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Wierzypan,że firmymogąbyć
społecznie odpowiedzialne?
Tonie jest kwestiawiary, tylko
wiedzy.Jeżeli firmapotrafi rze-
telnie udokumentować, że jest
społecznie odpowiedzialna, to
niemapodstaw,aby to podwa-
żać.Przy czym, jak rozumiem,
społeczna odpowiedzialność
opiera się naposzanowaniu
szerokopojętej etyki.A firma,
która kieruje się zasadami ety-
ki, powinnadbać opracowni-
ków i ich rodziny,o środowisko
naturalne,powinnabyćwrażli-
wa napotrzeby lokalnych spo-
łeczności i wykazywać zainte-
resowaniewspieraniemkultu-
ry,nauki i oświaty.
Pytałem owiarę, bo pana śro-
dowisku politycznemu przy-
pisuje się nieufność wobec
świata biznesu.
Toniemającanicwspólnego
zrzeczywistościąkolejna łatka,
którąprzypinająnampolityczni
konkurenci.Aninie jesteśmy
nieufniwobecświatabiznesu,
ani goniegloryfikujemy.Widzi-
myrzeczywistość,wtymrów-
nieżgospodarczą taką, jaka jest.
Dobrzewiemy,żewnowoczes-
nej gospodarce jestwiele firm
realizującychzasadyspołecznej
odpowiedzialności.Realizują-
cych jeniezodruchuserca
właścicieli,bodziałańspołecz-
nieodpowiedzialnychnienależy
mylić z filantropią.Poprostu fir-
myprzestrzegającezasadyety-
ki zapewniająsobiebardziej
przyjazneotoczenie,wktórym
prowadządziałalność.
Jeżeli firmarzeczywiście rzetel-
nie realizujeCSR,tominimalizu-
je różnegorodzajuzagrożenia
wynikająceznieposzanowania
prawpracowniczychczynisz-
czeniaśrodowiskanaturalnego.
Azarazemmaksymalizujepo-
zytywneefekty–może liczyć
nasympatięklientów,miesz-

kańcówgminy,wktórejprowa-
dzidziałalnośćczy teżnawięk-
szezaufaniezestrony inwesto-
rów,naprzykładdoceniających
wprowadzaniesystemówosz-
czędzającychzużycieenergii.
Takich pozytywnych efektów
jestmnóstwo,a ich suma
zwiększa przewagę konkuren-
cyjną na rynkach.Dlategoby-
łoby pożądane,aby jak najwię-
cej firmwPolsce prowadziło
działania społecznie odpowie-
dzialne.Podwarunkiem,że nie
będą to działania napokaz.
To znaczy?
Pomijam,że część firmnie
traktuje społecznej odpowie-
dzialności jako części swojej
strategii rozwoju, że podejmuje
działania z zakresuCSRad
hoc,aby tylko się doraźnie po-
chwalić, jakie są przyjazne.
I oczywiście pomijam firmy,
które zpremedytacją łamią
prawo,bo tuwogóle już niema
żadnegopola dodyskusji.
Moje zastrzeżenia budzą jed-
nak też firmy,które głoszą, że
są społecznie odpowiedzialne,
a zarazemobchodząprawo.
Jeżeli firmamasowo zatrudnia
ludzi naumowach
śmieciowych, jeżeli księgowy-
mi sztuczkami unika płacenia
podatkówwkraju czywpisuje
drobnymdruczkiemwumowy
zklientami „haczyki”mogące
wpędzić ichwkłopoty, tomam
bardzodużewątpliwości, czy
jej podejście dospołecznej od-
powiedzialności jest szczere
i cokolwiekwarte.
Ale to państwo tworzy furtki
umożliwiające obchodzenie
prawa…
Skoro państwo tworzy takie
furtki to znaczy, że działa źle.
Ale to nie znaczy, że należy
z tego korzystać.Szczególnie,
gdy się aspiruje domiana firmy
społecznie odpowiedzialnej.

Wtymmiejscumuszę jednak
koniecznie zastrzec, że nie
ograniczametycznychwyma-
gańdo świata biznesu.One
mają uniwersalny charakter,
więc powinny dotyczyćwszyst-
kich środowisk,w tym również
świata polityki, pod adresem
któregomógłbymsformuło-
wać ostrzejsze zastrzeżenia,
gdybyśmyonim rozmawiali.
A szczególnie jego części.
A propos państwa – czy po-
winno wspierać rozwój CSR?
Zpewnością tak, choćby po-
przez popularyzację idei spo-
łecznej odpowiedzialności.
Mamwrażenie, że znaczna
część dużych firm już zna ko-
rzyści płynące z długofalowej
realizacji działań CSR.Nato-

miast właściciele średnich czy
mniejszych firm,borykający
się na co dzień z biurokratycz-
nymi barierami, po prostu nie
znajdują czasu, aby drążyć
kwestię społecznej odpowie-
dzialności. Im na pewnowarto
podsuwać gotowe rozwiązania
i pokazywać na konkretnych
przykładach korzyści, jakie
przynoszą działania CSR.
Może państwo powinno też
wymagać realizacji CSR?
Panmnie pyta, czegopaństwo
mawymagać od licznych rzesz
polskich przedsiębiorców,
odktórych i tak się często już
zbytwielewymaga.Amoże za-
nimpaństwo zacznie zajmo-

wać się społeczną odpowie-
dzialnością biznesu, to niech
najpierw samozadbaowłasną
odpowiedzialność za społe-
czeństwo?
Popatrzmy choćby na dialog
społeczny – przecież on
wostatnich latachw ogóle zo-
stał zaniechany.Odpowie-
dzialność państwa za społe-
czeństwowymagałaby przy-
wrócenia rozmówmiędzy rzą-
dem,przedstawicielami pra-
cowników i reprezentantami
pracodawców.Bo niby jakma-
my się porozumiewać,wspól-
nie wypracowywać najlepsze
rozwiązania, skoro przedstawi-
ciele władzy nie są zaintereso-
wani dialogiem?
To tak, jakby kierownictwo ja-
kiejś firmy kompletnie nie inte-
resowało się tym, comyślą
i czego oczekują pracownicy,
nie zachęcało ich dowyraża-
nia opinii. I w dodatku głosiło,
że jest fantastycznie odpowie-
dzialne społecznie. Przecież to
byłby absurd.
Zapytałem owymagania, po-
nieważ Parlament Europejski
uchwalił dyrektywę nakłada-
jącą na największe firmy
obowiązek raportowania
od 2017 r. działań CSR. Podo-
ba się panu taki odgórny
przymus?
Mammieszane uczucia.Z jed-
nej strony działania społecznie
odpowiedzialne firmsąpożą-
dane,bo zwiększają konkuren-
cyjność, zdrugiej Uniawpro-
wadzawwielu dziedzinach
nadmiar regulacji, które albo
utrudniają działalność,albo
sprzyjają tworzeniu fikcji,
a na pewnopomnażają biuro-
krację.Bardziejmi odpowiada
edukacyjna popularyzacjaCSR
niż zatrudnianie kolejnych
urzędników,którzy będą anali-
zować raporty tysięcy firm.FO
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ZJackiemSasinem, posłem na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość), na temat społecznej odpowiedzialności
biznesu rozmawiaBogusławMazur

Uniwersalne zasady etyczne

Ani nie jesteśmy
nieufni wobec
świata biznesu,
ani go nie gloryfi-
kujemy. Widzimy
rzeczywistość
gospodarczą taką,
jaka jest

SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESURAPORT

PARTNER DODATKU

CSR

PARTNERZYMERYTORYCZNI



To właśnie w tych miejscach
raz w roku organizowane są
kultowe już wydarzenia –
Parowozjada i Parada Parowo-
zów. Tegoroczna Parada Paro-
wozów, jak zawsze przeprowa-
dzona w maju, była szczegól-
na. SpółkaPKPCARGO rozpo-
częła bowiem w tym roku „La-
to z Parowozami”, które będzie
trwało przez cały okres waka-
cyjny, a zakończy się
w Chabówce – podczas
„Parowozjady”.

Towłaśniewwakacje,w na-
leżących do PKP CARGO
obiektach: w Skansenie Tabo-
ru Kolejowego w Chabówce
orazwParowozowniWolsztyn,
będzie można zapoznać się
z niezwykle ciekawą historią
kolejnictwa,wsiąść doparowo-
zu, zwiedzić ścieżkę technicz-
ną (zapoznać się z dawnymi
technologiami pracy na kolei),
porozmawiać z maszynistami
i odbyć przejażdżkę pociągiem

w stylu retro. Będą też organi-
zowane specjalne gry i zabawy
dla najmłodszych.

– Chcemy promować nie-
zwykleciekawątradycjękolejni-

ctwa, która ma w Polsce wielu
miłośników. Dlatego przez cały
okres wakacyjny w Chabówce
oraz wWolsztynie organizowa-
ne będąweekendy tematyczne

z licznymi edukacyjnymi atrak-
cjami – mówi Mirosław Kuk,
rzecznik PKPCARGO.

ParowozowniawWolsztynie
to jeden z nielicznych czyn-

nych obiektów tego typuwEu-
ropie. Została zbudowana
w 1907 roku, natomiast jej hi-
storia sięga jeszczeXIXwieku.
Do dzisiaj to miejsce przycią-

ga fanów zabytkowej kolei nie
tylko z Polski, ale i zagranicy.
To właśnie tam można obej-
rzećwarsztaty,maszyny i urzą-
dzenia oraz inne obiekty zaple-
cza technicznego służące
utrzymaniu i naprawie parowo-
zów.

Na terenie Parowozowni
Wolsztynod 1993 roku,cyklicz-
nie naprzełomie kwietnia ima-
ja odbywa się Parada Parowo-
zów, zwana niegdyś „Parowo-
zowym Show”. Głównym orga-
nizatoremwydarzenia od2003
roku jest PKPCARGO.WPara-
dach Parowozów biorą udział
parowozy nie tylko z Polski, ale
również innych krajóweuropej-
skich.To świetnia okazja doza-
bawy, ale i nauki o niezwykle
ciekawej historii kolejnictwa.Fi-
nałowym wydarzeniem Parad
Parowozów już od kilku edycji
jest spektakl „Światło, Dźwięk
i Para“.

PKP CARGO pełni funkcję
mecenasa zabytków techniki
kolejowej. Spółka opiekuje się
ponad 100 parowozami oraz
zabytkowym taborem i sprzę-
tem kolejowym w Parowozow-
ni w Wolsztynie oraz w Skan-
senie Taboru Kolejowego
w Chabówce.

W
czasach, gdy
przedsiębiorcy
szantażowalipra-
cowników,uchy-
lali się odpodat-

kówiwykazywaliswojąobojętność
wobec środowiska, trudno było
zrozumiećdefinicjęetykibiznesu.

Kiedyw1892rokujedenznaj-
większychbogaczy swego czasu
naświecie,amerykańskiprzemy-
słowiecAndrewCarnegieorazje-
gobiznesowypartnerHenryFrick
krwawo tłumili strajk w fabryce
koncernu,wnieznanejpolskiejwsi
Chorkówka na podkarpaciu naf-
towypotentatIgnacyŁukasiewicz
stworzył największy pakiet pra-
cowniczyówczesnejEuropy.Rafi-
neriaŁukasiewiczastałasięwów-

czaswymarzonymmiejscempra-
cy, czego efektembyła lojalność
iprzywiązaniepracowników,aco
za tym idzie, duża efektywność
produkcji. Carnegie z czasem
zmieniłswojepodejście.Byłprze-
ciwnikiemdobroczynności,prze-
kazywał jednak ogromne kwoty
na budowę bibliotek i szkół. Po-
dobnie jakŁukasiewicz,którynie
ograniczałsięwyłączniedobudo-
wy socjalnego zaplecza, ale fun-
dowałteższkołypowszechnedla
wiejskichdzieci.

Wtymsamymczasieinnynaf-
towypotentat–JohnDavisonRo-
ckefeller –podrugiej stronie glo-
buwprowadził pierwsze zasady
gospodarowaniaodpadami.Kiedy
inne firmy w USAwypuszczały
benzynędorzek,jakoniepotrzeb-
ny odpad, firma Rockefellera
„StandardOil”wykorzystywała ją

do napędzania fabrycznychma-
szyn.Tapolitykaprzyniosłaogrom-
neoszczędności,copozwoliłom.in.
napodniesieniewynagrodzeńpra-
cownikóworazwprowadzeniesy-
stemu premiowania pomysłów
ulepszającychdziałanieprzedsię-
biorstwa.Rockefeller szczególnie
zaangażowałsięwdziałalnośćdo-
broczynnąuschyłku swojegoży-
cia, fundującm.in. Uniwersytet
wChicago.Wtymczasiepowołał
też największąnaświecie funda-
cję swojego imienia. Biorąc
poduwagę,żejegownukDavidRo-
ckefeller jest aktywnywbiznesie
po dzień dzisiejszy, działania te
wciążprocentują.

Warto też zwrócić uwagę
najednąznajlepiej rozpoznawal-
nych polskich marek przedwo-
jennej Europy, której fabryka
funkcjonujedodziśnawarszaw-

skim Kamionku, choć pod ber-
łemjapońsko-koreańskiegokon-
cernu.Chodzioczywiścieofabry-
kę czekolady „E.Wedel”.Właści-
ciele byli pierwszymi w Europie
przedsiębiorcami,którzydlapra-
cownikówwybudowali zakłado-
wy dommieszkalny. Dla dzieci
pracowników otworzono żłobek
iprzedszkole.Natereniezakładu
funkcjonował też gabinet lekar-
ski,pływalnia,szkołazawodowa,
a nawet orkiestra. Po przeszło
170 latach działalności eksperci
rynku wskazują przedwojenną
działalność firmy za przykład
wzorcowego dialogu pracodaw-
cyzzatrudnionymi.Tozaowoco-
wałom.in. w czasie niemieckiej
okupacjiWarszawy, kiedy sabo-
taż pracowników uniemożliwił
wysadzeniefabryki„Wedla”wpo-
wietrze.

Romantyzmpolskich
biznesmenów
Możnazaryzykowaćstwierdzenie,
żePolskabyła jednymzmatecz-
nikówdzisiejszych idei CSR,któ-
re jednak rodziły się w zgoła in-
nychwarunkach, niż wStanach
Zjednoczonych, choć napodob-
nych zasadach. W przypadku
„Wedla”rozwój społecznej odpo-
wiedzialności biznesumiałmiej-
scezarazpoodzyskaniuprzezPol-
skęniepodległości.Właścicielami
nie kierowały wybujałe ambicje,
alepatriotycznagotowość łącze-
nia sukcesów w interesach ze
służbą dla kraju, w tym troska
opolskie społeczeństwo. Ignacy
Łukasiewicz zasłynął zaś jako fi-
lantrop w służbie społecznej,
w czasach, kiedy Polski nie było
namapachEuropy.Romantyczny
biznes ispołecznaodpowiedzial-

nośćopartaopatriotyzm,towar-
tości, na których kształtował się
polski CSR.Niestety, powojenny
ustrój polityczny nawiele lat za-
trzymałrozwójtychidei.Wlatach
90.musieliśmyzaczynaćwszyst-
ko odnowa,dlatego też definicja
CSRnadługozniknęłazżyciago-
spodarczego III Rzeczpospolitej
Polskiej.Szczęśliwiewraca po la-
tach, nie tylko do podręczników
ekonomii, ale przedewszystkim
doświadomościprzedsiębiorców.

CSRXXIwieku,czyli
wartośćdodana
Dziś,społecznaodpowiedzialność
biznesurozwijasięjużnazupełnie
innych zasadach.Bodźcemdla
rozwojuCSR jest przedewszyst-
kimwolnyrynekikonkurencja.Fir-
mywykorzystująpodobnedziała-
nia,żebyumacniaćwświadomoś-

PrzemysławGruz

Społecznie odpowiedzialny
biznes dba o swoje zyski
Pod koniec 19. wieku wśród przedsiębiorców zaczynało dominować przekonanie, że działania, określane dziś jako
Corporate Social Responsibility, przynoszą więcej korzyści niż ślepa pogoń za zyskiem. Wśród pionierów, którzy
kształtowali pierwsze zasady społecznej odpowiedzialności biznesu są Polacy, m.in. Ignacy Łukasiewicz i Jan Wedel

PKP CARGO jest mecenasem dbającym
o zabytki i tradycje kolejowe w Polsce

APKPCARGOjestpomysło-

dawcąpowołania,wraz

zwielkopolskimisamorząda-

mi,InstytucjiKultury.

Pomiesi¹cachrozmówidea

utworzeniaInstytucjiKulturyjest

bliskarealizacji.Wperspekty

wiekilkumiesiêcyobiekt

wWolsztyniezyskanoweramy

prawneimo¿liwo�ci rozwoju

zkorzy�ci¹dla lokalnychspo

³eczno�ci.Dziêki temuParowo

zowniawWolsztynieotrzymy

wa³abywsparciezestronynie

tylkoPKPCARGOisamorz¹

dów,aletak¿emog³abyubiegaæ

siêosponsorów.Powo³anieIn

stytucjiKulturyoznaczatak¿e

powrótparowozównaregular

neliniepasa¿erskie.Wolsztyn

sta³bysiê unikalnymmiejscem

wskali�wiata,gdzieregularny

ruchpasa¿erskiby³byobs³ugi

wanyprzeztrakcjêparow¹.

Przyszłość
parowozów

PKP CARGO pamięta o kolejo-
wych korzeniach, dlatego wspie-
ra funkcjonowanie Skansenu Ta-
boru Kolejowego w Chabówce
oraz Parowozownię Wolsztyn.
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cikonsumentówprzyjazneskoja-
rzenia.To szczególnie przydatne,
gdymamydo czynienia z szere-
giempodobnychproduktówczy
usługionaszymwyborzedecydu-
jetzw.wpływchwili.

Działania CSR prowadzone
zmyślą omaksymalizacji zysku
niesą teżniczymzłym,codowo-
dzi wymieniony już przykładRo-
ckefellera,któryjakojedenzpierw-
szychwprowadziłzasadęrecyklin-
guodpadów.BudowaprzezJana
Wedla przyzakładowej pływalni
teżmiała wpływ na zwiększenie
zysku.Pracownicyczulisię lepiej,
a dzięki temu ich praca byławy-
dajniejsza.Dlategotrzebapamię-
tać,żeCSRniemanicwspólnego
zfilantropiączydziałalnościądo-
broczynną.Toprzemyślanedzia-
łaniemającenaceluzwiększenie
wartości firmy.

Obecniekażdapoważnaisza-
nująca się firma dysponuje, jeśli
nie oddziałem, to pracownikiem,
którego celem jest dbanie o ak-
tywność w zakresie CSR. Firmy
wpisujątowswojąstrategięfunk-
cjonowanianarynku,wykorzystu-
jącpodobnedziałaniajakonarzę-
dzia budowypozytywnegowize-
runku. I słusznie, bo jeśli robimy
coś dobrego, bezwzględu na to,
czyjesttobudowalokalnejbiblio-
teki czy ograniczenie emisji CO2
doatmosfery,warto się tympo-
chwalić.Zjednejstrony,todowód
społecznej odpowiedzialności,
zdrugiejzaś,przykładdlainnych.

AbyCSRbyłskuteczny,zarów-
nowwymiarze społecznym jak

teżwizerunkowym,niezbędnejest
równoległe prowadzenie działań
ocharakterzepublicrelations.Aby
toułatwić,wielefirmdecydujesię
na inicjatywy związane z prowa-
dzonądziałalnością.Przykładem
jestm.in.SESAstra,operator sa-
telitarny,prowadzącymiędzyna-
rodowy konkursy plastyczny
„AstraTalent”,któregocelem jest
edukacjawzakresienajnowszych
osiągnięć technologii, awięc po-
kazaniezaletusługsatelitarnych.
Zakażdąprzesłanąpracęorgani-
zator przekazuje ustaloną kwotę
nawybranąorganizacjępozarzą-
dową.Pomysłemwykazałosięteż
PolskieGórnictwoNaftowe iGa-
zownictwo, producent ciepła
i energii. Spółka, co roku,organi-
zujewspólnie zwarszawskim ra-
tuszem akcje „Ciepło z natury”,
którapoleganazbiórceświątecz-
nych choinek odmieszkańców.
Drzewkatrafiająnastępniedosto-
łecznych elektrociepłowni, gdzie
sąprzetwarzaneiwracajądowar-
szawiakówwpostacienergiiciep-
lnej i elektrycznej.Podobneprzy-
kładymożnamnożyć ichoćCSR
wwydaniupolskichprzedsiębior-
ców,wporównaniu z firmami za-
chodniej Europy i USA, jest jesz-
cze na etapie gimnazjum, to nie
mamysięczegowstydzić.

Warto też dodać, że definicja
CSR doskonale komponuje się
z pojęciami pokrewnymi, np.
sponsoringiemsportowym.Wie-
lefirmdobrzewykorzystałoogól-
nonarodowyboomnaaktywność
fizycznąspołeczeństwa.Przykła-

dem sąm.in.Orlen, któryw tym
roku po raz trzeci zorganizował
„ORLENWarsawMarathon”oraz
PZU, który wspólnie z Fundacją
„DbamoZdrowie”organizujema-
ratonwŁodzi.

Drugastronamedalu
Niewszystkojestjednaktakiepro-
ste.DziałaniaCSRbardzoczęsto
są postrzegane jako podstępna
strategiamarketingowa. Istnieje
jednakpodstawowaróżnica,któ-
rawyróżnia te działania spośród
innych form, takich jak reklama
czypromocja.Toskromność,czy-
liprowadzeniedziałańbezprzytła-
czającego akompaniamentu fir-
mowychbanerów imegafonu.To
zdajesiębanalnacecha,którajed-
nak dobrzewykorzystana przez
osobyodpowiedzialnezaPRmo-
że przynieść danej firmie owiele
więcejkorzyściniżjakakolwiekin-
na, nawet najlepiej przemyślana
akcjamarketingowa.

Ponadto,jeśliwrazzdziałania-
mi CSR będziemy prowadzić
agresywnąpolitykęinformacyjną,
tomożemysprawić,żemediaczy
interesariusze odczytają nasze
działania jako próbę zasłony złej
jakościproduktówczyteż innych
negatywnych rynkowych zacho-
wań.Dyskusja na temat strategii
nagłasniania działań CSRwciąż
trwa, ale eksperci uspokajają, że
to naturalna ewolucja, a przede
wszystkimdowódnato,żepolscy
przedsiębiorcy są coraz bardziej
świadomi tego, co oznacza bycie
odpowiedzialnym.

Mówiąc o działaniach społecz-
nie odpowiedzialnych, należy

przedewszystkimpamiętać,że
muszą one stanowić przemy-
ślany i nieodłączny składnik
funkcjonowania firmy.Popierw-
sze, społeczna odpowiedzial-
ność zaczyna się od wnętrza
przedsiębiorstwa – od zarzą-
dzania, polityki pracowniczej
iwspółpracyz interesariuszami,
realizowanychw sposób odpo-
wiedzialny. Po drugie, jest prze-
myślana, poprzedzona wcześ-
niejszą szczegółowąanalizą ob-
szarów i wyznaczeniem celów,
którechcesięosiągnąć.Potrze-
cie, angażuje wszystkich – po-

cząwszyodzarząduażpoposz-
czególnych pracowników. Po
czwarte, jestświadomaefektów
–prowadzonapolitykaCSRwy-
maga monitorowania, analizy
efektów,modernizacji. Popiąte,
wyróżnia ją konsekwencja i dłu-
gofalowośćdziałania.Poszóste,
powinnabyćna trwałewpisana
w długofalową strategię funk-
cjonowania firmy i model bi-
znesowy. Co więcej, należy
mieć na uwadze, że CSRpraw-
dziwie skuteczny to taki, który
jest realizowany przez człowie-
ka i dla człowieka.

Warunki brzegowe, które muszą być
spełnione, żeby CSR był CSR-em

Anetta Jaworska-Rutkowska

kierownik
ds. relacji zewnętrznych i CSR,
Jeronimo Martins Polska S.A. „Wolność to uświadomiona ko-

nieczność”– twierdził Hegel.Po-
dobnie jest teżzCSR.Przychodzi
moment, w którymwłaściciele
firmzdająsobiesprawę,żedozy-
skania przewagi konkurencyjnej
niewystarczy tylko pomnażanie
wartości księgowej.Żepotrzebna
jestwartośćdodana,którątworzy
CSR.Długofalowe,dobrzeprzemy-
ślanie działania na rzeczpracow-
nikówiichrodzin,społecznościlo-
kalnych,środowiskanaturalnego,
nauki, oświaty, kultury – tworzą
swego rodzaju glejt bezpieczeń-
stwadlaakcjonariuszy.

CSRprowadzidozaangażowa-
niapracownikówiminimalizujero-
tacjękadr.Pozwala liczyćnaprzy-
chylność lokalnych społeczności
i środowisk opiniotwórczych.Za-
pobiega skandalom związanym
zzanieczyszczeniemśrodowiska
–żadnafirmaniechcebyćopisy-
wana jakotrucicielprzyrody.CSR
wreszciesprzyjapobudzeniusym-

patii wśródkonsumentów i klien-
tów,comaznaczeniedlawyników
sprzedażowych.

Dlategoakcjefirmrealizujących
iraportującychdziałaniaCSRmo-
gąwzbudzaćwiększe zaintereso-
wanie u giełdowych inwestorów.
I dlatego są już przedsiębiorstwa
zarządzająceswojąwartościąpo-
przez CSR. Co niesie określo-
nekonsekwencje–podporządko-
waniedziałalnościsystemowiwar-
tości opartemu na CSR może
oznaczaćnp.rezygnacjęzkrótko-
terminowejmaksymalizacjizysku
narzeczodniesienia korzyści dłu-
gofalowychiniezawsze„twardych”.

Chciałoby się zatem powie-
dzieć: „wspaniale, CSR jest ko-
nieczny”–aleterazskomplikujmy
sprawę ispójrzmynamapęświa-
ta.Po2008r.ponad80proc.wzro-
stu gospodarczego przypadało
narynkiwschodzące,takie jak In-
die,Brazylia, IndonezjaczyChiny.
Asątokraje,któreraczejniesłyną
zestosowaniaCSR iprzestrzega-
nia zasad zrównoważonego roz-
woju.No i co,można obywać się
bezCSR?Można.

Prawdopodobnie jednak tylko
domomentu,wktórymkończąsię
prosterezerwywzrostu,aodalszej
ekspansji zaczynają decydować
innowacyjność,wysokiekwalifika-
cje, zaufanie interesariuszy czy

społecznastabilizacja.Imbardziej
te czynniki determinują rozwój,
tymbardziejwzrastaświadomość
koniecznościrealizowaniadziałań
CSR iszanowania zasadzrówno-
ważonegorozwoju.

Owszem,Chinystałysiędrugą
potęgągospodarcząświata.Alejuż
borykająsięznapięciamiwynika-
jącymi z rosnącychaspiracji spo-
łeczeństwaoraz zwewnętrznych
migracji.Iniewiedzą,cozrobićzni-
skimzaufaniemdoichproduktów,
choćbyspożywczych,kojarzonych
z zanieczyszczeniemśrodowiska
naturalnegoiniskimistandardami
produkcji.To zapłata za lekcewa-
żeniezrównoważonegorozwoju.

Bowwymiarzestrategicznym
CSR jest,wgruncie rzeczy,odpo-
wiedziąświatabiznesunawyzwa-
niawynikającezzasadzrównowa-
żonegorozwoju.Ichnieprzestrze-
ganiegrozidestabilizacjąnaskalę
globalną, czego zaledwie przed-
smakiemjestzalewaniepołudnio-
wychwybrzeżyEuropy tysiącami
nielegalnychimigrantówzAfryki.

Wglobalnejgospodarcesąglo-
balneproblemy,któreprędzejczy
później dopadną każdy region,
państwo,przedsiębiorstwo.Uświa-
domieniesobiekonieczności sto-
sowania CSR jest tylko kwestią
czasu,a tennieoczekiwanieprzy-
spiesza.

Uświadomiona konieczność
w globalnej gospodarce
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CSRtonieszczytnaidea,realizo-
wanawyłączniedlapublicznego
poklasku,tylkosposóbnazarzą-

dzanie wartością firmy. Jako fir-
ma giełdowa doskonale wiemy,
że inwestorzy i akcjonariusze
zwracająuwagęnasposóbdzia-
łania spółek.

Siłą każdego przedsiębior-
stwasą jegopracownicy.Jeśli są
zadowoleni i motywowani – fir-
ma się rozwija.W PKP CARGO
pracownicy korzystają z Paktu
GwarancjiPracowniczych (obo-
wiązuje dla 95 proc. załogi)
azdecydowanawiększośćznich
jest współwłaścicielem naszej
firmy.PosiadająakcjePKPCAR-
GO, co powoduje, że korzystają
z rozwoju firmy.

Ważnym punktem naszych
działań jest nie tylko dbanie
oobecnychpracowników,aletak-
że szkolenie nowych.Niedawno
uruchomiliśmyprogramrekruta-
cjimaszynistów,któryuzyskałpa-
tronatMinisterstwaPracyiPolity-
kiSpołecznej.CałakolejwPolsce
musi zmierzyć się z problemem
lukipokoleniowejwzawodziema-
szynisty–mytowyzwaniepodję-
liśmyizachęcamymłodych ludzi
dowzięcia udziału w programie
szkoleniowym–w2014rokuprzy-
jęliśmyna szkolenia 500maszy-
nistów. W tym roku będziemy
szkolićkolejne500osób.

Odpowiedzialność za pracowników i firmę

MirosławKuk

rzecznik prasowy PKP CARGO,
spółki wyróżnionej w konkursie
Solidny Pracodawca Roku 2015
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BogusławMazur
sekretarz redakcji RaportCSR.pl

Czy podejmowanie działań CSR
to już konieczność? Chciałoby
się odpowiedzieć na to pytanie
zdecydowanie twierdząco. Ale
niezbędność stosowania CSR nie
wszędzie jest jednoznaczna
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Towyróżnia i stawiabankwsze-
regu szczególnie zaangażowa-
nych, jeśli chodzi o instytucje fi-
nansowe.

Działaniabankuwsferzeod-
powiedzialności społecznej re-
guluje politykaCSR,czyli doku-

ment,któryporządkuje najważ-
niejsze aspekty społecznej od-
powiedzialności biznesu i zrów-
noważonego rozwoju. Ponadto,
rozwinięciemtejpolityki jestKo-
deksDobrychPraktyk.

PolitykaCSRfirmyopierasię
napięciu fundamentach:wspar-
ciuszkolnictwawyższego,badań
naukowych oraz idei przedsię-
biorczości;ochronieśrodowiska
naturalnego; prowadzeniu ak-
tywnego dialogu z interesariu-
szami:klientami,pracownikami,
partneramibiznesowymioraz in-
westorami; a także działaniach
na rzecz lokalnej społeczności

idziałalnościcharytatywnejpro-
wadzonej poprzez Fundację
BankuZachodniegoWBK.

Przekaz działań zawiera się
w wizji budowy społeczeństwa
obywatelskiego, opartego o za-
sady i wartości. Świadome,
przedsiębiorcze i aktywne spo-
łeczeństwo, to fundament do-
brychzmian ipozytywnegomy-
ślenia o przyszłości. Dlatego
Bank Zachodni WBK stawia
na edukację młodych ludzi, in-
westując w ich rozwój na pozio-
mie szkolnym i akademickim.
Szczególnie ważną rolę odgry-
wają w banku programy skiero-

wane do osóbmłodych. Ich ce-
lemjest rozwinięcieunichcech,
które pomogą stać się bardziej
przedsiębiorczymi idadząszan-
sę łatwiejszego wejścia w życie
zawodowe.Ukształtowanie iwy-
pracowanietychcechmabyćre-
alną szansą na wykorzystanie
własnegopotencjałuorazmoty-
wowaniadorozwojuosobistego
oraz zawodowego.Przykładami
takich projektów realizowanych
przezbanksąm.in.KartaSzkol-
na–program,któregocelemjest
podniesienie bezpieczeństwa
w szkołach czy Santander

Universidades–unikalna inicja-
tywawspółpracy zuczelniami .

Bank przykłada również du-
żą wagę do działań, których ce-
lem jest rozwój dziedzictwa kul-
turowegoczydbałośćopamięć
historyczną. Przykładem dzia-
łańw tymobszarze sąm.in. ob-
jęciemecenatunad Konkursem
Chopinowskim, współpraca
zMuzeumPowstaniaWarszaw-
skiegoczyMuzeumHistoriiPol-
ski. Cowartopodkreślić,bankfi-
nansujeprojektykreatywne,któ-
rewychodząpozatradycyjnera-
my i sposoby budowania tożsa-
mości młodych Polaków. Jed-

nymzprzykładówjestpłytamu-
zyczna pt.: „Cześć i Chwała Bo-
haterom”,wydanazokazjiNaro-
dowegoDnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Zespół Contra
Mundumwykorzystał twórczość
największych polskich poetów,
takich jakAdamMickiewicz,Ju-
liuszSłowackiczyZbigniewHer-
bert, umiejętnie komponując ją
zmuzyką rockową.Płyta zosta-
ładołączonadodziennikówPol-
ska Press Grupy, co miało
ogromnywpływnapromocjęal-
bumu, a co za tym idzie, upow-
szechnianiehistoriinaszegokra-
ju.

N
iezależenieodorga-
nizacji pozarządo-
wych i instytucjikul-
turalnych, sprawę
wswoje ręcewzięła

największawPolscesiećhandlo-
wa–Biedronka,organizatorkon-
kursu „Piórko 2015. Nagroda
Biedronki za książkę dla dzieci”,
którego celem jest zatrzymanie
spadku zainteresowania książ-
ką.

Projekt,któryRaportCSR.PL
postanowił wyróżnić,może sta-
nowićprzykładodpowiedzialne-
go biznesu. Świetny pomysł
i ogromny zasięg (ok. 2,6 tys.
sklepówwponad1 tys.miejsco-
wości), a co za tym idzie – pro-
mocja, sprawiły, że liczba prac
nadesłanychna konkurs zasko-
czyłanietylkoorganizatorów,ale
też środowisko twórców. Kon-
kurs został zainaugurowany
wmarcu i składał się z dwóch
etapów.Pierwszy, jużzakończo-
ny, polegał na przygotowaniu
opowieści dla dzieci, zaś drugi,
któryzakończysięwewrześniu,
poleganazobrazowaniuzwycię-
skiej pracy; stworzeniu ilustracji
o niebanalnych walorach arty-
stycznych.

Jednymzwarunkówkonkur-
su jest brak wcześniejszych
publikacji, bo zgodnie z założe-
niami organizatorów, ma on
za zadanie wsparcie kreatyw-
ności utalentowanychautorów,
którzydo tej pory tworzyli jedy-
nie do szuflady. Pomimo krót-
kiego terminu,nadesłanychzo-
stało ponad 4000 prac, z któ-
rych jury wyłoniło najlepszą,
najbardziej odpowiadającą

możliwościom i potrzebom
dzieci w wieku od 4 do 10 lat.
Niebezznaczeniabył teżwyso-
ki poziom językowy tekstu,
nadktórymbacznąuwagęmie-
li członkowie jury, wśród któ-
rych znaleźli się: Bohdan
Butenko– ilustrator książekdla
dzieci,JarosławGugała–dzien-

nikarz, Renata Pią-tkowska –
autorka książek dla dzieci, Ra-
fał Witek – autor opowieści,
wierszy i słuchowisk radiowych
dla dzieci, Elżbieta Śmietanka-
Combik, Katarzyna Nowowiej-
ska i AleksandraKrzanowska–
ilustratorki książek dla dzieci,
a także Agnieszka Karp-Szy-

mańska – współzałożycielka
popularnego portalu
CzasDzieci.pl.

Pierwszą laureatką konkur-
su została Katarzyna Szestak,
nauczycielka języka polskiego
i mama sześcioletniego
Huberta, która do tej pory two-
rzyła na własne, domowe po-

trzeby.Jak samazapewnia,wy-
grana sprawiła, że urosły jej
skrzydła i jest przekonana, że
dalej będzie tworzyć. Kto wie,
może Biedronka odkryła właś-
nienowągwiazdępolskiej litera-
tury dziecięcej?

Szczególną uwagę należy
zwrócić na nagrody, które sieć
Biedronkaprzeznaczyładlazwy-
cięzców każdego z etapów – to
100tys.zł,a i nagrodzonaksiąż-
ka wraz z ilustracjami, jeszcze

w tym roku, w nakładzie kilku-
dziesięciu tysięcy sztuk trafi
na półki sklepów Biedronka
wcałej Polsce.

To nie jedyna akcja Biedron-
ki,którawarta jestwspomnienia
wkontekściedobrzeprzeprowa-
dzonych projektów CSR. Sieć
dużą wagę przywiązuje do
wsparcia udzielanego dzieciom
–angażujesięwdośćróżnorod-
ne projekty: od takich propagu-
jącychwśródnajmłodszychdo-
breodżywianie,pote,któreprzy-
czyniają się do ratowania dzie-
cięcego zdrowia i życia.

Poza ciekawąwspółpracą ze
Stowarzyszeniem „Nadzieja
naMundial”przyorganizacji Mi-
strzostwŚwiataDziecizDomów
Dziecka w piłce nożnej – w tym
roku rozegrana została już trze-
ciaedycja,wktórejwzięłyudział

dzieci ze wszystkich krańców
świata – sieć działa także
narzeczzwiększeniaspołecznej
świadomości dotyczącej walki
m.in. z białaczką. Biedronka
wraz z duetem znanych projek-
tantów modowych – Marcina
Paprockiego i Mariusza Brzo-
zowskiego – od zeszłego roku
wspieradziałaniafundacjiDKMS
Polska i namawia swoich klien-
tów do rejestracji w bazie daw-
ców komórek macierzystych.

Z tej okazji do sklepówwprowa-
dzaserięspecjalnychproduktów
firmowanychnazwiskamiduetu,
którychetykietyzawierają infor-
macje o bazie i fundacji. Trzeba
przyznać, że inicjatywa ta ma
szczególnie szczytny cel, bo jak
podkreślająeksperci,przeszczep
komórekmacierzystych często
jestnajbardziejskutecznymspo-
sobem leczenia raka krwi.

To bardzo budujące, że do-
brych projektów społecznych,
w które angażują się duże pod-
mioty, jest coraz więcej. Mamy
nadzieję, że ich liczba nadal bę-
dzie rosła. Naprawdę dobrych
i trafionych przykładów odpo-
wiedzialnego izrównoważonego
sposobu prowadzenia działal-
nościgospodarczejnigdynie jest
zadużo.

CSR sprawdza się na bank. Bank ZachodniWBK

Obserwując działania CSRBanku

ZachodniegoWBK warto zwró-
cić uwagę, że wiele z nich ma je-
den mianownik: budowanie
społeczeństwa obywatelskiego

„Piórko” Biedronki: świetny
pomysł i ogromny zasięg
Książki przegrywają z nowymi technologiami, szczególnie wśród najmłodszych. Potwierdzają to badania, z których
wynika, że 6 na 10 osób nie przeczytało w ostatnim roku żadnej książki. Ciekawe, ile z tych osób czyta ten tekst?

FO
T.
A
U
T
O
R
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Projekt wyróżniony
przez Raport CSR

Projekt wyróżniony
przez Raport CSR


