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Spoáeczna odpowiedzialnoĞü przedsiĊbiorstw (CSR) w sferze
agrobiznesu
Corporate Social Responsibility (CSR) in area of agribusiness
Synopsis. W Polsce koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility) jest nadal maáo popularna,
zwáaszcza w mikro, maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstwach z róĪnych branĪ, w tym z branĪy
agrobiznesu. Celem artykuáu jest przedstawienie podstawowych zagadnieĔ związanych z relacją etyki
biznesu i spoáecznej odpowiedzialnoĞci oraz istoty tej koncepcji. W drugiej czĊĞci opracowania
przedstawione zostaáy przykáady przedsiĊbiorstw ze sfery agrobiznesu, które wdraĪają w swojej
dziaáalnoĞci zasady odpowiedzialnego biznesu.
Sáowa kluczowe: spoáeczna odpowiedzialnoĞü biznesu (CSR), przedsiĊbiorstwa, agrobiznes
Abstract. In Poland, the concept of CSR (Corporate Social Responsibility) is still not very popular,
especially in micro, small and medium sized enterprises from various industries, including the
agribusiness industry. This article presents the basic issues related with the relationship between the
business ethics and the corporate social responsibility as well as the essence of the concept. In the
second part of the paper, examples are presented from the sphere of agri-business companies, which
implement in their business the principles of CSR.
Key words: corporate social responsibility (CSR), enterprises, agribusiness

Wprowadzenie
Wyniki wielu badaĔ wskazują na rosnące znaczenie idei spoáecznej odpowiedzialnoĞci
biznesu w spoáeczeĔstwach zachodnich. W Polsce koncepcja CSR (Corporate Social
Responsibility)
jest
nadal
maáo
popularna,
zwáaszcza
w
Ğrodowiskach
maáomiasteczkowych i wiejskich, a takĪe w mikro, maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstwach z
róĪnych branĪ, w tym z branĪy agrobiznesu. Jedynie duĪe korporacje, mając doĞwiadczenie
w podejmowaniu wielu zadaĔ związanych z ideą spoáecznej odpowiedzialnoĞci, próbują do
Polski przenieĞü i wdroĪyü w swoich firmach, w sposób kompleksowy, zasady CSR. Inne
przedsiĊbiorstwa, zwáaszcza te maáe i Ğrednie, Ğwiadome wagi wáasnego wizerunku w
przekazie spoáecznym, usiáują zabiegaü o zaufanie wáasnych pracowników oraz o to, by
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byü pozytywnie postrzeganym przez otoczenie zewnĊtrzne. Podejmują wiĊc pewne formy
dziaáaĔ z obszaru spoáecznej odpowiedzialnoĞci.
Celem niniejszego artykuáu jest: wskazanie na róĪnice miĊdzy etyką biznesu a
spoáeczną odpowiedzialnoĞcią przedsiĊbiorstw, ukazanie zaáoĪeĔ idei spoáecznej
odpowiedzialnoĞci oraz zobrazowanie sposobu podejĞcia do spoáecznej odpowiedzialnoĞci
w przedsiĊbiorstwach ze sfery agrobiznesu. W tym celu przeanalizowano róĪne dziaáania
podejmowane przez przedsiĊbiorstwa w zakresie spoáecznej odpowiedzialnoĞci, odnoszące
siĊ do pracowników, spoáeczeĔstwa oraz Ğrodowiska naturalnego.

Etyka biznesu a spoáeczna odpowiedzialnoĞü
Wiele przedsiĊbiorstw koncepcjĊ CSR utoĪsamia z public relations (PR) lub
sponsoringiem, takĪe z podejĞciem etycznym do prowadzonego biznesu. Z PR i filantropią
idea CSR ma doĞü luĨny związek, natomiast etyka stanowi jej fundament. Początki
ĞwiadomoĞci etycznej w dziaáalnoĞci ekonomicznej czáowieka siĊgają staroĪytnoĞci. W
pismach z tego okresu moĪna bowiem odnaleĨü teksty o dziaáalnoĞci spoáecznoekonomicznej czáowieka, nierozerwalnie związanej z kulturą i religią. Peáne odniesienie do
zasad etyki gospodarczej odnajdujemy w pracach filozofów staroĪytnej Grecji i Rzymu. W
początkach chrzeĞcijaĔstwa i w Ğredniowieczu zagadnienia etyczne staáy siĊ
pierwszoplanowe w dziaáalnoĞci gospodarczej, odnoszono je do takich obszarów, jak
wáasnoĞü prywatna, bogacenie siĊ, wymian dóbr, cena i lichwa. Okres nowoĪytny i
wspóáczesnoĞü to narodziny nowoczesnych systemów ekonomicznych, gdzie zagadnienia
etyczno-gospodarcze zaczĊáy czĊsto schodziü na plan dalszy. W epoce nowoĪytnej nawet
niektórzy ekonomiĞci odrzucili obowiązek przestrzegania jakichkolwiek zasad moralnych
w gospodarce, co zaowocowaáo odchodzeniem od podstawowych wartoĞci i etyki. Byli teĪ
i tacy ekonomiĞci, którzy zagadnienia ekonomiczne analizowali równieĪ z perspektywy
etycznej, czego uwieĔczeniem byáo stworzenie w poáowie XX wieku autonomicznej nauki
„etyki biznesu” [KietliĔski 2005].
W dzisiejszych czasach, gdy skala wpáywu biznesu na Īycie ludzi i stan Ğrodowiska
naturalnego jest ogromna, kierowanie siĊ przez biznesmenów i menedĪerów tylko
podstawowymi zasadami etycznymi, to za maáo. MoĪna wiĊc dostrzec malejącą
popularnoĞci poglądów Friedmana [Friedman 1997], który sprowadzaá zasady
postĊpowania przedsiĊbiorców do bezpoĞredniej gry, opartej na otwartej i wolnej
konkurencji (nawet bez podstĊpów i oszustw), a której celem jest pomnaĪanie zysku.
Poglądy wywodzące siĊ z klasycznej ekonomii wraz z upáywem czasu zaczĊáy coraz mniej
przystawaü do obecnej rzeczywistoĞci spoáeczno-gospodarczej, gdyĪ rzeczywistoĞü ta
odbiega znacznie od teoretycznego ideaáu doskonale konkurencyjnej gospodarki [Rybak
2004].
Pod koniec XIX wieku pojawiáa siĊ (początkowo w USA), idea spoáecznej
odpowiedzialnoĞci, która w okresie Wielkiego Kryzysu zaczĊáa zyskiwaü na popularnoĞci.
Byáa ona w swej istocie sprzeczna z zaáoĪeniami „purytaĔskiej” etyki biznesu, uznawanej
za gáówną przyczynĊ oĪywienia kapitalizmu. Idea ta, w swym pierwotnym ksztaácie,
potĊpiáa skáonnoĞü biznesmenów do bogacenia siĊ, a wiĊc byáa w opozycji do
podstawowych zaáoĪeĔ gospodarki kapitalistycznej [Poliwoda-Pawlikowska 2009]. Jej

147

prekursor, A. Carnegie uwaĪaá, iĪ przedsiĊbiorstwo korzystając z dobrodziejstw
spoáeczeĔstwa, w którym funkcjonuje, powinno kierowaü siĊ zasadą dobroczynnoĞci i
powierniczoĞci [Rybak 2004], z tym, Īe dobroczynnoĞü interpretowaá jako potrzebĊ
szerzenia oĞwiaty, jako edukacjĊ spoáeczeĔstwa. Wierny tym przekonaniom sam wáasne
Ğrodki przeznaczaá na ten cel.
Obecnie koncepcja spoáecznikowskiej misji przedsiĊbiorstw, wystĊpująca najczĊĞciej
pod nazwą spoáecznej odpowiedzialnoĞci biznesu. Skupia siĊ ona na budowaniu nowej
równowagi pomiĊdzy wymiarem ekonomicznym, ekologicznym i spoáecznym
funkcjonowania przedsiĊbiorstwa oraz rozwojem gospodarczym, który bĊdzie wspieraá
postĊp spoáeczny i respektowaá koniecznoĞü ochrony Ğrodowiska, a polityka spoáeczna
wzmocni wyniki ekonomiczne, natomiast polityka ochrony Ğrodowiska bĊdzie
ekonomicznie efektywna [Gasparski i in. 2004]. Jej zwolennicy nie negując juĪ znaczenia
zysku dla rozwoju biznesu, uwaĪają jednak, iĪ
roli przedsiĊbiorstw nie moĪna
sprowadziü wyáącznie do pomnaĪania dochodu.
RóĪnice pomiĊdzy etyką biznesu a spoáeczną odpowiedzialnoĞcią biznesu opisaáa
Paliwoda-MatiolaĔska [2007], powoáując siĊ na opracowanie Bolesty-Kukuáki. Wedáug niej
etyka biznesu, która ma charakter kulturotwórczy, odnosi siĊ gáównie do dziaáaĔ
niemoralnych, nieetycznych i jest wynikiem ponadczasowych kanonów etycznych i
religijnych. Koncepcja CSR, o charakterze procesowym, dotyczy dziaáaĔ nie
akceptowanych przez interesariuszy i jest wytworem procesu negocjacji z grupami
interesariuszy. Podmiotem odpowiedzialnoĞci w koncepcji CSR jest przedsiĊbiorstwo jako
caáoĞü, a nie tylko, jak w etyce biznesu, kadra kierownicza i inni pracownicy, przedmiotem
zaĞ stosunki spoáeczne wewnątrz przedsiĊbiorstwa oraz pomiĊdzy przedsiĊbiorstwem i
jego otoczeniem zewnĊtrznym. ħródáem norm w etyce biznesu jest poczucie moralne
decydentów, trudne do zmierzenia, a w CSR kalkulacja róĪnych grup interesów, dziaáania
spoáecznie odpowiedzialne, wymierne w postaci dokumentów, bilansów i podziaáu wartoĞci
dodanej. Szczególną cechą, odróĪniającą koncepcjĊ CSR od etyki biznesu jest sposób
widzenia interesu ekonomicznego. Tradycyjne myĞlenie etyczne nawiązuje przede
wszystkim do kategorii dobra i wartoĞci, a czasami odpowiedzialnoĞci narzuconej przez
prawo. KorzyĞci materialne dla tej refleksji są zagadnieniem drugoplanowym i dlatego
etyka w zasadzie nie poddaje ich dogáĊbnej analizie. Natomiast w koncepcji spoáecznej
odpowiedzialnoĞci biznesu interes ekonomiczny jest jej czĊĞcią skáadową i stanowi
podstawĊ odpowiedzialnoĞci [Paliwoda-MatiolaĔska 2007].
Zwolennicy ujmowania w koncepcji CSR równieĪ ekonomicznej odpowiedzialnoĞci
uwaĪają, Īe jest ona fundamentalna, podobnie, jak egzystencjonalne potrzeby czáowieka.
Pozostaáe poziomy spoáecznej odpowiedzialnoĞci mogą powstawaü dopiero wtedy, kiedy
przedsiĊbiorstwo osiąga satysfakcjonujący zysk. Europejscy menedĪerowie poproszeni o
opiniĊ na temat zysku, wyrazili pogląd, iĪ jest on jednym z podstawowych celów
przedsiĊbiorstw, ale nie uznają go za jedyny powód prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej.
Zysk powinien byü Ğrodkiem do osiągniĊcia czegoĞ znacznie waĪniejszego. Takie podejĞcie
wynika z przekonania, Īe wáaĞcicielami przedsiĊbiorstwa są równieĪ interesariusze, którzy
podobnie jak przedsiĊbiorcy maja prawo interesowaü siĊ jego przyszáoĞcią [Bloom i in.
1996]. Chodzi jednak o to, by ten zysk nie byá kojarzony wyáącznie z chciwoĞcią, która
bywa powodem kryzysów finansowych, w tym ostatniego [Crace 2009]. Zdaniem Rybak,
nie moĪna teĪ zgodziü siĊ z tezą, iĪ maksymalizacja zysku w warunkach konkurencji
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prowadzi automatycznie do postĊpu spoáecznego. DziaáalnoĞü gospodarcza, nastawiona
wyáącznie na zysk, prowadzi bowiem „(…) do wielu negatywnych zjawisk ubocznych, w
tym do degradacji Ğrodowiska naturalnego, powstawania róĪnych zagroĪeĔ na
stanowiskach pracy, dyskryminacji róĪnych grup przez stosowanie (…) okreĞlonej praktyki
doboru, selekcji i promocji kadry oraz wielu innych zagroĪeĔ spoáecznych” [Rybak 2004].

Istota spoáecznej odpowiedzialnoĞci biznesu
Na obecny ksztaát koncepcji CSR miaáy wpáyw róĪne czynniki. W literaturze
przedmiotu wymienia siĊ róĪne wydarzenia spoáeczne i gospodarcze oraz róĪne konstrukcje
myĞlowe, np.: zasady zawarte w opracowaniu Carnegie’ego „Ewolucja bogactwa”,
odnoszące siĊ do miáosierdzia i wáodarstwa, teoriĊ agencji i teoriĊ nosicieli ryzyka (z ang.
„stakeholders theory”) oraz koncepcjĊ zrównowaĪonego rozwoju, powstaáą na przeáomie
lat 60. i 70. XX wieku.
Kluczowym zagadnieniem w koncepcji CSR jest w peáni Ğwiadoma i dobrowolna (nie
narzucona przez prawo) odpowiedzialnoĞü za wáasnych pracowników, ale teĪ pozostaáych
interesariuszy3 oraz za Ğrodowisko naturalne. Odniesienie do dobrowolnoĞci podejmowanych
przez przedsiĊbiorstwa dziaáaĔ spoáecznych moĪna odnaleĨü w Zielonej KsiĊdze opublikowanej
przez KomisjĊ Europejską 18 lipca 2001 roku. Z jej treĞci wynika, „(…) iĪ przedsiĊbiorstwa
dobrowolnie podejmują dziaáania na rzecz poprawy Īycia interesariuszy (…). Czynią tak, bo
(…) są coraz bardziej Ğwiadome tego, Īe odpowiedzialne zachowanie prowadzi do stabilnego
sukcesu ekonomicznego” [Green… 2001].
OdpowiedzialnoĞü, która zajmuje kluczową pozycjĊ w CSR, moĪe mieü róĪne
wymiary. Carroll zaproponowaá piramidĊ odpowiedzialnoĞci, która zawiera jej cztery
rodzaje, tj. odpowiedzialnoĞü [Carroll 2009]:
x filantropijną (programy wspierające spoáeczeĔstwo, kierunkujące dziaáania
biznesu na rzecz spoáecznoĞci lokalnej, wolontariat),
x etyczną (unikanie niepoĪądanych zachowaĔ, etyczne przywództwo),
x prawną (przestrzeganie prawa na wszystkich polach dziaáania przedsiĊbiorstwa),
x związaną z zyskownoĞcią (maksymalizowanie dochodów, minimalizowanie
kosztów).
Ten ostatni rodzaj odpowiedzialnoĞci nawiązuje do przywoáywanych poglądów
Friedmana, który spoáeczną odpowiedzialnoĞü przedsiĊbiorstw widzi jedynie jako
zwiĊkszanie zysków, gáównie dla akcjonariuszy.
Obecnie najczĊĞciej przywoáywane definicje koncepcji CSR ogniskują wszystkie
wymienione rodzaje odpowiedzialnoĞci, nawiązują bowiem do potrzeby przestrzegania w
biznesie norm etycznych, moralnych i prawnych, ale wykraczają poza ramy, w sposób
tradycyjnie pojmowanej, etyki i prawa. W literaturze przedmiotu moĪna spotkaü duĪo
definicji tej koncepcji, jako Īe wiele instytucji miĊdzynarodowych (np. Komisja
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Pod pojĊciem interesariuszy bĊdziemy rozumieli tych wszystkich, którzy funkcjonują w okreĞlonej przestrzeni
spoáecznej i zainteresowani są funkcjonowaniem danego przedsiĊbiorstwa, w sposób, który bĊdzie uwzglĊdniaá
ich róĪne interesy, w tym etyczne i materialne.
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Europejska, ĝwiatowa Rada Biznesu na Rzecz ZrównowaĪonego Rozwoju) organizacji
spoáecznych oraz teoretyków i praktyków biznesu podjĊáo próby wyjaĞnienia jej istoty,
stosując przy tym róĪna argumentacje. PoniĪej przytoczone są przykáady definicji CSR:
x odpowiedzialnoĞü organizacji za wpáyw jej decyzji i dziaáaĔ na spoáeczeĔstwo i
Ğrodowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowania, które przyczyniają siĊ do
rozwoju, zdrowia i dobrobytu spoáecznego; podejmowane zobowiązania biorą pod
uwagĊ oczekiwania interesariuszy, są zgodne z mającym zastosowanie prawem
oraz miĊdzynarodowymi normami postĊpowania, a takĪe są zintegrowane z
dziaáaniami organizacji i praktykowane w relacjach z otoczeniem (standard ISO
26000);
x zobowiązanie biznesu do przyczyniania siĊ do zrównowaĪonego rozwoju
ekonomicznego przez poprawĊ jakoĞci Īycia pracowników wraz z ich rodzinami,
jak równieĪ lokalnych spoáecznoĞci i spoáeczeĔstwa jako caáoĞci (World Business
Council for Sustainable Development);
x podejĞcie do zarządzania oraz odpowiedĨ na kwestie spoáeczne, Ğrodowiskowe i
ekonomiczne oraz etyczne, a takĪe na oczekiwania interesariuszy w tych
kwestiach, w stopniu, w jakim biznes moĪe na nie reagowaü (UNDP);
x caáoĞü relacji przedsiĊbiorstwa ze wszystkimi zainteresowanymi, tj. wáaĞcicielami,
pracownikami, klientami, dostawcami, inwestorami i innymi grupami
spoáecznymi (Canadian Democracy and Corporate Accountability Commission).
Definicje CSR ulegaáy pewnym modyfikacjom w zaleĪnoĞci od nurtu rozwoju
analizowanej koncepcji, z którego siĊ wywodzą. Paliwoda-MatiolaĔska [2007],
uwzglĊdniając caáą ewolucjĊ pojĊcia CSR, wykorzystując przy tym róĪna stanowiska i
argumentacje, a zwáaszcza zaáoĪenia teorii interesariuszy (podejĞcie integrujące),
zaproponowaáa nastĊpującą definicjĊ spoáecznej odpowiedzialnoĞci: „ Spoáeczna
odpowiedzialnoĞü biznesu to efektywny proces zarządzania przedsiĊbiorstwem, który przez
odpowiadanie na moĪliwe do zidentyfikowania oczekiwania interesariuszy
przedsiĊbiorstwa przyczynia siĊ do wzrostu jego konkurencyjnoĞci, zapewniając mu
stabilnoĞü i trwaáy rozwój, a jednoczeĞnie ksztaátuje korzystne warunki dla rozwoju
ekonomicznego i spoáecznego, tworząc zarówno wartoĞü spoáeczną, jak i ekonomiczną”.
Zasady spoáecznej odpowiedzialnoĞci biznesu, w odniesieniu do róĪnych obszarów
dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa, zawarte są w dokumentach, takich jak: Manifest z Davos,
Okrągáy Stóá z Caux, Globalne Zasady Sullivana, inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ
z 1999 r., wytyczne OECD dla przedsiĊbiorstw wielonarodowych.
W pierwszym z tych dokumentów, który ma postaü kodeksu zawodowego
skierowanego do kierownictwa przedsiĊbiorstw, okreĞlono stosunek kadry kierowniczej do
pracowników, klientów i spoáeczeĔstwa. Zostaáy w nim równieĪ zamieszczone podstawowe
zasady CSR, takie jak humanizacja pracy, dziaáania podejmowane z myĞlą o
zrównowaĪonym rozwoju, równowaĪenie interesów interesariuszy [Hąbek 2010].
Kolejny dokument, zawierający miĊdzy innymi zasady postĊpowania w biznesie w
odniesieniu do jego spoáecznej odpowiedzialnoĞci, przyjĊto na spotkaniu Ğrodowisk
gospodarczych z krajów Europy, a takĪe USA i Japonii w 1994 roku w Caux. Spotkanie to
nazwano Okrągáym Stoáem. Na tym spotkaniu ustalono zasady postĊpowania wobec
poszczególnych grup interesariuszy. W myĞl przyjĊtych uzgodnieĔ przedsiĊbiorstwa
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zobowiązane są do zapewnienia pracownikom godziwego wynagrodzenia i warunków
pracy, oraz bezpieczeĔstwa przez eliminacjĊ wszelkich form dyskryminacji, pomoc w
sytuacjach konfliktowych oraz rozwój zawodowy. W odniesieniu do klientów
przedsiĊbiorstwa są zobowiązane oferowaü im produkty i usáugi najwyĪszej jakoĞci,
bezpieczne, nie zagraĪające Ğrodowisku naturalnemu oraz uczciwie ich traktowaü, nie
naruszając godnoĞci i dobrowolnoĞci w podejmowaniu decyzji zakupowych. Natomiast w
przypadku Ğrodowiska lokalnego przedsiĊbiorstwa mają obowiązek szanowaü prawa
czáowieka, dotowaü róĪne akcje charytatywne oraz programy edukacyjne i kulturowe, a
takĪe dąĪyü do podniesienia poziomu Īycia, zdrowia oraz bezpieczeĔstwa spoáecznoĞci, w
rejonie, w którym prowadza swoją dziaáalnoĞü [Adamczyk 2009].
Dokument trzeci, to zestaw zasad L. Sullivana, amerykaĔskiego pastora, czáonka
zarządu General Motors. Zasady te, kilkakrotnie uzupeániane, w obecnym ksztaácie odnoszą
siĊ do potrzeby przestrzegania praw czáowieka, wolnoĞci zrzeszania siĊ, zapewnienia
bezpieczeĔstwa zdrowia i Īycia oraz promowania równych szans wobec pracowników bez
wzglĊdu na ich páeü, kolor skóry czy tez przekonania religijne, a takĪe do przestrzegania
prawa w dziaáalnoĞci gospodarczej, do promocji zrównowaĪonego rozwoju i ochrony
Ğrodowiska [Nakonieczna 2006].
Sekretarz Generalny ONZ Kofie Annan w trakcie ĝwiatowego Forum Ekonomicznego
w Davos w 1999 r. ogáosiá inicjatywĊ zwaną „Global Compact”. Inicjatywa ta w obecnym
ksztaácie to zestaw 10 zasad zaakceptowanych przez ponad 4300 przedsiĊbiorstw z caáego
Ğwiata, które zobowiązaáy siĊ do ich przestrzegania. Zasady te odnoszą siĊ do czterech
obszarów dziaáalnoĞci firm, tj. przestrzegania praw czáowieka, warunków pracy, ochrony
Ğrodowiska i walki z korupcją [The Ten… 2011].
Kolejną waĪną inicjatywą są wytyczne OECD dla PrzedsiĊbiorstw Wielonarodowych.
Jest to zestaw norm i zasad , wytyczających kierunek dziaáania przedsiĊbiorstw, by byá on
spoáecznie odpowiedzialny. Opracowane zostaáy w 1976 r., a ich ostatnia nowelizacja miaáa
miejsce w 2000 r. Zasady te odnoszą siĊ gáównie do takich zagadnieĔ, jak stosunki
pomiĊdzy pracownikami i pracodawcami, prawa czáowieka, konkurencja, Ğrodowisko,
interesy konsumentów, udostĊpnienie informacji, walka z korupcją oraz podatki [Bojar
2003].
Wspólną cechą zaprezentowanych zasad jest odniesienie do spoáecznej
odpowiedzialnoĞci i jej promocji oraz dobrowolnoĞü przyjĊcia przez przedsiĊbiorstwo i jej
przestrzegania. RóĪni je sposób definiowania odpowiedzialnoĞci w róĪnych obszarach oraz
metoda ich rozpowszechniania i wdraĪania.
W Polsce zagadnienia spoáecznej odpowiedzialnoĞci najczĊĞciej odnoszone są do
takich obszarów, jak miejsce pracy, rynek, Ğrodowisko naturalne, spoáeczeĔstwo. W ramach
powyĪszych obszarów opracowywane są róĪne strategie, a takĪe definiowane dobre
praktyki CSR.

PrzedsiĊbiorstwa ze sfery agrobiznesu wdraĪające odpowiedzialny
biznes (CSR); studium przypadku
Pierwszym przykáadem jest przedsiĊbiorstwo Coca-Cola HBC Polska oraz specjalnie
przygotowany program rozwoju kadry niemenedĪerskiej „GO UP – Ruszaj w górĊ”.
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PrzedsiĊbiorstwo stara siĊ osiągaü najwyĪsze cele i realizowaü swoją strategiĊ przez
dawanie pracownikom moĪliwoĞci rozwoju i samodoskonalenia wewnątrz organizacji. „GO
UP – Ruszaj w górĊ” to program rozwoju skierowany do osób na stanowiskach
niekierowniczych, z wysokim potencjaáem i aspiracjami do peánienia w przyszáoĞci funkcji
kierowniczych. Wyáonieni w trzyetapowej rekrutacji pracownicy z róĪnych dziaáów firmy
przez rok rozwijają swoje umiejĊtnoĞci menedĪerskie, biorąc udziaá w warsztatach oraz
realizując zadania z zakresu zarządzania. W latach 2009-2010 w tym projekcie
zaangaĪowanych byáo ponad 200 osób, zrealizowano 43 projekty, przeprowadzono 216
godzin szkoleniowych oraz 2400 godzin lekcji z róĪnych jĊzyków obcych, miaáo miejsce
400 miesiĊcznych spotkaĔ z przeáoĪonymi oraz menedĪerami HR (human relations) i
mentorami. Program ten to szansa rozwoju, moĪliwoĞü wypróbowania siá w zarządzaniu,
poznanie nowych technik i narzĊdzi przydatnych w pracy menedĪera, a takĪe moĪliwoĞü
wymiany doĞwiadczeĔ z innymi uczestnikami programu. Kolejny przykáad to koncern
Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland S.A. oraz polityka ZróĪnicowania i OtwartoĞci
wpisana w kodeks etyczny. Firma stara siĊ w kaĪdym pracowniku, jego stylu pracy,
doĞwiadczeniach i umiejĊtnoĞciach, dostrzec wartoĞü dodaną i przekuü w atut firmy.
Praktycznym przykáadem realizacji zasady ZróĪnicowania i OtwartoĞci jest program
aktywizacji zawodowej kobiet w palarni kawy w Suáaszewie. Podczas wdraĪanego tam
programu optymalizacji procesów produkcyjnych kierownicy produkcji opracowali projekt
aktywizacji zawodowej skierowany do kobiet pakujących kawĊ, które zostaáy objĊte
systemem szkoleĔ. U podstaw tego pomysáu byáo zaáoĪenie, Īe kobiety, które do tej pory
zazwyczaj pracowaáy na najniĪszych stanowiskach produkcyjnych, powinny mieü szansĊ
rozwoju i awansu. W 2010 roku w projekcie wziĊáo udziaá 28 osób, spoĞród których 8
awansowaáo po zakoĔczeniu programu [Raport… 2011].
Program spoáeczny „Podziel siĊ posiákiem” jest realizowany przez firmĊ Danone od
2003 roku. W ciągu 7 lat do dzieci trafiáo ponad 10 milionów posiáków. Jedną z form
komunikacyjnych programu jest strona profilowa na Facebooku. Drugi etap kampanii w
tym portalu spoáecznoĞciowym miaá na celu dalsze angaĪowanie osób popierających akcjĊ.
Poprzez aplikacjĊ fani profilu mogli nagrodziü lokalnych liderów projektów dotyczących
walki z niedoĪywieniem i przekazaü im dodatkowe posiáki. UĪytkownicy sami promowali
aplikacjĊ, wysyáając zaproszenia do znajomych. Aplikacja umoĪliwiáa bezpoĞrednie
dotarcie do grupy ludzi, którzy swoją aktywnoĞcią poparli dziaáania firmy Danone oraz
chcieli wáączyü siĊ w walkĊ z niedoĪywieniem dzieci w Polsce. ObecnoĞü w serwisie
przyczyniáa siĊ takĪe do zwiĊkszenia ĞwiadomoĞci internautów na temat tego problemu
oraz zachĊciáa ich do aktywnego wspierania programu. Profil na Facebooku jest ciągle
rozwijany i aktualizowany. Kolejny przykáad to stworzenie strony internetowej
www.abcalkoholu.pl przez przedsiĊbiorstwo Kompania Piwowarska w ramach promocji
odpowiedzialnego spoĪywania alkoholu. Celem strony jest edukacja konsumentów na
temat zdrowotnych i spoáecznych aspektów spoĪywania alkoholu. W portalu moĪna odbyü
interaktywną podróĪ po organizmie wyjaĞniającą, w jaki sposób alkohol jest wcháaniany i
przetwarzany, przeczytaü o fizycznych aspektach kaca oraz najnowszych informacjach o
wpáywie alkoholu na osoby cierpiące na cukrzycĊ lub kobiety w ciąĪy. W początkowym
okresie dziaáania strona zanotowaáa niemal 2 tysiące unikalnych uĪytkowników dziennie, a
jej istnienie wysoko oceniáo ponad 70% pracowników przedsiĊbiorstwa. DziĊki praktyce,
przedsiĊbiorstwo kontynuuje budowanie wizerunku odpowiedzialnego producenta
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alkoholu, a osoby poszukujące informacji na temat jego wpáywu na organizm (gáównie
konsumenci) mają do nich áatwy dostĊp. Kierowcy mogą obliczyü iloĞü promili we krwi,
rodzice dowiedzieü siĊ, jak rozmawiaü na temat alkoholu z dzieümi, kobiety poznaü wpáyw
alkoholu na ich ciaáo, a koneserzy piwa poznaü róĪne jego gatunki [Raport… 2011].
Ciekawym przykáadem jest projekt Akademia Zdrowego ĩywienia przedsiĊbiorstwa
PAMSO, producenta miĊsa i wĊdlin. Powstaá on w wyniku obserwacji prowadzonych przez
przedsiĊbiorstwo na temat Īywienia w grupie konsumentów. Wyniki wskazaáy na bardzo
maáą wiedzĊ na temat zdrowego odĪywiania wĞród konsumentów w kaĪdym wieku i
niezaleĪnie od grupy spoáecznej, a zwáaszcza na niewáaĞciwe odĪywianie dzieci i
máodzieĪy. Akcja przeprowadzona zostaáa w marcu 2010 roku. Zainteresowanie byáo
bardzo duĪe. Uczestników imprezy uĞwiadamiano, jak aktywnie spĊdzaü czas z dzieümi, a
przy okazji caáe rodziny uczono podstaw komponowania zdrowej diety. Powszechne
obecnie podejĞcie do nawyków Īywieniowych przynosi destrukcyjne skutki dla organizmu,
zwáaszcza wtedy, gdy musi on przygotowaü siĊ do cháodnych, jesiennych dni. W akcjĊ
wáączyli siĊ równieĪ pracownicy PAMSO, którzy podczas spotkaĔ rozdawali wydrukowane
specjalnie z tej okazji podarunki.
Ciekawą kampaniĊ przeprowadziáo równieĪ przedsiĊbiorstwo Partner Center Sp. z o.o.
zajmujące siĊ importem i dystrybucją win. W Polsce powszechnie áamany jest zakaz
sprzedaĪy alkoholu nieletnim, a dzieci w coraz máodszym wieku siĊgają po napoje
alkoholowe. Kampania spoáeczna „TrzeĨwolaty” polega na bezpoĞrednim zaangaĪowaniu
máodzieĪy w promowanie mody na niepicie alkoholu. W tym celu powstaá interaktywny
portal www.trzezwolaty.pl, którego ideą jest stworzenie spoáecznoĞci nastolatków, którzy
poprzez wáasne teksty, filmy i zdjĊcia pokazują, jak moĪna atrakcyjnie spĊdziü czas bez
alkoholu. Kampania prowadzona jest takĪe w serwisach spoáecznoĞciowych, takĪe na
Facebooku, gdzie odbywają siĊ dyskusje i organizowane są konkursy. Do aktywnego
udziaáu w niej zostaáy zaproszone szkoáy, organizacje máodzieĪowe i spoáeczne,
organizatorzy imprez, wychowawcy i rodzice. Krąg zaangaĪowanych w nią osób i
instytucji powiĊksza siĊ z tygodnia na tydzieĔ [Raport… 2011].
Ostatnie dwa przykáady są ĞciĞle powiązane z ochroną Ğrodowiska naturalnego.
Produkcja i sprzedaĪ piwa w Grupie ĩywiec wiąĪe siĊ nie tylko ze zbytem produktu, ale
takĪe z odpowiedzialnym podejĞciem do Ğrodowiska naturalnego, w tym efektywnym
gospodarowaniem odpadami produkcyjnymi. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom
Ğrodowiskowym wprowadzony zostaá w przedsiĊbiorstwie program segregacji odpadów. W
programie tym wziĊli udziaá inĪynierowie ochrony Ğrodowiska, kierownicy dziaáów,
pracownicy, dostawcy i podwykonawcy. Nowe rozwiązania doprowadziáy do zmniejszenia
iloĞci wytworzonych odpadów oraz ograniczyáy koszty ponoszone przez browar z tytuáu ich
skáadowania na wysypisku miejskim. Wprowadzenie programu segregacji pozwoliáo na
zmniejszenie liczby wytworzonych odpadów ze 117 ton w 2009 roku do 55 ton w 2010
roku, a koszty skáadowania zmniejszyáy siĊ o ponad 100%. Ostatni przykáad to dziaáania
przedsiĊbiorstwa Kraft Foods Polska, których celem byáo wsparcie finansowe ochrony Tatr
w ramach kampanii „Milka. Razem dla Tatr”. We wspóápracy z TatrzaĔskim Parkiem
Narodowym przedsiĊbiorstwo wybraáo 6 symboli Tatr: krokusa, Giewont, niedĨwiedzia,
kozicĊ, Morskie Oko i Ğwistaka. Eksperci zidentyfikowali dla kaĪdego z symboli
potencjalne zagroĪenia oraz zaproponowali szereg dziaáaĔ, które w przyszáoĞci pomogą te
zagroĪenia zminimalizowaü. Oprócz ekspertów akcjĊ wspieraá Urząd Miasta Zakopane jako
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jej honorowy patron. Wspóápraca z miastem obejmowaáa dziaáania promujące akcjĊ na
terenie Zakopanego oraz organizacjĊ wydarzeĔ, które pomogáy w rozreklamowaniu
przedsiĊwziĊcia wĞród lokalnej spoáecznoĞci i turystów. Kampanii towarzyszyáy liczne
dziaáania, których celem byáy edukacja i zachĊcenie konsumentów do zaangaĪowania w
akcjĊ, do poznania problematyki tatrzaĔskiej przyrody i udziaáu w gáosowaniu [Raport…
2011].

Podsumowanie
Podsumowując powyĪsze rozwaĪania naleĪy stwierdziü, Īe spoáeczna
odpowiedzialnoĞü powinna byü uwzglĊdniana zarówno w dziaáaniach wewnątrz, jak i na
zewnątrz przedsiĊbiorstwa, jako podstawa biznesu, a nie jako dodatkowe dziaáania i
procedury etyczne podejmowane w wybranych obszarach i aktywnoĞciach organizacji.
Kompleksowe dziaáania przedsiĊbiorstw agrobiznesu odnoĞnie pracowników,
spoáeczeĔstwa czy Ğrodowiska naturalnego, posiadanie spójnego systemu wartoĞci, na
których opierają siĊ wszystkie dziaáania przedsiĊbiorstwa, to moĪliwoĞü jego stabilnego i
prawidáowego funkcjonowania. Na pewno pozwoli to uniknąü wielu zagroĪeĔ i kosztów
bĊdących skutkiem nieetycznych zachowaĔ i nieprawidáowych decyzji, tym bardziej w tak
waĪnej branĪy gospodarki, jaką jest agrobiznes.
Spoáeczna odpowiedzialnoĞü biznesu zyskuje coraz bardziej na wartoĞci i powinna byü
obecna we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Zasady etyczne danej organizacji
powinny byü znane wszystkim pracownikom oraz stosowane ze wszystkimi
interesariuszami, zwáaszcza w branĪy agrobiznesu. Pozwoli to na pewno prowadziü
stabilny biznes, unikaü nieporozumieĔ i podkreĞlaü spójnoĞü wszystkich prowadzonych
przez przedsiĊbiorstwo dziaáaĔ, co z kolei przeáoĪy siĊ na zyski przedsiĊbiorstwa.
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