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3„Współpraca międzysektorowa 
– projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powsta-
ły w ramach realizacji projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt

na rzecz odpowiedzialnego biznesu” realizowanego przez Dolnośląską Federację 
Organizacji Pozarządowych wraz z partnerami: Fundacją „Krzyżowa” dla Porozu-
mienia Europejskiego oraz firmą prywatną heapmail Internet Solutions sp. z o.o.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

W przygotowanym materiale znajdą Państwo niezbędne wskazów na temat sa-
mej metody pracy trenerskiej w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, 
z uwzględnieniem współpracy międzysektorowej, jak i zestaw materiałów mery-
torycznych  zawierających wszystkie elementy, które powinny zostać zawarte 
w ramach tego typu warsztatów.

Podręcznik nie stanowi kompletnej instrukcji trenerskiej ale w sposób jasny 
i przejrzysty przedstawia jak krok po kroku przygotować odpowiedni warsztat, 
uwzględniając przy tym, oczekiwania i charakterystykę grupy uczestników.

Bogata oferta materiałów merytorycznych pozwoli na odpowiednie przygoto-
wanie treści merytorycznych związanych z tematyką. W tym podręczniku znajdą 
Państwo również ciekawe i cenne wskazówki pozwalające na pogłębianie wiedzy i jej 
rozszerzenie w oparciu o konkretne potrzeby swoich odbiorców.

Z przygotowanego podręcznika może skorzystać każda osoba chcącą zorgani-
zować spotkanie, szkolenie lub warsztat w celu przekazania wiedzy i praktycznych 
wiadomości z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przygotowane mate-
riały zawierają również wskazówki techniczne, edukacyjne i prawne w tym aspekcie. 
Zalecana jest jednak przynajmniej podstawowa znajomość zasad pracy trenerskiej 
z uwagi na atrakcyjność samej metody pracy warsztatowej. W celu zachęcenia 
do stosowania aktywnych metod pracy  z grupą podczas warsztatów w podręczni-
ku znajdą Państwo kilka popularnych i często stosowanych, aktywnych metod po-
zwalających na łatwy i atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy osobom dorosłym.

Samodzielnym materiałem wspomagającym pracę trenera jest przygotowany 
odrębny podręcznik dla uczestnika. Materiał w łatwy i przystępny sposób wyjaśnia 
cele i zakres merytoryczny samego cyklu edukacyjnego i co istotne zawiera opis 
potencjalnych korzyści wynikających z uczestnictwa.

Mamy nadzieję, że przygotowane materiały edukacyjne okażą się przydatne 
i w znacznym stopniu ułatwią lub wręcz umożliwią przekazywanie wiedzy z zakre-
su społecznej odpowiedzialności wśród przedstawicieli sektora małych i średnich 
firm oraz organizacji pozarządowych, przyczyniając się tym samym do wspierania 
współpracy międzysektorowej.

Takie założenie przyświecało Realizatorom projektu oraz Partnerom, którzy mieli 
przyjemność wziąć udział w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych.

Zespół Projektu
„Współpraca międzysektorowa 

– projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”
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Wprowadzenie 
do Cyklu Edukacyjnego 
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1.1. Dla kogo przygotowano program Cyklu Edukacyjnego?

Cykl Edukacyjny adresowany jest do:
• Pracowników sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy z własnej woli, 

w wolnym czasie i poza miejscem pracy chcą zwiększyć swoje kompetencje z 
obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.

• Przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących swoją działalność na 
obszarze Województwa Dolnośląskiego.

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju może być źródłem prze-
wagi konkurencyjnej nie tylko dla ogromnych międzynarodowych korporacji. Coraz 
częściej z powodzeniem strategie odpowiedzialności społecznej realizują firmy z 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Problemem jest brak narzędzi. Firmy z sektora MŚP często nie wiedzą, jak 
w pełni wykorzystać swoje zaangażowania społeczne bądź środowiskowe. 
Odpowiedzialność wobec społeczeństwa zbyt rzadko jest wpisana w stra-
tegię rozwoju firmy, stąd ma ograniczony wpływ na budowanie wartości 
biznesu. 

MSP – przy niewielkiej pomocy mały może znacznie więcej
Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie doceniają swojego ogromnego zna-

czenia dla gospodarki, lokalnych społeczności czy środowiska naturalnego. Zdarza 
się również, że nie potrafią rozpoznać swoich najważniejszych zalet, często trak-
tując je jako bariery rozwojowe.

Jednym z najważniejszych atutów małych firm jest elastyczność. Mniejsze 
przedsiębiorstwa mają stosunkowo dużą łatwość dostosowywania siebie i swojej 
oferty do nowych potrzeb rynku czy modyfikowania łańcucha produkcji, tak, aby przy 
niewielkich zmianach, innowacjach i nakładach przynosił większe korzyści, pozwalał 
spełniać normy środowiskowe etc. Ponadto, mniejsze struktury organizacyjne są z 
reguły mniej sformalizowane. Mniej formalne środowisko sprzyja rozpoznaniu war-
tości wspólnych dla firmy i jej pracowników. Łatwiej jest wprowadzać i realizować 
zasady zrównoważonego rozwoju, wdrażać niezbędne zmiany i uruchomić kreatyw-
ność pracowników.

Czy chodzi o wielkie strategie?
Niekoniecznie. Wielkie strategie nie oznaczają automatycznie wielkich korzyści. 

Główna potrzeba sektora MŚP, oprócz samego przetrwania w trudnych warun-
kach rynkowych, to przede wszystkim odnalezienie własnej drogi, zapewniającej 
długotrwały sukces. Kluczowe jest wpisanie realizacji celów społecznych w stra-
tegię biznesową. Koniecznymi elementami odpowiedzialnego zarządzania działalno-
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ścią biznesową pozostaną: jakość, innowacyjność, odróżnialność i dynamiczność. 
Zbudowanie w świadomości pracowników/czek sektora małych i średnich przedsię-
biorstw i powiązania celów biznesowych ze społecznymi jest jednym z celów Cyklu.

Zrównoważony rozwój a sektor pozarządowy – wieloaspektowe korzyści.
Organizacje pozarządowe (NGO) powinny patrzeć na odpowiedzialność biznesu 

(CSR) z nie mniejszą uwagą niż przedstawiciele przedsiębiorców. Dlaczego? Ponie-
waż zrównoważony rozwój to kluczowy element trwałego i skutecznego rozwiązy-
wania problemów społecznych, środowiskowych i innych, które stanowią cel i sens 
istnienia organizacji pozarządowych.

Celem Cyklu Edukacyjnego jest przedstawienie i unaocznienie przedstawicielom 
organizacji NGO w jaki sposób odpowiedzialne zarządzanie biznesem odnosi się do 
ich organizacji i w jaki sposób organizacje te mogą korzystać na narzędziach CSR, 
dobierając je stosownie do swojej charakterystyki.

Odpowiedzialne zarządzanie biznesem (CSR) to dla sektora pozarządowego 
przede wszystkim obszar budowania partnerstwa międzysektorowego, po-
zwalającego na doskonałe godzenie celów społecznych organizacji ze stra-
tegią działania firmy, z którą owo partnerstwo może być realizowane.

Przedstawiciele sektora NGO poprzez udział w szkoleniu i dialog z partnerem 
biznesowym otrzymują szansę wyjścia poza typowy język dialogu z biznesem, opar-
ty przede wszystkim na oczekiwaniach finansowych.

Celem szkolenia jest rozwijanie dialogu międzysektorowego, a przez to także 
nowych metod budowania partnerstwa, opartego na języku korzyści wspólnej – za-
równo po stronie organizacji, realizującej zamierzone cele społeczne, czy w inny 
sposób korzystającej na tej współpracy, jak również po stronie biznesu, który co-
raz częściej od organizacji pozarządowych oczekuje czegoś więcej, niż korzyści w 
postaci logotypu w gronie partnerów.

1.2 Jaki jest cel Cyklu Edukacyjnego?

Zarówno projekt „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzial-
nego biznesu” jak i Dolnośląska Akademia Menadżerów CSR dla małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz dla organizacji pozarządowych służą promocji strategicznego 
zarządzania biznesem w duchu CSR. A w efekcie, podnoszeniu kwalifikacji pracow-
ników/czek sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządo-
wych.

Jednym z głównych celów projektu jest podniesienie kwalifikacji pracow-
ników/czek firm z sektora małych i średnich firm, którzy z własnej woli, w 
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wolnym czasie i poza miejscem pracy chcą nabyć umiejętności z obszaru 
społecznej odpowiedzialności biznesu oraz profesjonalizacja zarządzania 
organizacjami pozarządowymi. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest cykl 
szkoleń, zorientowany m.in. na:
• promowanie długoterminowego planowania rozwoju dla przedsiębiorczości 

w oparciu o strategie CSR,
• obalanie mitów, dotyczących CSR,
• przybliżenie narzędzi odpowiedzialnego zarządzania dla MŚP i NGO (organi-

zacje sektora pozarządowego),
• wspieranie profesjonalizacji organizacji pozarządowych,
• wskazywanie konkretnych metod rozwoju organizacji oraz oszczędności 

płynących z zastosowania konkretnych narzędzi,
• rozwijanie modeli współpracy międzysektorowej.

Jak pokazują badania przeprowadzone w ramach projektu, prawidłowe rozumie-
nie tego czym jest odpowiedzialne zarządzanie biznesem i na jakich narzędziach się 
opiera, to jeden z podstawowych warunków koniecznych do tego, aby małe i średnie 
firmy oraz organizacje zorientowane na realizację celów społecznych z obszaru wo-
jewództwa dolnośląskiego, zaczęły czerpać korzyści z CSR. Po zakończeniu szkoleń 
ich uczestnicy powinni wiedzieć:
• w jaki sposób wprowadzenie odpowiedzialnego zarządzania biznesem wpływa na 

relację z interesariuszami firmy (klientami, pracownikami, dostawcami, itp.) oraz 
jak wpływa na wizerunek i wybieralność marki,

• jak planować zaangażowanie społeczne w sposób spójny z naszą organizacja i jej 
dotychczasową linią działań,

• w jaki sposób minimalizować ślad środowiskowy, budować relacje z interesa-
riuszami, zaspokajając ich oczekiwania najskuteczniej i w najbardziej opłacalny 
sposób, 

• jak kształtują się trendy i tendencje zarządzania z obszaru społecznej odpowie-
dzialności biznesu.

Nadrzędnym celem, któremu służyć ma Cykl Edukacyjny jest wykazanie, 
że odpowiedzialność w biznesie i dbałość o zrównoważony rozwój nie po-
winna być postrzegana w kategoriach zbędnych kosztów, ale raczej jako 
forma dobrze zaplanowanej inwestycji, lub działań w istocie nie niosących 
za sobą większych kosztów, a służących rozwojowi wszystkich zaangażo-
wanych stron.

Jakie są zatem cele szkolenia?
• Dostarczenie kompletnej wiedzy, która pozwoli dostrzec możliwości, jakie spo-

łeczna odpowiedzialność biznesu, przede wszystkim w wymiarze praktycznym, 
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niesie zarówno dla podniesienia kwalifikacji zatrudnionych w sektorze małych i 
średnich firm, jak i organizacji pozarządowych z regionu Dolnego Śląska.

• Wymiana doświadczeń i oczekiwań uczestników szkolenia, jako przedstawicieli 
różnych interesów reprezentowanych w ramach współpracy i partnerstwa mię-
dzysektorowego.

• Przedstawienie gotowych rozwiązań, które przyczyniły się do sukcesu bizne-
sowego lub zmian w organizacji w zakresie zarządzania organizacją, produkcji, 
praktyk środowiskowych, innowacji technologicznych, metod angażowania pra-
cowników, nawiązywania współpracy czy korzystania z ogólnodostępnych narzę-
dzi, obniżających i optymalizujących koszty zarządzania organizacją.

• Zmiana świadomości pracowników firm na temat zastosowania strategicznego 
podejścia do zrównoważonego rozwoju i korzyści, które mogą płynąć z tego po-
dejścia dla ich rozwoju zawodowego i osobistego (zaangażowanie społeczne).

• Zapewnienie uczestnikom Cyklu Edukacyjnego wsparcia w formie indywidualnych 
konsultacji z ekspertem ds. CSR, aby pomóc zrozumieć, jak najlepiej wykorzy-
stać nabytą wiedzę (narzędzia, procesy, dobre praktyki) w celu podniesienia wła-
snych kwalifikacji, samorozwoju.

1.3. Językiem korzyści: jak ja jako pracownik sektora 
małego i średniego biznesu i organizacji pozarządowej 
skorzystamy na uczestnictwie w Cyklu Edukacyjnym?

Po co CSR w mojej organizacji?
Chociaż CSR rozpatrywany jest na ogół w kontekście dużych przedsiębiorstw, 

należy pamiętać, że jest to również strategiczne narzędzie podnoszenia konkuren-
cyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest elementem polityki zrównoważonego 
rozwoju. Jest to nadal stosunkowo nowa koncepcja zarządzania, jednak coraz bar-
dziej obecna w życiu publicznym i debacie społecznej. Skuteczność odpowiedzial-
nego zarządzania może decydować nie tylko o przetrwaniu małych i średnich firmy 
na rynku w trudnym gospodarczo okresie, ale przede wszystkim pomaga stworzyć 
nowe modele skutecznego działania, zwiększającego zysk przedsiębiorstw i budują-
cego trwałe korzyści dla firm i ich interesariuszy (pracownicy, lokalna społeczność, 
klienci, środowisko, dostawcy, i inni).

Duże firmy mają łatwiej...
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest stosunkowo najlepiej rozwinięta w sek-

torze dużych przedsiębiorstw, w tym szczególnie w przedsiębiorstwach o kapitale 
zagranicznym. Jest to konsekwencją naturalnego dla wielonarodowych organizmów 
korporacyjnych, centralnego zarządzania, przejawiającego się m.in. przenoszeniem 
na rynki lokalne elementów globalnej strategii, która przeważnie zawiera kompo-
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nentę dotyczącą CSR czy też zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego globalne strategie tak często zawierają element CSR?
Dlatego, że tego od nich wymaga opinia publiczna, nakładane systemowo przez 

rządy i organizacje ponadnarodowe (ONZ, OECD) ograniczenia i nakazy w zakre-
sie zarządzania wpływem korporacji na społeczeństwo i środowisko w ramach jej 
łańcucha dostaw czy praktyk w zakresie zarządzania pracownikami, technologią 
produkcji, dystrybucją itp.

Ale co najważniejsze dla biznesu, naciski takie bardzo często pochodzą od kon-
sumentów, także pośrednio, poprzez organizacje pozarządowe. Grupy odbiorców 
bezpośrednich, bez względu na to, czy mamy do czynienia z sektorem B2B (busi-
ness to business, klient biznesowy) czy B2C (business to consumer, konsument), 
a zatem nabywcy produktu czy usługi coraz częściej weryfikują wartość społeczną 
czy środowiskową, stanowiącą istotną dla nich cechę produktu.

Przedsiębiorcy postępują w ten sposób, realizując często własną strategię od-
powiedzialnego zarządzania, a co za tym idzie, często są rozliczani z podejmowa-
nych decyzji nabywczych pod kątem realizacji tej strategii. Konsumenci domagają 
się określonych cech produktu lub zmiany praktyk producenta przejawiając swoje 
osobiste wartości i przekonania. Kolejną grupą, mającą wpływ na zmiany percep-
cyjne wśród konsumentów są organizacje pozarządowe, które mogą być zarówno 
wspaniałym partnerem w ramach budowania współpracy międzysektorowej, ad-
resowania istotnych lokalnie problemów społecznych czy rozwijania produktów w 
oparciu o potrzeby nowych grup docelowych, ale mogą także pełnić rolę karzącej 
ręki, piętnującej nieetyczne zachowania czy szkodliwą działalność środowiskową. 
Możliwych obszarów krytyki jest nieskończona ilość: nieetyczne standardy umów z 
klientami, wprowadzające w błąd deklaracje marketingowe, zarządzanie pracowni-
kami, zarządzanie odpadami chemicznymi, ale też relacje ze społecznością lokalną 
etc. Dlatego też organizacje planując swój rozwój w sposób strategiczny, a jedno-
cześnie uwzględniający kwestie społeczne i środowiskowe, mają szanse wyelimino-
wać część zagrożeń wynikających z zarządzania (np. bojkot konsumencki).

Stwarzają sobie możliwości budowania oferty i kształtowania relacji z otocze-
niem w oparciu o zweryfikowane oczekiwania kluczowych interesariuszy. Mówiąc 
prosto, oznacza to, że zwiększają swoje szanse na dostarczanie klientom dokład-
nie tego, czego oni oczekują, budując tym samym swoją przewagę konkurencyjną. 
Dodatkową korzyścią jest pozytywny wpływ, jaki przedsiębiorstwa wywierają na 
społeczeństwo (lub jakąś jego część) i środowisko.

CSR jest zatem sposobem podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, 
m.in. poprzez ulepszenie produktów i/lub procesu produkcyjnego, które 
skutkuje:
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• większym zadowoleniem i lojalnością klientów,
• większą motywacją i lojalnością pracowników przekładającą się na zwiększoną 

kreatywność i innowacyjność,
• rozgłosem, dzięki zdobywaniu nagród (także lokalnych) poprzez marketing szep-

tany, wynikający z pozytywnego wizerunku firmy,
• łatwiejszą współpracą z partnerami biznesowymi i administracją państwową,
• oszczędnością kosztów i większe zyski dzięki wydajniejszej alokacji zasobów ludz-

kich i produkcyjnych oraz ograniczaniu zużycia surowców,
• zwiększenie obrotów/sprzedaży poprzez uzyskanie przewagi konkurencyjnej wy-

nikającej z powyższych aspektów.

Jak to się ma do sektora małych i średnich przedsiębiorstw?
Stosowanie narzędzi, wynikających z odpowiedzialnego podejścia do zarządzania 

przedsiębiorstwem nie wymaga od firmy czy organizacji wielkich nakładów finan-
sowych, wymaga jednak świadomości, a wdrożenie tych rozwiązań – konkretnej 
wiedzy i umiejętności.

Cykl edukacyjny zaprojektowany został jako aktywna forma przekazywania wie-
dzy, tworząca pole do wymiany doświadczeń i podniesienia kwalifikacji i kompetencji 
uczestników w obszarze społecznej odpowiedzialności.

Zapoznanie się z konkretnymi narzędziami z zakresu polityki CSR, zaprezentowa-
nymi w ramach poszczególnych modułów ma zatem na celu wyposażenie uczest-
ników w rozwiązania, których po części będą oni sami autorami. Owo współau-
torstwo jest również celem szkolenia: sesje warsztatowe powinny przybrać taką 
formułę, aby w możliwie najwyższym stopniu zaangażować Państwa - uczestników 
i uczynić z Państwa ambasadorów koncepcji odpowiedzialnego biznesu wewnątrz 
Państwa miejscu pracy, otoczeniu i środowisku.

Przekazanie wiedzy ma na celu przedstawienie dostępnej palety środków, 
których dobór będzie indywidualny dla każdej z organizacji reprezentowa-
nych przez uczestników i uzależniony od takich czynników jak skala organi-
zacji, jej typ i charakter działalności, oferta produktowo – usługowa, skala 
zatrudnienia, posiadane zasoby etc.

Ponieważ rynek oferuje coraz więcej szkoleń z tego obszaru, firmy mają szanse 
wyposażyć się w niezbędną wiedzę, ale wiążące się z tym koszty są często barierą 
nie do przejścia. Brak świadomości na temat możliwości praktycznego zastosowa-
nia nabytej w ramach tego rodzaju szkoleń wiedzy powoduje obawy przed przydat-
nością kursów CSR. 

Szkolenia i wsparcie w fazie wdrożenia
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Szkolenie prowadzone jest dla pracowników/czek przedsiębiorstw z sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, którzy z własnej woli, w wolnym czasie i poza 
miejscem pracy chcą uzupełnić swoją lukę edukacyjna w zakresie CSR, w obszarze 
rozwoju myślenia strategicznego i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju do 
przedsiębiorczości, jak również wśród organizacji pozarządowych, które wymagają 
wsparcia w zakresie profesjonalizacji w zarządzaniu. Obydwie te grupy mogą być 
także jednoczesnymi podmiotami wsparcia w zakresie rozwijania języka współpracy 
międzysektorowej i kreatywnego podejścia do form tej współpracy.

To, co wyróżnia cykl szkoleń realizowany w ramach Dolnośląskiej Akademii Mena-
dżerów CSR dla pracowników/czek małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji 
pozarządowych, zawiera się w kompleksowości programu szkoleniowego. Został on 
skomponowany z myślą o systematycznym pogłębianiu wiedzy uczestników na te-
mat narzędzi odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju, osadzonej 
w szerokim kontekście  zaangażowania społecznego i środowiskowego na poziomie 
strategicznego planowania i zarządzania.

Przy okazji uczestnictwa w szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość wzięcia 
udziału w tworzeniu strategicznej analizy możliwości rozwoju własnych kompetencji 
w tym zakresie. Ponadto każdy uczestnik Akademii ma szansę uzyskać indywidual-
ne wsparcie w formie indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. CSR, koniecznych 
przy analizie, tworzeniu i wdrażaniu konkretnych rozwiązań i ich kreatywnym zasto-
sowaniu w swoim otoczeniu.

Liczne studia przypadku prezentowane podczas szkolenia mają na celu una-
ocznienie uczestnikom działania konkretnych narzędzi „na żywym organizmie”, ze 
wskazaniem wartości dodanej. Umożliwiają dokonanie analizy konkretnych narzędzi 
i weryfikację ich adekwatności dla konkretnej sytuacji – pracownika/czki sektora 
małego i średniego biznesu czy przedstawiciela sektora pozarządowego.

Celem szkolenia nie jest „sprzedanie” CSR-u, usług konsultacyjnych  czy wie-
dzy – to wszystko uczestnik otrzymuje bezpłatnie. Celem szkolenia jest natomiast 
wskazanie w sposób absolutnie obiektywny korzyści, ograniczeń i możliwości CSR. 
Po szkoleniu jego uczestnicy zyskają wiedzę o konsekwencjach wynikających z za-
rządzania z uwzględnieniem tych aspektów w obu sektorach – małych i średnich 
firm czy organizacji pozarządowych opartego na wartościach leżących u podstaw 
zrównoważonego rozwoju.

Nie chodzi o przedstawienie podstaw teoretycznych, ale o zmierzenie się 
z rzeczywistym wymiarem CSR, jego stroną praktyczną i wskazaniem kon-
kretnych, płynących z niego korzyści.

1.4. Jak wyglądają zajęcia i kto może w nich uczestniczyć?
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Profil uczestnika.
Do udziału w Cyklu Edukacyjnym zachęcani są przedstawiciele firm z sektora 

małego i średniego biznesu oraz organizacji pozarządowych, działających na terenie 
woj. dolnośląskiego. Organizatorom zależy zwłaszcza na współpracy z organizacja-
mi działającymi z dala od Wrocławia, które mają ograniczony dostęp do szkoleń i 
innych możliwości rozwojowych.

Formuła szkolenia. 
Dolnośląska Akademia została przygotowana jako cykl trzech spotkań - modu-

łów. Na każde spotkanie/zjazd składają się trzy dni szkoleniowe, których celem jest 
omówienie konkretnego bloku zagadnień i zebranie wniosków, służących zbudowaniu 
zestawu narzędzi odpowiedzialnego zarządzania dla pracowników sektora małych i 
średnich firm i organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku.

Nadrzędną ideą szkolenia było stworzenie wyjątkowej okazji dla pracowników firm 
MŚP i NGO z regionu, aby w sposób otwarty i angażujący przybliżyć im kwestie 
związane ze zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością biznesu, strategią i 
współpracą międzysektorową. Uczestnicy szkolenia będą mieli do czynienia przede 
wszystkim z praktyką CSR. Warsztaty, dyskusje, wspólna praca i wymiana do-
świadczeń z innymi uczestnikami, a także indywidualne wsparcie ekspertów umoż-
liwią wypracowanie samodzielnych rozwiązań najwłaściwszych dla partycypujących 
pracowników sektora przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z woj. dolnoślą-
skiego.

Systematyczne wprowadzanie kolejnych bloków tematycznych, pogłębiających 
wiedzę na temat odpowiedzialnego modelu zarządzania umożliwia uzyskanie kom-
pleksowej wiedzy na temat koncepcji społecznej odpowiedzialności. 

Odpowiednio dobrane środki pracy grupowej mają na celu udostępnienie pola do 
dyskusji, ale przede wszystkim do dostarczania wiedzy wartościowej i użytecznej. 
Szkolenie powinno zaowocować zwiększeniem kwalifikacji, ale i zmiany świadomości 
pracowników/czek sektora biznesu na temat społecznej odpowiedzialności w ich 
miejscu pracy oraz stymulować współpracę międzysektorową w oparciu o nabytą 
wiedzę i umiejętności.

Dlatego też na początku szkolenia przewidziano długą sesję poświęconą budo-
waniu wspólnej świadomości kontekstu szkolenia, ale przede wszystkim, badaniu 
oczekiwań jego uczestników. W oparciu o zebrane podczas tej sesji informacje 
trener ma możliwość wybiórczego prowadzenia zajęć w taki sposób, aby pogłębić 
części tematyczne, najistotniejsze z perspektywy uczestników Cyklu.



Co wyróżnia to szkolenie?
• aktywizujący tryb zajęć,
• skupienie się na korzyściach, płynących z CSR – dostarczenie narzędzi strate-

gicznego rozwoju,
• stworzenie okazji do zbudowania podstawo dla dialogu między przedstawicielami 

sektora prywatnego i pozarządowego,
• szansa wymiany doświadczeń na temat prowadzenia biznesu z reprezentantami 

sektora małych i średnich firm, działających na terenie woj. Dolnośląskiego.

Cel: dostosowanie i wyłonienie najadekwatniejszych dla lokalnej przedsię-
biorczości i współpracy międzysektorowej, narzędzi CSR. 

Zajęcia prowadzone będą m.in. w formie:
• prezentacji krótkich materiałów audio/video,
• ćwiczeń warsztatowych: dyskusji, zadań ćwiczeniowych i sesji kreatywnych 

(projektowania, ewaluacji omawianych rozwiązań, studium przypadku, odgrywa-
nia roli, burzy mózgów, syndykatów) etc.,

• wykładów teoretycznych.
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Materiały merytoryczne
dla uczestnika



cykl edukacyjny podręcznik uczestnika18

2.1. Program szkolenia w zagadnieniach – skrypt.

Szkolenie zaplanowane zostało na trzy zjazdy, z których każdy obejmuje sesję 
trzydniową. Każdy zjazd zdefiniowany został modułowo i obejmuje realizację zagad-
nień z konkretnego obszaru. Każdy dzień rozpisany jest na większe bloki zagadnień, 
wraz ze wskazaniem orientacyjnego czasu, jaki powinien zostać poświęcony na jego 
omówienie. 

Do omawianych bloków tematycznych należą:
Moduł I: 
Integralność odpowiedzialnego biznesu.

Dzień I:
Wprowadzenie do projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz 
odpowiedzialnego biznesu” i szkolenia w ramach projektu.
Blok zagadnień związanych z CSR w MSP.
Strategie CSR a zrównoważony rozwój.
Omówienie sektora MSP i osadzenie go w kontekście lokalnym.
Dzień II:
Specyfika polskiego CSR.
Integralność odpowiedzialnego biznesu.
Normy i standardy CSR.
Dzień III:
CSR w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi.
Wolontariat pracowniczy.

Moduł II:
Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju i zarządzania przedsiębior-
stwem.

Dzień I:
Strategia Zrównoważonego rozwoju.
Raportowanie społeczne.
Dzień II:
Identyfikacja zasobów wewnętrznych w oparciu o raportowanie społeczne.
Interesariusze: badanie oczekiwań, angażowanie.
Dzień III: 
Współpraca międzysektorowa z NGO.
Współpraca publiczno-prywatna.
Komunikacja CSR.

Moduł III:
Kreowanie narzędzia dla sektora małych i średnich firm na Dolnym Śląsku.
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Dzień I:
Optymalizacja produktów i usług.
Odpowiedzialny i nieodpowiedzialny marketing.
Dzień II:
Ryzyko operacyjne i reputacyjne.
Open Source w MSP.
Polityka zatrudnienia a oszczędzanie na kosztach pracy.
Dzień III:
Zdefiniowanie poszczególnych elementów narzędzia strategicznego dla małych 
i średnich przedsiębiorstw w sektorze MSP, wypracowanego w oparciu o współ-
pracę uczestników Cyklu Edukacyjnego.

2.2. Zestaw materiałów dla uczestnika: Moduł I.

2.2.1. Cele modułu I i zakres tematyczny.
W ramach tego modułu celem szkolenia jest po pierwsze zbudowanie pola do 

współpracy w zespole – zbudowanie języka dialogu, poznania się przez uczestników 
i zbudowania woli współpracy w celu wypracowania narzędzi do zastosowania w 
ramach organizacji macierzystych.

Warsztat będzie doskonałą okazją dla poszczególnych uczestników zarówno do 
wymiany doświadczeń, ale także do spotkania na neutralnym gruncie z organiza-
cjami, z którymi mogłyby rozważać nawiązanie potencjalnej współpracy zarówno 
czystko biznesowej jak i międzysektorowej. Będzie to zatem przestrzeń do pozna-
nia się oz zweryfikowania wiedzy na temat realiów pracy w poszczególnych sekto-
rach.

Celem tej części szkolenia jest także zbudowanie podwalin wiedzy teoretycznej 
z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu i osa-
dzenie ich w kontekście realiów bliskich uczestnikom szkolenia: tak gospodarczych, 
politycznych, jak i czysto praktycznych.

2.2.2. Zakres tematyczny modułu I

Moduł I, Dzień I:
Wprowadzenie do projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz 
odpowiedzialnego biznesu” i szkolenia prowadzonego w ramach projektu.

Czas: 2 godziny
• Prezentacja kontekstu projektu.
• Badanie oczekiwań i obszarów sceptycyzmu grupy - wyłanianie głównych obsza-

rów problemowych, do dyskusji na koniec dnia warsztatowego.
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Strategie CSR a zrównoważony rozwój: wprowadzenie.
Czas: 1 godzina

• Zrównoważony rozwój - Istota zagadnienia i zakres, aspekty prawne.
• motywacje biznesowe i środowiskowe (studia przypadku).
• Podejście strategiczne do odpowiedzialnego biznesu.
• Efektywność środowiskowa a optymalizacja ekonomiczna - dobre praktyki.
• Ryzyko reputacyjne i operacyjne a CSR.
• Wymierne korzyści odpowiedzialności w biznesie: Zaufanie konsumentów i jego 

przełożenie na wyniki finansowe firmy – przykład na podstawie badań.

Blok zagadnień związanych z CSR w MSP 
Czas: 1,5 godziny

• Charakterystyka sektora MSP.
• Bariery rozwojowe sektora – ewaluacja poszczególnych barier w oparciu o do-

świadczenia i opinie uczestników.
• Kluczowe obszary praktyk CSR dla MSP.
• MSP jako konkurencja dla dużych przedsiębiorstw – analiza rynku i studia przy-

padku.
• Wyzwania CSR w kontekście MSP.

Omówienie sektora MSP i osadzenie go w kontekście lokalnym Województwa 
Dolnośląskiego.

Czas: 1,5 godziny
• Fundusze Unijne a MSP – teoria a doświadczenia uczestników.
• Innowacja w MSP a rozwój technologiczny – studia przypadku w oparciu o pro-

jekt systemowy GreenEvo.
• Analiza oczekiwań od narzędzia CSR dla MSP w oparciu o dyskusje i wyłonione w 

pierwszej fazie szkolenia obszary problemowe.
• Podsumowanie: SWOT dla MSP na Dolnym Śląsku - zdefiniowanie zagrożeń, ba-

rier, luk systemowych i obszarów rozwojowych na podstawie dyskusji.

Moduł I, Dzień II:
Specyfika polskiego CSR.

Czas: 2 godziny
• Bariery i kierunki rozwoju – porównanie tendencji z rynków europejskich.
• Korzystne uwarunkowania dla MSP.
• Charakterystyka lokalnych uwarunkowań gospodarczych na Dolnym Śląsku.
• Mechanizmy wsparcia dla organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku.
• Najważniejsze organizacje branżowe.
• Najważniejsze inicjatywy promujące CSR.
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• Obracanie zagrożeń w potencjał biznesowy – studia przypadku.

Integralność odpowiedzialnego biznesu
Czas: 2 godziny

• Integralność przedsiębiorstwa:
- wizja,
- misja,
- wartości.

• Praca w grupach: próba napisania wizji, misji i wyznaczenie kluczowych wartości 
dla przedsiębiorstwa.

• Zwrot z inwestycji zaangażowanej – strategia a filantropia.

Normy i standardy CSR jako narzędzie pracy i środek komunikacji
Czas: 2 godziny

• Typy i rodzaje norm i standardów.
• Normy i standardy łańcucha dostaw a wartość konsumencka.
• Normy i standardy certyfikacyjne, dotyczące ewaluacji zarządzania przedsiębior-

stwem.
• Raportowanie społeczne – wytyczne Global Compact, GRI.
• Model LBG a monitoring nakładów na odpowiedzialne inwestycje społeczne.

Moduł I, Dzień III:
CSR w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi: Dobry pracodawca – wydajny 
pracownik w oparciu o elementy teorii „Flexicurity”.

Czas: 1,5 godziny
• Założenia koncepcji Flexicurity i jej znaczenie dla biznesu.
• Strategia zatrudnienia a strategia odpowiedzialności.
• Wydajność pracownika a polityka zatrudnienia - koszty pracownicze.
• Prawidłowa komunikacja jako podstawa dobrych relacji w zespole i organizacji.
• Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi a wydajność pracowni-

ka.
• „Prezentyzm” - udział nieefektywności pracowniczej w kosztach zatrudnienia.
• Work-life balance – kluczowe zagadnienia.
• Przykłady świadczeń socjalnych, dobre praktyki.

 
Rola lidera w odpowiedzialnym biznesie – zarządzanie przedsiębiorstwem

Czas: 1,5 godziny
• Współczesne modele zarządzania.
• Najważniejsze zasady odpowiedzialnego zarządzania ludźmi (przykłady).
• Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.
• Praktyki wprowadzania nowych pracowników do firmy.
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Wolontariat pracowniczy
Czas: 2 godziny

• Wolontariat jako narzędzie motywacji i komunikacji wewnątrz organizacji.
• Wolontariat kompetencyjny a wolontariat społeczny.
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach projektów wolontariac-

kich komunikacja dwustronna i wymiana kompetencji - studia przypadku.
• Programy wolontariatu: proaktywne angażowanie pracowników.
• Praca w grupach: projektowanie programu wolontariatu na miarę przedsiębior-

stwa lokalnego na Dolnym Śląsku.

Podsumowanie dnia i całego modułu.
Czas 1 godzina.
Zebranie materiałów, wniosków i mechanizmów – stworzenie zestawu najważ-
niejszych elementów omówionych narzędzi i rozwiązań,  adekwatnych dla MSP.

2.3. Zestaw materiałów dla uczestnika: Moduł II

2.3.1. Cele modułu. 
Celem modułu  jest przedstawienie uczestnikom strategicznego podejścia do 

zrównoważonego rozwoju oraz zapoznanie ich z narzędziami strategicznego za-
rządzania. 

Jest to także moment, w którym rozwinięta zostanie, poruszona w pierwszej 
części cyklu edukacyjnego, kwestia integralności przedsiębiorstwa, mająca natu-
ralne rozwinięcie w działaniu, opartym o strategię zrównoważonego rozwoju.

W tym module uczestnicy dowiedzą się jak zbudować strategię, adekwatną do 
potrzeb danej organizacji – tak NGO, jak i małej lub średniej firmy, będzie także 
mowa o tym, czym różni się strategiczny CSR od filantropii. 

W oparciu o ten moduł, uczestnicy dowiedzą się także jakie są cele raportowania 
społecznego i jaką korzyść może z niego odnieść organizacja zarówno na poziomie 
zewnętrznym, komunikacyjnym, jak i na poziomie wewnętrznym od strony organiza-
cyjnej i poznawczej, pozwalającej identyfikować swoje mocne i słabe strony.

Celem tej części Cyklu Edukacyjnego jest także zapoznanie uczestników w spo-
sób pogłębiony z zagadnieniem interesariusza i relacji z interesariuszami.  Uczest-
nicy dowiedzą się także w jaki sposób angażować konkretne grupy interesariuszy, 
jak badać ich oczekiwania i w jaki sposób te oczekiwania mogą wpływać na budowa-
nie i rozwijanie oferty przez organizację.

W ostatniej części drugiego modułu, poświęconego współpracy międzysektoro-
wej uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z praktyką – jak wygląda współ-
praca międzysektorowa, jakie są jej podstawowe wady i zalety, ale też, jak należy ją 
prowadzić w sposób strategiczny i trwały.
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Ostatnia część tego bloku ma na celu także omówienie narzędzi, służących ko-
munikacji CSR. W tej części zatem uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób 
należy mówić o swojej odpowiedzialności i jak budować przekaz, który jest istotny 
dla odbiorcy.

2.3.2. Zakres tematyczny modułu II

Moduł II, Dzień I:
Strategia Zrównoważonego rozwoju 

Czas: 3 godziny
• Podejście systemowe - zrównoważony rozwój jako długofalowa strategia.
• CSR a filantropia – różnice – studia przypadku.
• Budowanie strategii CSR w firmie – od czego zacząć.
• Projektowanie strategii – ćwiczenie zadaniowe.

Raportowanie społeczne: Global Reporting Initiative.
Czas: 2,5 godziny

• Cele i korzyści.
• Raportowanie społeczne a komunikacja wewnętrzna.
• Standardy raportowania: dobre i złe praktyki.
• Wskaźniki GRI – analiza.
• Raportowanie jako wewnętrzny przegląd działań CSR.
• Raporty zintegrowane - przegląd raportów.

Podsumowanie dnia
Czas: 30 min.
Zebranie materiałów, wniosków i mechanizmów – stworzenie zestawu najważ-
niejszych elementów omówionych narzędzi i rozwiązań,  adekwatnych dla MSP.

Moduł II, Dzień II:
Raportowanie społeczne – ćwiczenie.

Czas: 2 godziny
Ćwiczenie: jak napisać raport społeczny bez pomocy zewnętrznej na podstawie 
analizowanych przypadków.

Interesariusze – wstęp.
Czas: 2 godziny.

• Rola interesariuszy i ich znaczenie dla firmy.
• Realizacja oczekiwań interesariuszy.
• Mapowanie interesariuszy i kształtowanie relacji – wstęp do zagadnień.
• Dialog z interesariuszami – standardy dialogu AA 1000.
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• Ćwiczenie: praca grupowa: Projektowanie mini dialogu.

Badanie oczekiwań interesariuszy a skuteczna strategia CSR.
Czas: 1,5 godziny

• Dobre praktyki z zakresu angażowania interesariuszy.
• Angażowanie interesariuszy a zapobieganie nieskutecznym (nieadekwatnym do 

potrzeb) działaniom społecznym.

Podsumowanie dnia
Czas: 30 min.
Zebranie materiałów, wniosków i mechanizmów – stworzenie zestawu najważ-
niejszych elementów omówionych narzędzi i rozwiązań,  adekwatnych dla MSP.

Moduł II, Dzień II:
Współpraca międzysektorowa z NGO

Czas: 2 godziny 
• Korzyści i bariery współpracy międzysektorowej.
• Różnorodne formuły współpracy w oparciu o zasoby partnerów.
• Zasady partnerstwa we współpracy międzysektorowej.
• NGO jako podmioty niezależne - profesjonalizacja organizacji pozarządowych.
• Dyskusja: dlaczego biznes nie chce współpracować z NGO, dlaczego NGO nie 

chce pracować z biznesem - doświadczenia uczestników.

Administracja i społeczność lokalna a rozwój biznesu
Czas: 1 godzina

• Współpraca z administracją: bariery, uprzedzenia. Diagnoza na podstawie do-
świadczeń uczestników warsztatów i dostępnych badań.

• Szanse biznesowe w ramach współpracy z sektorem publicznym.
• Angażowanie lokalnych partnerów a rozwój lokalny. 
• Przedsiębiorstwa Społeczne – adresowanie problemów społecznych. 

Komunikacja CSR
Czas: 1 godzina

• Dlaczego warto mówić o CSR i jak to robić: strategia, działania a komunikacja.
• Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
• Nieetyczne praktyki komunikacyjne – whitewashing, bluewashing, greenwa-

shing.
• Dostosowanie komunikacji do oczekiwań.

Podsumowanie modułu II.
Czas: 1 godzina
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2.4. Zestaw materiałów dla uczestnika: Moduł III

2.4.1. Cele modułu.
Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej konkretnych 

praktyk zarządzania przedsiębiorstwem, które mogą być realizowane w zgodzie ze 
strategią zrównoważonego rozwoju bez ponoszenia większych kosztów. W tym mo-
dule dowiedzą się Państwo w jaki sposób, dzięki zastosowaniu działań taktycznych, 
możliwe jest uniknięcie dodatkowych kosztów, a nawet trwałe ich ograniczanie.

Celem tej części szkolenia jest zainspirowanie Państwa w kierunku analizy, w jaki 
sposób można zoptymalizować swoje zasoby i ofertę, nadając jej nową jakość, a 
jednocześnie obniżać koszty lub zwiększać wydajność produktu/usługi. W tej części 
mowa będzie także o tym, jak kształtują się obecnie tendencje rynkowe z zakresu 
rozwijania produktów i usług w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

Wśród omawianych w tym dziale obszarów działań taktycznych znalazły się tak-
że kwestie związane z marketingiem – kształtowaniem działań marketingowych w 
zgodzie ze strategią zrównoważonego rozwoju i w sposób spójny z misją przedsię-
biorstwa. Wartością dla uczestników w tej części szkolenia jest wiedza na temat 
narzędzi przeznaczonych do budowania wyróżnienia oferty już nie tylko w oparciu o 
korzyści funkcjonalne i emocjonalne, ale także o. wartości społeczną lub środowi-
skową produktu czy usługi.

Kolejnym obszarem tego modułu jest kwestia ryzyka, którego źródeł jest tak 
wiele, że część z nich jest nawet nieuświadomiona. Źródła te mogą być związane 
z produktem, strukturą organizacyjną, polityką zatrudnienia etc., dotyczyć opera-
cyjnych aspektów organizacji, a zatem tych, związanych z zarządzaniem oraz funk-
cjonowaniem wewnętrznym organizacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się dzięki 
tej części szkolenia, w jaki sposób zarządzać organizacją, identyfikować jej najważ-
niejsze źródła ryzyk i przewidywać te ryzyka w celu minimalizacji zagrożenia strat 
finansowych.

Istotną częścią części merytorycznej modułu trzeciego jest także pokazanie 
bezpośredniego związku pomiędzy stosowaniem nowych narzędzi kształtowania 
polityki zatrudnienia, które z jednej strony obniżają koszty i zwiększają wydajność 
pracy, z drugiej odpowiadają na oczekiwania coraz większej liczby pracowników.

 W ostatnim dniu trzeciego modułu Cyklu Edukacyjnego uczestnicy będą zajmo-
wali się kompilowaniem całości nabytej wiedzy i wyodrębnieniem oraz usystematy-
zowaniem tych narzędzi taktyczno-strategicznych, które z perspektywy małych i 
średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa Dolnośląskiego mogą być najko-
rzystniejsze i najbardziej użyteczne. 

2.4.2. Zakres tematyczny modułu III.



cykl edukacyjny podręcznik uczestnika26

Moduł III, Dzień I:
Optymalizacja produktów i usług:

Czas: 2 godziny
1. Niewykorzystane rynki Frugal Innovation, Bottom of The Pyramid – produkty 

na miarę lokalnych potrzeb i możliwości.
2. Innowacyjność technologiczna w MSP: Szanse rozwoju a technologia, stu-

dia przypadku na podstawie projektu GreenEvo.
3. Łańcuch dostaw: optymalizacja środowiskowa, percepcja konsumentów.
4. Optymalizacja wydatków w procesie produkcji – studia przypadku i dyskusja 

moderowana w oparciu o doświadczenia uczestników – poszukiwanie obsza-
rów optymalizacji środowiskowej na lokalnym rynku MSP.

Odpowiedzialny marketing
Czas: 3 godziny
1. Globalny kontekst i trendy konsumenckie – geneza odpowiedzialnego marke-

tingu.
2. Marketingu 3.0 – marketing odpowiedzialny.
3. Odpowiedzialna komunikacja (kodeksy etyczne, kodeksy wewnętrzne, budo-

wanie zasad wewnętrznych prowadzenia biznesu i ich komunikacja).
4. Warsztaty z projektowania odpowiedzialnych produktów i usług według spe-

cyfiki rynku Dolnego Śląska i branżowego rodowodu.

Podsumowanie dnia
Czas: 1 godzina 
Zebranie materiałów, wniosków i mechanizmów – usystematyzowanie i stwo-
rzenie zestawu najważniejszych elementów omówionych narzędzi i rozwiązań,  
adekwatnych dla MSP.

Moduł III, Dzień II:
Ryzyko operacyjne i reputacyjne

Czas: 3 godziny
1. Obszary ryzyka i ich przewidywanie: produktowe, , związane z zasobami 

ludzkimi, łańcuchem dostaw (studia przypadku Coca-Cola, Biedronka, Oran-
ge, Nestle, Kret itp.).

2. Kryzys komunikacyjny, przewidywanie ryzyka.
3. Monitorowanie ryzyka w przedsiębiorstwie.

Open Source w MSP
Czas: 1 godzina 
1. Open Source jako narzędzia biznesowe.
2. Przegląd ogólnodostępnych zasobów – jak 
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oszczędzać na rozwiązaniach dla biznesu.

Polityka zatrudnienia a oszczędzanie na kosztach pracy
Czas: 1 godzina
1. Kategorie pracowników wspierane systemowo.
2. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa a budowanie zespołu.
3. Odpowiedzialne praktyki w zatrudnieniu.
4. Elastyczne formy zatrudnienia.

Podsumowanie dnia
Czas: 1 godzina
Zebranie materiałów, wniosków i mechanizmów – stworzenie zestawu najważ-
niejszych elementów omówionych narzędzi i rozwiązań,  adekwatnych dla MSP.

Moduł III, Dzień III:
Kompilacja i podsumowanie wniosków – zdefiniowanie poszczególnych elemen-
tów narzędzia strategicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw na pod-
stawie przeprowadzonych zajęć tematycznych w ramach całego Cyklu Edu-
kacyjnego.

1. Główne bariery biznesowe i obszary rozwojowe dla sektora MSP w woj. Dolno-
śląskim.

2. Narzędzia strategiczne CSR dla MSP.
3. Obszary nadużyć i gotowe rozwiązania: jak uniknąć oportunizmu w praktyce.
4. Normy i standardy, adekwatne dla sektora: które warto znać  i wdrażać.
5. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: Ryzyka, korzyści i rozwiązania.
6. Raportowanie społeczne: jak raportować w sektorze MSP z zastosowaniem 

dostępnych zasobów wewnętrznych i po co.
7. Angażowanie interesariuszy – lokalny kontekst i wskazówki działania.
8. Partnerstwa międzysektorowe z organizacjami pożytku publicznego i admini-

stracją publiczną – projektowanie współpracy.
9. Komunikacja CSR – najważniejsze zasady odpowiedzialnej i wiarygodnej komu-

nikacji zewnętrznej firmy i komunikacji sprzedażowej.
10. Najważniejsze obszary optymalizacji produktowej i usługowej dla MSP.

2.5.  Gdzie szukać informacji na temat rozwiązań 
praktycznych?

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju, zarządzania zgodnie z za-
sadami CSR, narzędzi i dobrych praktyk znaleźć można m.in.:
Forum Odpowiedzialnego Biznesu http://www.odpowiedzialnybiznes.com
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CR Navigator http://www.crnavigator.com
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce http://www.filantropia.org.pl
Koalicja CR http://www.koalicjacr.pl
CentrumCSR.PL http://www.centrumcsr.pl
Centrum Etyki Biznesu http://www.cebi.pl
Kampanie Społeczne http://www.kampaniespoleczne.pl
Global Compact w Polsce http://www.globalcompact.org.pl
Krajowa Izba Gospodarcza – Fair Play http://www.fairplay.pl
Koalicja Karat http://www.karat.org
WWF Polska http://www.wwf.pl/
Fundacja Nasza Ziemia http://www.naszaziemia.pl
Portal Kampanie Społeczne http://www.kampaniespoleczne.pl
Polska Zielona Sieć http://www.zielonasiec.pl
Odpowiedzialne Zakupy http://www.ekonsument.pl
Strona sektora pozarządowego http://www.ngo.pl/
Grupa eFTe http://efte.org/

2.5. Przykłady CSR stosowanego w dużym, średnim i 
małym przedsiębiorstwie we Włoszech

Wiele firm (dużych, średnich oraz małych) we Włoszech promuje i realizuje do-
browolnie projekty spójne z kryteriami i celami CSR. Projekty te wychodzą tak od 
założycieli, jak i od pracowników, zwłaszcza w zakresie pomysłów i sugestii.

Często projekt staje się jednorazową, okazjonalną lub podejmowaną od czasu do 
czasu inicjatywą pojawiającą się w sprzyjających okolicznościach lub spontanicznie, 
co można nazwać „nieświadomym CSR” lub „okazjonalnym CSR”.

W pozostałych przypadkach inicjatywy CSR są podejmowane corocznie, ujęte 
jako plan działań, na które przeznacza się zasoby. W tych organizacjach zobowią-
zanie w zakresie CSR jest zintegrowane z określoną postawą biznesową. Oznacza 
to, że kwestie związane z CSR są uznawane za wartość dodaną oraz wyróżnienie 
na tle konkurencji.

Każda firma, w zależności od rozmiaru, kultury, sektora gospodarki może przyjąć 
inną postawę względem CSR niezależnie od zaangażowanych w działania zasobów.

Poniżej przedstawiamy trzy przykłady z Włoch zaczerpnięte z doświadczenia Klu-
bu Przedsiębiorców na Rzecz CSR w prowincji Modena (region Emilia-Romagna), 
który włączył ponad 50 dużych firm oraz MŚP w wymianę know-how oraz doświad-
czeń, by stworzyć partnerstwo w projektach CSR.

Przykłady, które prezentujemy to międzynarodowa firma (Tetra Pak) z siedzibą 
badawczą w Modenie, średnie przedsiębiorstwo z sektora mechaniki (CMS) i małą 
typografię z Carpi niedaleko Modeny (AGC).
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2.5.1. Równowaga życia zawodowego i prywatnego Work-Life Balance 
Przykład z Włoch – duże przedsiębiorstwo. 

 Tetrapak – korzyści dla pracowników

Tetra Pak, szwedzka międzynarodowa firma z oddziałem badawczym w Modenie 
ma duże doświadczenie w zarządzaniu relacją z pracownikami poprzez okresowe 
wysłuchanie potrzeb zatrudnionych osób oraz odpowiedź w postaci propozycji lep-
szego zbilansowania czasu pracy z życiem rodzinnym

Po 15 latach pracy i zaangażowania na tym polu, Tetra Pak opracowała znaczącą 
liczbę inicjatyw CSR i projekt korzyści dla pracowników, które obejmują propozycje 
od zarządzania, w celu skrócenia czasu pracy, do usług opiekuńczych, tj.:
• przedszkole,
• międzynarodowa szkoła dla dzieci pracowników,
• autobus wahadłowy/car-pooling („podwożenie”) z miejsca pracy do osiedli w mie-

ście,
• strefa odnowy biologicznej,
• pokój rekreacyjny,
• roczny Plan Korzyści,
• pakiet IT,
• program pracy wakacyjnej,
• program dla rodziców,
• dzień Rodzinny.

Projekt WorkLife Balance obejmuje różnorodne usługi:
• pakiet pomocy technicznej oraz zdrowotnej,
• dostęp do siłowni,
• lokalne centrum handlowe,
• dostęp do pralni,
• zakup podręczników szkolnych,
• usługi opiekunki dziecięcej,
• rezerwacja biletów na wydarzenia kulturalne.

Oprócz oferowanych usług, istnieje silna współpraca pomiędzy działem HR, Grupą 
Sportową, związkiem zawodowym, Grupą Artystyczną oraz Działem doradczym.

Jednym z wielu czynników będących podstawą takich inicjatyw jest użycie różno-
rodnych narzędzi do wytwarzenia zaufania poprzez: wysłuchanie, ankietę angażują-
ca pracownika, panele dyskusyjne, narzędzie zarządzania pomysłami.

Kombinacja tych projektów przyczyniła się do uzyskania w 2012 r. pierwszego 
miejsca w Europie i Włoszech w kategorii „Najlepsze miejsce pracy”.
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2.5.2. Równowaga życia zawodowego i prywatnego Work-Life Balance 
Przykład z Włoch – MŚP.

 Grupa CMS. Projekt “Lepsza fabryka, lepsze życie”.

„Lepsza fabryka, lepsze życie” to projekt rozpoczęty w roku 2010, dążący do 
rozwijania kapitału ludzkiego oraz utrzymania zatrudnienia.

Ta inicjatywa została nagrodzona w 2011 roku przez prowincję Modena i została 
zakwalifikowana jako dziewiąty finalista Nagrody Społecznej Sodalitas.

Projekt składa się z kilku różnych tematycznie obszarów interwencji, np.:
• Dzień wprowadzający dla nowych pracowników/ prezentacja firmy, wizytacja, po-

witalny lunch;
• Szkolenie wstępne i odświeżające;
• Rotację wakatów poprzez tymczasowe przyuczanie do zadań przez współpra-

cowników;
• Elastyczne godziny pracy;
• Przerwy (pula wolnych godzin) na zregenerowanie oraz dostosowanie pracy do 

potrzeb indywidualnych;
• Pracownicze przedszkole ze zniżkami dla pracowników oraz dogodnymi godzinami 

przyprowadzenia dzieci;
• Centrum Letnie od wczesnego czerwca do późnego września dla dzieci w wieku 

3-6 l.;
• Projekty prozdrowotne: profilaktyka czerniaka, udaru, nowotworów, chorób ko-

biecych;
• Analiza atmosfery biznesowej i wskazywanie obszarów wymagających poprawie-

nia;
• Wdrażanie ustaleń wynikających z certyfikacji SA8000;
• Komunikacja wewnętrzna: sesje plenarne, Strefa Dziennych Spotkań, intranet, 

tablice ogłoszeniowe, newslettery;
• Biblioteka pracownicza.

2.5.3. Przykład dbałości o środowisko we Włoszech - MŚP
 AGC - Essent’ial

Essent’ial jest ekologicznym produktem wytwarzanym ręcznie przez 5 pracowni-
ków tworzących małą firmę typograficzną niedaleko Modeny - AGC. 

Essent’ial został utworzony w roku 2008 w odpowiedzi na rosnące zapotrze-
bowanie na wykorzystanie ton odpadów papierowych pozyskiwanych z recyklingu w 
AGC.

Pomysł polegał na wykorzystaniu papieru i materiałów podobnych, by stworzyć 
nowy przedmiot z uwzględnieniem kreatywnego projektowania oraz ekologicznych 
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kryteriów ochrony środowiska. Zakładano także zaangażowanie społeczne współ-
pracowników tworzących poszczególne części produktu.

W ciągu kilku lat Essent’ial projektował zestaw oryginalnych produktów, od krze-
seł z gałganów wypełnionych papierem po proste i eleganckie skóropodobne torby.

Projekt Essent’ial umożliwił AGC zaoszczędzenie pieniędzy poprzez uniknięcie 
kosztów wywozu papierowych odpadów i zredukowanie kosztów ekologicznych przy 
jednoczesnym czerpaniu zysków ze sprzedaży nowych, zielonych produktów.

Ostatnio Essent’ial otrzymał certyfikat Materiał z recyklingu “ReMade in Italy” 
przyznawanego innowacyjnym kreacjom.

To doświadczenie pokazuje, że również MŚP mogą zmienić krytyczną sytuację w 
nowy pomysł na biznes wykorzystując podejście CSR.

2.6. Partnerstwo pomiędzy cywilnymi organizacjami 
społecznymi a przedsiębiorstwami poprzez wdrażanie 
społecznej odpowiedzialności biznesu według partnera 
włoskiego

Celem niniejszych rozdziałów, “Koncepcje i możliwości CSR” oraz „Rozwój part-
nerstwa w zakresie CSR z przedsiębiorstwami” jest zapewnienie pracownikom 
oraz wolontariuszom cywilnych organizacji społecznych kompetencji umożliwiają-
cych zrozumienie podstaw CSR i rozwijanie tej idei we współpracy z sektorem 
biznesowym.

Koncepcje i możliwości CSR
Opis
Celem tego rozdziału jest: wypracowanie w uczestnikach reprezentujących 
organizacje pozarządowe/non-profit świadomości i zrozumienia koncepcji CSR, 
szans oraz podstawowych wymagań we współpracy z przedsiębiorstwami go-
towymi kreować i wdrażać wspólne projekty CSR.

Rezultaty szkolenia
Pod koniec tego rozdziału uczestnik będzie potrafił:

1. Zaprezentować znajomość definicji, obszarów i przykładów praktycznych CSR 
w celu zidentyfikowania partnerów, zbudowania relacji oraz rozwinięcia współ-
pracy z sektorem biznesowym.

2. Wykazać się umiejętnością motywowania oraz doskonalenia wewnętrznej or-
ganizacji sektora NGO, zachowań i narzędzi niezbędnych do nawiązania kontak-
tu i rozpoczęcia współpracy z firmami.

3. Zidentyfikować i wybrać najlepiej przygotowane podmioty gospodarcze oraz 
projekty CSR interesujące z punktu widzenia sektora biznesowego.
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Wcześniejsza wiedza/doświadczenie
Jedynym wymaganiem wstępnym do rozpoczęcia tego rozdziału jest przecięt-
na znajomość sytuacji socjoekonomicznej oraz cech danego obszaru. Doświad-
czenie w sektorze biznesowym lub udział we wspólnych inicjatywach organiza-
cji pozarządowych i przedsiębiorstw będą dodatkowym atutem.

 
Powiązania z innymi rozdziałami/elementami
Treści szkoleniowe niniejszego modułu łączą się i uzupełniają z rozdziałem 
„Rozwój partnerstwa w zakresie CSR z przedsiębiorstwami”. Mogą być także 
powiązane z fragmentami pozostałych rozdziałów oraz modułami dotyczącymi 
przedsiębiorczości, komunikacji interpersonalnej i zarządzania projektem.

Kompetencje
Znajomość definicji, obszarów i przykładów praktycznych CSR w celu ziden-
tyfikowania partnerów, zbudowania relacji oraz rozwinięcia współpracy z 
sektorem biznesowym.
• Znajomość definicji, polityki i standardów CSR.
• Znajomość obszarów zainteresowań i interesariuszy CSR.
• Znajomość przepisów prawnych wspierających CSR.

Umiejętność motywowania oraz doskonalenia wewnętrznej organizacji sek-
tora NGO, zachowań i narzędzi niezbędnych do nawiązania kontaktu i roz-
poczęcia współpracy z firmami.
• Wiarygodność oraz prezentowanie profesjonalnej etyki i deontologii („etyki 

prywatnej”).
• Umiejętność zaprezentowania odpowiedzialności w zarządzaniu zasobami.
• Zdolność zapewniania wydajności i efektywności organizacji w zarządzaniu 

projektami CSR.
• Posiadanie wiedzy na temat systemu socjoekonomicznego, cech, interesa-

riuszy oraz trendów danego obszaru.
• Zdolność promowania oraz efektywnej komunikacji w celu przedstawienia 

potencjalnych zysków partnerom biznesowym.

Identyfikacja i selekcja najlepiej przygotowanych podmiotów gospodarczych 
oraz projektów CSR interesujących z punktu widzenia sektora biznesowe-
go.
• Zrozumienie struktury organizacyjnej przedsiębiorstw.
• Znajomość potencjału i narzędzi CSR.
• Umiejętność zidentyfikowania, rozpoznania priorytetów i wybrania spośród 

licznych zysków te, które powinny zostać zaprezentowane partnerom biz-
nesowym.
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Zawartość
Definicja, obszary i praktyka CSR
• Kamienie milowe w rozwoju CSR.
• Definicja Komisji Europejskiej i nowa polityka w zakresie CSR w latach 

2014-2020.
• Główne standardy i wskazówki CSR: np. ISO26000; SA8000; AA1000; 

Międzynarodowe Inicjatywy Raportowania.
• Lokalne przepisy: np. ulgi podatkowe, zamówienia ekologiczne, przepisy 

prawa pracy.
• Obszary CSR: np. relacje z pracownikami, współpraca ze społecznością, 

odpowiedzialność, zrównoważony rozwój, nadzór.
• Interesariusze CSR: wewnętrzni (np. pracownicy, udziałowcy, dostawcy, 

klienci, związki handlowe) i zewnętrzni (np. NGO, sektor edukacji, instytucje 
państwowe, społeczność).

Wewnętrzna organizacja NGO, zachowania i narzędzia
• Podstawowe zasady i narzędzia wiarygodności: np. raporty finansowe, ra-

portowanie społeczne.
• Fundamenty modelowania celu.
• Podstawowe reguły zarządzania projektem.
• Fundamenty technik i strategii komunikacji.
• Podstawy marketingu.
• System socjoekonomiczny, cechy, interesariusze i trendy danego obszaru.

Działania i projekty CSR dla partnerów biznesowych
• Ład korporacyjny, role, zarządzanie i proces podejmowania decyzji w przed-

siębiorstwach.
• Konkretne praktyki i projekty CSR: np. projekty współpracy ze społeczno-

ścią, sponsoring i dotacje, marketing społeczny, wolontariat pracowniczy.
• Zysk dla przedsiębiorstwa z wdrażania działań CSR: np. ulgi podatkowe i 

zyski, marketing i reputacja firmy, jakość relacji pracowniczych, klimat w 
firmie, nowy biznes (klienci, produkty), “green washing”.

Czas trwania
1. Definicja, obszary i praktyka CSR 6 godz.
2. Wewnętrzna organizacja NGO, zachowania i narzędzia 4 godz.
3. Działania i projekty CSR dla partnerów 6 godz.
Całkowicie 0 godz.

Ok. 4 godziny – sugerowany czas nauki własnej w celu ukończenia rozdziału.
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Metody szkoleniowe oraz narzędzia
Stosowanie zajęć bezpośrednich z elementami technologii informacyjnej i 
uwzględnienie potrzeb uczestników jest stanowczo rekomendowane, by za-
pewnić przystępność modułu.
Sugerowane metody nakierowane na uczestników zawierają, poza nauką wła-
sną: stadium przypadku, pracę w grupach, sesje grupowe, pracę w formie 
projektu, partnerskie uczenie się (peer learning).

Metodologia oceny
Ukończenie modułu z powodzeniem może zostać potwierdzone na drodze te-
stów, kwestionariuszy, odgrywania ról (gry biznesowe), refleksyjną analizę i 
podsumowanie, panel dyskusyjny (zarówno w formie 1:1 jak i w grupie).

Materiały pomocnicze
• http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-

-social-responsibility/index_en.htm
• http://www.unglobalcompact.org/docs/communication_on_progress/COP_

Policy_Feb11.pdf  
• http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=en
• http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility
• https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
• http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso-

26000.htm
• http://www.standardethics.eu/
• http://www.accountability.org/
• http://www.sa-intl.org/ 
• http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-social-responsibi-

lity.html 
• Reimagining Democracy: On the Political Project of Adriano Olivetti (The 

European Heritage in Economics and the Social Sciences), Davide Caded-
du, Springer; 2012 edition

• „The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, Friedman 
Milton, The New York Times Magazine.

• The Market for Virtue: The Potential And Limits of Corporate Social Re-
sponsibility, David Vogel

Dodatkowe uwagi
Materiałami pomocniczymi mogą być również źródła lokalne odnoszące się do 

praktyki CSR oraz organizacji i środowiska socjoekonomicznego.
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2.7. Rozwój partnerstwa w zakresie CSR organizacji 
pozarządowej i przedsiębiorstw

Opis
Celem niniejszego rozdziału jest wykształcenie w uczestnikach reprezentu-
jących organizacje pozarządowe/non-profit kompetencji niezbędnych do przy-
gotowania, udoskonalenia oraz zarządzania projektami CSR we współpracy z 
partnerami biznesowymi.

Rezultaty szkolenia
Pod koniec tego rozdziału uczestnik będzie potrafił:

1. Zaprezentować zrozumienie głównych etapów procesu współpracy w zakresie 
CSR z partnerami biznesowymi.

2. Przedstawić kompetencje niezbędne do planowania i tworzenia projektów CSR 
gotowych do zaproponowania podmiotom gospodarczym.

3. Zarządzać działaniami CSR oraz projektami we współpracy z sektorem bizne-
su.

Wcześniejsza wiedza/doświadczenie
Żadne wcześniejsze kompetencje nie są wymagane, aby przystąpić do tego 
rozdziału. Doświadczenie zawodowe w opracowywaniu projektów, zarządzaniu 
nimi i uczestnictwo we wspólnych inicjatywach sektora NGO oraz przedsię-
biorstw będzie dodatkowym atutem.

Powiązania z innymi rozdziałami/elementami
Rezultaty szkolenia w tym rozdziale integrują się i uzupełniają z modułem 
„Koncepcje oraz możliwości CSR”. Mogą być także powiązane z poszczególny-
mi rozdziałami poświęconymi CSR, przedsiębiorczości, interakcji interperso-
nalnej, komunikacji i zarządzaniu projektami.

Kompetencje
Zrozumienie głównych etapów procesu współpracy w zakresie CSR z part-
nerami biznesowymi.
• Umiejętność samodzielnej oceny, zrozumienia i ustalenia priorytetów w za-

kresie misji organizacji, działań, cech oraz relacji.
• Umiejętność zidentyfikowania, poszukiwania oraz wybrania najlepiej przygo-

towanego partnera biznesowego do wspólnego projektu CSR.
• Umiejętność dostosowania organizacji wewnętrznej do współpracy z pod-

miotami gospodarczymi.
• Umiejętność umiejscowienia rozwoju projektu oraz zarządzania procesem 

w codziennych działaniach organizacji.
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• Świadomość wagi dbania o relacje z partnerami biznesowymi podczas 
trwania cyklu projektowego.

Kompetencje niezbędne do planowania i tworzenia projektów CSR gotowych 
do zaproponowania podmiotom gospodarczym.
• Umiejętność dokonania analizy otoczenia socjoekonomicznego.
• Umiejętność sugerowania/wybierania odpowiednich partnerów bizneso-

wych.
• Umiejętność opracowania propozycji projektu zgodnej z wytycznymi i po-

trzebami partnera biznesowego.
• Umiejętność opracowania prezentacji.

Zarządzanie działaniami CSR oraz projektami we współpracy z sektorem 
biznesu.
• Znajomość podstawowych zasad metodologii zarządzania projektami.
• Zrozumienie podstaw planowania, budżetowania, monitorowania oraz wdra-

żania projektu.
• Umiejętność rozbudowania oraz zadbania o relację z partnerem bizneso-

wym: np. pozyskiwanie referencji przedsiębiorstwa, planowanie kontaktu, 
monitorowanie kontaktu, aktualizacja oraz rozliczanie zmian projektowych.

Zawartość
Proces wdrażania współpracy w zakresie CSR z partnerami biznesowymi 
• Analiza SWOT.
• Analiza misji organizacji, struktury, obszarów działalności: mocne i słabe 

strony, zagrożenia i szanse.
• Metodologia Zarządzania Cyklem Projektu.
• Lokalne otoczenie socjoekonomiczne.
• Narzędzie do poszukiwania i profilowania najlepiej przygotowanego partne-

ra biznesowego do współpracy CSR.

Planowanie i opracowywanie projektów CSR dla podmiotu gospodarczego
• Narzędzia i źródła pozyskiwania informacji o lokalnym środowisku socjo-

ekonomicznym: np. bazy danych izb gospodarczych, stowarzyszenia praco-
dawców, związki zawodowe, instytuty badawcze, media, osobiste kontakty 
oraz relacje.

• Analizowanie kontekstu na różnych poziomach.
• Przeprowadzanie analizy wykonalności projektu.
• Poszukiwanie/wybieranie partnerów.
• Dobieranie grupy docelowej oraz oczekiwanych efektów: rezultatów i pro-

duktów.
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• Przygotowywanie oferty projektowej: zawartość, budżet, ramy czasowe.
• Plan jakościowy: struktury zarządzania projektem, monitorowanie, ewalu-

acja.
• Struktura listu prezentacyjnego: cele, kontekst, prośba, kontakty, itp.

Zarządzanie działaniami CSR oraz projektami we współpracy z przedsię-
biorstwami
• Waloryzacja; komunikacja i plan promocji.
• Podstawowe techniki prowadzenia spotkań i działań.
• Zarządzanie finansami: strategie i narzędzia.
• Fundamentalne zasady wyznaczania celu.
• Podstawy rozwiązywania problemów.
• Fundamenty podejmowania decyzji.
• Zarządzanie czasem.
• Finansowa i społeczna wiarygodność.

Czas trwania
1. Proces wdrażania współpracy w zakresie CSR z partnerami
biznesowymi 6 godz.
2. Planowanie i opracowywanie projektów CSR dla podmiotu 
gospodarczego 6 godz.
3. Zarządzanie działaniami CSR oraz projektami we współpracy 
z przedsiębiorstwami 6 godz. 
CAŁKOWICIE 18 godz.

Ok. 4 godziny – sugerowany czas nauki własnej w celu ukończenia rozdziału.

Metody szkoleniowe oraz narzędzia
Stosowanie zajęć bezpośrednich z elementami technologii informacyjnej i 
uwzględnienie potrzeb uczestników jest stanowczo rekomendowane, by za-
pewnić przystępność modułu.
Sugerowane metody nakierowane na uczestników zawierają, poza nauką wła-
sną: stadium przypadku, pracę w grupach, sesje grupowe, pracę w formie 
projektu, partnerskie uczenie się (peer learning), symulacja prawdziwej pracy 
nad projektem.

Metodologia oceny
Ukończenie modułu z powodzeniem może zostać potwierdzone na drodze od-
grywania ról (gry biznesowe), refleksyjną analizę i podsumowanie, panel dys-
kusyjny (zarówno w formie 1:1 jak i w grupie). Ocena może być także dokona-
na poprzez sprawdzanie i omawianie pracy projektowej uczestnika. Uczestnik 



cykl edukacyjny podręcznik uczestnika38

powinien zaprezentować wykonaną pracę trenerowi, samodzielnie ocenić jej 
jakość oraz wpływ działań, rezultaty i procesy pomocnicze.

Materiały pomocnicze
• http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management
• http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manu-

als-tools/t101_en.htm
• http://www.businessdictionary.com/definition/project-management.html
• http://www.rare-eu.net/
• http://www.csrprojects.org/CSRP/
• http://csrprojects.wordpress.com/
• The Definitive Guide to Project Management. Nokes, Sebastian. 2nd Ed. 

London (Financial Times / Prentice Hall): 2007

Dodatkowe uwagi
Materiałami pomocniczymi mogą być również źródła lokalne odnoszące się do 
praktyki CSR oraz organizacji i środowiska socjoekonomicznego.

Słownik

AA1000 – jeden ze standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, wypraco-
wany w 1999 roku przez Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności 
(Institute of Social and Ethical AccountAbility), włączający kwestie społeczne i 
etyczne do zarządzania strategicznego organizacji i jej działalności.

Cause Related Marketing to połączenie celów ekonomicznych przedsiębiorstwa 
z celami społecznymi w ramach danego przedsięwzięcia. CRM jest metodą pozwa-
lającą na projektowanie programów powstałych na bazie potrzeb i zainteresowań 
przedsiębiorstwa z równoczesnym rozwiązywaniem problemów społecznych. Celem 
jest uzyskanie jak najgłębszego zaufania i jak najlepszych relacji z konsumentami, 
poprawa wizerunku firmy na rynku a w końcu wzrost sprzedaży. Jednocześnie me-
toda ta prowadzi do wsparcia organizacji non-profit. CRM jest rozwiązaniem dla 
obydwu stron, pozwalającym na wynik win-win.

CSR - Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, 
etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z 
interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawca-
mi, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem prio-
rytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a 
interesem społecznym.
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Dialog społeczny - to forum prezentacji stanowisk i wymiany informacji pomię-
dzy administracją rządową i samorządową, organizacjami pracodawców oraz pra-
cownikami. Strony dyskutują o stosunkach zawodowych, warunkach pracy, płacach 
i świadczeniach socjalnych, a także o innych problemach polityki gospodarczej, czy 
kierunkach rozwoju będących przedmiotem zainteresowania i kompetencji wszyst-
kich stron. Dialog społeczny może przybierać różne formy i poziomy angażowania, 
podstawowe to negocjacje, konsultacje, opiniowanie i informowanie. 

Interesariusze – to grupy lub jednostki, na które firma bezpośrednio lub pośred-
nio oddziałuje i które oddziałują na nią. Należą do nich. M.in. konsumenci, pracow-
nicy, dostawcy czy organizacje pozarządowe. 

Raport społeczny- dokument wydawany przez firmę w formie publikacji lub 
umieszczany w witrynie internetowej, przedstawia w sposób całościowy strategię 
firmy, jej politykę społeczną i wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej wobec 
kluczowych grup interesariuszy. Uwzględnia aspekt ekonomiczny, społeczny oraz 
ekologiczny działań firmy.

Zrównoważony rozwój - to proces obejmujący przemiany społeczne i gospodar-
cze, w którym – w celu równoważenia szans w dostępie do środowiska poszcze-
gólnych społeczeństw i ich obywateli, zarówno współczesnego jak i przyszłych po-
koleń – następuje integrowanie działań politycznych, gospodarczych i społecznych 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych.

Słownik przygotowano na podstawie http://www.odpowiedzialnybiznes.pl
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