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S połeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
(z  ang. Corporate Social Responsibility – CSR) 
jest to strategia zarządzania i koncepcja podej-
ścia do prowadzenia działalności gospodarczej 
poprzez budowanie trwałych, pozytywnych 

i przejrzystych relacji wobec całego otoczenia. 
Beneficjentami odpowiedzialnej społecznie działalności powin-
ni być wszyscy interesariusze – pracownicy, klienci, dostawcy, 
pracownicy, lokalne społeczności i środowiska społeczne. Od-
powiedzialny biznes oznacza również utrzymanie jak najlep-
szych relacji z udziałowcami, szczególnie drobnymi, którzy nie 
są w stanie wywierać wpływu na przedsiębiorstwo. Firmy odpo-
wiedzialne społecznie zmierzają w kierunku tworzenia bardziej 
efektywnych, przyjaznych i bezpiecznych miejsc pracy. 
Celem społecznej odpowiedzialności organizacji biznesowej jest 
pozytywny wkład do idei zrównoważonego rozwoju, przejawia-
jącej się w  jakości życia na poziomie, na jaki pozwala obecny 
rozwój cywilizacyjny. Według Światowej Komisji Środowiska 
i Rozwoju ONZ Nasza Wspólna Przyszłość, rozwój zrównowa-
żony oznacza takie zmiany cywilizacyjne, w  efekcie których 
potrzeby obecnego pokolenia są zaspokajane bez umniejszania 
szans przyszłych pokoleń na godne życie. Jest to ważne przesła-
nie do wszystkich uczestników systemu gospodarczego, decy-
dentów społecznych i polityków.

Odpowiedzialne inicjatywy
Najważniejszym na świecie programem na rzecz społecznej od-
powiedzialności biznesu i  zrównoważonego rozwoju jest Global 
Compact, który powstał z  inicjatywy Sekretarza Generalnego 

ONZ Kofi Annana. Wezwał on w 1999 r. liderów światowego 
biznesu do wsparcia budowy społecznych i ekonomicznych pod-
staw niezbędnych do podtrzymania nowej gospodarki światowej 
i spowodowania, aby dzięki globalizacji zyskali wszyscy ludzie na 
świecie. Przedsiębiorstwa będące członkami  Global Compact 
zobowiązują się m.in. do zapobiegania łamaniu praw człowieka, 
przeciwdziałania dyskryminacji pracowników, przeciwdziałania 
korupcji, ochrony przed zniszczeniem środowiska naturalne-
go i  odpowiedzialności za nie, w  tym stosowania przyjaznych 
środowisku naturalnemu technologii. Uczestnictwo w  Global 
Compact ma wielkie znaczenie prestiżowe dla przedsiębiorstwa, 
bowiem oznacza, że zobowiązało się ono działać na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju. 
W  2010 r. Unia Europejska wprowadziła w  życie Strategię 
Europa 2020. Jej głównym celem jest rozwój gospodarki przy 
jednoczesnym zachowaniu modelu społecznej gospodarki ryn-
kowej i znacznej poprawie efektywności gospodarowania zaso-
bami. W październiku 2014 r. państwa członkowskie uzgodniły 
obniżenie do 2030 r. emisję gazów cieplarnianych o 40 proc., 
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii o  27 proc. 
i poprawa efektywności energetycznej również o 27 proc. To 
stawia nowe wyzwania także dla polskich przedsiębiorstw 
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie 
w zakresie emisji CO2.
W Polsce działa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego 
misją jest krzewienie idei odpowiedzialnego biznesu w  celu 
zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, za-
dowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. 
Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu określa norma 
ISO 26000 – Guidance on social responsibility.

Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, 
społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy 

i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Jan Mazurek

Budowanie wartości firmy 
przez CSR
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Realizacja zasad odpowiedzialnego biznesu ma 
wpływ na całą gospodarkę oraz wiele dziedzin 
życia społecznego. Przekłada się na jakość życia 
społeczeństwa, której jedną z miar jest Indeks 
Rozwoju Społecznego (Human Development In-
dex – HDI). W przypadku naszego kraju wskaź-
nik ten od wielu lat rośnie, lecz obecnie Polska 
plasuje się na dalekiej 35. pozycji na świecie 
w gronie krajów o najwyższym poziomie rozwo-
ju społecznego i w konsekwencji jakości życia. 
Ma na to wpływ nie tylko wielkość dochodów 
osobistych, ale również poziom i  jakość infra-
struktury, czystość środowiska, bezpieczeństwo, 
edukacja czy warunki rekreacji. Jest więc jeszcze 
wiele do zrobienia dla poprawy pozycji w  ran-
kingu, co w  dużej mierze zależy od postawy 
polskich firm. Na szczęście te też coraz częściej 
widzą potrzebę działania zgodnie z najwyższymi 
standardami odpowiedzialności społecznej. 

Przykłady  
odpowiedzialnego 
biznesu
PKN ORLEN S.A. przyjął strategię w obszarze 
ochrony środowiska na lata 2013–2017, której 
myślą przewodnią jest odpowiedzialność za śro-
dowisko naturalne i wobec interesariuszy.
Spółka podejmuje również działania w innych 
obszarach znamionujących odpowiedzialne 
prowadzenie biznesu. Ambicją PKN ORLEN 
jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy. 
O efektywności działań w tym zakresie świad-
czy zdobycie w  2013 r. pierwszego miejsca 
w  41. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Po-
prawy Warunków Pracy w kategorii Rozwiąza-
nia techniczne i organizacyjne w praktyce. 
Spółka swoim pracownikom oferuje szeroki wy-
bór świadczeń socjalnych, m.in. dofinansowa-
nie do wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, 
a także zajęć rekreacyjno-sportowych, rehabilita-
cyjnych oraz działalności kulturalno-oświatowej.
Pracownicy PKN ORLEN mają zapewnio-
ną wszechstronną opiekę medyczną, a  także 
możliwość uzyskania pomocy w  trudnych sy-
tuacjach losowych.

Jan Mazurek – ekspert 
Business Centre Club ds. rynku 
kapitałowego. Posiada licencję 
maklera papierów wartościowych 
oraz certyfikat doradcy 
w alternatywnym systemie obrotu 
rynku NewConnect.
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Polska Grupa Energetyczna S.A. w  swej 
strategii biznesowej uwzględnia interesy spo-
łeczne, poszanowanie środowiska naturalne-
go i  utrzymywanie jak najlepszych relacji ze 
wszystkimi interesariuszami. 
Działalność prospołeczna polega na realizacji 
projektów i inicjatyw społecznych, w szczególno-
ści w obszarze kultury, sportu, rozwoju lokalnego, 
bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej, 
dbałości o środowisko naturalne, edukacji i dzia-
łalności charytatywnej. PGE jest też mecenasem 
polskiego sportu, sponsorując obiekty sportowe, 
kluby, zawodników oraz imprezy. 
PGE wdraża najlepsze aktualnie dostępne roz-
wiązania techniczne i specjalistyczne urządze-
nia zapobiegające emisji do powietrza szkodli-
wych gazów i pyłów. 
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W latach 2014–2020 na modernizację istnie-
jących aktywów wytwórczych planowane są 
wydatki na poziomie 16 mld zł. 
PGE dokłada starań do wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii (OZE). W  tym celu 
realizowane się inwestycje w zakresie budowy 
siłowni wiatrowych. W celu przywrócenia te-
renom pogórniczym właściwości użytkowych 
i  przyrodniczych rekultywuje się poeksplo-
atacyjne tereny Kopalni Węgla Brunatnego 

Bełchatów oraz Turów. Jednym z priorytetów 
PGE jest udział w realizacji programu budowy 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wspiera 
inicjatywy budujące lokalną tożsamość spo-
łeczną i podnoszące jakość życia mieszkańców. 
Przejawem takiej działalności jest między in-
nymi wspieranie lokalnych inicjatyw społecz-
nych, których celem jest rozwój sfery kultu-
ralnej, naukowej, oświatowej, zdrowotnej, 
budowy infrastruktury gminnej oraz zabezpie-
czenie innych potrzeb lokalnej społeczności.
Kopalnia ściśle współpracuje z uczelniami wyż-
szymi, w tym m.in. z AGH, UMCS i Politech-
niką Lubelską. Z uwagi na specyficzny charak-
ter pracy, występujące zagrożenia techniczne 
i naturalne „Bogdanka” wspomaga finansowo 
lokalną służbę zdrowia. 
Aby ograniczyć negatywny wpływ na środo-
wisko, kopalnia podjęła wiele przedsięwzięć, 
wdrażając Zintegrowany System Zarządzania 
Jakością Środowiskiem i BHP.
Grupa Azoty S.A. dąży do budowania 
trwałych i długoterminowych więzi z klientami, 
co oznacza pozostanie zaufanym partnerem, 
który troszczy się o rolnika. W związku z tym 
Grupa Azoty oferuje kompleksowe wsparcie 
w  efektywnym nawożeniu roślin. Rolnikom 
udostępniono bezpłatny ekspercki serwis inter-
netowy, poświęcony tematyce nawozów i na-
wożenia. Portal oferuje m.in.: artykuły specjali-
stów, praktyczne kalkulatory i harmonogramy 
nawożenia, doradztwo nawozowe, dostęp do 
specjalistycznej rolniczej prognozy pogody uła-
twiającej nawożenie, dostęp do archiwum no-
towań cen płodów rolnych. 
Spółki Grupy Azoty uczestniczą w  programie 
Odpowiedzialność i  Troska. Przynależność do 
tego programu jest wyrazem głębokiego, a zara-
zem dobrowolnego zaangażowania w minimali-
zację oddziaływania na środowisko naturalne, 
poprawę warunków pracy, wzrost bezpieczeń-
stwa instalacji wytwórczych oraz ciągły kontakt 
z otoczeniem biznesowym i społecznym.
Powstające w Grupie Azoty odpady są odpo-
wiednio kwalifikowane i  zagospodarowywa-
ne w  sposób przewidziany przepisami prawa. 
Pozwoliło to znacząco zredukować wolumen 

Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club

Misją Business Centre Club 

jest dbałość o  społeczne 

zaangażowanie przedsię-

biorców. Od początku swo-

jego istnienia BCC pomaga 

instytucjom charytatywnym, 

współpracuje z organizacja-

mi pozarządowymi, wspiera 

akcje społeczne, patronuje przedsięwzięciom edukacyjnym. Jest 

to kilkaset inicjatyw rocznie. Członkowie klubu przekazali do tej 

pory ponad 2 mld zł na działania pomocowe. 

W 2004 r. BCC zainicjował największą w Polsce kampanię spo-

łeczną Podziel się sukcesem, poświęconą promowaniu idei biz-

nesu odpowiedzialnego społecznie, której celem jest zmniej-

szenie bezrobocia i niwelowanie konfliktów społecznych. 

Pragnąc uhonorować osoby zaangażowane społecznie, Busi-

ness Centre Club wspólnie z Fundacją Archidiecezji Warszaw-

skiej Pomocy Bezrobotnym i  Biednym NADZIEJA, ustanowił 

w 2006 r. Medal Solidarności Społecznej. W tym roku otrzymali 

go m.in. Ewa Błaszczyk i Władysław Kosiniak-Kamysz.

Od 2008 r. BCC prowadzi projekt Firma Dobrze Widziana – 

kampanię edukacyjną mającą poszerzać w środowisku przed-

siębiorców wiedzę z  zakresu społecznej odpowiedzialności 

biznesu, wskazywać różne obszary CSR, łamać stereotypowe 

opinie na ten temat i promować działania podnoszące adapta-

cyjność przedsiębiorstw w oparciu o zasady społecznej odpo-

wiedzialności biznesu. W ramach projektu BCC prowadzi kon-

kurs Firma Dobrze Widziana (w 2014 r. – VI edycja).

Wspierając społeczne zaangażowanie przedsiębiorców, BCC 

współpracuje również z instytucjami państwowymi; np. uczest-

niczy w  Zespole do spraw Społecznej Odpowiedzialności 

Przedsiębiorstw przy Ministrze Gospodarki, a ostatnio aktywnie 

poparł inicjatywę Prezydenta RP pn. Dobry Klimat dla Rodziny.
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odpadów niebezpiecznych. W 2013 r. w Puła-
wach przekazano o  użytkowania pierwszą tej 
klasy w Europie i trzecią na świecie instalację 
odsiarczania spalin w technologii mokrej amo-
niakalnej.

Indeks społecznej  
odpowiedzialności  
na GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
od początku swojej działalności kładzie duży 
nacisk na jakość prowadzenia działalności no-
towanych spółek, ich pełną transparentność 
i komunikację z  rynkiem. W 2002 r. powsta-
ła inicjatywa promująca i w pewnym stopniu 
systematyzująca zasady corporate governance na 
polskim rynku kapitałowym – Dobre praktyki 
spółek notowanych na GPW. Celem tego zbioru 
zasad i  rekomendacji jest podnoszenie trans-
parentności spółek giełdowych, ochrona praw 
akcjonariuszy oraz poprawa jakości komunika-
cji z inwestorami. 

Dostrzegając potrzebę promocji najwyższych 
standardów w dziedzinie odpowiedzialności, eko-
logii, zrównoważonego rozwoju, zaangażowania, 
środowiska, społeczności i  przejrzystości GPW 
uruchomiła w 2009 r. projekt RESPECT Index 
(Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, 
Environment, Community, Transparency).
Jest to sygnał dla inwestorów poszukujących 
spółek działających w  sposób etyczny i  zrów-
noważony, bowiem praktyka pokazuje, że 
one właśnie dzięki stabilnemu wzrostowi dają 
możliwości osiągania zysków w długim termi-
nie. Spółki zakwalifikowane do tego indeksu 

Paweł Tamborski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie naszych kontaktów ze światowymi inwestorami mogę śmia-

ło powiedzieć, że jest z ich strony coraz większe zainteresowanie spółkami 

prowadzącymi działalność w sposób odpowiedzialny społecznie. Z myślą 

o takich inwestorach powstał RESPECT Index. Jest to pierwszy w Europie 

Środkowo-Wschodniej indeks prezentujący spółki, dla których kwestie od-

powiedzialności społecznej są ważną częścią prowadzenia biznesu. 

Polskie firmy coraz częściej podejmują wyzwania zrównoważonego roz-

woju, integrując je ze swoimi strategiami biznesowymi. W 2015 r. w skład 

RESPECT Index wchodzą 24 spółki, w tym trzy nowe. Skład indeksu jest wyłaniany corocznie spośród naj-

większych spółek giełdowych z indeksów: WIG20, mWIG40 i sWIG80. Samo zakwalifikowanie się przez spół-

kę do tego indeksu jest potwierdzeniem, że spełnia ona najwyższe standardy z zakresu ładu korporacyjnego, 

ładu informacyjnego i relacji z inwestorami z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pra-

cowniczych. Wejście do RESPECT Index jest sporym osiągnięciem, ponieważ wcześniej spółki przechodzą 

trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i SEG, a następnie audyt prowadzony przez firmę Deloitte.

Raportowanie społeczne, czyli prezentowanie informacji dotyczących CSR, to coraz częściej spotykana aktyw-

ność firm. Dzięki tego typu raportom inwestorzy mają lepszy wgląd w ogólną kondycję i długoterminowe per-

spektywy firmy. Każdy może przekonać się, czy firma dostarczająca produkt lub świadcząca usługę świadomie 

zarządza wpływem na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.



Temat numeru

30 Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Kurier Finansowy 1(39)/2015

podejmują działania w obszarach ESG (Environmental, Social 
and Governance), często stanowiąc bazę referencyjną dla in-
westorów kierujących się kryteriami doboru do portfela spółek 
odpowiedzialnych społecznie. 
RESPECT pełni rolę benchmarku dla firm aspirujących do 
grona spółek odpowiedzialnych społecznie, co wpływa na 
podnoszenie standardów kultury Corporate Social Responsi-
bility (CSR) na polskim rynku kapitałowym. Spółki, które 
zakwalifikowały się do indeksu RESPECT stale podwyższają 

standardy działania, bowiem wyniki każdej edycji i próg kwa-
lifikacji do indeksu zmieniają się z roku na rok, w zależności 
od poziomu punktów osiągniętych przez pozostałe spółki 
biorące udział w badaniu.
Kontynuując swoje zaangażowanie w obszarze promocji i po-
pularyzacji społecznej odpowiedzialności biznesu, w  2013 r. 
GPW przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjed-
noczonych Sustainable Stock Exchanges (SSE), która zrzesza 
giełdy z całego świata i ma na celu wspieranie rozwoju odpo-

Arkadiusz Kamiński, dyrektor Biura  

Ochrony Środowiska, PKN ORLEN S.A.

Dbałość o  zrównoważony roz-

wój to dziś niezbędny warunek 

budowania przewagi konku-

rencyjnej każdej firmy, dlatego 

w PKN ORLEN realizujemy wiele 

projektów pozwalających mini-

malizować nasz wpływ na oto-

czenie. Jednym z  ważniejszych 

kierunków jest oszczędność energii poprzez stałą po-

prawę efektywności energetycznej zakładów produk-

cyjnych na drodze inwestycji zarówno modernizacyj-

nych obejmujących istniejące instalacje, jak i  budowę 

nowych. Tylko w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku na-

kłady inwestycyjne na ekoinwestycje wyniosły w latach 

2011–2013 ponad 280 mln zł, co stanowi ponad 22 proc. 

wszystkich środków jakie spółka wyasygnowała w tym 

czasie na inwestycje w Płocku. 

Jednym z  przykładów projektów zmierzających do 

ochrony środowiska jest budowa nowoczesnej insta-

lacji odsiarczania spalin z wszystkich kotłów w zakła-

dzie Elektrociepłowni w Płocku powstająca w ramach 

rozpoczętego w  2010 r. długofalowego Programu 

Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych. W  ramach 

projektu inwestujemy m.in. w budowę instalacji reduku-

jących emisję do środowiska, opartych na najnowocze-

śniejszych i  sprawdzonych na świecie technologiach. 

Efektem zastosowanych rozwiązań technologicznych 

będzie zmniejszenie emisji SO
2
, NOx i pyłu z Elektro-

ciepłowni w Płocku o ponad 90 proc. w stosunku do 

stanu obecnego. Zakończenie programu inwestycyjne-

go przewidywane jest w 2016 r.

W ramach tego samego programu realizujemy również 

projekt budowy instalacji katalitycznego odazotowania 

spalin oraz odpylania spalin na poszczególnych ko-

tłach Elektrociepłowni w Płocku. Nowe i zmodernizo-

wane kotły będą wytwarzać energie z  zachowaniem 

standardów emisji SO
2
, NOx i pyłu oraz wymagań BAT 

(ang. Best Available Techniques) określone dla tego 

typu instalacji. Spełniają także zaostrzone wymagania 

emisyjne obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zgodnie 

z wymaganiami Dyrektywy o emisjach przemysłowych 

(Industrial Emission Directive – IED) Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady UE. 

Ostatnim z  elementów rozpoczętych inwestycji bę-

dzie budowa turbozespołu TG7, mająca na celu 

zwiększenie potencjału produkcji energii elektrycz-

nej, która rozpocznie się po zakończeniu budowy 

instalacji redukujących emisje. Zakończenie realizo-

wanego programu inwestycyjnego w  tym zakresie 

przewidywane jest na II kw. 2016 r.  Do puli działań 

proekologicznych koncernu należy również zaliczyć 

budowę dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej 

mocy ponad 1000 MW, które będą wytwarzały ener-

gię cieplną i elektryczną w  technologii kogeneracji 

pozwalającej na osiągnięcie wysokiej efektywności 

wykorzystania paliwa gazowego. Tego typu nowo-

czesne jednostki energetyczne nie wymagają już za-

stosowania urządzeń redukujących emisje.

Nasze działania wynikające z  troski o  środowisko 

doceniane są przez duże grono ekspertów, czego 

dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: pre-

stiżowy tytuł the World’s Most Ethical Company 2014, 

przyznawany przez międzynarodowy zespół eksper-

tów amerykańskiego Ethisphere Institute oceniają-

cy kompleksowo realizację projektów CSR, również 

w na rzecz ochrony środowiska. Koncern jest jedyną 

firmą z naszego regionu, która znalazła się w gronie 

laureatów. 
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wiedzialnego inwestowania oraz zrównoważo-
nego rozwoju w ramach macierzystych rynków 
kapitałowych. 

Bezsporne korzyści
Na fundamentach społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu można budować zdrowe podstawy 
rozwoju przedsiębiorstwa. Przykładem są kraje 
skandynawskie, a także Australia, gdzie dzięki 
odpowiedzialnemu podejściu państwa i przed-
siębiorstw uzyskano najwyższe ze standardów 
życia społeczeństwa. Tam już sprawdzono, że 
odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa 
tworzy wartość dla niego samego, akcjonariu-
szy, lokalnej społeczności i kraju. 
Dziś już wiadomo, że społeczna odpowiedzial-
ność przedsiębiorstwa przynosi mu wielorakie 
korzyści, zarówno w  sferze materialnej, jak 
i  niematerialnej. Do najważniejszych należą: 
przewaga konkurencyjna, reputacja, przywią-
zanie klientów. To również zdolność pozyskiwa-
nia i zatrzymywania najlepszych pracowników, 
ich morale, zaangażowanie i wysoka wydajność 
pracy. Przedsiębiorstwo odpowiedzialne spo-
łecznie cieszy się dobrą opinią wśród inwesto-
rów, instytucji finansowych, organów nadzoru, 
mediów, posiada dobre relacje z  instytucjami 
samorządowymi, rządowymi, dostawcami, 
organizacjami społecznymi, organizacjami 
ekologicznymi, związkami zawodowymi oraz 
lokalną społecznością. W  konsekwencji 
przekłada się to na wyniki finansowe i wzrost 
wartości dla akcjonariuszy. Takiej firmie ła-
twiej pozyskać finansowanie na rozwój poprzez 
emisję akcji czy obligacji lub kredyt bankowy. 
W  konsekwencji osiągnięcie równowagi po-
między efektywnością ekonomiczną oraz inte-
resem społecznym daje podstawę budowania 
trwałej wartości firmy. 
Działania przedsiębiorstwa na rzecz społecznej 
odpowiedzialności biznesu nie powinny być jed-
nak elementem strategii marketingowej. Trzeba 
wiele umiejętności, aby oddzielić te dwie sfery. 
Niestety zdarza się, że w firmach takie działania 
leżą w kompetencjach departamentów odpowie-
dzialnych za marketing. Przez to łatwo zatracić 
ideę, jaką promuje inicjatywa Global Compact. 

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP

Na przestrzeni ostatnich lat 

bardzo wiele się zmieniło 

w  zakresie postrzegania 

przez firmy odpowiedzial-

nego biznesu. Świadomość 

zarówno tego pojęcia, jak 

i  idących za tym dobrych 

praktyk cały czas rośnie 

i na tym tle pojawiają się nowe inicjatywy. Ponadto firmy posze-

rzają swoją wiedzę w zakresie nie tylko strategicznego prowa-

dzenia takich działań, ale i mierzenia ich efektów. Powodują to 

dwa bodźce – inicjatywa własna firm oraz regulacje formalne, 

które są im narzucane. W odniesieniu do tych drugich to – przy-

kładowo – już za dwa lata duże firmy będą miały obowiązek 

raportowania danych pozafinansowych. Wśród inicjatyw wła-

snych pojawia się znacznie szersze spektrum działań. Możemy 

tu więc mówić z kolei o coraz bardziej popularnym wdrażaniu 

norm i standardów dotyczących odpowiedzialnego biznesu.

Pracodawcy RP aktywnie wspierają firmy w tym zakresie. Zre-

alizowaliśmy między innymi projekt, który popularyzuje normę 

SA8000. Standard ten jako jedyny wśród tych związanych z od-

powiedzialnym biznesem podlega audytowi, a następnie cer-

tyfikacji. Określa dobrowolnie przyjmowane wymagania, które 

pracodawcy muszą spełniać w miejscu pracy, włącznie z pra-

wami pracowniczymi, warunkami panującymi w miejscu pracy 

oraz systemami zarządzania. Liczba firm w Polsce, które posia-

dają certyfikat zgodności z normą SA8000 wzrosła dwukrotnie. 

Dzięki pojawieniu się właśnie takich inicjatyw poziom zaawanso-

wania polskich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania norm od-

powiedzialnego biznesu jest porównywalny do rozwiniętych go-

spodarek. Oczywiście CSR cały czas się rozwija, przyjmuje różne 

formy, więc nie można jednoznacznie stwierdzić, że świadomość 

polskiego biznesu osiągnęła odpowiedni poziom i może na nim 

poprzestać. Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu to proces, 

który wraz z  przechodzeniem kolejnych etapów kreuje nowe 

rozwiązania i wymagania względem samego siebie.

Tezę o większym potencjale wzrostowym spół-
ek odpowiedzialnych społecznie potwierdzają 
notowania Giełdy Papierów Wartościowych 
w  Warszawie. Pięcioletnia stopa wzrostu in-
deksu RESPECT wyniosła ponad 60 proc. 
i jest dwukrotnie wyższa niż dla indeksu całego 
rynku, jakim jest WIG.  n


