrzymanie konkurencyj -
ności, stworzenie na Warmii i Mazurach miejsca przyjazne -
go do życia i prowadzenia biznesu.
Przedsiębiorcy działający jako mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, którzy chcą inwestować w technolo -
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ICZYM JEST CSR? DLACZEGO CSR?
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I CZYM JEST CSR? DLACZEGO CSR?

gie energooszczędne i odnawialne źródła energii, mogą 
skorzystać z dofinansowania ze środków unijnych w ra -
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii  
i Mazur. Projekty są realizowane w ramach osi 4 RPO WiM 
Efektywność energetyczna i mogą dotyczyć m.in.:
•  wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

w produkcji, instalacjach technicznych,
•  zmiany linii produkcyjnych, budynków i instalacji 

technicznych na efektywne energetycznie,
•  zastosowania energooszczędnych technologii  

produkcji.

Informacji na temat możliwości skorzystania z dofinanso -
wania inwestycji udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie3.

Jak mogę skorzystać na wdrażaniu CSR? 

CSR służy nie tylko otoczeniu firmy – biznes odpowiedzial -
ny społecznie to nadal biznes, a działania odpowiedzialne 
społecznie, chociaż krótkoterminowo mogą oznaczać po -
niesienie kosztów, długofalowo służą korzystniejszemu 
wizerunkowi firmy i lepszym relacjom z otoczeniem, a to  
z kolei wpływa pozytywnie na rozwój firmy. 

3  http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/365/dzialanie -41 -wspieranie -wytwa -
rzania -i -dystrybucji -energii -pochodzacej -ze -zrodel -odnawialnych

Biznes odpowiedzialny społecznie na Warmii  
i Mazurach 

Warto promować firmy, które angażują się w działa -
nia CSR. Urząd Marszałkowski Województwa Warmiń -
sko -Mazurskiego corocznie organizuje konkurs Żagle  
Warmii i Mazur, w którym wyłaniane są najlepsze 
przedsiębiorstwa, produkty, usługi i projekty regionalne,  
a jedną z kategorii Żagli jest „Przedsiębiorstwo Odpo-
wiedzialne Społecznie WaMaBOSS”.

Istotą kategorii „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne 
Społecznie WaMaBOSS” jest promocja postaw społecz -
nej odpowiedzialności biznesu wśród mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw. Zwycięzcy stają się przykła -
dem stosowania dobrych praktyk oraz pokazują innym,  
w jaki sposób można rozwijać swoją firmę, dbając jed -
nocześnie o jej otoczenie, szanując prawa pracowników, 
chroniąc środowisko naturalne i wspierając rozwój lo -
kalnej społeczności. Tytuł WaMaBOSS przyznawany jest 
przedsiębiorstwom, które wyróżniają się szczególnie  
w obszarach:
• działań propracowniczych,
• aktywności na rzecz społeczności lokalnej,
• ochrony środowiska naturalnego,
• działań CSR wobec uczestników rynku.
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II 

Pracownicy – najważniejsi interesariusze

Przedsiębiorstwa, które decydują się na stworzenie  
i wdrożenie strategii CSR, kierują działania do różnych 
grup interesariuszy. Można wśród nich wyróżnić trzy 
grupy, w zależności od stopnia zaangażowania:
1.  Pracownicy: zakładowe organizacje związkowe, Rada 

Pracowników, spółki zależne.
2.  Otoczenie rynkowe: partnerzy biznesowi, wyko -

nawcy i podwykonawcy, dostawcy, odbiorcy i klienci, 
organizacje branżowe i instytucje międzynarodowe, 
instytucje nadające certyfikaty, organizacje kontrolne  
i monitorujące, firmy konkurencyjne, uczestnicy 
rynku kapitałowego.

3.  Otoczenie społeczne: społeczności lokalne, admini -
stracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe, organizacje pracodaw -
ców, instytuty naukowo -badawcze i ośrodki eduka -
cyjne, media, środowisko przyrodnicze.

Grupą szczególnie ważną są pracownicy, ponieważ reali -
zacja celów strategii CSR przy ich udziale odbywa się 
w ramach codziennego funkcjonowania przedsiębior -
stwa i długofalowo wpływa zarówno na jego sytuację 
wewnętrzną, jak i wizerunek publiczny. 
W dalszej części rozdziału przedstawione zostaną możli -
wości realizacji działań społecznie odpowiedzialnych kie -
rowanych do pracowników i przy ich aktywnym udziale. 
Pozytywne przykłady wdrożeń zastosowanych przez lau -
reatów konkursu WaMaBOSS mogą zainspirować innych 
przedsiębiorców z sektora MMŚP (mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa).

Strategia CSR i jej realizacja

Cele strategii CSR dotyczące pracowników są budowane 
w oparciu o strukturę zatrudnienia i mogą dotyczyć 
takich zagadnień, jak: 
•  zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem, 
•  wzmocnienie pozytywnych relacji z personelem 

przedsiębiorstwa poprzez poprawę równego trakto -
wania pracowników bez względu na płeć,

•  zmniejszenie poziomu stresu, uatrakcyjnienie pracy  
i wzrost poziomu jakości wykonywanych projektów.

Grupy docelowe

Charakter działań CSR zależy w dużej mierze od skali 
działalności przedsiębiorstwa oraz cech grup pracowni -
ków. W mikro i małych przedsiębiorstwach działania kie -
rowane są zwykle do wszystkich pracowników, a szcze -
gólny dobór grupy docelowej wynika z charakteru jej 
pracy. W przedsiębiorstwach nagrodzonych w konkursie 
WaMaBOSS programem CSR objęci są wszyscy pracow -
nicy – przykładem może tu być Szkoła Tańca i Wdzięku 
B&W Przemienieccy. Szczególne działania kierowane są 
do pracowników wyspecjalizowanych – np. działów pro -
dukcji w firmach Szkło Sp. z o.o. i Expom S.A. oraz infor -
matyków i programistów w ITM Sp. z o.o.

Działania CSR kierowane do pracowników

Różnorodność działań CSR dedykowanych pracownikom 
jest ogromna i w dużej mierze zależy od skali przedsię -
biorstwa, jego możliwości, a także powiązania z celami 
biznesowymi. Projekty mogą być realizowane jednora -
zowo lub długofalowo i obejmować takie obszary, jak:
•   polityka pracownicza, w tym m.in. wprowadzenie 

nowoczesnych rozwiązań dla pracowników: ela -
stycznego czasu pracy, możliwości indywidualnego 
wyboru świadczeń socjalnych, stosowanie ocen 
okresowych, planowanie ścieżek rozwoju,

•  wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
•  jednakowe traktowanie kobiet i mężczyzn w rozwoju 

zawodowym,
•  organizowanie szkoleń dla pracowników,
•  wolontariat pracowniczy, którego celem jest zaan -

gażowanie wszystkich pracowników w działania na 
rzecz lokalnych społeczności,

•  wsparcie aktywności sportowej pracowników,
•  zorganizowanie zbiórki krwi wśród pracowników  

i promowanie honorowego krwiodawstwa,
•  promowanie wśród pracowników filozofii odnoszą -

cej się do wartości firmy. 

Przykłady wdrożeń CSR w firmach regionu Warmii 
i Mazur

Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy jest 
przykładem na to, że działania CSR można i warto reali -

Wewnętrzny CSR – pracownicy



II WEWNĘTRZNY CSR – PRACOWNICY
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zować również w mikroprzedsiębiorstwach. Jak twier -
dzą właściciele, CSR w szkole jest wdrażany w codzien -
nej praktyce: 

Procedury i zasady
Wśród pracowników panują jasne zasady, każdy 
z  nich jest na bieżąco informowany o wszystkich ini -
cjatywach, które dzieją się w firmie. Wszyscy pracow -
nicy są związani z firmą, angażują się w jej działalność  
i wychodzą z własnymi inicjatywami. Dodatkowo każdy 
z pracowników przestrzega wspólnie wypracowanego 
kodeksu etycznego.

Atmosfera i komunikacja wewnętrzna
Atmosfera wśród pracowników jest przyjazna i ser -
deczna. W  częstych dyskusjach uczestniczą wszyscy, 
podejmowane działania są wyraźnie przydzielone. Dobra 
komunikacja wewnątrz organizacji, na różnych pozio -
mach i pomiędzy poziomami, odbywa się z zastosowa -
niem rozmaitych kanałów komunikacji: telefon, internet 
(Facebook, mail), kalendarz online, kalendarz kartkowy, 
tablice ogłoszeń. Organizuje się imprezy integracyjne, 
badania opinii pracowników czy też bezpośrednie spo -
tkania.

Motywacja do rozwoju
W firmie działają systemy motywacyjne, przez co 
zwiększył się poziom motywacji i zaangażowania 
pracowników w wspólne inicjatywy. Istnieje moż -
liwość rozwoju, ponieważ zaplanowano ścieżki 
kariery – pracownicy mogą awansować lub otrzymać 
nowy zakres obowiązków. Dzięki temu się rozwijają,  
a firma zyskuje lepszy profil usług i produktów. 

Szkło Sp. z o.o. – producent szkła hartowanego wysokiej 
jakości, w strategii CSR zawarł dwa kluczowe cele doty -
czące pracowników.
Pierwszy z nich to budowanie kultury społecznej odpo -
wiedzialności biznesu poprzez zwiększenie udziału pra -
cowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Spółka 
realizuje ten cel, inwestując w kwalifikacje pracowników 
– zarówno techniczne, dzięki którym może osiągnąć 
wysoki poziom innowacyjności, jak i umiejętności 
zarządcze kadry menedżerskiej. W ocenie firmy bardziej 
doświadczeni, kompetentni i zaangażowani w proces 
zarządzania pracownicy gwarantują sukces firmy. Na 
zwiększenie pozycji rynkowej i konkurencyjności firmy 
pozytwnie wpływa też motywacja i zaangażowanie pra -
cowników. Zgodnie ze strategią CSR firmy „uczestnictwo 
w procesie zarządzania umożliwia pracownikom poczuć 

się odpowiedzialnymi za losy firmy oraz za jej wyniki; 
zachowanie i zaangażowanie pracowników spowoduje, 
że ich kreatywność wzrośnie, a tym samym zwiększy to 
możliwości rozwojowe całego przedsiębiorstwa”. 
Drugim celem jest wzmocnienie pozytywnych relacji  
z personelem przedsiębiorstwa poprzez poprawę rów -
nego traktowania pracowników produkcji bez względu 
na płeć. Firma realizuje ten cel, inwestując w wyposaże -
nie hali produkcyjnej, pomieszczeń socjalnych, jadalni, 
szatni itp. – tak, aby wszyscy pracownicy mieli dostęp 
do infrastruktury na tym samym poziomie jakościowym. 
Służy temu również system pracy, która odbywa się  
w dwóch budynkach – halach produkcyjnych, w ruchu 
ciągłym, w systemie trzyzmianowym. Żaden pracownik 
nie jest przypisany do określonego stanowiska pracy, 
wszyscy pracownicy (kobiety i mężczyźni) rotują i wyko -
nują zadania zarówno w pierwszej hali produkcyjnej, jak  
i drugiej (w zależności od zlecenia).

Expom S.A. kompleksowo realizuje wielkogabarytowe 
konstrukcje stalowe na potrzeby branż offshore, mor -
skiej i maszynowej. Dźwigi morskie, konstrukcje stalowe 
na platformy wiertnicze czy podzespoły maszyn do recy -
klingu z Kurzętnika w 98% trafiają na eksport. 

Spółka konsekwentnie realizuje politykę społecznej 
odpowiedzialności biznesu. W ramach przyjętej w 2015 r. 
strategii, działania z obszaru CSR oparte są na trzech fila -
rach: zdrowie i aktywność fizyczna, ekologia oraz nauki 
ścisłe. W ramach działań skierowanych do pracowników 
w tych trzech obszarach spółka realizuje:

Zdrowie
Expom dba o zdrowie – to projekt, dzięki któremu pra -
cownicy Expom mogą ubiegać się o dofinansowanie 
swoich pasji sportowych. 
Expom sponsorem tytularnym klubu sportowego 
Zamek EXPOM Kurzętnik. Spółka od lat wspiera kurzęt -
nicki klub. Pracownicy i ich rodziny mogą przystąpić do 
klubu na preferencyjnych warunkach. W ramach współ -
pracy w 2016 r. po raz pierwszy odbył się pokaz sztuk 
walki sekcji kick -boxingu w firmie. 
Dzień bez papierosa 2016 – spółka aktywnie działa 
na rzecz walki z uzależnieniem od nikotyny. Prowadzi 
kampanie edukacyjne na terenie firmy oraz na łamach 
„Gazety Firmowej”, periodyku wydawanego w Expom. 
W 2016 r. w związku ze światowym Dniem bez Papierosa 
odbyło się spotkanie z lekarzem oraz ekspertem ds. profi -
laktyki, podczas którego miały miejsce prelekcja nt. szko -
dliwości palenia tytoniu oraz badania spirometryczne.
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Ekologia
Konkursy plastyczne dla dzieci pracowników: „Ekopo -
mocnicy Expom” oraz „Ekologiczna fabryka św. Mikołaja”, 
w których promowana jest wiedza na temat ekologii; usta -
wienie pojemników na śmieci do segregacji odpadów; 
regularne ekologiczne akcje edukacyjne w  „Gazecie  
Firmowej”.

Nauki ścisłe
W spółce działa Warsztat Szkolny, gdzie już ponad 200 
osób uczących się zawodu zdobyło umiejętności prak -
tyczne. Młodzież podejmująca naukę w Expom uczy się 
konkretnego zawodu, który daje im pewność zatrudnienia 
– bardzo często właśnie w Expom. Absolwenci Warsztatu 
Szkolnego stanowią około 40% obecnie zatrudnionych w 
firmie. Uczniowie zdobywają zawód m.in. ślusarza, lakier -
nika czy operatora obrabiarek skrawających. W czasie 
nauki uczniowie otrzymują wiele przywilejów, np.: pod -
ręczniki do przedmiotów zawodowych, premie motywa -
cyjne i świąteczne, premie za najlepsze wyniki w nauce.

Dodatkowo
Innowacyjny Expom – jest to inicjatywa, w ramach któ -
rej pracownicy mogą zgłaszać swoje propozycje zmian 
i usprawnień w firmie poprzez wrzucenie krótkiego for -
mularza do Skrzynki Pomysłów. Najlepsze koncepcje są 
wprowadzane i nagradzane nagrodami pieniężnymi.
Akademia Expom – program podnoszenia kwalifika -
cji dla pracowników. Odbywające się szkolenia dotyczą 
zarówno umiejętności miękkich, jak i kompetencji zawo -
dowych, branżowych. 

ITM Sp. z o.o. jest firmą informatyczną, produkującą 
oprogramowanie klasy ERP oraz systemy na potrzeby 
Lean Production. W spółce postanowiono wdrożyć sys -
tem zarządzania pracą oparty na metodyce grywalizacji. 
Celami systemu są zmniejszenie poziomu stresu, uatrak -
cyjnienie pracy i wzrost poziomu jakości wykonywanych 
projektów. 
Graczami/uczestnikami są pracownicy firmy z wszystkich 
działów. Średnia wieku wynosi 30–35 lat. Pracowników 
charakteryzuje doskonała znajomość gier komputero -
wych (i mechanizmów w nich występujących), lubią je  
i często grają.
Analizując charakter pracy w spółce, znaleziono wiele 
analogii do gier Role -Playing -Games (RPG). Pierwszym, 
najbardziej rzucającym się w oczy podobieństwem jest 
sama idea gry jako walki zespołu z przeciwnościami losu 
by osiągnąć zwycięstwo, którym jest realizacja z góry 
ustalonego celu. W przypadku gier RPG mamy do czynie -

nia z realizacją określonych zadań przez zespół według 
wcześniej ustalonych zasad gry. W przypadku realizacji 
projektów mamy dokładnie ten sam cel – w określonym 
zespole zrealizować projekt.
Model grywalizacyjny polega na wykonywaniu questów 
(realizacji projektów), brania udziału w eventach i podej -
mowaniu wyzwań/challenges. Projekty mają różną skalę 
trudności i dotyczą różnych obszarów działalności firmy. 
W zależności od obszaru działania potrzebne są różne 
kompetencje zespołu realizującego dany projekt.
Technologiczną realizację projektu oparto na kilku apli -
kacjach dostępnych w sieci oraz na dedykowanych roz -
wiązaniach informatycznych stworzonych przez spółkę 
do wykonania części zadań. 
Dzięki wdrożeniu zasad gamifikacji:
•  programiści starają się wykonać zlecone prace  

w określonym czasie i dobrej jakości,
•  pracownicy rozwijają swoje kompetencje i zdoby -

wają nowe,
•  pracownicy tworzą wzorce zachowań i dbają o ich 

stosowanie.

fot. ITM Sp. z o.o. 
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System grywalizacyjny został bardzo dobrze przy -
jęty przez pracowników firmy. Spółka spodziewa się  
osiągnięcia wzrostu wydajności i jakości pracy dzięki 
zastosowaniu mechanik growych w realizacji zadań. 
Ponadto wprowadzenie elementów zabawy do środowi -
ska pracy może skutecznie przyczynić się do zmniejsze -
nia poziomu wypalenia zawodowego i poziomu stresu  
u pracowników. Już dzisiaj w samej organizacji i w jej 
bezpośrednim otoczeniu biznesowym mówi się o cieka -
wej inicjatywie spółki. Szczególnie cenny jest pozytywny 
odzew pobliskiego uniwersytetu i studentów wydziału 
informatyki, którzy stanowią główne źródło nowych kadr 
spółki. Spółka oczekuje, że dzięki temu łatwiej jej będzie 
pozyskać najlepszych kandydatów do pracy.
 
Komunikacja wewnętrzna w CSR

Wprowadzenie strategii CSR w firmie powinno być 
poprzedzone konsultacjami z pracownikami. Dzięki 
temu poczują oni, że przełożeni liczą się z ich zda -
niem. Poza tym uwzględnienie ich pomysłów i uwag  
w działaniach CSR, daje o wiele większe prawdopodo -
bieństwo, że akceptacja pracowników dla zmian zacho -
dzących w firmie znacznie wzrośnie. 

Temu również służy komunikacja wewnętrzna. Spraw -
nie prowadzona i otwarta na dialog pozwoli na realiza -
cję celów edukacyjnych, integracyjnych oraz wesprze 
budowę zaangażowania wśród pracowników. Komu -
nikacja wewnętrzna jest także nieodłącznie połączona  
z kulturą organizacji. Wartości i normy, jakie są wyzna -
wane przez przedsiębiorstwo, nie staną się elementem 
tożsamości pracownika, o ile nie będą one rzeczywiście 
przestrzegane w jego miejscu pracy. CSR umożliwia 

budowanie stabilnej kultury organizacji opartej na uni -
wersalnych wartościach, takich jak dobro społeczeń -
stwa, środowiska, troska o przyszłe pokolenia, a wreszcie 
odpowiedzialność.

Wśród narzędzi, które stosuje się w komunikacjiwe -
wnętrznej, znajdziemy m.in.:
• intranet,
• newsletter pracowniczy,
• biuletyn wewnętrzny,
• forum internetowe,
• bezpośrednie spotkania,
• imprezy okolicznościowe,
• tablica ogłoszeń.

Na wdrożeniu CSR korzystają nie tylko pracownicy

Przemyślane i konsekwentne wdrożenie strategii CSR 
wpływa pozytywnie na wiele aspektów działalności 
przedsiębiorstw. W podstawowym zakresie poprawia 
komunikację między pracownikami i zwiększa ich zaan -
gażowanie, buduje kulturę pracy opartą na wiedzy, 
pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów. Efekty to 
mniejsza rotacja i mniejsze koszty pracownicze, zwłasz -
cza rekrutacji, wdrażania i szkolenia nowych osób. Wła -
ściwa polityka pracownicza realizowana w ramach stra -
tegii CSR pozwala zatrzymać najlepszych pracowników 
i pozyskać najzdolniejszych kandydatów z rynku pracy 
(jak w przypadku ITM Sp. z o.o.). Dla regionu kluczowe 
jest zatrzymanie absolwentów na lokalnym rynku pracy 
i zachęcenie ich do podjęcia pracy w lokalnych przedsię -
biorstwach. Właściwie zakomunikowane działania wpły -
wają też na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach pozo -
stałych interesariuszy i lokalnej społeczności.

fot. ITM Sp. z o.o. 
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Budowanie wartości firmy jest możliwe przez angażowa -
nie się w działalność społeczną. Działania takie nierzadko 
są podejmowane, aby budować przewagę konkuren -
cyjną. M. Porter uważa wręcz, że „dobroczynność przed -
siębiorstw przynosi lepsze wyniki niż dobroczynność 
indywidualna” . Często przedsiębiorstwo bardziej rozgła -
sza fakt angażowania się w działania społeczne i cel, który 
wspiera, niż organizacja, która potem ten cel realizuje. 
Takie działania sprawiają, że przybywa kolejnych funda -
torów (donatorów).

Formy wspierania społeczności lokalnej w ramach 
CSR

Wśród form współpracy przedsiębiorstw w obszarze 
działalności społecznej można wyróżnić następujące 
działania:
 •  pomoc finansowa – polega przede wszystkim  

na przekazywaniu określonych kwot pieniężnych, 
czasami ze wskazaniem na cel;

•  pomoc rzeczowa/bezpłatne usługi – polega na 
przekazaniu przez firmę określonych dobór (lub usług)  
na rzecz organizacji charytatywnej; 

•  wolontariat pracowniczy – polegający na angażo -
waniu się pracowników danej firmy w działanie spo -
łeczne zainicjowane przez firmę; współpraca ta może 
mieć różny charakter i cele, które są realizowane 
zarówno przez firmę, jak i organizację charytatywną;

•  włączanie społeczności lokalnej w procesy bizne-
sowe – oznacza to najczęściej, że mieszkańcy mają 
swój udział we współpracy z przedsiębiorstwem, np. 
jako kooperanci czy dostawcy, i przedsiębiorca świa -
domie wybiera lokalnego dostawcę; 

•  kampanie edukacyjne – akcje informacyjne mające 
na celu np. poprawę bezpieczeństwa na drogach, 

zmniejszenie zużycia energii, poprawę stanu zdro -
wia. Działania realizowane są często we współpracy  
z partnerami, dla których edukacja w tym zakresie 
jest podstawowym celem. W ramach kampanii orga -
nizuje się akcje informacyjne i eventy.

Przykłady działań CSR

Program „Klub Dzieci Targówka – Dzielimy się pasją”
„Klub Dzieci Targówka” jest programem eduka -
cyjno -sportowym i wspólnym działaniem firmy  
Procter & Gamble (P&G) oraz partnerów: Zespołu Szkół  
nr 34 w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 58, Rady 
Dzielnicy Targówek Fabryczny, Klubu Sportowego  
„Błyskawica” i Stowarzyszenia Dzieci Targówka.
Program polega na zaangażowaniu wolontariuszy – pra -
cowników firmy P&G w organizację zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci w warszawskiej dzielnicy Targówek, w  któ -
rej zlokalizowany jest zakład produkcyjny P&G. Dzieci 
mają możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach 
tematycznych i korepetycyjnych, a także uczestniczenia  
w wycieczkach. Wolontariusze wyremontowali pomiesz -
czenia szkolne, dzięki ich pomysłom powstały i funkcjo -
nują w Klubie kółka zainteresowań, oni też prowadzą je 
w oparciu o swoje talenty i umiejętności. 
Wszyscy korzystają 
Poprzez współpracę przy programie „Klub Dzieci  
Targówka” z lokalnymi szkołami, burmistrzem  
Dzielnicy Targówek, Stowarzyszeniem Dzieci Targówka 
oraz miejscowym klubem sportowym firma jest obecna  
w codziennym życiu dzielnicy, dzięki czemu jest trakto -
wana jako partner i członek lokalnej społeczności. Dzięki 
programowi i działaniom Klubu na rzecz poprawy sytu -
acji dzieci umacnia się wizerunek P&G jako firmy odpo -
wiedzialnej społecznie. Korzyści odnoszą:

Zaangażowanie społeczne  
– wsparcie społeczności lokalnej

Dobre relacje społeczne są niezwykle ważne dla każdego przedsiębiorstwa. Niezależnie od wielkości każde 
przedsiębiorstwo jest osadzone w określonej społeczności i wchodzi w relacje z różnymi grupami interesar-
iuszy. W otoczeniu społecznym przedsiębiorstw funkcjonują społeczności lokalne, administracja rządowa, 
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, instytuty nau-
kowo-badawcze i ośrodki edukacyjne oraz media.



•  pracownicy – działania z zakresu wolontariatu pra -
cowniczego pozwalają realizować potrzeby działania 
społecznego;

•  społeczność lokalna – wspieranie działalności szkoły 
przez firmę i pomoc dla dzieci wstrzymały decyzję 
władz o likwidacji placówki szkolnej. Zajęcia pozalek -
cyjne pomogły dzieciom poprawić wyniki w nauce;

•  samorządy lokalne – wsparcie dla urzędu dzielnicy 
pozwoliło na wypełnienie niszy dotychczas niezago -
spodarowanej przez biuro edukacji Urzędu Gminy 
Targówek.

Jest to bardzo dobry przykład współpracy firmy, samo -
rządu i NGO, czyli organizacji pozarządowej. Tego typu 
działania mogą być także realizowane przez firmy  
z sektora MMŚP, szczególnie działające lokalnie.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zaangażowane spo-
łecznie
Niewielka agencja PR – Toolbox Creative Communi -
cations to świetny przykład na to, że działania CSR na 
rzecz społeczności lokalnej mogą z powodzeniem reali -
zować nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale i firmy z sek -
tora MMŚP. Agencja nieodpłatnie świadczy usługi PR 
(np. kontakty z mediami, organizacja konferencji pra -
sowych, budowa stron internetowych lub współpraca 
z  dziennikarzami) dla organizacji pozarządowej dzia -
łającej na rzecz dialogu polsko -żydowskiego poprzez 
promowanie różnorodności kulturowej oraz naukę 
tolerancji przez edukację. Firma nawiązała nowe kon -
takty i zyskała nowych klientów. Co więcej, kilkanaście 
notatek prasowych na temat prowadzonych działań 
CSR ukazało się na branżowych (PR & Marketing) stro -
nach internetowych.

Działania CSR realizowane przez przedsiębiorstwa z Warmii 
i Mazur
Dla laureatów konkursu WaMaBOSS działania CSR kiero -
wane do lokalnej społeczności są często integralną czę -
ścią prowadzonej działności, a efekty tych działań prze -
kładają się bezpośrednio na wizerunek firmy. 

Expom S.A., producent dźwigów morskich i wielko -
gabarytowych konstrukcji stalowych, wspiera rozwój 
lokalnych inicjatyw. Regularnie angażuje się w rozwój 
nauki: wziął udział w budowie szkolnego lapidarium w 
Kurzętniku – jednego z największych muzeów skalnych 
w Polsce, organizuje przyzakładowe warsztaty prak -
tycznej nauki zawodu oraz wymianę młodzieży polsko -
niemieckiej. Dba o kulturę i rozrywkę, współorganizując 
Dni Kurzętnika i Dni Expomu. 

Szkło Sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego, specjalizująca 
się w przetwórstwie szkła i luster, również wspiera wyda -
rzenia kulturalne, sportowe i społeczne. Są to zarówno 
inicjatywy o zasięgu lokalnym, jak i działania, które są 
widoczne ponadregionalnie. Do tych drugich można 
zaliczyć np. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, które 
dzięki mediom cieszą się popularnością na skalę ogólno -
polską. Spółka w ramach zaangażowania społecznego 
dofinansowuje wyjazdy kolonijne dla dzieci z ubogich 
rodzin. Zorganizowała również wydarzenie „Zakręcona 
akcja”, podczas którego zebrano 10 ton nakrętek, co 
umożliwiło sfinansowanie zakupu sprzętu dla chorego 
dziecka. Zapewnia też dofinansowanie lokalnych klubów 
sportowych – piłki nożnej, siatkówki i lekkiej atletyki.

Folwark Łękuk w ciągu 10 lat istnienia przekształcił 
pozostałości PGR Łękuk w atrakcyjny ośrodek tury -
styczny. Właściciele wspierają społeczność lokalną 
poprzez zaopatrywanie się w produkty u miejscowych 
gospodarzy. Zamawiają u nich także usługi, takie jak 
jazda konna, kuligi czy obsługa przewodnicka. Folwark 
Łękuk wprowadził i promuje model turystyki otwartej 
na lokalność: lokalne jedzenie, lokalne atrakcje, lokal -
nych mieszkańców. Właściciele zachęcają gości do 
poznawania najbliższej okolicy, a społeczność lokalna 
może korzystać z infrastruktury – kąpieliska, ścieżki 
zdrowia, placu zabaw czy parku. Na terenie Folwarku 
organizowane są bezpłatne zajęcia taneczne i teatralne 
dla dzieci z okolicy.

Zeto Software Sp. z o.o. współpracuje z Uniwersy -
tetem Warmińsko -Mazurskim i innymi uczelniami 
lokalnymi na różnych płaszczyznach. Wśród działań 
wymienia wsparcie finansowe inicjatyw studenckich, 
pracę ze studentami i wykładowcami, udział w kon -
ferencjach, dzielenie się doświadczeniami. Wspiera 
lokalne organizacje, jak np. oddział PCK w Olsztynie, 
angażuje się w akcje charytatywne typu Szlachetna 
Paczka. Działania te mają zwykle charakter jednorazo -
wych akcji i nie są wpisane w strategię rozwoju. Naj -
większym sukcesem i najciekawszym przykładem CSR 
jest współpraca Zeto Software z Wydziałem Matema -
tyki i Informatyki Uniwersytetu. Co semestr przedsta -
wiciele firmy pracują z grupami studentów w ramach 
„Projektu grupowego” pokazując, jak ważna jest w tej 
branży umiejętność pracy w grupie oraz czemu służy 
praca twórców oprogramowania. Inicjatywa wyszła 
z Wydziału Matematyki i Informatyki. Pomysł był pro -
sty – trzeba włączyć praktyków do nauczania stu -
dentów, żeby zobaczyli, czego oczekują i potrzebują 

III ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu / Poradnik dla MMŚP z województwa warmińsko -mazurskiego14



IIIZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu / Poradnik dla MMŚP z województwa warmińsko-mazurskiego 15

firmy – ich przyszli pracodawcy. Grupy studentów 
pod okiem firm realizują projekty zadane przez firmy, 
zazwyczaj w technologiach, z którymi się wcześniej 
nie zetknęli, co jest dodatkowym wyzwaniem. Na 
koniec semestru, każda grupa musi zaprezentować 
produkt tak, jakby chciała go sprzedać. Celem jest 
pokazanie studentom praktycznego świata infor -
matyki i selekcja kandydatów. Przy okazji Zeto pozy -
skuje również przyszłych pracowników. „Chodzi nam  
o to, żeby zostali tutaj w regionie – bez twórczych ludzi 
w pracy niczego nowego nie wykreujemy” – mówi 
Paweł Sadowski, wiceprezes Zeto Software. 

Korzyści z działalności na rzecz społeczności  
lokalnej

Działalność na rzecz społeczności lokalnej przynosi korzy -
ści zarówno odbiorcom wsparcia, jak i przedsiębiorcom. 
Właściciele Folwarku Łękuk zyskali wśród mieszkańców 
okolicy dobrych pracowników i solidnych dostawców 
produktów cenionych przez gości. Spółka Zeto Software 
na współpracy z Uniwersytetem Warmińsko -Mazurskim 
buduje swoją markę i dobre relacje, może też skutecz -
niej rekrutować nowych pracowników, co nie jest łatwe 
w branży IT i w regionie.

fot. Folwark Łękuk 
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Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa zależy od wielu 
czynników. Są wśród nich: charakter prowadzonej dzia -
łalności, rodzaj rynku, różnorodność uczestników rynku. 
Ogólnie można jednak przyjąć, że relacje rynkowe doty -
czą klientów i konsumentów oraz otoczenia bizneso -
wego.

Relacje z klientami

Dobre relacje z klientami przekładają się na wizerunek  
i wynik finansowy, dlatego firmy wychodząc poza zasady 
postępowania wynikające z przepisów prawa oraz zasady 
dobrowolnie przyjęte przez firmy, wdrażają projekty CSR, 
które obejmują:
•   przestrzeganie reguł form promocji i reklamy,
•  badanie poziomu zadowolenia klientów z jakości 

oferowanych im usług i produktów oraz przestrze -
ganie określonych zasad w kontaktach z klientami, 
także w przypadkach skarg i reklamacji,

•  jasne określanie zobowiązań dostawców produktów 
i usług oferowanych klientom i przedstawianie rzetel -
nych, istotnych informacji o swojej ofercie.

Szczególnie przydatna jest dbałość o właściwą komuni -
kację z klientami, ponieważ informacje od nich pozwa -
lają doskonalić produkty i poziom oferowanych usług. 

Relacje z otoczeniem biznesowym

Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach  
z dostawcami, odbiorcami i kooperantami jest zróżnico -
wana, ponieważ wiąże się z przedmiotem i charakterem 
kontaktów z partnerami biznesowymi, a kontakty te są 
różne, zależne od rodzaju działalności. Kodeks postę -
powania odpowiedzialnego społecznie zawiera zasady 
postępowania wobec partnerów biznesowych obejmu -
jące:

•  staranne i świadome dobieranie partnerów i podwy -
konawców, pod kątem spełniania określonych warun -
ków społecznych. Może to być kryterium lokalizacji 
(firma preferuje dostawców lokalnych), etyki zatrud -
nienia (dostawcy muszą spełniać wymogi zapewnie -
nia odpowiednich warunków swoim pracownikom),  
a także właściwe prowadzenie procedur przetargo -
wych,

•  odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw,
•  aktywność w lokalnych zrzeszeniach i klastrach,
•   realizowanie zobowiązań wobec partnerów,
•  przeciwdziałanie korupcji i innym przejawom patolo -

gii w kontaktach z otoczeniem.
Firmy doceniają znaczenie otoczenia produkcyjno -usłu -
gowego i przypisują odpowiednią wagę do właściwych 
relacji w tym obszarze. Społeczna odpowiedzialność 
przekłada się tutaj na wynik ekonomiczny w najbardziej 
widoczny sposób, a współpraca obejmuje:
•  wspólny udział w targach i innych imprezach handlo -

wych,
•  wspólną realizację zadań społecznych i kulturalnych,
•  wspólny marketing, reklamy, promocje.
Współpraca z partnerami biznesowymi opiera się na pew -
nych zasadach, wśród których jest np. dążenie do dostar -
czania wyrobów wysokiej jakości o właściwych cechach. 
Współpracującym ze sobą firmom zależy na wspólnym 
rozwiązywaniu konfliktów i problemów. Czasami wska -
zuje się również terminowość realizowania płatności jako 
zasadę kształtującą współpracę.
W relacjach firm z ich kontrahentami biznesowymi duży 
nacisk kładzie się na problematykę pomocy i wspierania 
kontrahentów. Znaczna część z nich prowadzi działania 
wspierające swoich kontrahentów, takie jak szkolenia 
pracowników, doradztwo w zakresie produkcji, dystry -
bucji i kontroli jakości. 

CSR w relacjach z otoczeniem 
rynkowym
Coraz więcej firm rozumie i akceptuje użyteczność CSR dla ich długofalowego rozwoju. Przedsiębiorcy do-
strzegają też, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie odnosi się wyłącznie do dużych przedsiębiorstw, 
chociaż właśnie takie podmioty gospodarcze, z racji ich możliwości finansowych, są źródłem wielu przy-
kładów dobrych praktyk CSR. Z drugiej strony jednak małe i średnie firmy mają znaczący wpływ na rynek 
pracy i zaspokajanie potrzeb konsumentów poprzez swoją liczbę i działanie w bliskim otoczeniu.
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Badania dotyczące poziomu wdrożenia CSR

Badanie na temat działań społecznie odpowiedzialnych 
realizowanych przez  przedsiębiorstwa branży elektro -
maszynowej w województwie warmińsko -mazurskim 
wykazało m.in., że działania społecznie odpowiedzialne 
w stosunku do klientów i dostawców koncentrują się 
głównie na doborze dostawców pod kątem certyfika -
cji jakości  (19,76%) oraz badaniu stopnia zadowolenia 
klientów (14,92%), wiążą się z doborem dostawców pod 
kątem certyfikatów środowiskowych i/lub społecznych 
– 15,32%,  stosowaniem certyfikatów jakości proce -
sów/wyrobów – 14,52%, zawieraniem umów zakupów 
zawierających przestrzeganie określonych gwarancji 
społecznych lub środowiskowych – 12,90%, przestrze -
ganiem gwarantowanych warunków spłacania dostaw -
ców 12,10%1.

Z kolei z badań dotyczących agrobiznesu wynika,  
że jedynie 40% zwraca uwagę na zachowania dostaw -
ców czy kontrahentów oraz przestrzeganie przez nich 
standardów CSR. Część badanych założyła, że w swo -
ich działaniach podejmuje analizę oferty dostawców 
w zakresie odpowiedzialności społecznej (około 20%),  
a około 17% prowadzi audyt dostawcy, kontrahenta 
pod kątem etycznym w stosunku do środowiska.

W przedsiębiorstwach agrobiznesu coraz częściej sto -
sowane są różnego rodzaju normy i standardy jakości. 
Częściowo są one niezbędne z punktu widzenia kon -
kurencyjności i konieczności stosowania. Około 33% 
badanych przyznało, że posiadają w swoich praktykach 
wdrożone normy ISO ze szczególnym uwgzlędnieniem 
wymogów jakościowych dotyczących żywności. Ponad 
11% badanych posiadało akceptowaną i rozpozna -
walną na całym świecie normę ISO 9001, dotyczącą sys -
temu zarządzania jakością. Główne założenia normy to 
wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, 
zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu 
zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania 
zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, 
dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowole -
nia klienta, wyrobów, procesów)2.

1  „CSR w branży elektromaszynowej województwa warmińsko -mazurskiego 
w świetle badań. Analiza”, http://www.partnerstwo.net

2  Badanie „Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw 
agrobiznesu z obszarów wiejskich”, J. Wołoszyn, E. Stawicka, M. Ratajczak, 
Wyd. SGGW, Warszawa 2012

Współpraca międzysektorowa

Przy opisie działań CSR kierowanych do otoczenia biz -
nesowego warto wspomnieć o współpracy międzysek -
torowej. Jest to dobrowolna relacja pomiędzy różnymi 
stronami – przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi 
oraz organizacjami pozarządowymi, w której łączą one 
siły, by osiągnąć wspólny cel. Działania każdego z sekto -
rów są inne, każdy z nich pełni odrębną rolę w lokalnej 
społeczności, ma odmienne cele. Przedsiębiorcy anga -
żują się społecznie poprzez poprawę warunków i środo -
wiska w miejscu funkcjonowania firmy, identyfikowanie 
potrzeb interesariuszy oraz odpowiednie reagowanie 
na nie. Instytucje publiczne natomiast skupiają się na 
wspieraniu CSR, wskazywaniu dobrych praktyk, promo -
waniu lokalnego biznesu, edukowaniu. Działają przede 
wszystkim w roli partnera i pośrednika między biznesem 
a społeczeństwem, aby tworzyć sprzyjające warunki do 
wdrażania CSR.

Samorząd województwa warmińsko -mazurskiego bie -
rze udział w kilku projektach promujących społeczną 
odpowiedzialność biznesu. Od czerwca 2013 roku jest 
zaangażowany w prace Zespołu do spraw Społecznej 
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, powołanego przez 
Prezesa Rady Ministrów. W ramach tej współpracy samo -
rząd uczestniczy w przygotowywaniu rekomendacji 
dla administracji rządowej, dotyczących promocji oraz 
wprowadzania w życie zasad CSR. Ponadto realizowane 
są takie projekty, jak: „Przedsiębiorca społecznie zaanga -
żowany – popularyzacja idei społecznego zaangażowa -
nia biznesu wśród przedsiębiorców Warmii i Mazur” oraz 
wspomniany już kilkukrotnie WaMaBOSS organizowany 
w  ramach konkursu Żagle Warmii i Mazur. Oba skiero -
wane są do sektora mikro, małych i średnich przedsię -
biorstw.

Przykłady projektów CSR realizowanych  
w otoczeniu rynkowym

POLAMP Sp. z o.o. z Giżycka zdefiniowała „Kodeks etyki 
biznesowej”, obejmujący swoim zakresem takie funk -
cje, jak procedury przetargowe, transparentność dzia -
łania i świadczenia usług, a także uzyskanie certyfikatu  
„Rzetelna firma”. W swojej strategii CSR spółka stawia 
sobie za cel poprawę obsługi klientów poprzez ciągłe 
podnoszenie innowacyjności, kładąc przy tym nacisk 
na dobre zarządzanie infrastrukturą techniczno -infor -
matyczną. Pozwala to oferować usługi klientom w wielu 
lokalizacjach na Mazurach i Mazowszu i jednocześnie 
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budować centrum kompetencyjne w siedzibie głównej 
przedsiębiorstwa.

Agencja Eventowa Bartboo z Butryn k/Olsztyna, lau -
reat pierwszej edycji konkursu WaMaBOSS w kategorii 
małe przedsiębiorstwo, stawia na dobre relacje z klien -
tami. Przejrzystość tych relacji ułatwiają systemy komu -
nikacji z klientami, regularne badanie poziomu satys -
fakcji klientów oraz systemy zarządzania reklamacjami 
i skargami. Spółka pracuje w oparciu o system CRM  
– każdorazowe świadczenie usług jest poparte informa -
cją zwrotną od klienta, która jest notowana w systemie. 

Firma rzetelnie informuje o produktach i usługach oraz 
uczciwie je oznacza. Oferty, które konstruuje dla klien -
tów, są przejrzyste i czytelne. 

Z kolei spółka Szkło wpisała w swoją strategię CSR sze -
reg działań mających na celu poprawę relacji z otocze -
niem biznesowym. Są wśród nich m.in.: 
•  wprowadzenie odpowiedzialnego łańcucha dostaw 

uwzględniającego aspekty społeczne i środowi -
skowe,

•  optymalizacja organizacji pracy i procesu obsługi 
klienta. 

fot. Folwark Łękuk 
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Celem firmy jest również podwyższanie standardów  
w relacjach z klientami, komunikowanie o idei CSR  
w bliskim otoczeniu biznesowym i poziomie regional -
nym. Szkło Sp. z o.o realizuje ten cel poprzez:
•  wdrażanie określonych krajowych, europejskich 

i  międzynarodowych standardów i norm przy 
obróbce szkła;

•  konsekwentne wzmacnianie wizerunku firmy jako 
wiarygodnego partnera w biznesie; 

•  dotarcie do jak najszerszego grona interesariuszy 
i informowanie o działaniach realizowanych w obsza -
rze społecznej odpowiedzialności biznesu;

•  informowanie na stronie internetowej o działaniach 
CSR w wersji językowej polskiej, angielskiej i niemiec -
kiej;

•  uruchomienie punktu kontaktowego – tzw. show - 
room – w siedzibie spółki. W pomieszczeniu zostanie 
zaprezentowana ekspozycja wytwarzanych przez 
firmę Szkło produktów oraz uzyskanych potwierdzeń 
certyfikatów i zostanie zamieszczona tablica infor -
macyjna o dobrych praktykach realizowanych przez 
firmę, związanych ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu; 

•  współpracę z instytucjami regionalnymi i aktywny 
udział w konferencji związanej z tematyką społecznej 
odpowiedzialności biznesu organizowanej na pozio -
mie województwa warmińsko -mazurskiego.

Odpowiedzialność społeczna to także dbałość o kwa -
lifikacje oraz czyste zasady współpracy z kooperantami  
i podwykonawcami. Przykładem może być firma Niczuk 
Metall-PL, laureat pierwszej edycji konkursu WaMa -
BOSS w kategorii Średnie Przedsiębiorstwo, która orga -
nizuje cykliczne bezpłatne szkolenia dla instalatorów 
z regionu Warmii i Mazur. Współpracuje również z Poli -
techniką Gdańską w zakresie szkoleń z systemów zamo -
cowań na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz 
z Uniwersytetem Warmińsko -Mazurskim w zakresie 
badania wytrzymałości profili montażowych i obejm. 
Firma kupuje materiały i usługi u lokalnych dostawców, 
a w procesie sprzedaży kieruje się zasadą uczciwej kon -
kurencji i przejrzystości informacji – dotyczy to procesu 
przygotowania ofert handlowych, komunikacji z klien -
tem w procesie obsługi i reklamacji. Przetargi, w których 
bierze udział Niczuk Metall -PL i te organizowane przez 
firmę, muszą być organizowane w sposób niepozosta -
wiający wątpliwości co do kryteriów wyboru i przejrzy -
stości procedury. Zasady fair play, zachowania poufności 
i poszanowania tajemnicy handlowej są stosowane na 
każdym etapie kooperacji. Wybierając kontrahenta, firma 
ma na uwadze nie tylko aspekt jakościowy, ale i ekono -

miczny. Bardzo ważne jest także podejście partnerów 
handlowych do zagadnień środowiskowych. Firma pra -
cuje wyłącznie z tymi przedsiębiorstwami, które wyka -
zują poczucie odpowiedzialności za otoczenie, stosując 
technologie spełniające normy ekologiczne. Dostawcy 
z wdrożonymi programami środowiskowymi, prowa -
dzącymi do poprawy działań przedsiębiorstwa na rzecz 
ochrony środowiska, dają pewność, iż  wykorzystywane 
materiały i produkty są przyjazne dla środowiska – 
zarówno w fazie produkcyjnej, jak i użytkowania. 

Powyższe przykłady pokazują, że można realizować zało -
żenia CSR na wiele różnych sposób, w zależności od pro -
filu działalności, skali, kultury organizacyjnej i specyfiki 
kontaktów z otoczeniem. Firmy z Warmii i Mazur z powo -
dzeniem wdrażają projekty CSR, działając w zgodzie ze 
swoimi zasadami i wartościami, a dzięki dbałości o rela -
cje z klientami, kooperantami i instytucjami publicznymi 
rozwijają się w sposób zrównoważony. 
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Odpowiedzialność społeczna się opłaca

Stan środowiska naturalnego jest problemem zarówno 
globalnym jak i lokalnym. Konkurencyjność firmy na 
rynku w znacznym stopniu zależy od umiejętności 
podejmowania trafnych decyzji strategicznych uwzględ -
niających kwestie nie tylko ekonomiczne i społeczne, ale 
również ekologiczne. Wzrasta wrażliwość ekologiczna 
społeczeństwa i obserwuje się ogromne zaintereso -
wanie tematem ekologii ze strony konsumentów, któ -
rzy  coraz częściej chcą kupować  produkty ekologiczne. 
Przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją, że dbałość o oto -
czenie przekłada się na wynik finansowy. Dostrzega 
to także rynek, o czym świadczy pojawienie się giełdo -
wego indeksu firm odpowiedzialnych (Respect Index).  
W skład Respect Index wchodzą wyłącznie spółki gieł -
dowe działające zgodnie z najlepszymi standardami 
zarządzania. Celem projektu jest promocja najlepszych 
praktyk w  spółkach publicznych w aspektach: ekono -
micznym, ekologicznym i społecznym. Jest to wskaźnik 
dochodowy, co oznacza, że dbałość o środowisko i dzia -
łania proekologiczne wpływa na decyzje ekonomiczne 
inwestorów i wartość giełdową firmy.
 
Na czym polega „zielony” CSR? 

Proekologiczne działania odpowiedzialne społecznie 
dotyczą zagadnień, które wiążą się z codziennym funk -
cjonowaniem firmy w otoczeniu. W zależności od wiel -
kości firmy i możliwości finansowych projekty CSR mogą 
mieć mniejszą lub większą skalę oddziaływania. Najczę -
ściej wdrażane są takie działania, jak:
–  oszczędność energii, wdrażanie energooszczędnych 

technologii i rozwiązań produktowych,
–  inwestycje w energię odnawialną,
– zrównoważony transport/logistyka,
–  efektywne wykorzystywanie zasobów – zarówno mate -

riałów do produkcji, jak i energii, wody czy drukowa -
nego papieru,

–  ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i zanie -
czyszczeń np. poprzez sortowanie i recykling odpadów 
przemysłowych, ograniczenie druku,

–  edukacja ekologiczna, podnoszenie świadomości 
wśród klientów i interesariuszy,

–  świadomy dobór partnerów biznesowych pod kątem 
ich „ekologiczności”,

–  informowanie partnerów biznesowych, klientów i spo -
łeczeństwa o zagadnieniach związanych z ochroną śro -
dowiska.

Przykłady działań CSR służących ochronie  
środowiska naturalnego

W Polsce nie brakuje przykładów działań proekologicz -
nych, najczęściej jednak wymieniane są duże inwestycje, 
jak np. farmy wiatrowe budowane przez IKEA i Lego czy 
kampanie informacyjne dotyczące efektywności ener -
getycznej, prowadzone przez firmy Ruukki i Rockwool.  
Od kilku lat widoczne są także akcje Fundacji Aeris 
Futuro i Fundacji WWF „Posadź drzewo”, w ramach któ -
rych zalesia się wybrane tereny, także pohuraganowe. 
Drzewa „sadzą” takie firmy, jak Dell, Tetra Pack czy Tauron  
Energia. Fundacja Aeris oszacowała, że w wyniku realiza -
cji projektu z firmą Dell zostanie zneutralizowane około 
10 000 ton dwutlenku węgla wyemitowanego do atmo 
sfery przez co minimalizowany będzie negatywny wpływ 
człowieka na środowisko naturalne1.

Wśród ciekawych inicjatyw proekologicznych realizowa -
nych przez przedsiębiorstwa w Polsce znalazła się m.in. 
firma Sabre z Krakowa, laureat konkursu Ekobiuro 2013. 
Sabre angażuje się na wielu poziomach: wspiera zrówno -
ważony transport: raz w miesiącu pracownicy wrzucają 
do specjalnego koszyka  bilety miesięczne krakowskiej 
komunikacji miejskiej. Losowane są dwie osoby, którym 
firma refunduje wartość wylosowanego biletu. Propa -
gowane i wspierane jest wspólne dojeżdżanie do pracy 
samochodem. Na parkingu zarezerwowane są trzy miej -
sca parkingowe  dla osób korzystających z programu. 
Obecnie zgłoszonych jest sześć drużyn. Przez cały rok pra -
cownicy mogą przynosić do firmy  plastikowe nakrętki. 
Są one zbierane, aby pomóc podopiecznemu fundacji 
„Bez Tajemnic”. Zbierane są także zużyte baterie, które są 
przekazywane specjalistycznej firmie. Również przez cały 
rok pracownicy mogą przynosić do utylizacji małe AGD  

1  CSR w obszarze energia i środowisko Doświadczenia firm skandynawskich, 
Skandynawsko -Polska Izba Gospodarcza 2011, str. 22–26

Działania CSR na rzecz środowiska 
naturalnego – dobre praktyki
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i elektronikę, które są odbierane przez odpowiednią 
firmę. Za ich przekazanie firma otrzymuje soki owo -
cowe, które są dostępne dla pracowników. W 2012 roku 
zebrano w sumie 617 kg elektrośmieci. Dokumenty dru -
kuje się i kopiuje zawsze dwustronnie na papierze z recy -
klingu. W skali firmy daje to 34 uratowane drzewa rocz -
nie2. Oczywiście dobre praktyki krakowskiej firmy można 
z powodzeniem stosować w firmach z sektora MMŚP  
z Warmii i Mazur, co pokazują kolejne przykłady.
 
Dbałość o środowisko Warmii i Mazur służy  
regionalnym przedsiębiorstwom

Firma Oiler Organizacja Odzysku S.A.  działająca  
na terenie całego kraju zajmuje się odzyskiem i recy -

2  Fundacja Aeris Futuro, Standard Ekobiuro, http://aerisfuturo.pl/pl/
i.0.id.300.0/Standard_Ekobiuro.html

klingiem odpadów poużytkowych i opakowaniowych.  
W trosce o środowisko naturalne firma od  3 lat współ -
pracuje z Fundacją „Szansa” przy akcji Sprzątamy Mazury. 
Firma angażuje się w zakup worków na śmieci rozdawa -
nych mazurskim turystom. Efektem tej akcji jest poprawa 
stanu środowiska naturalnego na Mazurach oraz zmiana 
postaw ekologicznych wśród turystów i mieszkańców. 
Dzięki tej akcji firma zyskała wizerunek firmy dbającej 
o środowisko naturalne i uwiarygodniła swój profesjo -
nalizm  w zakresie ekologii. Ponadto firma Oiler buduje 
znajomość marki poprzez ekspozycję swojego logo  
na workach na śmieci rozdawanych bezpłatnie turystom 
odwiedzającym Mazury.

Folwark Łękuk spełnia wysokie standardy ochrony kraj - 
obrazu i przyrody. Właściciele odtworzyli piękno tradycyj -
nej mazurskiej architektury z kamienia, cegły i czerwonej 

fot. Folwark Łękuk 
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dachówki, używając przy tym oryginalnych materiałów 
– miejscowej cegły rozbiórkowej, oryginalnej dachówki, 
starego drewna. Cały teren zrewitalizowano, powstał też 
oryginalny projekt zagospodarowania terenu i ogrodu, 
wzorowany na przedwojennych założeniach. „Czuliśmy 
się zobowiązani do tego, by zachowując prostotę i orygi -
nalność pruskiego stylu budownictwa, doskonale wpisać 
się w otaczający mazurski krajobraz i piękną przyrodę”  
– wyjaśnia Krzysztof Przyłucki.
Rewitalizację zrealizowano przy zachowaniu zasad 
ochrony środowiska, bieżąca działalność również pro -
wadzona jest z poszanowaniem tych zasad. W ramach 
projektu powstała nowoczesna kotłownia na słomę, 
wybudowano również oczyszczalnię ścieków wraz  
z przepompownią, separatorami tłuszczów i substancji 
ropopochodnych oraz kolektorem. W ośrodku wykorzy -
stuje się panele solarne, prowadzi segregację odpadów 
i kompostowanie. Latem ciepłą wodę zapewnia nowo -
czesna instalacja odzysku ciepła z klimatyzacji (agregatu 
wody lodowej).
Folwark Łękuk promuje ekoturystykę: właściciele zachę -
cają gości do ekologicznych form poruszania się w tere -
nie, budują konsekwentnie strefę ciszy, edukują w dzie -
dzinie ochrony przyrody, nieinwazyjnego funkcjonowa -
nia w dzikiej naturze. Współpracują też z przyrodnikami,  
co ułatwia organizowanie wypraw eksploracyjnych, 
wycieczek, spływów kajakowych i swobodne porusza -
nie się w Puszczy Boreckiej. Stawia się tutaj na turystykę 
lokalną, wspierającą pracę mieszkańców, przynoszącą 
korzyści najbliższej okolicy i wtajemniczającą gości w kul -
turę i naturę tego pięknego miejsca. 

Szkło Sp. z o.o. jako zakład produkcyjny zdaje sobie 
sprawę z wpływu, jaki wywiera na środowisko natu -
ralne. W swojej strategii CSR zakłada ograniczenie tego 
wpływu poprzez wdrożenie zrównoważonego łańcucha 
dostaw. Wdrożenie poprzedzono audytem procesów 
wewnętrznych przedsiębiorstwa, od momentu przyjęcia 
zlecenia do etapu dostarczenia produktu. Audyt obejmo -
wał analizę następujących obszarów działalności przed -
siębiorstwa: procesów obsługi klienta, procesów pro -
dukcyjnych, procesów zaopatrzenia, procesów logistyki 
wewnętrznej, poziomu danych kosztowych. Wnioski 
z analizy posłużyły do opracowania takich rozwiązań, jak:
•  optymalizacja organizacji pracy i procesu obsługi 

klienta; 
•  zwiększenie efektywności materiałowej i surowcowej 

procesu produkcji, w tym recykling szkła i luster do 
ponownego wykorzystania w produkcji czy wielo -
krotne zużycie wody w procesie przetwarzania szkła; 

•  redukcja wykorzystywanej energii, poprzez m.in. 

optymalizację procesu produkcji i procesu magazy -
nowania; 

•  skrócenie czasu magazynowania i optymalizacja 
transportu.

Przedsiębiorstwo selekcjonuje odpady, stosuje 100% 
recykling szkła i luster, a w procesach technologii obróbki 
szkła stosuje zamknięty obieg wody połączony z oczysz -
czalnią. Certyfikacja produktu w zakresie ekologii, bez -
pieczeństwa i wytrzymałości przyczyniła się do podwyż -
szenia jakości produktów firmy, wzrostu liczby realizowa -
nych zamówień i wzrostu sprzedaży. 

Zeto Software Sp. z o.o. postawiła na rozwiązania 
komercyjne – firma opracowała oprogramowanie, które 
służy do pomiaru online danych o zużyciu mediów i ana -
lizy kosztów zużycia. Dzięki temu można wskazywać,  
w jaki sposób zaoszczędzić w firmie pieniądze, a jed -
nocześnie poprzez oszczędności finansowe zachęcać 
firmy do myślenia o ekologii – mniejsze zużycie ozna -
cza również mniejsze obciążenie środowiska. System 
był testowany w Zeto Software i do dziś firma aktywnie  
z niego korzysta.

„Pracujemy nad wyeliminowaniem papierowych doku -
mentów, większość naszej wewnętrznej pracy wykonu -
jemy w systemach IT. Współpracujemy również z samo -
rządami nad wypracowaniem narzędzi, które faktycznie 
umożliwią, a z drugiej strony zachęcą samorządy i ich 
mieszkańców do załatwiania spraw urzędowych online” 
– mówi Paweł Sadowski, wiceprezes Zeto Software.

Ekologiczny CSR to element strategii  
przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo, które chce zadbać o środowisko 
naturalne, powinno zrobić to w tym obszarze, w którym 
w największym stopniu na to środowisko oddziałuje. 
Zapobieganie zanieczyszczeniom, zmniejszanie ilości 
odpadów oraz recykling, wydajność energetyczna – 
wszystko to może skutkować znaczącym zmniejszeniem 
kosztów funkcjonowania firmy oraz innymi korzyściami, 
takimi jak: spełnienie wymagań prawnych, poprawą sto -
sunków z lokalną społecznością, większym zmotywowa -
niem pracowników, większą lojalnością klientów. Odpo -
wiedzialność za środowisko naturalne rozpatrywana  
w kontekście Corporate Social Responsibility nie 
powinna jednak sprowadzać się do jednorazowych 
akcji, lecz być elementem strategii firmy i jej stałych, 
codziennych działań.

V DZIAŁANIA CSR NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
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AA1000 (AccountAbility 1000)  – standardy zaangażo -
wania interesariuszy ustalone przez międzynarodową 
organizację AccountAbility. Celem ich opracowania było 
wsparcie przedsiębiorstw w efektywnym zarządzaniu 
działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju, etyki  
i kwestii społecznych.

Istnieją trzy standardy:
•   AA1000 Zaangażowanie Interesariuszy  

(AccountAbility Stakeholder Engagement  
Standard – AA1000SES).  
Standard zawiera wytyczne dotyczące budowania 
zaangażowania interesariuszy. Dokument ten prze -
znaczony jest dla firm, które chcą rozpocząć dialog  
z interesariuszami.

•   AA1000 Zasady Odpowiedzialności  
(AccountAbility Principles Standard – AA1000APS). 
Standard pozwala określić, co firma już robi w tym 
zakresie, a co jeszcze mogłaby robić w celu zwięk -
szenia swojej odpowiedzialności. Dodatkowo stan -
dard ten określa zasady, jakimi warto się kierować 
przy angażowaniu interesariuszy.

•   AA1000 Weryfikacja (AccountAbility Assurance 
Standard – AA1000AS).  
Standard pokazuje jak sprawdzić, czy angażujemy 
interesariuszy zgodnie z przyjętymi zasadami.

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – społeczna 
odpowiedzialność biznesu. Oznacza to prowadzenie 
przedsiębiorstwa w sposób, który uwzględnia nie tylko 
jego zysk czy rozwój, ale także wpływ, jaki ma ono na 
otoczenie. CSR nie jest obowiązkiem ani wymogiem, lecz 
dobrą praktyką. 

Dialog społeczny to prowadzenie otwartej komunikacji 
z interesariuszami. Stały dialog jest elementem polityki 
CSR – znając oczekiwania poszczególnych interesariuszy  
i włączając ich w proces kreowania rozwiązań można 
skuteczniej budować zaufanie do firmy. 

Dobra Praktyka CSR – dobrowolne działanie realizowane 
zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności firmy, 
wykraczające poza wymogi określone przepisami prawa, 
stałe lub cykliczne, przyczyniające się do realizacji celów 
zdefiniowanych w ramach co najmniej jednego z poniż -
szych obszarów zgodnych z projektem normy ISO 26000.

Interesariusze (ang. stakeholders) to osoby lub organiza -
cje, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na daną 
organizację lub pozostają pod wpływem jej działalności. 
Do grupy interesariuszy wewnętrznych zalicza się m.in. 
pracowników, udziałowców, właścicieli, rady nadzorcze. 
Interesariuszami zewnętrznymi są klienci, dostawcy, spo -
łeczności lokalne, władze, instytucje finansowe, media, 
konkurencja, związki zawodowe.

Kampania społeczna – działania zaplanowane w kon -
kretnym czasie i skierowane do sprecyzowanej grupy 
docelowej. Ich celem jest edukacja, podniesienie świado -
mości, zmiana myślenia lub zachowania wobec określo -
nego problemu społecznego.

Kultura organizacyjna to wartości i idee wspólne dla 
osób pracujacych w przedsiębiorstwie. Obejmuje ona 
symbole (np. znak firmowy, marka), język i styl komunika -
cji, normy i wartości przestrzegane przez pracowników, 
a także wartości deklarowane, ujęte w misji i strategii 
przedsiębiorstwa. Kultura organizacyjna przedsiębior -
stwa pomaga jej członkom zrozumieć, za czym przedsię -
biorstwo się opowiada, jak pracuje, co uważa za ważne. 
Zwykle oparta jest na kulturze narodowej, jednak w przy -
padku przedsiębiorstw o zasięgu globalnym kluczowy 
wpływ na jej charakter ma kultura narodowa właścicieli 
(centrali) przedsiębiorstwa.

Lean production (ang. odchudzona produkcja) – kon -
cepcja zarządzania produkcją w taki sposób, aby jak 
najmniej włożyć w wytworzenie produktu i jak najlepiej 
spełnić wymagania klienta. Realizacja takiego założenia 
wymaga takich działań, jak:
•   ograniczenie lub wyeliminowanie operacji nieprzy -

noszących wartości,
•   znaczące zmniejszenie zapasów i nadprodukcji – 

poprzez system dostaw dokładnie na czas w określo -
nej ilości,

•   elastyczność w tworzeniu i dostarczaniu produktu 
(różne modele, wersje, odmiany produktu),

•   usprawnienie procesu podejmowania decyzji, plano -
wania, nadzorowania,

•   optymalizację przepływu informacji.

Ład korporacyjny (ang. Corporate Governance) – zbiór 
zasad postępowania ukierunkowany na zapewnienie 

Słowniczek CSR
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równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmio -
tów zaangażowanych w funkcjonowanie danej spółki. 
Dotyczą one zarówno organów spółek i ich członków, jak 
i akcjonariuszy. Zasady te odnoszą się do szeroko rozu -
mianego zarządzania spółką i sprzyjają jej rozwojowi.

NGO (ang. Non -Goverment Organisation) – organizacja 
pozarządowa. Za NGO uznaje się m.in.: stowarzysze -
nia zawodowe, fundacje, organizacje religijne, grupy 
kobiece i młodzieżowe i stowarzyszenia mające na celu 
m.in. rozwój i ochronę praw człowieka czy organizacje 
ochrony środowiska. Organizacje pozarządowe bywają 
nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego 
(władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, 
przedsiębiorczości).

Norma ISO 26000  – projekt międzynarodowej nor -
my -przewodnika, która będzie zawierać treść siedmiu 
obszarów społecznej odpowiedzialności organizacji (nie 
tylko przedsiębiorstw): ład organizacyjny, prawa czło -
wieka, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, 
uczciwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, 
zaangażowanie społeczne. Kolejna wersja przewodnika 
jest obecnie konsultowana w państwach członkowskich 
ISO. ISO 26000 będzie dobrowolne i nie będzie normą 
certyfikacyjną.

Praca zdalna (telepraca) – praca, która może być wyko -
nywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzysta -
niem środków komunikacji elektronicznej w rozumie -
niu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Art.  675 Kodeksu pracy). Typową cechą tego stosunku 
pracy jest ograniczenie kontroli ze strony pracodawcy, 
który często wyznacza pracownikowi zadania do wyko -
nania, bez dokładnie ustalonego przedziału czasowego 
(zadaniowy – swobodnie regulowany czas świadczenia 
pracy). 

Respect Index – indeks spółek notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie, efektywnie włą -
czających politykę społecznej odpowiedzialności do stra -
tegii zarządzania firmą. Założeniem indeksu jest promocja 
najwyższych standardów zarządzania w kwestiach ekono -
micznych, ekologicznych i społecznych. Respect Indeks, 
podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi wskazówkę 
dla profesjonalnych inwestorów i ma wplyw na ich decyzje 
finansowe.

SA8000 (Social Accountability 8000) – międzynarodowa 
norma określająca odpowiedzialność społeczną orga -

nizacji, która skupia się głównie na aspektach społecz -
nych i ekologicznych. Norma została stworzona z myślą 
o przedsiębiorstwach dowolnej branży z całego świata, 
stąd jej uniwersalny charakter.

Strategia CSR – dokument, który stanowi podstawę do 
zgodnego wdrażania praktyk społecznej odpowiedzial -
ności biznesu przez przedsiębiorstwo. Powinien on być 
zatwierdzony przez zarząd przedsiębiorstwa i zawierać 
co najmniej następujące elementy: 
•   wizję, misję i strategię biznesową,
•   kontekst biznesowy CSR,
•   definicję działań jakie zostają uznane za społecznie 

odpowiedzialne z punktu widzenia wszystkich zain -
teresowanych,

•   definicję obszarów tematycznych,
•   podjęte i planowane działania CSR,
•   ustalenie niezbędnych celów, działań i procedur,
•   dialog z interesariuszami,
•   zakomunikowanie wyników analiz i celów CSR,
•   wdrożenie/zakorzenienie systemu.
Z założenia strategia CSR jest spójna ze strategią bizne -
sową.

Uczestnik rynku – każda osoba, która zawiera transakcje 
na rynku. Istnieje wiele kryteriów podziałów rynku, które 
określają jednocześnie jego uczestników. Podział może 
przebiegać np.:
•   według charakteru transakcji handlowej (np. dóbr 

i usług, konsumpcyjny, produkcyjny, kapitałowy, 
pracy itd.),

•   według kryteriów geograficznych (rynek lokalny,  
krajowy itd.),

•   według skali (rynek hurtowy, detaliczny).
Uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych są np.  
producenci, handlowcy (hurtowi i detaliczni) oraz 
konsumenci, ale także dostawcy usług, np. transpor -
towych.

WaMaBOSS – jedna z trzech kategorii w organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -
 -Mazurskiego konkursie „Żagle Warmii i Mazur”, wyłania -
jącym najlepsze regionalne przedsiębiorstwa, produkty, 
usługi i projekty.
Istotą konkursu w kategorii „Przedsiębiorstwo Odpowie -
dzialne Społecznie WaMaBOSS” jest promocja postaw 
społecznej odpowiedzialności biznesu wśród mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących dzia -
łalność gospodarczą na terenie województwa war -
mińsko -mazurskiego, które mogą stać się przykładem 
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dobrych praktyk oraz wzorem i modelem postępowania 
dla innych przedsiębiorstw. Zwycięzkie przedsiębior -
stwa otrzymują nagrody w postaci statuetek, wyróżnień 
i dyplomów oraz tytuł „Przedsiębiorca Odpowiedzialny 
Społecznie WaMaBOSS” w swojej kategorii.

Wolontariat pracowniczy  to działania polegające na 
podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pra -
cowników na rzecz organizacji pozarządowych i określo -
nych przepisami prawa instytucji. Pracownicy -wolonta -
riusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrze -
bujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, 
natomiast firma umożliwia im podejmowanie takich 
inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub orga -
nizacyjnie.

Wolontariusz – osoba, która dobrowolnie i bez wynagro -
dzenia niesie pomoc oraz angażuje się w pracę na rzecz 
osób i instytucji działających w różnych obszarach życia 
społecznego. Taka osoba działa w ramach firm, organi -
zacji, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, 
placówek kultury, sportu i wielu innych organizacjach.

Work-life balance – równowaga pomiędzy pracą  
i życiem osobistym, a więc między karierą i ambicją  
a innymi aspektami życia (relaksem, zdrowiem, relacjami 
z innymi ludźmi). Celem jest takie utrzymanie proporcji 
pomiędzy pracą a życiem prywatnym, by nie popadać  
w pracoholizm i nie narazić się na wypalenie zawodowe. 

Zaangażowanie społeczne – świadomy udział przed -
siębiorstwa/organizacji w życiu społecznym. Może ono 
przybierać różne formy, np. działań dobroczynnych, 
inwestycji społecznych, współpracy z partnerem społecz -
nym, edukacji dzieci i dorosłych, współpracy z uczelniami, 
sponsoringu, udziału w kampanii społecznej. Ważne jest 
nie tylko zaangażowanie, ale także efektywny pomiar  
i ewaluacja tych działań. Zaangażowanie społeczne bar -
dzo często przyczynia się do rozwiązywania lokalnych  
i ponadregionalnych problemów społecznych.

Zrównoważony rozwój (Sustainable Development) to 
koncepcja, która łączy rozwój gospodarczy i sprawie -
dliwy podział korzyści z niego wynikających z rozwojem 
społecznym, ochroną środowiska i racjonalną gospo -
darką zasobami naturalnymi, tak by mogły z nich korzy -
stać także przyszłe pokolenia.

VISŁOWNICZEK CSR
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