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CSR czy po prostu dobry biznes?

Kilka lat temu chcieliśmy znaleźd przykłady dobrych praktyk właśnie z 
MŚP. (…) Pracodawcy pytani o politykę równych szans odpowiadali, że 

takiej nie prowadzą, ale kiedy zapytaliśmy czy pomagają kobietom-
pracownicom, które mają dzieci, odpowiadali, że tak. Jeden z 

pracodawców, właściciel 10-osobowej firmy doradczej, który zatrudnia 
głównie kobiety, przygotował miejsce do zabawy dla dziecka – dzięki 

temu kobiety z jego firmy mogły przychodzid do pracy i jednocześnie mied 
na oku dzieci. Takich przykładów wśród MŚP jest więcej. Ten pracodawca 

zapytany o motywację odpowiedział, że mu się to po prostu opłaca –
wyliczył, że pozyskanie i przeszkolenie nowych pracowników 

kosztowałoby go więcej niż wprowadzenie udogodnieo prorodzinnych 
dla pracowników obecnych. 

Cytat: Elwira Gross-Gołacka, MPiPS, grudzieo 2009 (Żródło: FOB)



Co to jest dobra praktyka?
Model J. Elkingtona w ujęciu K. Rutkowskiego
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Zrównoważony rozwój

Model zrównoważonego rozwoju J. Elkingtona



Co to jest NAJLEPSZA praktyka?
Równoległe realizowanie celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych
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Przykładowe kryteria oceny 
najlepszych praktyk

1. Ekonomiczne
- Redukcja kosztów
- Wzrost przychodów

2. Społeczne
- Poprawa warunków pracy
- Zmniejszenie zagrożeo 

zdrowotnych
- Zatrudnienie, fluktuacja
- Etyka

3. Ekologiczne
- Mniejsze zużycie zasobów nat.
- Zmniejszenie emisji, ścieków i 

odpadów



Rodzaje praktyk (metodologia FOB)

Miejsce pracy Rynek

Środowisko Społeczeostwo

Zarządzanie

Raportowanie

Akcjonariusze
Kontrahenci
Dostawcy
Przedstawiciele
Konkurencja
Regulatorzy

Społecznośd 
lokalna
Społeczeostwo 
obywatelskie
(NGO)

Pracownicy
Outsourcing
Kadra 
menedżerska
Potencjalni 
pracownicy

Środowisko
Organizacje 
ekologiczne
Administracja 
zajmująca się 
środowiskiem

Standardy, systemy 
zarządzania
Corporate Governance
Kodeksy etyczne
Raportowanie społeczne



RAPORT FOB
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

• Publikowany raz do roku od 2002 r.
• Podsumowanie roku – CSR w Polsce
• Dobre praktyki, artykuły, statystyki, kalendarium,  

opinie ekspertów, prognozy
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110 praktyk w 2009 r. (9 z MŚP!)



RAPORT – ocena praktyk 

Adekwatnośd Innowacyjnośd

Wzajemnośd 
korzyści

Wymiernośd

ADEKWATNOŚĆ
Na ile prezentowane rozwiązania są 
wyrazem odpowiedzialności firmy?  Na ile 
są powiązane z misją i wizją firmy, jej 
celami i wartościami?

INNOWACYJNOŚĆ
Czy jest to innowacyjne rozwiązanie na 
polskim rynku lub w danej branży?

WZAJEMNE KORZYŚCI
Na ile w danej praktyce widoczne są 
wyraźne korzyści dla firmy i 
interesariuszy?

WYMIERNOŚĆ
Czy i w jaki sposób mierzy się efektywnośd 
danej praktyki, jej wpływ ekonomiczny, 
ekologiczny i społeczny?



Wybrane przykłady dobrych praktyk 
MŚP (Raport 2009)

Miejsce pracy

Rynek



Wybrane przykłady dobrych praktyk 
MŚP (Raport 2009)
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Wybrane przykłady dobrych praktyk 
MŚP (Raport 2009)

Środowisko



Dziękuję za uwagę!
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tel. 022 627 18 71
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natalia.cwik@fob.org.pl

www.odpowiedzialnybiznes.pl


