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DziaâajĊce w Polsce spóâki w coraz większym stopniu dostrzegajĊ znaczenie dziaâaľ spoâecznie odpowiedzialnych jako czynnika ksztaâtujĊcego strategię biznesowĊ firmy. Wiele
z nich szuka juů dziœ wskazówek, które mogâyby w optymalny sposób wykorzystaý przy
planowania i realizacji aktywnoœci w obszarze CSR. Firmy te chcĊ bowiem zasâuůyý na
miano prawdziwie zaangaůowanych spoâecznie – zarówno w oczach klientów, dostawców, opinii publicznej, jak i wœród pracowników oraz kadry kierowniczej – bo moůe
to przynosiý wymierne korzyœci.
OkreœlajĊc swoje cele strategiczne coraz częœciej spóâki czujĊ się zobligowane do tego, by
mówiý o spoâecznym zaangaůowaniu czy
zrównowaůonym rozwoju, a takůe znaczeniu
tych kwestii dla firmy. W wielu jednak przypadkach zagadnienia te funkcjonujĊ jedynie
w sferze werbalnej, a konkretne, aczkolwiek
ograniczone dziaâania w tym zakresie podejmowane sĊ z przyczyn stricte marketingowych.
Często więc za górnolotnymi stwierdzeniami
nie idĊ dziaâania, które œwiadczyâyby o tym, ůe
filozofia funkcjonowania firmy rzeczywiœcie
opiera się na jej spoâecznej odpowiedzialnoœci.
ZmierzajĊc do tego, aby podejmowane dziaâania stanowiây wsparcie dla naszych deklaracji,
a ponadto by kompleksowo wspieraây realizację strategii firmy, warto rozwaůyý przyjęcie w
tym obszarze systematycznego, uporzĊdkowanego podejœcia.
Niniejszy tekst stawia sobie za cel pokazanie
poszczególnych elementów procesu prowadzĊcych do tego, aby firma staâa się oraz byâa
postrzegana przez interesariuszy jako spoâecznie odpowiedzialna.
Koncepcje spoâecznej odpowiedzialnoœci
przedsiębiorstw czy – szerzej – zrównowaůonego rozwoju, wykraczajĊ poza sferę wymogów prawnych oraz oczywistĊ potrzebę generowania zysków. Procesy globalizacji, rosnĊca
œwiadomoœý spoâeczna, w tym w zakresie potrzeby dbaâoœci o œrodowisko naturalne, a tak-

ůe szybsza wymiana informacji, przyczyniajĊ
się jednak do tego, ůe spoâeczna odpowiedzialnoœý nabiera nowego znaczenia.

Potrzeba tworzenia
dâugofalowej strategii
Z kaůdym rokiem coraz większa liczba przedsiębiorstw dostrzega wagę i wymierne korzyœci
pâynĊce z faktu spoâecznego zaangaůowania,
realizowanego w œcisâej korelacji z celami strategicznymi stawianymi sobie przez firmę. DĊůenie do zbudowania wzajemnego zaufania i
przejrzystoœci zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak i œrodowiskiem wewnętrznym organizacji, staje się sposobem na
prowadzenie biznesu.
Dziaâania te przyczyniajĊ się do postrzegania przedsiębiorstwa, jako odpowiedzialnego
partnera we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Pozytywny wizerunek w oczach
kontrahentów, urzędów, pracowników czy
spoâecznoœci lokalnej ma więc szansę przeâoůyý się na efekty w postaci dâugofalowej
wspóâpracy z partnerami biznesowymi, większego zaangaůowania po stronie pracowników,
pozytywnego klimatu dla prowadzenia biznesu
wspóâtworzonego przez administrację i spoâeczeľstwo.
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Sposobem na to, aby zmaksymalizowaý
wskazane wyůej korzyœci jest opracowanie i
wprowadzenie dâugofalowej strategii spoâecznej odpowiedzialnoœci biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), dostosowanej do specyfiki i skali dziaâania danego przedsiębiorstwa,
opartej na wnikliwej analizie potrzeb wszystkich grup interesariuszy firmy oraz na prowadzonym z ich udziaâem, w sposób wywaůony,
dialogu.
Przyjęte podejœcie powinno byý zintegrowane z systemem zarzĊdzania przedsiębiorstwem, co zwiększa efektywnoœý procesu zarzĊdzania ryzykami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarach spoâecznym i ochrony œrodowiska, a takůe w zakresie ryzyk zwiĊzanych z
aktywnoœciami stanowiĊcymi podstawowy
przedmiot dziaâalnoœci gospodarczej prowadzonej przez firmę.

Co daje firmie wprowadzenie
strategii CSR?
Wiele firm nie dostrzega roli i znaczenia spoâecznego zaangaůowania biznesu, poniewaů
większoœý inicjatyw zwiĊzanych z tĊ sferĊ
funkcjonowania przedsiębiorstw, często utoůsamianych jest jedynie z dziaâalnoœciĊ charytatywnĊ. Przy czym z reguây podejmowane sĊ
one w sposób nieskoordynowany, w izolacji od
strategii biznesowej.
Szczytnym dziaâaniem jest bowiem wspieranie na przykâad domów dziecka, szpitali czy
organizacji aktywizujĊcych osoby niepeânosprawne. Jeůeli jednak udzielana im pomoc
stanowi jedynie efekt naturalnego odruchu
wspóâczucia czy teů jest ukierunkowana na
krótkoterminowy skutek marketingowy, trudno
spodziewaý się dâugofalowych korzyœci, które
przeâoůĊ się na postrzeganie firmy przez rynek
i jej wyniki finansowe.

Dopiero caâoœciowe spojrzenie na wszystkie
aspekty dziaâania przedsiębiorstwa, zdefiniowanie celów w perspektywie dâugoterminowej
oraz aktywne wyjœcie poza obowiĊzki wynikajĊce z przepisów prawa, pozwala na przeksztaâcenie CSR z aktywnoœci typowo filantropijnej i promocyjnej w czynnik ksztaâtujĊcy
strategię biznesowĊ firmy.
Strategia CSR oznacza uwzględnianie przez
firmę interesu spoâecznego i kwestii ochrony
œrodowiska we wszystkich dziaâaniach przez
niĊ podejmowanych, przy jednoczesnym
zwiększaniu (i bez uszczerbku dla) wartoœci
firmy, umacnianiu reputacji, rozwoju nowych
produktów i usâug, a takůe usprawnianiu relacji
z interesariuszami.
Opracowanie i efektywne wprowadzenie
Strategii CSR moůe przynieœý wymierne korzyœci, w tym:
x zrównowaůony, realizowany w perspektywie
dâugoterminowej rozwój przedsiębiorstwa;
x optymalizację kosztów operacyjnych;
x większĊ odpornoœý przedsiębiorstwa na
sytuacje kryzysowe;
x poprawę lub umocnienie pozytywnego wizerunku firmy wœród wybranych grup interesariuszy;
x większĊ lojalnoœý i zaufanie ze strony klientów, kontrahentów i pozostaâych interesariuszy;
x pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, wzrost zaangaůowania po stronie pracowników.
Prawidâowo zdefiniowana i wdroůona Strategia CSR pozwala idei spoâecznej odpowiedzialnoœci zaistnieý we wszystkich sferach
dziaâania przedsiębiorstwa, a jej promocja
przez kadrę zarzĊdzajĊcĊ, realizowana w oparciu o zasadę partnerstwa i najwyůsze standardy
etyczne, podnosi konkurencyjnoœý i rynkowĊ
pozycję firmy.
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PrzystępujĊc do ksztaâtowania strategicznego podejœcia do CSR pamiętaý naleůy zarówno o zewnętrznych, jak i wewnętrznych
aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Jednym z kluczowych wyzwaľ jest przy tym
wprowadzenie zasad etycznych i programów
odpowiedzialnego biznesu równieů na tych
poziomach dziaâania przedsiębiorstwa, które
dla konsumentów i spoâecznoœci lokalnych sĊ
nieznane i niedostrzegane – takich jak wybór
dostawców, produktów, technologii. To wâaœnie tutaj podejmowane sĊ decyzje, które
wpâywajĊ na to, czy prowadzenie biznesu odbywa się w sposób spoâecznie odpowiedzialny,
korzystny dla otoczenia, sprzyjajĊcy zrównowaůonemu rozwojowi, z poszanowaniem praw
czâowieka.

Droga do firmy
spoâecznie odpowiedzialnej
PlanujĊc przyjęcie kompleksowego podejœcia
do CSR naleůy mieý na uwadze zarówno wielkoœý i specyfikę danego przedsiębiorstwa, w
tym zâoůonoœý âaľcucha dostaw, jak i caâoksztaât uwarunkowaľ zewnętrznych, w których
ono dziaâa.
Proces, którego finaâem jest funkcjonujĊca
w sposób odpowiedzialny spoâecznie nowoczesna firma, powinien uwzględniaý następujĊce, istotne dla jego powodzenia, kolejne kroki:
x analiza przyjętej wizji rozwoju, stawianych
firmie celów, jej systemu wartoœci i kultury
organizacyjnej, a takůe finansowych i kadrowych zasobów firmy;
x analiza i usystematyzowanie dotychczasowej
dziaâalnoœci prospoâecznej i proekologicznej przedsiębiorstwa;
x identyfikacja grup interesariuszy;

x zdefiniowanie priorytetowych dla przedsiębiorstwa interesariuszy (interesariusze
kluczowi) i obszarów ich zaangaůowania;
x analiza i ocena ryzyk dotyczĊcych poszczególnych interesariuszy, obszarów oraz zadaľ planowanych w zwiĊzku z realizacjĊ
strategii CSR;
x ustalenie celów, programów i dziaâaľ, a
takůe opracowanie niezbędnych polityk,
procedur i regulaminów;
x zdefiniowanie wskaŭników umoůliwiajĊcych
monitorowanie wyników poszczególnych
dziaâaľ;
x komunikacja strategii CSR wewnĊtrz i na
zewnĊtrz przedsiębiorstwa (w tym m.in.
ustanowienie raportowania spoâecznego wg
międzynarodowych standardów, jak np.
Global Reporting Initiative – GRI);
x realizacja strategii CSR oraz bieůĊce monitorowanie wyników i konsultacje z interesariuszami;
x kontrola/audyt dotyczĊcy realizacji strategii
CSR i aktualizacja oceny ryzyk;
x ewaluacja podejmowanych dziaâaľ.

Po pierwsze:
przeprowadzamy inwentaryzację
Od realizmu programu dziaâaľ ukierunkowanych na wprowadzenie zasad CSR oraz samych aktywnoœci podejmowanych w ramach
spoâecznego zaangaůowania, a takůe konsekwencji i determinacji w trakcie realizacji poszczególnych wskazanych wyůej kroków, zaleůy w duůej mierze sukces procesu wprowadzania strategii CSR, a w konsekwencji powodzenie caâego procesu ukierunkowanego na
œwiadome uksztaâtowanie spoâecznej odpowiedzialnoœci firmy.
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ZmierzajĊc do wâaœciwego ukierunkowania
spoâecznego zaangaůowania firmy powinniœmy:
x zastanowiý się i zdefiniowaý jakĊ jesteœmy
firmĊ;
x poddaý pod rozwagę wartoœci, które kierujĊ
naszym postępowaniem, to jak uksztaâtowana jest nasza kultura organizacyjna;
x rozwaůyý, jakie moůliwoœci dajĊ nasze zasoby zarówno kadrowe, jak i finansowe;
x jeůeli spóâka dysponuje juů dokumentem,
w którym sformuâowana zostaâa jej strategia
biznesowa, naleůy dokonaý szczegóâowego
przeglĊdu celów, które sobie stawia;
x przeanalizowaý uwarunkowania w ramach,
których firma funkcjonuje.
Wszystko to jest istotne dla powodzenia
staraľ o prawidâowe i efektywne zdefiniowanie
kierunku spoâecznego zaangaůowania firmy.
Aktywnoœý firmy w tym wâaœnie obszarze powinna byý bowiem œciœle zespolona
z podstawowĊ dziaâalnoœciĊ przez niĊ realizowanĊ, a takůe uwzględniaý powinna kierunki
rozwoju przyjęte przez firmę w krótszej i dâuůszej perspektywie czasowej.
Spoâeczna odpowiedzialnoœý biznesu w
większoœci przypadków nie jest czymœ zupeânie
obcym dla funkcjonujĊcych na polskim rynku
firm. AngaůujĊ się one bowiem w szereg dziaâaľ prospoâecznych, w róůnego rodzaju dziaâania filantropijne, czy teů akcje adresowane do
spoâecznoœci lokalnej.
W wielu przypadkach firmy nie okreœlajĊ
jednak tych dziaâaľ mianem CSR. Warto więc
wszystkie je wychwyciý, równieů dlatego, ůe
częœý z nich moůe byý dobrze przemyœlana,
pozytywnie przyjmowana przez ich dotychczasowych adresatów, a takůe utoůsamiana z firmĊ
i jej wizerunkiem.
Precyzyjne przeanalizowanie dotychczas
podejmowanych dziaâaľ oraz przeglĊd sytuacji

spóâki i caâoksztaâtu uwarunkowaľ, w których
funkcjonuje, będzie stanowiý punkt wyjœcia,
który pozwoli na prawidâowe ukierunkowanie
dalszych analiz istotnych z punktu widzenia
trafnego zdefiniowania kierunków spoâecznego
zaangaůowania firmy.

Którzy interesariusze
sĊ dla nas waůni?
WychodzĊc od podstawowej dziaâalnoœci prowadzonej przez firmę oraz zwiĊzanych z niĊ
uwarunkowaľ, powinniœmy podjĊý starania
celem zidentyfikowania wszystkich podmiotów, którzy sĊ zarówno adresatami bezpoœrednimi aktywnoœci realizowanych przez przedsiębiorstwo (klienci, wâaœciciele, pracownicy),
jak i adresatami poœrednimi (spoâecznoœý lokalna, organizacje pozarzĊdowe).
Warto nie zawęůaý skali analizy do ograniczonego kręgu najbardziej oczywistych podmiotów dziaâajĊcych w naszym otoczeniu, czy
teů tych, z którymi utrzymujemy bezpoœrednie
relacje. Podejœcie takie prowadzi bowiem do
nadmiernych uogólnieľ i utrudnia szczegóâowe
przeanalizowanie następujĊcych kwestii:
x stopnia wzajemnych relacji w ramach sieci
interesariuszy;
x poziomu ich oddziaâywania, w tym równieů
oddziaâywania na firmę;
x ryzyk zwiĊzanych z danĊ grupĊ interesariuszy oraz
x moůliwoœci efektywnego oddziaâywania
przez przedsiębiorstwo na dany podmiot w
sposób zgodny z naszym interesem.
Waůne jest przy tym, by ůaden interesariusz
nie pozostaâ niezidentyfikowany, gdyů nie będzie on wówczas uwzględniony na etapie typowania interesariuszy kluczowych, co moůe
negatywnie oddziaâywaý na efektywnoœý dzia-
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âaľ podejmowanych w zwiĊzku z realizacjĊ
strategii CSR.
Na podstawie procesu identyfikacji i zestawienia osiĊgniętych w jego ramach wyników
moůemy dokonaý oceny wagi poszczególnych
interesariuszy z punktu widzenia krótko- i dâugoterminowych interesów firmy. Pozwala to
oceniý, którzy z nich sĊ dla nas priorytetowi,
którzy zaœ nie.
Jednoczeœnie powinniœmy, podchodzĊc
systemowo do zagadnienia okreœliý, które obszary zaangaůowania:
x sĊ waůne dla nas i na które spoœród nich
moůemy rzeczywiœcie efektywnie oddziaâywaý;
x waůne sĊ dla naszych interesariuszy, w tym
dla naszych pracowników i kadry zarzĊdzajĊcej.
Proces ten moůe zostaý przeprowadzony
jako element dziaâaľ podejmowanych w ramach funkcjonujĊcego w firmie systemu zarzĊdzania ryzykiem lub teů z wykorzystaniem
metodyki zarzĊdzania ryzykiem. Metodyka ta
moůe dostarczyý narzędzi âatwych do wykorzystania na etapie analizy i identyfikacji ryzyk
zwiĊzanych z dziaâalnoœciĊ przedsiębiorstwa,
które powinny byý brane pod uwagę na etapie
podejmowania decyzji o kierunkach jego spoâecznego zaangaůowania.
Takie wâaœnie podejœcie, uwzględniajĊce
róůne punkty widzenia, pozwoli nam wytypowaý te obszary, które sĊ kluczowe i które przeâoůĊ się w największym stopniu na realizację
celów strategicznych spóâki. Istotne przy tym,
aby obszary, na których chcemy się skoncentrowaý realizujĊc dziaâania spoâecznie odpowiedzialne, identyfikowane byây po namyœle –
uwzględniajĊcym równieů wczeœniej zidentyfikowane cele strategiczne, planowane kierunki
rozwoju, etc.
Tak więc przeprowadzamy, kierujĊc się ww.
wskazaniami, selekcję i podejmujemy decyzję

odnoœnie tych obszarów zaangaůowania i interesariuszy, którzy będĊ adresatami naszych
dziaâaľ z zakresu spoâecznej odpowiedzialnoœci.

Tworzymy ramy
proceduralno-organizacyjne
naszych dziaâaľ
Wskazane powyůej dziaâania tworzĊ mocne
podstawy dla sformuâowania zaâoůeľ, którymi
będziemy się kierowaý realizujĊc kompleksowĊ
koncepcję spoâecznego zaangaůowania naszego przedsiębiorstwa. Aby mogây one jednak
przeâoůyý się na konkretne efekty, w tym w
szczególnoœci korzyœci po stronie firmy i jej
interesariuszy, konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie dziaâaľ, które chcemy podejmowaý
wprowadzajĊc w ůycie nasze spoâecznie odpowiedzialne podejœcie do prowadzenia biznesu.
Pierwszym krokiem powinno byý zdefiniowanie celów naszej aktywnoœci oraz programów, które ich realizacji będĊ sâuůyý. KwestiĊ
kluczowĊ nie jest tu jednak nazwa dokumentu
(strategia, polityka, etc.), w którym sĊ one
sformuâowane. Znacznie waůniejsze jest bowiem przyjęcie celów mierzalnych, które
w sposób przejrzysty znajdowaý będĊ kontynuację w ogólnie zdefiniowanych programach
dziaâaľ adresowanych do poszczególnych obszarów czy teů grup interesariuszy.
Programy te powinny stanowiý ramy dla
planowania i podejmowania konkretnych dziaâaľ. Z kolei podjęte dziaâania muszĊ byý konsekwencjĊ zaâoůeľ przyjętych w tychpe programach, tak aby zachowany byâ jasny zwiĊzek
pomiędzy celami spoâecznego zaangaůowania
firmy, a poszczególnymi dziaâaniami w tym
zakresie.
Dodatkowo naleůy pamiętaý o zbudowaniu
czytelnych ram organizacyjno-proceduralnych,
które definiowaâyby podziaâ i zakres odpowiedzialnoœci poszczególnych osób i komórek
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organizacyjnych firm, zasady podejmowania
decyzji i przeprowadzania uzgodnieľ (konsultacji), a takůe zasady raportowania i prowadzenia dziaâaľ informacyjnych. Dodatkowo, w
odniesieniu do kaůdego dziaâania zainicjowanego przez firmę, warto rozwaůyý opracowanie
regulaminu, który precyzuje wszystkie aspekty
realizacji tych dziaâaľ.
Naleůy oczywiœcie wystrzegaý się zbyt duůego obciĊůenia aktywnoœci spoâecznie odpowiedzialnych procedurami, regulaminami, etc.,
aby nie utraciý z pola widzenia zasadniczego
celu, któremu majĊ one sâuůyý. Jednoczeœnie
jednak dobrze zaprojektowane rozwiĊzania
proceduralne pozwalajĊ na realizowanie dziaâaľ w sposób uporzĊdkowany, będĊc czytelnĊ
podstawĊ dla dokonywania oceny ich prawidâowoœci.
Nie moůna zapomnieý równieů o miernikach (kryteriach), które pozwalajĊ na prowadzenie monitoringu i dokonywanie ewaluacji
dziaâaľ spoâecznie odpowiedzialnych. Dla
kaůdego dziaâania powinny juů na starcie zostaý zdefiniowane mierniki, które umoůliwiajĊ
badanie jego efektywnoœci. StanowiĊ one tym
samym podstawę dla wprowadzania modyfikacji do sposobu realizacji tych dziaâaľ,
a w niektórych przypadkach mogĊ przyczyniý
się do podjęcia decyzji o rezygnacji z danej
inicjatywy.
W szczególnoœci powinno mieý to miejsce
wówczas, gdy w rzeczywistoœci podejmowane
dziaâanie nie przyczynia się do osiĊgania celów
zaâoůonych zarówno w strategii spoâecznej
odpowiedzialnoœci, jak i w strategii biznesowej
firmy.

Komunikujemy
o naszych dziaâaniach
Uwaůa się, ůe obok samych dziaâaľ spoâecznie
odpowiedzialnych, równie waůne jest informowanie o nich. To bez wĊtpienia prawda,

gdyů bez dobrze zaprojektowanych i sprawnie
funkcjonujĊcych kanaâów komunikacyjnych w
obszarze CSR trudno jest spodziewaý się maksymalizacji korzyœci pâynĊcych z samych dziaâaľ. Adresaci podejmowanych dziaâaľ powinni
bowiem wiedzieý o aktywnoœciach, w których
majĊ uczestniczyý, a takůe o przedsięwzięciach,
których – w efekcie – majĊ staý się beneficjentami.
Formuâowanie i przekazywanie stosownych
komunikatów waůne jest zarówno w ramach
samego przedsiębiorstwa, jak i na zewnĊtrz,
gdzie sĊ one adresowane do pozostaâych (zewnętrznych w stosunku do organizacji) interesariuszy firmy. Aby komunikacja ta przebiegaâa
w sposób uporzĊdkowany i byâa skuteczna,
powinna byý prowadzona w oparciu o politykę
komunikacyjnĊ opracowanĊ i realizowanĊ
wspólnie (lub teů w uzgodnieniu) przez osoby
odpowiedzialne za obszar CSR oraz komórki
PR i marketingu.
Jeœli firma chce, aby skutki jej dziaâaľ miaây
szerszy wymiar, powinna o nich informowaý
moůliwie duůy krĊg odbiorców. Szeroko stosowanĊ na œwiecie i czyniĊcĊ postępy w Polsce
praktykĊ jest przygotowywanie przez firmy
raportów dotyczĊcych ich spoâecznego zaangaůowania.
FunkcjonujĊ róůnego rodzaju wytyczne,
które stanowiĊ uâatwienie w procesie opracowywania raportów spoâecznych. NaleůĊ do
nich, między innymi, coraz bardziej popularne
wskazówki dotyczĊce procesu raportowania,
opracowane przez organizację Global Reporting
Initiative – GRI.
Oczywiœcie firmy majĊ peânĊ swobodę w
decydowaniu o tym, jaka będzie zawartoœý
przygotowywanych przez nie raportów. Jednoczeœnie jednak trzeba mieý œwiadomoœý, ůe
posâuůenie się międzynarodowymi standardami
funkcjonujĊcymi w tym zakresie, podobnie jak
poddanie raportu zewnętrznemu audytowi –
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znacznie podnosi rangę i wiarygodnoœý opublikowanego przez przedsiębiorstwo dokumentu informujĊcego o jego spoâecznym zaangaůowaniu.

Funkcjonowanie strategii
odpowiedzialnego biznesu
i jej bieůĊca ocena
RealizujĊc przyjętĊ strategię CSR, podejmujĊc
w jej ramach róůnego rodzaju aktywnoœci, pamiętaý musimy o szeregu kwestii majĊcych
duůe znaczenie dla zapewnienia dâugofalowego
powodzenia zainicjowanych przez nas dziaâaľ,
w tym m.in.:
x powinniœmy kaůdorazowo rozwaůyý moůliwoœý wspólnej realizacji konkretnych dziaâaľ z udziaâem partnerów spoâecznych bĊdŭ
teů umoůliwiý im wypowiadanie się i zgâaszanie opinii na temat dziaâaľ realizowanych przez firmę;
x waůne jest, aby wyznaczona zostaâa osoba
odpowiadajĊca za dziaâania spoâecznie odpowiedzialne czy za konkretne aktywnoœci z
obszaru CSR, a takůe „wâaœciciel biznesowy” strategii CSR;
x firma powinna ustanowiý system monitorowania, a następnie na bieůĊco monitorowaý
postępy w zakresie realizacji celów przewidzianych w ramach strategii CSR oraz mierników przyjętych dla poszczególnych dziaâaľ;
x aktywnoœý w obszarze spoâecznej odpowiedzialnoœci podejmowana przez firmę powinna byý przedmiotem kontroli/audytów
przeprowadzanych przez wâaœciwĊ komórkę
organizacyjnĊ funkcjonujĊcĊ w spóâce;
x przewidzieý naleůy równieů rozwiĊzanie
przewidujĊce dokonywanie ewaluacji podejmowanych w obszarze CSR dziaâaľ.

Wszystkie wskazane wyůej rozwiĊzania majĊ
na celu zapewnienie efektywnoœci podejmowanych dziaâaľ i bieůĊce korygowanie tych aktywnoœci, które nie w peâni sâuůĊ realizacji
przyjętych celów bĊdŭ sĊ realizowane w sposób nieefektywny, czy teů niezgodny z przyjętymi zaâoůeniami.
WydajĊ się one równie waůne, jak peâne
zaangaůowanie i entuzjazm ze strony osób
tworzĊcych na co dzieľ spoâecznĊ odpowiedzialnoœý przedsiębiorstwa. StanowiĊ one bowiem âĊcznik pomiędzy tym, co sâuszne i poůĊdane, a czysto biznesowym podejœciem do
wszystkich dziaâaľ podejmowanych przez firmę.

Organizacje i inicjatywy
na rzecz rozwijania
odpowiedzialnego biznesu
DziaâajĊce w Polsce firmy w coraz większym
stopniu dostrzegajĊ znaczenie dziaâaľ spoâecznie odpowiedzialnych. Częœý z nich szuka juů
dziœ wskazówek, które mogâyby wykorzystaý
dla zaplanowania i realizacji aktywnoœci podejmowanych w obszarze CSR w sposób
optymalny. ChcĊ zasâuůyý na miano prawdziwie zaangaůowanych spoâecznie zarówno w
oczach klientów, dostawców, czy szeroko rozumianej opinii publicznej, jak i wœród pracowników oraz kadry kierowniczej.
Powyůsze rozwaůania ukierunkowane zostaây więc tak, aby podjĊý próbę wskazania na
kluczowe kwestie, które kaůda firma braý powinna pod uwagę chcĊc w sposób zaplanowany, uporzĊdkowany i nie nastawiony na
osiĊganie krótkoterminowych celów marketingowych, przeksztaâciý się w podmiot odpowiedzialny spoâecznie.
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Podobne cele stawiajĊ przed sobĊ inicjatywy
podejmowane od jakiegoœ czasu w Polsce
przez róůnego rodzaju organizacje. JednĊ
z nich jest dâugofalowy projekt „Promocja
standardów spoâecznej odpowiedzialnoœci
w przedsiębiorstwach”, który wspóâfinansowany jest ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spoâecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitaâ Ludzki.
Realizowany jest on w ramach partnerstwa,
którego stronami sĊ: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Komisja
Krajowa NSZZ Solidarnoœý oraz firma dorad-

czej Deloitte. Informacje na temat tego projektu znaleŭý moůna na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl.

Autor jest menedůerem w Dziale ZarzĊdzania Ryzykiem Deloitte, ekspertem w obszarze âadu korporacyjnego, zarzĊdzania ryzykiem naduůyý i spoâecznej
odpowiedzialnoœci biznesu, posiada tytuâ Certified
Fraud Examiner (CFE).
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