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CO TO JEST „firma-idea”?  

W  tych okolicznościach, postanowiliśmy nie 
zadawać kolejnych pytań typu „dokąd” i  „któ-
rędy”. Co prawda dobre sformułowanie pytania 
jest często kluczowe dla zrozumienia procesu, 
to jednak udzielenie odpowiedzi jest zazwyczaj 
jeszcze trudniejsze. 

Dobra odpowiedź może być rozwiązaniem pro-
blemu. Dlatego postanowiliśmy opisać pro-
blem, zadać pytanie (de facto – dobre pytania 
zadali już za nas, wcześniej, inni, np. profesoro-
wie Porter i Kramer), a następnie udzielić na nie 
odpowiedzi. Czyli – rozwiązać problem. 

Trwa dyskusja na temat nowej definicji „Czło-
wieka” jako uczestnika procesów społecznych 
i  gospodarczych. Nazywa się go, w  zależności 
od punktu widzenia, „targetem” (target group), 
„zasobem” (human resources), ewentualnie 
„konsumentem” (kimś, kto spożywa i  zużywa 
sprzedawane towary). Już z samego nazewnic-
twa, stosowanego przez korporacje i  szeroko 
pojęty biznes, wynika uprzedmiotowienie czło-
wieka. Jest to retoryka wojownicza, wroga, nie 
mająca w sobie szacunku. 

My nazywamy Człowieka – Człowiekiem, Kon-
sumentem Przebudzonym. Kimś, kto właśnie 
otwiera oczy. Coraz szerzej. Ze zdumienia. Gdyż 
człowiek, który przejrzy na oczy, widzi niesły-
chanie chciwe banki, manipulujące nim rekla-
my, widzi cały świat biznesu działający wg sta-
rego modelu business of business is business.  
Człowiek przebudzony widzi świat, który teore-
tycznie i praktycznie sam sobie stworzył. I nie 
jest to świat, w którym chciałby się obudzić. To 
MATRIX. Odhumanizowany świat, w którym lu-
dzie nie pracują, by żyć, tylko żyją, by pracować. 
Ci zapracowani ludzie są karmieni niezdrowym 
jedzeniem, pojeni szkodliwymi dla ich organi-
zmów napojami, ubierani w odzież szytą przez 
para-niewolników. Korzystają z  przedmiotów 
wytwarzanych nieodpowiedzialnie, zużywają 
bez opamiętania energię i wodę, a kupując od 
niewłaściwych dostawców – pozwalają na ruj-
nowanie ekosystemu, rabunkowe wykorzysty-
wanie zasobów środowiska naturalnego i  jego 
zanieczyszczanie.

Człowiek Przebudzony widzi taki 
właśnie świat.  
Człowiek Przebudzony narodził się jakiś czas 
temu w krajach wysoko rozwiniętych. Jego po-
jawienie się jest bowiem możliwe w  sytuacji, 
w której nie musi się on już martwić wyłącznie 
o  swoje podstawowe potrzeby. Gdy człowiek 
przestaje być głodny, zaczyna poszukiwać war-
tości. 

Konsument Przebudzony zadaje trudne pytania. 
Jest dociekliwy, potrafi się organizować i staje 
się świadomy natury wielu procesów, których 
jest uczestnikiem. To różni go od dość bezre-
fleksyjnego, poprzedniego pokolenia Konsu-
mentów, nazywanego „Targetem”. Przebudzony 
zadaje sobie pytania: „czy ja naprawdę wiem, 
co jem?”. „Czy ja na pewno wiem, co noszę?”. 
Podobne pytania padają w  każdej dziedzinie 

Od jakiegoś czasu świat 
zadaje sobie pytanie, 
„co dalej”? Ogłaszano 
już „koniec historii”, 
szukano drogi 
wyjścia z kryzysu idei 
trapiącego Zachód, 
kapitalizm, gospodarkę 
rynkową, społeczeństwo 
konsumpcyjne.

życia. W każdej branży. Przebudzeni już nieba-
wem przestaną kupować od firm, istniejących 
wyłącznie dla zysku. Konsument Przebudzony 
kupuje jajka od kur z  wolnego wybiegu. Płaci 
więcej nie tylko za zdrowsze jajko, ale przede 
wszystkim za szczęście kury. 

Ten Człowiek kupuje WARTOŚCI, nie produkty. 
Elektryczne auta, rzeczy z  recyklingu, towary 
i  usługi zdrowe, ekologiczne, etycznie wytwa-
rzane. Ten Człowiek zaczyna rozumieć, że jego 
portfel to władza. Jeśli każda decyzja zakupo-
wa będzie aktem świadomego oddania głosu 
„na firmę” lub „na markę”, to będziemy mieli do 
czynienia również z procesem odwrotnym. Nie 
ufam? Nie lubię? Nie kupuję!

W oparciu o powyższe spostrzeżenia, postano-
wiliśmy opisać „Konsumenta Przebudzonego”. 
Okazał się on bardzo ciekawym człowiekiem 

– mądrym, wrażliwym, pragmatycznym, 
zaangażowanym społecznie. Do tej po-

staci dopasowaliśmy odpowiedni model 
przedsiębiorstwa nowej generacji. Tak 
powstała „Firma-Idea”. Z  niej z  kolei 
wynika „Marka-Kultura”. Tłem dla cało-
ści naszych przemyśleń stała się filo-
zofia „Open Eyes Economy”. W ramach 
„Open Eyes Economy” zakładamy, że 
liczba ludzi świadomych – Konsumen-

tów Przebudzonych – będzie stale rosła. 
Fakt, że w  naturalny sposób tworzą oni 

opiniotwórczą grupę społeczną o  dużej 
sile perswazji, powinien przełożyć się na dy-

namikę procesu przetwarzania starego mo-
delu „Firmy-Biznesu” w „Firmę-Ideę”. 

Popatrzyliśmy na „Open Eyes Economy” z per-
spektywy człowieka nazywanego wciąż przez 
rynki konsumentem, odbiorcą końcowym. Do-
tąd faktycznie trwało na niego polowanie, dziś 
być może sytuacja ta już się zmienia. Widać 
to po pogarszających się wynikach niektórych 
wielkich koncernów, temperaturze dyskusji 
społecznych, trendach… 

Dobrze jest czasem spojrzeć na nasz świat 
oczami liderów zmian. Są dziś nimi – w wymia-
rze narodowym – na przykład państwa skan-
dynawskie. Standardy dotyczące etyki i  spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu stoją tam 
często na bardzo wysokim poziomie. Podobnie 
rzecz ma się z ekologią i postawami społeczny-
mi. Pytanie, czy reszta świata pójdzie podobną 
drogą, odnosi się między innymi do mentalno-
ści społeczeństw, ich zasobności oraz wiedzy. 

Pytanie, czy świat stać na to, 
by pójść inną drogą, jest już 
prostsze. Świata na pewno na 
to nie stać. 

Można też na całe zjawisko spojrzeć z drugiej 
strony. Nie oczyma człowieka – konsumenta.  
Ale przez „niebieskie okulary”. „Niebieskie oku-
lary” zakładają dziś liczni liderzy biznesu, nauki 
i kultury. Wszyscy ci, którzy chcą, by to „Open 
Eyes Economy” stało się w przyszłości dominu-
jącym sposobem myślenia o prowadzeniu inte-
resów w zmieniającej się rzeczywistości. 

Perspektywę tę często dzielą z  nami szefowie 
wielkich przedsiębiorstw, pracownicy kluczo-
wych dla rozwoju rynku instytucji. Zarządzanie 
poprzez Wartości, uczynienie ze społecznej od-
powiedzialności celu działania firmy, a nie na-
rzędzia jej legitymizacji – to coraz bardziej po-
pularne trendy w myśleniu kadr menedżerskich 
i elit intelektualnych. Umożliwiają one bowiem 
oparcie biznesu na prawdziwych, solidnych 
fundamentach. Na jakości, mądrości i  zaufa-
niu. „Firma-Idea” gromadzi – wewnątrz – zmo-
tywowanych i  zaangażowanych pracowników, 
a  na zewnątrz – zadowolonych, wręcz odda-
nych odbiorców swoich usług i produktów. Ich 
dotychczasowa „produkcja” staje się zaś „uni-
kalnym dla danego przedsiębiorstwa procesem 
współwytwarzania wartości”. Oto przyszłość. 
Szefowie-wizjonerzy, entuzjaści start-upów, 
osoby o  dużym doświadczeniu w  zarządzaniu 
procesami – najczęściej bez większego wa-
hania dzielą nasz entuzjazm do „Firmy-Idei”.  
Mają rację. 
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Żyjemy w ciekawych czasach. Świat zmie-
nia się na naszych oczach szybciej niż 
kiedykolwiek przedtem. Dostęp do infor-
macji jest tak duży, globalny i szybki, że 

możemy wreszcie wyciągać wnioski dotyczące 
prawdziwej MAKROSKALI procesów, kształtują-
cych nasze życie społeczne i gospodarcze. 
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PROBLEM: kryzys idei. Współczesna gospodarka jest zdezorientowana. Przedsię-
biorstwa często istnieją wyłącznie dla zysku – nie ma znaczenia, co i jak robią, waż-
ne, żeby zarabiały pieniądze, za wszelką cenę. Społeczeństwo jest niezadowolone 
– dostrzega nierówności i rozwarstwienia, dyskutuje o etyce biznesu, coraz częściej 
poszukuje marki, za którą stoją prawdziwe WARTOŚCI. 

PYTANIE: którędy można wyjść z obecnego kryzysu? Jak mają postępować firmy, 
które tracą zaufanie swoich Klientów? 

ODPOWIEDŹ: potrzebna jest nowa filozofia prowadzenia biznesu. Nowy model 
zarządzania firmą i jej marką. Taki, który pozwoli na odzyskanie społecznego zaufa-

nia, przywróci przedsiębiorstwu autorytet, spowoduje, że stanie się ono naprawdę 
potrzebne społeczeństwu i wiarygodne w jego oczach. 
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PODEJMOWANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA DZIAŁAŃ 
OPARTYCH O KONCEPCJĘ WARTOŚCI WSPÓLNEJ 
NIE JEST WYZNACZNIKIEM TEGO, ŻE FIRMA JEST 
„DOBRA” — W RZECZYWISTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 
TO WIELOWYMIAROWE ORGANIZMY PROWADZĄCE 
SKOMPLIKOWANE OPERACJE NA SKALĘ GLOBALNĄ.

Weźmy jakikolwiek problem społeczny i  za-
dajmy pytanie: jaką rolę pełni sektor prywatny 
w  jego rozwiązaniu w  oparciu o  model bizne-
sowy?  Nie wszystkim kwestiom społecznym 
można zaradzić, realizując model biznesowy, 
ale w  przypadku wielu z  nich jest to możliwe, 
lecz niezbędne są do tego innowacje... A  sens 
innowacji polega na tym, że ich cykl pomaga 
w  tworzeniu kolejnych rozwiązań dotyczących 
problemów, które pojawiają się w miarę rozwoju 
sytuacji.  Tak więc koncepcja tworzenia warto-
ści wspólnej nie powinna być postrzegana jako 
rozwiązanie docelowe, ale raczej jako koncep-
cja, którą można dostosować, i która nieusta-
jąco ewoluuje, wykorzystując zmieniające się 
warunki gospodarcze i społeczne.

Minęło już 5 lat od oficjalnego zaprezento-
wania koncepcji tworzenia wspólnej wartości 
w magazynie Harvard Business Review (wyda-
nie styczeń–luty z 2011 r.). Czy może nam Pan 
powiedzieć, w jaki sposób koncepcja zmieniła 
się od tamtej pory? Czy, z dzisiejszej perspek-
tywy, widzi Pan coś, co można by zmienić lub 
dodać do tej idei?

Niedawno w  Harvard Business Review ukazał 
się napisany przeze mnie wspólnie z  Markiem 
Pfitzerem artykuł pt. „Ekosystem wspólnych 
wartości”, w którym rozważamy kwestie relacji 
wartości wspólnej i zbiorowego oddziaływania. 
O  oddziaływaniu zbiorowym możemy mówić 
w  sytuacji, gdy organizacje z  różnych sekto-
rów decydują się wspólnie rozwiązać konkretny 
problem społeczny, łącząc siły i wykorzystując 
wspólne środki, aby osiągnąć sukces. Podczas 
gdy udane przedsięwzięcia oparte o  koncep-

cję wspólnej wartości wymagają zbudowania 
silnego partnerstwa z  sektorem publicznym, 
tylko w tym drugim modelu z rzadka występuje 
współpraca konkurujących ze sobą przedsię-
biorstw w celu rozwiązania istotnego problemu 
społecznego. W  rzeczywistości przedsiębior-
stwa nie działają w  odosobnieniu i  są częścią 
systemu, w  którym istnieją pewne bariery. 
Te warunki są poza kontrolą któregokolwiek 
z  partnerów. Wykorzystując wspólne wpływy, 
firmy mogą budować silne koalicje między-
sektorowe zdolne przezwyciężyć przeciwności 
stojące przed sektorem prywatnym i  publicz-
nym, aby osiągnąć realną zmianę. Dobrym 
przykładem jest firma Yara — gdy ten norweski 
producent nawozów próbował nawiązać współ-
pracę z drobnymi rolnikami w Afryce, napotkał 
szereg przeciwności już na samym początku 
swojej działalności w Tanzanii. I to mimo tego, 
że stosowanie nawozów mogło przyczynić się 
do wzrostu plonów zbieranych przez miejscową 
populację silnie dotkniętą brakiem bezpieczeń-

stwa żywnościowego. Nagromadzenie czyn-
ników takich, jak korupcja, brak infrastruktury 
transportowej, słabe wykształcenie rolników 
i  restrykcyjne przepisy eksportowe, doprowa-
dziło do fiaska przedsięwzięcia, czego skutkiem 
było utrwalenie ubóstwa i głodu, a także ogra-
niczenie obecności i rozwoju firmy Yara na tym 
ważnym rynku. Wykorzystując te doświadcze-
nia, przedsiębiorstwo zachęciło blisko 70 in-
stytucji — w  tym korporacje międzynarodowe, 
organizacje pozarządowe, agencje udzielające 
pomocy i rząd Tanzanii — do zawiązania orga-
nizacji pod nazwą Południowy Korytarz Rozwoju 
Tanzanii w oparciu o Rolnictwo (ang. Southern 
Agricultural Growth Corridor of Tanzania, SAG-
COT), w  ramach której podjęto wspólne dzia-
łania na rzecz stworzenia w  pełni funkcjonal-
nego korytarza rolniczego rozciągającego się 
od Oceanu Indyjskiego po zachodnią granicę 
Tanzanii. Firma Yara zwiększyła swoją sprzedaż 
w regionie o 50%, a działanie w partnerstwie po-
zwoliło organizacjom członkowskim wpłynąć na 
poprawę infrastruktury, opracowanie progra-
mów edukacyjnych dla rolników i wprowadzenie 
podmiotów świadczących usługi finansowe, co 
w  ostatecznym rozrachunku doprowadziło do 

wzmocnienia całego systemu i  dostarczania 
korzyści wszystkim uczestnikom. 

Krytycy mówią, że CSV to tylko inna nazwa 
dla CSR, nieco „ulepszona” tak, aby brzmiała 
jak coś nowego. Inni podkreślają, że wielkie 
korporacje takie, jak Nestle czy Chevron, nie 
są dobrymi ambasadorami akcji Shared Va-
lue Initiative. Jaka jest Pana odpowiedź na te 
sceptyczne opinie?

Podejmowanie przez przedsiębiorstwa działań 
opartych o  koncepcję wartości wspólnej nie 
jest wyznacznikiem tego, że firma jest „dobra” 
— w rzeczywistości przedsiębiorstwa to wielo-
wymiarowe organizmy prowadzące skompliko-
wane operacje na skalę globalną. Jednocześnie 
firmy takie, jak Chevron i  Nestle, dostarcza-
ją światu istotnych produktów i  usług. Przez 
uwzględnienie strategii wspólnej wartości 
w swoich działaniach firmy te, jak i wiele innych, 
wywierają pozytywny wpływ na społeczności, 

wśród których działają, oraz na rynki, które 
zaopatrują. Na przykład firma Nestle sprzeda-
je 1 miliard porcji jedzenia dziennie. Urzędnicy 
zajmujący się sprawami zdrowia publicznego 
szacują, że w tym samym czasie 2 miliardy lu-
dzi na całym świecie cierpi z powodu niedoboru 
mikroelementów odżywczych, w  tym najczę-
ściej żelaza, witaminy A, jodu i cynku, a szacuje 
się, że niedożywienie wśród dzieci powoduje 
45-procentową śmiertelność w tej grupie wie-
kowej będącą przyczyną ponad 3 mln zgonów 
rocznie. Jako największa na świecie firma pro-
dukująca żywność i napoje, Nestle ma wyjątko-
we możliwości, aby przyczynić się do przeciw-
działania tym istotnym problemom globalnym, 
działając na rzecz poprawy stanu odżywiania 
osób zagrożonych przez dodawanie odpowied-
nich mikroelementów do żywności i  napojów. 
W  rezultacie firma Nestle postawiła sobie za 
cel dostarczanie rocznie 200 miliardów porcji 
jedzenia i napojów wzbogaconych mikroskład-
nikami do 2016 roku — w 2015 roku firma wy-
produkowała już 192 miliardy wzbogaconych 
porcji, w porównaniu z 183 miliardami w 2014 
roku. 79% najpopularniejszych produktów 
Nestle sprzedanych w 2015 roku było wzboga-

rozmawia Natalia Ćwik-Obrębowska

conych przynajmniej jednym składnikiem od-
żywczym z „wielkiej 4” — żelazem, witaminą A, 
jodem lub cynkiem. 

Czy może Pan opowiedzieć krótko o akcji Sha-
red Value Initiative — wydaje się, że zatacza 
ona coraz szersze kręgi i  stopniowo rośnie 
w  siłę? Jak wiele z  granic geograficznych 
i  branżowych udało się już przekroczyć? Ja-
kiego typu organizacje przyłączają się do ini-
cjatywy i jakie są ich motywacje?

Od 2012 roku za pośrednictwem platformy in-
ternetowej sharedvalue.org do akcji Shared Va-
lue Initiative przyłączyło się 11  000 członków; 
współpracujemy z ponad 50 firmami z listy For-
tune 500, z  różnych sektorów, które postrze-
gają wartość wspólną jako skuteczną strategię 
biznesową; wyszkoliliśmy ponad 100 niezależ-
nych konsultantów na sześciu kontynentach, 
aby pełnili rolę ekspertów wartości wspólnej, 
służących doradztwem i  usługami komunika-
cyjnymi; zaangażowaliśmy także we współpra-
cę największe organizacje pozarządowe świata, 
które działają w terenie we współpracy z sekto-
rem prywatnym, aby rozwiązywać najbardziej 
palące problemy społeczne naszego globu. To, 
co przyciąga te środowiska do akcji, to wiara 
w to, że biznes potrafi zmieniać świat. W naszej 
pracy spotykamy się z  ludźmi i  firmami, które 
znajdują się na różnych etapach drogi do zro-
zumienia i wdrożenia strategii wartości wspól-
nej — w  ramach inicjatywy oferujemy wiedzę, 
narzędzia i możliwości nawiązania sieci współ-
pracy, które pomogą w osiągnięciu rezultatów. 

Czy jako nauczyciel akademicki uważa Pan, 
że trudno jest rozmawiać o CSV ze studenta-
mi kierunków ekonomicznych? Jakich metod 
używa Pan, aby zainteresować ich tym tema-
tem?

Jako dyrektor zarządzający firmy FSG jestem 
na pograniczu teorii i praktyki. Większość czasu 
zajmuje mi współpraca z  przedsiębiorstwami 
w  zakresie opracowywania strategii warto-
ści wspólnej oraz pozyskiwanie dla inicjatywy 
nowych firm z  całego świata. Przez ostatnich 
kilka lat prowadziłem w  Harvard Business 
School (HBS) kurs dla kadry zarządzającej 
oparty o  koncepcję tworzenia wartości wspól-
nej; obecnie zacząłem prowadzić zajęcia po-
święcone wartości wspólnej na prowadzonych 
przez HBS studiach MBA. Jako praktyk na sali 
wykładowej, nie mam trudności w  porozumie-
niu się ze studentami MBA; okazuje się też, że 
ten sposób myślenia jest nierzadko bliższy ich 
widzeniu świata, niż w  przypadku niektórych 
przedsiębiorstw. Na pewno daje to nadzieję, że 
w  przyszłości kolejne pokolenie liderów prze-
niesie ten sposób myślenia do firm, w których 
będą pracować, lub do nowych przedsiębiorstw, 
które sami założą.

Mark Kramer 
Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający FSG, 
Współautor koncepcji Tworzenia Wspólnej 
Wartości (Creating Shared Value – CSV)

TWORZENIE WSPÓLNEJ WARTOŚCI
Biznes ma ogromne 
możliwości aby zmieniać 
świat na lepsze, jednak 
musi działać w sposób 
przemyślany i długofalowy. 
O koncepcji Tworzenia 
Wspólnej Wartości 
(z ang. Creating Shared 
Value – CSV), jej przyszłości 
i dotychczasowych 
sukcesach, rozmawiamy 
z jej współautorem 
Markiem Kramerem, 
Współzałożycielem 
i Dyrektorem 
Zarządzającym FSG.

Światowe Forum Ekonomiczne opu-
blikowało listę 10 najważniejszych 
wyzwań dla świata obejmującą m.in. 
zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo 

żywnościowe i  migracje. Choć próbowano 
znaleźć metody sprostania tym wyzwaniom, 
wielu ekonomistów twierdzi, że dzisiejszy 
świat zmienia się w tempie zbyt szybkim, aby 
przewidzieć przyszłość. Czy w tej sytuacji two-
rzenie rozwiązań lub koncepcji (takich, jak na 
przykład CSV; z  ang. Creating Shared Value 
— koncepcja tworzenia wspólnej wartości), 
które mogłyby być odpowiedzią na aktualne 
wyzwania i  nie zdezaktualizować się w  krót-
kim okresie czasu, nie jest zbyt trudnym wy-
zwaniem? 
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•	 trwałe zwalczenie ubóstwa;
•	 zapewnienie powszechnego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji i ochrony 
zdrowia;

•	 zapewnienie dostępu do taniej i czystej 
energii oraz zrównoważone gospodaro-
wanie surowcami nieodnawialnymi;

•	 utrzymanie trwałego wzrostu gospodar-
czego, który będzie sprzyjał tworzeniu 
produktywnych miejsc pracy. 

Aby zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwo-
ju, niezbędny jest także aktywny udział przed-
siębiorstw. Firmy, poprzez wdrażanie własnych 
strategii zrównoważonego rozwoju i mierzenie 
ich wyników, mogą efektywnie przyczynić się do 
rozwoju społecznego nie tylko swoich pracow-

ników, ale także społeczności lokalnych. 

Analizując społeczny wpływ przedsiębiorstw, 
można umownie wskazać dwa efekty prowa-
dzonych działań – efekt bezpośredni, odczu-
walny przez bezpośrednich beneficjentów oraz 
efekt pośredni, który jest odzwierciedlony w ca-
łej gospodarce. Przykładem efektu bezpośred-
niego może być wzrost kwalifikacji pracowni-
ków w wyniku inwestycji firmy w specjalistyczne 
szkolenia. Natomiast efekt pośredni - wzrost 
jakości kapitału ludzkiego - przekłada się na 
wzrost produktywności oraz jakości wytwarza-
nych dóbr i usług, a w konsekwencji na poprawę 
wyników gospodarczych. 

Wspomniany wpływ pośredni jest często okre-
ślany mianem efektów zewnętrznych. Dotyczą 
one sytuacji, w której beneficjenci (np. lokalna 
społeczność) odnoszą korzyści z  działalności 
przedsiębiorstwa bez ponoszenia z tego tytułu 
kosztów. W  rezultacie wpływ wielu przedsię-
biorstw na otoczenie jest znacznie większy, niż 
wynika to ze standardowych mierników, któ-

re można znaleźć 
w  statystyce publicznej, 
sprawozdaniach i  innych doku-
mentach firmowych.

Jednym z obszarów, gdzie mogą istnieć efekty 
zewnętrzne, są wspomniane inwestycje w kapi-
tał ludzki, a więc edukacja, szkolenia oraz nauka 
przez praktykę (learning-by-doing). Choć pol-
ski system edukacji wypada relatywnie dobrze 
w zestawieniach międzynarodowych (np. PISA), 
to rynek pracy wciąż charakteryzuje się silnym 
niedopasowaniem zgłaszanych i  poszukiwa-
nych kwalifikacji. Ponadto, polska gospodarka 
ponosi wysokie koszty z powodu niskiej zdolno-
ści do utrzymania oraz przyciągania utalento-
wanych jednostek. W  Global Competitiveness 
Index 2015/2016 Polska zajęła w w/w katego-
riach 116. i 126. miejsce na świecie. W świetle 
tych wyników inwestycje firm w  wiedzę oraz 
umiejętności pracowników nabierają szcze-
gólnego znaczenia. Inwestycje te (podobnie 
jak inwestycje w B+R) w dłuższej perspektywie 
„promieniują na gospodarkę”, a więc pozytyw-
nie wpływają na rynki, na których działa firma.

Coraz bardziej powszechną praktyką staje się 
raportowanie wpływu zrównoważonych i odpo-
wiedzialnych inwestycji (SRI – Sustainable and 
Responsible Investments). W tym kontekście 
mierzenie wpływu przez firmę skutkuje nastę-
pującymi korzyściami: 

•	 kształtuje atrakcyjne otoczenie dla 
funkcjonowania firmy lub branży;

•	 zwiększa przejrzystość w komunikacji 
z interesariuszami oraz legitymizację 
podejmowanych działań, co może np. 
ograniczyć ryzyko dużych inwestycji;

Blisko 200 państw należących do ONZ przyjęło ambitną 
Agendę 2030, w  której ustanowiono 17 Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju. Ich realizacja będzie zależała od tego, 
jak skutecznie rządy, przedsiębiorstwa oraz organizacje 
pozarządowe będą mierzyły wpływ swoich działań na 
społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne. 

Agenda 2020, stanowiąca bardzo ob-
szerny katalog wyzwań i  problemów 
rozwojowych, wyznacza wizję i kierunki 
działania dla kluczowych interesariuszy, 

przede wszystkim dla państw. Wśród najważ-
niejszych wyzwań można wymienić:

Paulina Kaczmarek 
Manager, Sustainability Consulting Central 
Europe, Deloitte

Jednym z  wymiarów społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, który z  roku na rok zyskuje na 
znaczeniu, jest kwestia różnorodności i szacun-
ku w miejscu pracy. Dlaczego firmy kładą coraz 
większy nacisk na zróżnicowany skład zespołów 
i docenianie wszystkich pracowników niezależ-
nie od różnic pomiędzy nimi?

Jak wskazują wyniki badań, różnorodne zespo-
ły osiągają lepsze wyniki. Wprawdzie wspólne 
podejmowanie decyzji jest trudniejsze i  może 
zajmuje więcej czasu, ale pomysły wypracowa-
ne w takich zespołach są bardziej innowacyjne 
niż w zespołach jednorodnych. Badania Catalyst 
jednoznacznie pokazują, że firmy z większą licz-
bą kobiet w zarządzie statystycznie mają lepsze 
wyniki w długim okresie. Ponadto, na rynku pra-
cy mamy nowe pokolenie, oczekujące od praco-
dawców otwartych miejsc pracy, które dawały-
by przestrzeń na bycie sobą, budowanie relacji 
i otrzymanie informacji zwrotnej. Jeśli więc fir-

my chcą rekrutować najzdolniejszych, powinny 
tworzyć warunki na rzecz szacunku i  integracji 
pracowników. Nie można też zapomnieć, że 
od 2017 r. wchodzi w  życie unijna dyrektywa¹, 
która zobowiązuje duże spółki i  grupy kapita-
łowe do ujawniania informacji na temat polityki 
różnorodności w  odniesieniu do organów ad-
ministracyjnych, zarządzających i  nadzorczych 
w zakresie takich danych jak np. wiek, płeć, wy-
kształcenie. Od czego zacząć działania? Przede 
wszystkim warto zdefiniować, w  jaki sposób 
różnorodność może wesprzeć cele biznesowe - 
czy jest to zwiększenie innowacyjności? zatrzy-
manie w  firmie utalentowanych managerek? 
odpowiedź na oczekiwania różnych segmentów 
klientów? Dobrze zbudowane uzasadnienie biz-
nesowe jest podstawą do przeprowadzenia pro-
cesu zmiany. Dalej, warto przeprowadzić grun-
towaną analizę. Pomóc w  tym może przegląd 
danych dot. zatrudnienia, analiza polityk i prak-
tyk HR, przegląd działań konkurencji, a  wresz-

Różnorodność – od czego zacząć?
cie poznanie opinii pracowników. Na rynku do-
stępnych jest kilka metodyk analizy jak choćby 
metodyka Deloitte – Koło integracji biznesowej 
dot. różnorodności (Deloitte D&I business inte-
gration wheel²).

Z  perspektywy kolejnych kroków warto zadbać 
o  dyskusję z  kluczowymi interesariuszami 
o  wynikach analizy i  wypracować politykę róż-
norodności. W  procesie zmiany ważne jest też 
zaangażowanie zarządu, zdefiniowanie celów 
rekrutacyjnych i  retencyjnych oraz włączenie 
kwestii różnorodności w  procesy biznesowe 
i  dot. kapitału ludzkiego. Ponadto, należy wy-
posażyć managerów w kompetencje zarządza-
nia różnorodnymi zespołami i opracować plany 
działania dla poszczególnych działów czy ze-
społów, jak również wdrożyć inicjatywy wspie-
rające zdefiniowane priorytety, Na koniec, nie 
powinniśmy zapomnieć o jasnym zdefiniowaniu 
odpowiedzialności i mierników sukcesu. 

•	 pozwala optymalizować podejmowane 
decyzje biznesowe, dzięki czemu firma 
efektywnie wykorzystuje swoje zasoby;

•	 sprzyja identyfikacji nowych możliwości 
w całym łańcuchu wartości.

Aby mierzenie wpływu miało przełożenie na 
planowanie, wdrażanie i  komunikację działań 
przedsiębiorstwa, musi spełniać kilka kluczo-
wych warunków. Po pierwsze, podstawą szaco-
wania wpływu powinna być sprawdzona i wiary-
godna metodyka. Po drugie, mierzenie powinno 
opierać się na odpowiednich wskaźnikach – tzn. 
wskaźnikach jednoznacznie zdefiniowanych, 
mierzalnych oraz dotyczących wyników (efek-
tów), a nie nakładów lub zadań. Po trzecie, wy-
brane wskaźniki powinny być spójne ze strate-
gią i specyfiką przedsiębiorstwa tak, aby mogły 
być w łatwy sposób monitorowane.

Wartościowym źródłem wskaźników i  danych 
wraz z metodyką jest np. Social Progress Index 
(SPI), który może być punktem odniesienia dla 
dużych przedsiębiorstw zainteresowanych po-
miarem swojego wpływu na dobrobyt społeczny 
w regionach. SPI zawiera 53 wskaźniki pogru-
powane według 3 obszarów – Basic Human 
Needs, Foundation of Wellbeing, Opportunity, 
które mogą stanowić podstawę do planowania 
działań CSR wraz z odpowiednimi interesariu-
szami – np. samorządami i organizacjami po-
zarządowymi.

¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre 
duże jednostki oraz grupy ² https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-hc-diversity-inclusive-leadership-hug-0312.pdf

Marianna Palczewska                       Rafał Rudzki                         Damian Olko 
Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte
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Różnorodność – od czego zacząć?

Przelew to za mało…

Często firmy ograniczają swoje wsparcie do 
przekazania środków finansowych na cele cha-
rytatywne. W projektach realizowanych przez 
BI, pieniądze są jedynie uzupełnieniem działań. 
Podstawą wszystkich projektów jest osobiste 
zaangażowanie pracowników i konkretne, do-
brze przemyślane aktywności. Wszystko zaczy-
na się od znalezienia osób lub instytucji potrze-
bujących pomocy, zdefiniowania ich potrzeb 
i zaproponowania rozwiązań. Takie podejście 
nie byłoby możliwe bez otwartej, pełnej empatii 
postawy pracowników, czasu jaki poświęcają, 
ich kreatywności oraz gotowości do działania w 
każdych okolicznościach. 

Flagowym projektem Boehringer Ingelheim jest 
VTI Day (Value through Innovation Day). Przez 
jeden dzień w roku wszyscy pracownicy skupiają 
się na innych potrzebujących uwagi i wsparcia. 
Na pierwszy rzut oka to przedsięwzięcie może 
nie robić wrażenia, jednak jeśli ten jeden dzień 
pomnożymy przez 250 osób biorących udział w 
akcji, uzyskamy prawie cały rok pracy nad jed-
nym projektem charytatywnym. A to już brzmi 
imponująco. Pomysły realizowane w ramach 
VTI Day są bardzo różne. Dla dzieci i młodzieży 
firma przygotowuje głównie akcje edukacyjne, 
osoby starsze potrzebują uwagi i towarzystwa 
i to stara się im zapewnić, a w przypadku zwie-
rząt dba o nie i o ich otoczenie. Wszystkie te 
inicjatywy łączą uczestniczący w nich pracow-
nicy – ich pasja i pełne oddanie idei. Boehringer 
Ingelheim jest świetnym przykładem na to, że 
pomagając innym, wzbogacamy siebie, a osią-
gnięty sukces łączy się z odpowiedzialnością 
wobec potrzebujących. 

Czas i uwaga 

Od wielu lat dla BI niezmiernie ważne jest 
wsparcie niesione dzieciom i młodzieży, 
zwłaszcza tym, którym życie dało trochę mniej 
i poskąpiło możliwości doświadczania rodzinnej 
atmosfery, poczucia wsparcia, inspiracji i mo-

tywacji. W ramach wolontariatu pracowniczego 
na rzecz Domów Dziecka i Domów Opieki na 
terenie całej Polski, firma stara się poruszyć 
rozmaite obszary, które na tym etapie życia są 
dla najmłodszych najważniejsze. Zaczęło się 
od wykonywania drobnych prac remontowych 
w kilku placówkach w Polsce. Jednak szybko 
okazało się, że tym, czego dzieci potrzebują 
najbardziej jest czas i uwaga. Dlatego zmody-
fikowano założenia akcji tak, by zorganizować 
wspólne aktywności dla dzieci i pracowników 
firmy. Tak rozpoczęła się długofalowa współ-
praca z kilkunastoma placówkami w całym 
kraju. Pracownicy BI regularnie przyjeżdżają do 
dzieci, aby spędzić z nimi trochę czasu i jedno-
cześnie za każdym razem realizują nowe, opra-
cowane wraz z wychowawcami, akcje. Kluczem 
do sukcesu jest połączenie edukacji i zabawy. 
Organizowane są rozmaite formy aktywności 
sportowych – począwszy od popularnej gry w 
piłkę nożną, bieganie, poprzez hokeja na tra-
wie, po grę w badmintona. Frajda z tych zajęć 
jest oczywista, a dzięki aktywnemu spędzaniu 
czasu dzieci wyrabiają sobie zdrowe nawyki, 
uczą się zasad fair play oraz współpracy. Jed-
nymi z najciekawszych zajęć były warsztaty 
pierwszej pomocy, dopasowane do różnych 
grup wiekowych, podczas których dzieci po-
znawały sposoby radzenia sobie w sytuacjach 
zagrożenia oraz dowiadywały się jak udzielić 
pomocy. Niewątpliwym atutem była możliwość 
praktycznego przećwiczenia zdobytej wiedzy 
na specjalnych fantomach. Kolejnym przykła-
dem akcji były warsztaty kulinarne, które miały 
pokazać najmłodszym zdrową kuchnię i uświa-
domić im, że właściwe nawyki żywieniowe mają 
duży wpływ na zdrowie i jakość naszego życia, 
a przygotowanie zdrowych potraw nie jest ta-

kie trudne. Dzieci gotowały wraz z dorosłymi i 
na koniec wszyscy mieli okazję spróbować no-
wych smaków. Wszystkie te działania ujawniają 
nowe talenty, pozwalają maluchom uwierzyć w 
siebie, uczą ich nowych rzeczy i odkrywają w 
nich nowe pasje. Takiego wsparcia potrzebują 
przede wszystkim dzieci, którym brakuje rodzi-
ców i pochodzą z trudnych środowisk. To wła-
śnie im poczucie, że są zauważeni i ważni oraz 
możliwość nauki i poproszenia o radę, pomaga 
mierzyć się ze światem. 

Pomagać wielotorowo

Z racji profilu swojej działalności, BI chętnie 
angażuje się w projekty edukacyjne i społecz-
ne, propagujące profilaktykę prozdrowotną 
oraz budowanie prawidłowych nawyków. Fir-
ma stale współpracuje z wieloma fundacjami 
i stowarzyszeniami. Decyzje o udzieleniu po-
mocy konkretnej organizacji są zawsze dobrze 
przemyślane. Tu nie miejsca na przypadkowość. 
Wszystkie wnioski są szczegółowo omawiane 
na spotkaniach Komitetu ds. darowizn, który 
został powołany w Boehringer Ingelheim Polska 
w 2013 r. Od tego czasu BI podjęło współpracę 
m.in z Fundacją „Zdążyć z pomocą”, Fundacją 
„Słoneczko”, które realizują ogólnopolskie pro-
gramy pomocy chorym dzieciom oraz instytu-
cjami, wspierającymi dzieci z domów dziecka i 
innych placówek wychowawczych, jak np. „Fun-
dacja Eva” czy „SOS Wioski dziecięce”.

Wśród wszystkich działań charytatywnych, 
pracownicy wciąż znajdują czas, by pomagać 
nie tylko dzieciom, ale też osobom starszym i 
zwierzętom. Dlatego w ramach VTI Day pracow-
nicy odwiedzają domy seniorów, aby wraz z ich 
mieszkańcami spędzić dzień. Wspólnie grają, 
tańczą i uważnie słuchają historii pensjona-
riuszy. Wielką radość i satysfakcję sprawiają 

WRAŻLIWOŚĆ 
SPOŁECZNA 
SZYTA 
NA MIARĘ

pracownikom także wizyty w schroniskach dla 
zwierząt, gdzie opiekują się czworonogami, 
wyprowadzają je na spacery i przygotowują im 
budy na zimę. 

Nowe kierunki

Nie od dziś wiadomo, że pomoc potrzebna jest 
zawsze. Pomimo zaangażowania w wiele dzia-
łań, BI nigdy nie traci czujności. Gdy w 2010 r. 
Lubelszczyzna zmagała się ze skutkami po-
wodzi, w firmie od razu postanowiono włączyć 
się do akcji pomocy powodzianom. Gdy przed-
stawiciele Boehringer Ingelheim pojechali na 
miejsce ocenić, co jest najbardziej potrzebne, 
trafili do zespołu szkół w Wilkowie. Ta niewiel-
ka miejscowość, oddalona od dużych miast 
całkowicie zniknęła pod wodą. Duże wrażenie 
na przedstawicielach firmy zrobiła postawa 

dyrektora placówki, który zamiast załamywać 
ręce, miał wizję odbudowy zniszczonych miejsc 
i zmian potrzebnych szkole. Tak rozpoczęła się, 
trwająca do dziś, współpraca, dzięki której wy-
równywane są szanse uczniów szkoły na osią-
gnięcie lepszej przyszłości.  Pierwszym krokiem 
było ufundowanie tablic interaktywnych, które 
dzięki internetowi i nowoczesnym multimedial-
nych rozwiązaniom, pozwalają poznawać świat 
i być bliżej wydarzeń, także tych naukowych. 
Szkoła otrzymała wyposażenie do sali chemicz-
nej oraz sal językowych, a także dofinansowanie 
kursu tańca. Z czasem powstała też inicjatywa 
konkursu wiedzy przyrodniczo-chemiczno-ję-
zykowej dla uczniów 3. klas gimnazjum, które-
go laureaci odwiedzają siedzibę firmy, poznają 
jej pracowników i mogą znaleźć inspirację na 
dalszą drogę edukacji. Każdego roku uczniowie 
wyróżniający się na polu nauki, a znajdujący 
się w trudnej sytuacji materialnej, są włączani 
do programu stypendialnego. Wspólna wizja – 
pracowników rodzinnej firmy i dyrektora szkoły 
– zaowocowała wieloletnią współpracą, którą 
teraz już nawet można nazwać przyjaźnią. 

Sukces to odpowiedzialność

Od ponad 130 lat kluczowym elementem strate-
gii Boehringer Ingelheim jest wzajemny szacu-
nek, zaufanie, etyka w biznesie oraz uważność 
wobec innych. Zobowiązanie się do wsparcia to 
wielka odpowiedzialność. W BI nikt nie stawia 
na szybką pomoc. W firmie panuje przekonanie, 
że tylko dzięki długofalowemu zaangażowaniu i 
pomocy można realnie zmienić coś na lepsze. 
Nawet jeżeli nie ma sił i możliwości żeby pomóc 
wszystkim, to i tak z tych wszystkich działań 
wynika wiele korzyści. Uczą one empatii i zro-
zumienia, a także dają szansę na lepsze jutro. A 
jak wiadomo, kropla drąży skałę. 

B
oehringer Ingelheim (BI) to mię-
dzynarodowa firma farmaceutycz-
na. To też firma rodzinna, w której 
dużą wagę przywiązuje się do war-
tości pozabiznesowych. Szacunek, 
zaufanie i empatia pozwalają na 

co dzień realizować zawodowe wyzwania, a z 
drugiej strony motywują i inspirują do dzielenia 
się pomysłami i pasjami z innymi. Dlatego też 
jednym z fundamentów kultury organizacji są 
działania związane ze społeczną odpowiedzial-
nością biznesu. 

Pomagając, warto jasno określić cel, a nie strzelać na oślep. 
Firma Boehringer Ingelheim działa odpowiedzialnie, stara się 
docierać do konkretnych osób, poznać ich potrzeby, a potem 
skupia się na działaniach pozwalających znaleźć właściwe 
rozwiązania i wsparcie.
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 „Wykonując naszą pracę każdego dnia odkry-
wamy, jak ważna jest współpraca – odnosimy 
sukcesy, ponieważ możemy na sobie polegać. 
Dotyczy to również spraw większego forma-
tu – jako przedsiębiorstwo jesteśmy częścią 
społeczeństwa, dlatego też chcemy aktywnie 
uczestniczyć w  jego życiu wnosząc w  nie coś 
pozytywnego” mówi Tomasz Kroll, Region Ma-
nager GLS Poland.

Oto kilka przykładów: GLS Poland pomaga 
przede wszystkim robiąc to, co potrafi najlepiej. 
Od lat wspiera Fundację Anny Dymnej „Mimo 
wszystko” świadcząc bezpłatne usługi logi-
styczne. „Szybko, sprawnie i z radością, całko-
wicie za darmo przekazują wszelkiego rodzaju 
przesyłki z Fundacji do naszych podopiecznych. 
Są więc posłańcem i przekaźnikiem życzliwości, 
uśmiechu i dobra, które rozjaśniają życie” pod-
sumowuje współpracę Anna Dymna. Dodatkowo, 
GLS co roku sponsoruje Festiwal Zaczarowanej 
Piosenki, którego celem jest promocja uzdol-
nionych wokalnie osób niepełnosprawnych. 
We wrześniu GLS Poland zaangażował się 

Transparentność w zakresie odpowiedzialnego 
biznesu jest jednak nadal wyzwaniem dla biz-
nesu. Sytuacja ta powinna się zmienić w  cią-

w  projekt „Kultura na Widoku”, zwracający 
uwagę na problem naruszania praw autorskich 
w Internecie. Poprzez wsparcie tak ciekawej ini-
cjatywy firma udowadnia, że postępowanie fair 
play jest dla nich istotne. GLS Poland w trakcie 
trwania projektu dostarczył 8 tysięcy paczek 
z  plakatami do bibliotek, szkół oraz ośrodków 
kultury w  całej Polsce. A  od 2012 roku, Grupa 
GLS jako oficjalny partner logistyczny Europej-
skiej Akademii Filmowej zajmuje się transpor-
tem statuetek podczas  uroczystości wręczenia 

gu najbliższych dwóch lat, ponieważ w  2017 
r. wejdzie w  życie unijna dyrektywa 2014/05/
EU, która w samej Polsce zobowiąże blisko 300 
podmiotów, w  tym banków, funduszy inwe-
stycyjnych oraz dużych spółek giełdowych do 
ujawniania danych niefinansowych i  informacji 
na temat różnorodności. Polscy liderzy rapor-
towania niefinansowanego pytani o wynikające 
z tego korzyści podczas wrześniowej konferen-
cji „Skuteczne budowanie wartości spółek. Jak 
maksymalizować korzyści z  nadchodzących 
zmian prawa w  zakresie sprawozdawczości 
niefinansowej” zorganizowanej przez Deloitte 
wspólnie z Bankiem Światowym, Giełdą Papie-
rów Wartościowych oraz Ministerstwem Finan-
sów wskazywali na: 

Europejskich Nagród Filmowych, które w  tym 
roku odbędą się 10 grudnia we Wrocławiu.

W  ramach poszerzania horyzontów oraz pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych wszyscy 
pracownicy mogą korzystać z biblioteki prowa-
dzonej w strukturach organizacji. Jest ona wy-
posażona w specjalistyczną literaturę z zakresu 
sprzedaży, marketingu i psychologii, a jej księ-
gozbiór jest stale powiększany. 

Z drugiej strony firma poprzez promowanie wy-
darzeń sportowych zachęca pracowników do 
utrzymywania dobrej kondycji fizycznej.  W tym 
roku była sponsorem głównym Poland Busi-
ness Run, w którym udział wzięło prawie 17.000 
uczestników, tworzących 5-osobowe drużyny 
reprezentujące swoje miejsca pracy. Zebra-
ne środki z opłat startowych są przekazywane 
Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty” wspie-
rającej zakup protez dla osób po amputacjach 
kończyn. „Jest to wydarzenie mające na celu 
nie tylko pomoc potrzebującym, ale również 

•	 wzmocnienie transparentności, wiary-
godności i reputacji;

•	 zwiększenie możliwości uzyskania dofi-
nansowania od inwestorów;

•	 wzmocnienie relacji z  kluczowymi z  inte-
resariuszami;

•	 wzmocnienie strategicznego planowania 
i wewnętrznych systemów zarządzania;

•	 wzmocnienie systemów zarządzania, 
w tym również ryzykiem społecznym i śro-
dowiskowym.

„Polskie firmy na pewno mają skąd czerpać 
inspirację i doświadczenia w zakresie sprawoz-
dawczości niefinansowej. Pytanie, czy przekują 
to w szansę i tym samym, czy staną się przykła-

Przyjmując odpowiedzialność
GLS zaangażowany społecznie i ekologiczne

"SĄ POSŁAŃCEM 
I PRZEKAŹNIKIEM 
ŻYCZLIWOŚCI, 
UŚMIECHU I DOBRA, 
KTÓRE ROZJAŚNIAJĄ 
ŻYCIE" PODSUMOWUJE 
WSPÓŁPRACĘ 
ANNA DYMNA

w ogromnym stopniu wpływa na budowanie po-
czucia wspólnoty wśród pracowników” podkre-
śla Tomasz Kroll. Firma wspiera również spor-
towców m.in. Magdalenę Solich – mistrzynię 
świata w nurkowaniu swobodnym (freedivingu). 

W obszarze zaangażowania społecznego wyko-
rzystywana jest również sieć ParcelShop GLS. 
Tworzą ją punkty nadawania i  odbioru paczek 
w istniejących już sklepach, zakładach usługo-
wych lub biurach, które znajdują się na terenie 
całego kraju . Przez kilka miesięcy w tym roku, 
od każdej nadanej w  ParcelShopie paczki, fir-
ma przekazywała złotówkę na sfinansowanie 
potrzebnego wyposażenia dla schroniska dla 
zwierząt w Bydgoszczy. Podczas  ubiegłorocz-
nej edycji tej akcji, GLS Poland ufundował akwa-
rium dla podopiecznych Domu Dziecka w  Po-
znaniu. W ramach pomocy najmłodszym firma 
wspiera logistycznie również Fundację „We-
Girls” prowadzącą zbiórkę włosów w  salonach 
fryzjerskich, które są przeznaczane na peruki 
dla dzieci po chemioterapii oraz po operacjach.  

Ochrona środowiska stanowi kluczową kwe-
stię w GLS, a pracownicy firmy w całej Europie, 
każdego dnia, stosują jej zasady w  praktyce. 
W 2008 roku Grupa GLS uruchomiła inicjatywę 
ThinkGreen aby koordynować i  aktywnie pro-
mować różne działania wewnątrz całej swojej 
struktury. Celem programu jest odpowiedzialne 
wykorzystanie zasobów, zmniejszenie emisji 
oraz optymalizacja gospodarki odpadami.

Poprzez  działania z zakresu społecznej odpo-
wiedzialności biznesu GLS Poland dąży do po-
twierdzenia swojej niezawodności oraz poczu-
cia odpowiedzialności zarówno wobec swoich 
pracowników, jak i ogółu społeczeństwa.

dem nie tylko na arenie Europy Środkowej, ale 
i w całej Unii Europejskiej” – mówi Irena Pichola, 
Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównowa-
żonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej. 

A punktów do zdobycia przewagi konkurencyjnej 
jest kilka. Wg MIT Sloan Management Review, 
trendy globalne wskazują, że 75% zarządzają-
cych globalnymi funduszami inwestycyjnymi, 
podejmując decyzje inwestycyjne, uwzględ-
nia w  swoich analizach wyniki firm w  zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Tymczasem wiele 
firm wciąż nie ujawnia danych niefinansowych 
lub nie robi tego w sposób kompletny. 78% in-
westorów uważa, że poziom ujawniania danych 
niefinansowych jest niewystarczający, a  93% 
twierdzi, że dane ujawniane przez firmy są 
nieistotne i  niekonkretne. Jednocześnie 40% 
globalnych liderów raportowania za największą 
szansę 2017 r. wskazuje zdefiniowanie i  za-
prezentowanie wartości płynących ze zrów-
noważonego rozwoju. Firmy coraz częściej, 
również na rynku polskim, koncentrują się na 
zdefiniowaniu czynników, które z  perspektywy 
kapitałów finansowych i  niefinansowych wpły-
ną na wartość generowaną przez biznes teraz 
i  w  przyszłości. Większą odpowiedzialność za 
prowadzenie procesów raportowania podejmu-
ją zespoły z obszaru relacji inwestorskich, spra-
wozdawczości finansowej, strategii, czy audytu 
wewnętrznego, niż CSR, marketingu i  komu-
nikacji, HR czy środowiska. Odnosząc się do 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs), 
przedsiębiorstwa starają się lepiej zrozumieć 
swój wpływ i rolę w gospodarce. Niewątpliwie na 
sprawozdawczość niefinansową i  zintegrowa-
ną w najbliższych latach wpłynie również nowy 
standard GRI GSSB oraz zmiany regulacyjne, 
które kładą większy nacisk na prawa człowieka, 
łańcuch dostaw i przejrzystość podatkową.

Przez ostatnią dekadę nastąpił 
wzrost znaczenia zrównoważo-
nego rozwoju i odpowiedzialne-
go biznesu w strategiach i spra-
wozdawczości firm w regionie. 
Stanowią one istotny element 
zarządzania, budowy transpa-
rentności i wzmocnienia relacji 
z otoczeniem firm takich jak: 
PKN ORLEN, Grupa Lotos, Grupa 
KGHM, CEZ, MOL, Bank Zachodni 
WBK, Plzensky, Grupa Adamed.  

Zdjęcie z Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, 
Anna Dymna i Sławomir Chomicz, Division 
Operations Manager South, GLS Poland 
fot. Agnieszka Ożga-Woźnica.

Maria Ibisz 
Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

10 lat zrównoważonego rozwoju 
i raportowania CSR w Polsce i Europie Środkowej

W badaniu, które firma Deloitte prze-
prowadziła w  2016 r. na pięciu-
set największych firmach Europy 
Środkowej (Deloitte CE Top 500), 

ponad jedna piąta firm – 117 – zadeklarowała, 
że raportuje dane niefinansowe, co stanowi 8 
proc. wzrost w porównaniu do 2015 r. Najwięcej 
takich raportów jest przygotowywanych w Pol-
sce (30), Czechach (29) i na Węgrzech (13). Co 
ważne, większość z nich jest zgodna z najbar-
dziej znanymi międzynarodowymi wytycznymi 
raportowania niefinansowego GRI (50) oraz 
raportowania zintegrowanego IIRC (31). Naj-
częściej raporty niefinansowe publikują firmy 
z  branży energetycznej (36 proc.), dóbr kon-
sumpcyjnych i transportu (22 proc.) oraz wyro-
bów przemysłowych (22 proc.). 

Będąc jednym z wiodących 
dostawców usług kurierskich 
w Europie, GLS zdaje sobie 
sprawę z odpowiedzialności 
wynikającej z ich pozycji. Firma 
starannie wybiera te akcje 
charytatywne, które współgrają 
z misją firmy, zarówno lokalnie, 
jak i na poziomie krajowym. 



DODATEK PROMOCYJNY ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAW PRESS

7

Po pierwsze: społeczeństwo

Pod hasłem „W  trosce o  lepsze jutro” kryje 
się wiele akcji społecznych i  charytatywnych. 
W  najbliższym czasie Lidl po raz ósmy włączy 
się do zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Łącznie od początku zaangażowania sieci 
w pomoc dla WOŚP - klienci i pracownicy zebrali 
na rzecz tej fundacji aż 11 mln zł. Firma od lat 
była też obecna na Przystanku Woodstock – na 
Rockowej Wyspie powstał sklep i strefa Chillo-
ut. Lidl regularnie włącza się również do zbiórek 
żywności organizowanych przez Banki Żywno-
ści. Podczas tych akcji klienci mogą przekazać 
produkty spożywcze dla najbiedniejszych. 

Swoje produkty oraz pakiety regeneracyjne Lidl 
dostarczał też biegaczom maratonu Poznań 
2016, Półmaratonu w Poznaniu oraz Biegu Lwa 
w Tarnowie Podgórnym. A to tylko kilka przykła-
dów spośród wielu inicjatyw charytatywnych 
i lokalnych, w które włącza się ta sieć sklepów. 

Jednak te wszystkie działania nie miałyby racji 
bytu bez ludzi tworzących Lidla – pracowników 
i  dostawców. To oni wciąż pomagają podnosić 
standardy obsługi klienta i jakości produktów. 

Po drugie: pracownicy

Priorytetem firmy jest bycie fair wobec wszyst-
kich. Dlatego Lidl jasno komunikuje wysokości 
pensji, które oferuje, a  podczas podpisywania 
umowy, firma zobowiązuje się do podwyż-
ki. Jednak pieniądze to nie wszystko. Dlatego 
firma oferuje pracownikom bogate pakiety 
dodatkowe: wszyscy pracownicy mają zagwa-
rantowaną bezpłatną, prywatną opiekę me-
dyczną oraz ubezpieczenie na życie dla siebie 
oraz swojej rodziny na preferencyjnych warun-
kach, a  z  okazji wyjątkowych wydarzeń otrzy-
mują okolicznościowe paczki, bony i  wyprawki 
szkolne dla pierwszoklasistów. Sieć organizuje 
też akcje informacyjne, m.in. „Lidl na różowo”, 
w ramach którego firma zwraca uwagę na po-
trzebę profilaktyki raka piersi oraz zachęca 

swoich pracowników do zgłaszania się na ba-
dania profilaktyczne. Do maja 2017 r. wszyscy 
nasi pracownicy także przejdą szkolenie z  za-
kresu profilaktyki chorób kręgosłupa.

Po trzecie: asortyment

To, co nas otacza ma wpływ na jakość naszego 
życia. I Lidl hołduje tej zasadzie. Łączy dbałość 
o  to, by w ofercie sieci było jak najwięcej pro-
duktów wyróżnionych certyfikatami świadczą-
cymi o wysokich standardach społecznych oraz 
ochronie środowiska naturalnego – takimi jak: 
EU ORGANIC BIO LOGO (m.in. banany, jabłka, 
marchew, produkty mleczne marki Biotrend), 
Rainforest Alliance (np. wszystkie ananasy 
dostępne w sklepach sieci czy czekolada z mi-
gdałami marki Bellarom), UTZ (wiele produktów 
marek własnych Lidl zawierających kakao lub 
masę kakaową np. czekolady Fin Carre ) oraz 
MSC (produkty rybne).

Jednocześnie wie, że praca w  zakresie zrów-
noważonego rozwoju jest procesem długofalo-
wym, dlatego też podjęto decyzję o  wycofaniu 
ze sprzedaży jajek klatkowych do roku 2025. 
W  zamian sieć oferuje jajka z  wolnego chowu 
i  ekologiczne. Dodatkowo już teraz torby oraz 
opakowania papierowe pieczywa "Chrupiące 
z  pieca", jak i  wiele opakowań produktów ma 
certyfikat FSC potwierdzający pochodzenie 
surowca z  legalnych i zrównoważonych źródeł. 
Z drugiej strony sieć wspiera wzrost świadomo-
ści ekologicznej wśród swoich klientów, m.in. 
przez organizację akcji edukacyjnych. 

Zachęca też klientów do zmiany nawyków ży-
wieniowych i  dbałości o  jakość produktów. Na 
półkach sklepów Lidl pojawił się szereg zdrow-
szych alternatyw dla tradycyjnej kuchni. No-

wości szczególnie odpowiadają miłośnikom 
zdrowej kuchni, wegetarianom oraz rodzicom 
dokonującym wyboru produktów dla swoich 
dzieci. Wśród nowych propozycji można znaleźć 
dżemy owocowe 100% owoców, słodzone skon-
centrowanym sokiem jabłkowym czy wędliny 
bez glutenu, bez dodatku fosforanów, barwni-
ków, glutaminianu monosodowego z linii Pikok 
Pure. W sklepach można też kupić ryby pocho-
dzące z polskich łowisk oraz polskie wina z win-
nicy „Srebrna Góra”, a od 3 listopada w sieci do-
stępne są też jabłka grójeckie. To pierwsza duża 
sieć, która wprowadziła te owoce odznaczone 
znakiem „Chronione Oznaczenie Geograficzne”. 

Po czwarte: dostawcy

Współpraca z polskimi dostawcami produktów 
spożywczych jest dla Lidla priorytetowa. To 
właśnie sprzedaż artykułów spożywczych od 
producentów z  Polski stanowi ponad 70 proc. 
obrotu firmy.

Dlatego tak ważne są jasne i korzystne dla obu 
stron zasady kooperacji. Z jednej strony w skle-
pach znajdują się produkty wysokiej jakości 
– Lidl dba o  to, by produkty marek własnych 
pochodziły od uznanych i sprawdzonych produ-
centów, m.in., Food Care, SM Mlekpol, Polmlek, 
Grupa Mlekovita, Van Pur S.A. oraz renomowa-
nych regionalnych producentów, m.in. Średz-
ka Spółdzielnia Mleczarska Jana, OSM Koło, 
produkty te poddawane są rygorystycznym 
kontrolom jakości. Z  drugiej – przedsiębior-
stwa otrzymują gwarancję współpracy na dużą 
skalę, możliwość rozbudowania swoich usług 
oraz wsparcie w eksporcie do ponad 20 krajów. 
Dzięki czemu mogą rozwijać swoje przedsię-
wzięcia i  unowocześniać zakłady oraz tworzyć 
nowe miejsca pracy. W 2015 r. łączna wartość 

BIZNES 
Z ZYSKIEM 
DLA 
WSZYSTKICH

wyeksportowanych przez Lidl z  naszego kra-
ju produktów wyniosła 1,7 mld zł. Obie strony 
zobowiązują się też do przestrzegania etycz-
nych zasad postępowania (code of conduct) 
dotyczących m.in. uczciwego traktowania pra-
cowników, etycznego prowadzenia firmy oraz 
jasnego formułowania zakresu usług. 

Współpraca Lidla z polskimi producentami zo-
stała doceniona przez kapitułę konkursu Teraz 
Polska 2016. Wyróżniono kolejne produkty ma-
rek Pikok i Pilos. I  teraz na półkach sieci skle-
pów można znaleźć ponad 50 produktów marek 
własnych oznaczonych tym godłem.

Po piąte: ekologia

Jedno wynika z drugiego. Lidl dba o to, by pro-
dukty były przyjazne środowisku, a  także pod-
chodzi do ekologii w szerszej perspektywie. Jak 
odciążyć naszą planetę? Przede wszystkim 
generując mniej śmieci. Dlatego też przez cały 
rok Lidl przykłada dużą wagę do efektywnego 
gospodarowania odpadami. W tej sieci sklepów 
udaje się odzyskać niemal 100 proc. wszyst-
kich tworzyw sztucznych oraz papieru z  opa-
kowań zbiorczych. A  idea recyklingu dotyczy 
wszystkich pracowników zarówno w  sklepach, 
magazynach i  biurach. Tylko w  ubiegłym roku 
udało się zebrać 61 000 ton makulatury oraz 
3500 ton tworzyw sztucznych, a dzięki klientom 
w  2015 r. dodatkowo zebrano i  przetworzono 
ponad 16 ton baterii. 

Lidl szczyci się tym, że zauważa potrzeby i wy-
znacza nowe trendy. Stąd idea sklepu przyszło-
ści – przyjaznego środowisku i klientom.  Sklepy 
sieci wyposażone są w wiele proekologicznych 
rozwiązań, m.in. odzysk ciepła z  urządzeń 
chłodniczych, rekuperację, gruntowe pompy 
ciepła, oświetlenie LED oraz duże przeszklenia 
pozwalające na optymalizację wykorzystania 
światła dziennego. Ostatnio firma poszła o krok 
dalej. Sześćsetny sklep sieci w  Polsce, który 
powstał w  Poznaniu, wyposażono dodatkowo 
w ogniwa fotowoltaiczne pozwalające na pozy-
skanie prądu z energii słonecznej. Powstał też 
tu punkt ładowania samochodów elektrycznych 
i stacja rowerowa zintegrowana z infrastruktu-
rą miejską. Ta placówka, jako pierwszy budynek 
w  Polsce może się poszczycić certyfikatem 
BREEAM NEW CONSTRUCTION 2016, definiują-
cym standard najlepszych praktyk w  zakresie 
zrównoważonego projektowania, budowania 
i użytkowania budynków.

Lidl obserwuje trendy i  wyznacza nowe stan-
dardy. Zdaje sobie też sprawę, że w dzisiejszych 
czasach biznes to też odpowiedzialność. Za 
współpracowników, kontrahentów, klientów 
oraz otoczenie. 

Lidl chce dawać więcej niż to, co wynika 
z profilu działalności firmy. Dlatego od wielu 
lat wspiera działania związane ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu. 

W
  Lidlu wierzą, że odpowie-
dzialna firma może więcej. 
Może pomagać oraz ma 
realny wpływ na to, co się 
dzieje w  jej otoczeniu. Dla-
tego zrównoważony rozwój 

stanowi integralną część strategii firmy, a  od 
wielu lat w ramach idei „W trosce o  lepsze ju-
tro” Lidl aktywie działa charytatywnie, wspiera 
inicjatywy lokalne i globalne oraz dba o środo-
wisko. I stale udowadnia, że to nie tylko chwy-
tliwe hasło reklamowe. Wszystkie akcje, w które 
sieć jest zaangażowana opierają się na pięciu 
filarach. 
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Ciągły dialog i  współpraca między różnymi 
stronami to elementy niezbędne do osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju. Powszechne 
zrozumienie wyzwań stojących przed każdą 
z  grup interesariuszy może znacząco ułatwić 
stworzenie wspólnej narracji i  implementację.
Gdybym miał mówić o celach zrównoważonego 
rozwoju widzianych z perspektywy biznesowej, 
dla większości firm 17 punktów to zdecydowa-
nie zbyt wiele. W zależności od sektora, położe-
nia geograficznego, łańcucha wartości i strate-
gicznych priorytetów przedsiębiorstwa, każdy 
z SDGs będzie miał inne znaczenie. Każda firma 
musi więc określić i  nadać znaczenie celom, 
które są najbardziej istotne z punktu widzenia 
jej działalności, i skupić się na tych obszarach.

Wszyscy interesariusze mają swój udział 
w  osiągnięciu celów zrównoważonego rozwo-
ju. Musimy wspólnie pracować i budować silne 
partnerstwa, aby przyspieszyć tempo przejścia 
do zrównoważonej gospodarki. Stowarzyszenie 
WBCSD będzie nadal wykorzystywać świadome 
przywództwo i  potęgę współpracy, aby wspie-
rać wielostronny dialog będący środkiem do 
upowszechnienia zrównoważonych rozwiązań. 
Tylko wspólne wypracowywanie i  stosowanie 
rozwiązań i  norm oraz tworzenie ram polityki 
pozwoli osiągnąć wpływ na taką skalę, jaka jest 

pilnie potrzebna. 

Proszę przybliżyć nam dzia-
łania Światowej Komisji ds. 
Biznesu i  Zrównoważonego 
Rozwoju (ang. Global Com-
mission on Business and Su-
stainable Development; GCB-
SD) — jakie są jej cele i  plany? 
Czy potrzebujemy kolejnych or-
ganizacji, obok już działających 
ONZ, WBCSD itp.?

Światowa Komisja ds. Biznesu 
i Zrównoważonego Rozwoju mobili-
zuje kluczowe podmioty, aby dotrzeć 
do jak najszerszego kręgu odbiorców. 
Nawiązanie współpracy w ramach ini-
cjatywy ONZ Global Compact i  z  WBCSD oraz 
innymi kluczowymi organizacjami reprezento-
wanymi przez naszych komisarzy pokazuje, że 
różnego typu przedsięwzięcia stoją za jednym, 
istotnym dla biznesu wyzwaniem zrównoważo-
nego rozwoju. Ostateczny cel Komisji, jej wła-
ściwa misja, to zainicjowanie prowadzonego 
przez biznes ruchu na rzecz zrównoważone-
go rozwoju, który stanie się zarzewiem zmian 
gospodarczych i  społecznych. Planujemy więc 
opublikować serię artykułów i raport prezentu-
jący dobrze udokumentowany przypadek dzia-
łania biznesowego opartego o  zasady zrów-
noważonego rozwoju, które przyczyniło się do 
osiągnięcia SDGs zapisanych w Agendzie Zrów-
noważonego Rozwoju 2030. Nasza argumenta-
cja dotyczyć będzie takich kluczowych kwestii, 
jak finansowanie długoterminowe i  mieszane, 
innowacyjne modele biznesu, rola działalności 
gospodarczej w państwach słabych lub niesta-
bilnych, rola przedsiębiorstw w działaniach na 
rzecz równości płci, zaangażowanie biznesu 
i  administracji oraz nowa umowa społeczna 
miedzy rządem, przedsiębiorcami i społeczeń-
stwem. W  kolejnym kroku planujemy dotarcie 
z  tym pakietem informacji do jak najszer-
szej grupy odbiorców w  sektorze prywatnym, 
aby uzyskać efekt zmiany sposobu myślenia 
i  przejścia od tradycyjnego modelu działania 
biznesowego do postrzegania działalności go-
spodarczej jako katalizatora zmian na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Nie ulega wątpliwości, że realizacja SDGs wy-
maga nie tylko dobrej woli ze strony różnych 

podmiotów, ale także 
zaangażowania kapitału. 

Jakiego typu mechani-
zmy finansowe mogą być 

wykorzystywane do wspie-
rania SDGs i  w  jaki sposób 

GCBSD wnosi wkład w  wy-
pracowanie trwałego „mode-

lu biznesowego”?? 

Światowa Komisja ds. Biznesu 
i  Zrównoważonego Rozwoju bę-

dzie analizować szereg mecha-
nizmów wsparcia SDGs, takich jak 

finansowanie publiczno-prywatne, 
systemy podatkowe, innowacyjne 

źródła finansowania, a  także zarzą-
dzanie, przejrzystość i politykę zapew-

niające skuteczność mechanizmów dostarcza-
nia i zarządzania. W oparciu o nie oczekujemy 
wywiązania się szerokiej dyskusji o nowej umo-
wie społecznej miedzy sektorem prywatnym, 
administracją rządową i  społeczeństwem, 
mającej na celu stworzenie sprzyjających wa-
runków do kontynuowania zrównoważonego 
rozwoju i osiągnięcia SDGs. Dobre praktyki za-
warte w raporcie Komisji pomogą zilustrować, 
w jaki sposób MŚP mogą tworzyć innowacyjne 
modele biznesowe w  różnych sektorach, aby 
tworzyć wartość dla udziałowców i  przyczynić 
się do rozwoju gospodarek charakteryzujących 
się włączeniem społecznym. Należy zauwa-
żyć, że prace Komisji przypadają na okres ni-
skich stóp procentowych w  skali globalnej, co 
ułatwia sektorowi prywatnemu pozyskiwanie 
środków na finansowanie innowacji i wdrażanie 
celowych modeli biznesowych opartych o  idee 
zrównoważonego rozwoju. 

Podczas lektury udzielonych przez Pana wy-
wiadów zdumiał mnie entuzjazm z  jakim 
podchodzi Pan do wizji zrównoważonej przy-
szłości. Z  czego wynika ten optymizm i  jakie 
widzi Pan główne wyzwania na następnych 5 
lat w  zakresie promowania zrównoważonego 
rozwoju wśród liderów biznesu? 

W 2015 roku świat był świadkiem niewiarygod-
nego przyspieszenia w  zakresie zrównoważo-
nego rozwoju. Dwa długie procesy polityczne 
zostały zakończone sukcesem. We wrześniu 
cele zrównoważonego rozwoju zostały przyjęte 
przez światowych liderów. Podczas konferencji 

COP21 w  Paryżu przyjęte zostało historycz-
ne porozumienie paryskie, które nadało tem-
po i  kierunek działaniom na rzecz osiągnięcia 
SDGs. Po raz pierwszy świat przyjął komplek-
sową agendę na rzecz walki z  ubóstwem, 
wspierania pokoju, zrównoważonego wzrostu 
konsumpcji paliw i ochrony środowiska. Jest to 
początek procesu, którego nie da się powstrzy-
mać, prowadzącego do przejścia w  kierunku 
czystej i  dobrze prosperującej gospodarki bę-
dącej obietnicą dobrobytu dla wszystkich. Ale 
pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Żaden 
z SDGs nie zostanie osiągnięty, jeśli nie zostaną 
podjęte śmiałe działania na rzecz klimatu. Mu-
simy w  znaczący sposób przebudować nasze 
gospodarki i  społeczeństwa na całym świecie, 
aby w drugiej połowie obecnego stulecia ogra-
niczyć globalne ocieplenie do wartości poniżej 
2°C i  osiągnąć zerowy poziom emisji. Porozu-
mienie paryskie jest tylko pierwszym krokiem. 
Musimy być bardziej ambitni, stawiać sobie 
trudniejsze cele i  monitorować ich realizację 
w oparciu o jasne zasady. Wszyscy interesariu-
sze muszą wywiązywać się z  podjętych zobo-
wiązań i informować o osiąganych postępach.

Solidne i  stabilne ceny uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla w  połączeniu z  eliminacją 
dopłat do paliw kopalnych to także niezbędne 
warunki wstępne udanej transformacji. Pobie-
ranie opłat za emisję dwutlenku węgla może 
opierać się o szereg instrumentów zależących 
od specyfiki danego kraju i branży. Pomoże to 
wyzwolić potencjał innowacji w  zakresie tech-
nologii niskoemisyjnych oraz przyspieszyć 
tempo i  zakres inwestycji w  te technologie, 
a co za tym idzie zwiększyć możliwości wyboru 
w zakresie konsumpcji energii, oferując zachęty 
w wysokości bilionów dolarów przeznaczanych 
na inwestycje odporne na zmiany klimatu. Aby 
przygotować się na skalę wyzwań, przed jakimi 
stoimy, potrzebujemy więcej zaangażowanych 
przedsiębiorstw, które podejmują konkretne 
działania. Jak wspomniałem wcześniej, zrówno-
ważony rozwój musi stanowić integralną część 
strategii przedsiębiorstwa i  systemów zarzą-
dzania wydajnością. Wizja wydajności opartej 
na połączeniu gospodarczego i  społecznego 
oddziaływania przedsiębiorstwa z  jego wyni-
kiem finansowym będzie dla inwestorów wska-
zówką do lokowania zasobów i zachęci kolejne 
firmy do prowadzenia bardziej zrównoważonej 
działalności.

Cele zrównoważonego rozwoju (ang. 
Sustainable Development Goals – 
SDGs) są obecnie stałym elementem 
większości wielostronnych inicjatyw 

na całym świecie. Jednak dla postronnego 
obserwatora (konsumenta lub innego inte-
resariusza) cele te mogą wydawać się skom-
plikowane, a  ich wprowadzenie w  życie być 
przedsięwzięciem na granicy science fiction. 
W  jaki sposób możemy włączać możliwie 
największą liczbę interesariuszy w  realizację 
SDGs? Jakie są Pana doświadczenia doty-
czące tworzenia warunków do realizacji tego 
typu, ambitnych programów?

O realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju (ang. Sustainable Development 

Goals) rozmawiamy z Peterem Bakkerem 
Prezydentem Światowej Rady Biznesu na 

rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD)

Julia Patorska 
Senior Manager, Sustainability Consulting 
Central Europe, Deloitte

Gospodarka o  obiegu zamkniętym to nowa 
strategia rozwoju gospodarczego, która w du-
chu zasady zrównoważonego rozwoju jest kry-
tycznym podejściem do konsumpcyjnego stylu 
życia współczesnych społeczeństw, skutku-
jącego wyczerpywaniem się zasobów natu-

ralnych oraz ogromną ilością wytwarzanych 
odpadów. Idea gospodarki o  obiegu zamknię-
tym zakłada przejście od modelu linearnego 
opartego na schemacie „weź – wytwórz – wy-
rzuć” do modelu cyrkularnego, w  którym od-
pady - nie dość, że powstaje ich zacznie mniej 
- to przede wszystkim stają się ponownie su-
rowcem. Dzięki temu użyteczność produktów 
i materiałów znacznie się wydłuża. 

Wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamknię-
tym, dzięki redukcji wytwarzanych ilości odpa-
dów oraz lepszemu wykorzystaniu materiałów 
i surowców, pozytywnie wpłynie na środowisko. 
Co więcej będzie miało też– istotne znaczenie 
dla rozwoju biznesu. Szczególnie ważne są tu 
możliwości uniezależnienia rozwoju gospodar-
czego od dostaw materiałów pierwotnych, pobu-
dzenia innowacyjności, przyspieszenia wzrostu 
oraz stworzenia bardziej stabilnego rynku pracy.  
Należy podkreślić, że na poziomie wybranych 
przedsiębiorstw model gospodarki o obiegu za-

mkniętym jest już wdrożony. Pojawienie się no-
wych produktów i platform usług współużytko-
wanych pokazuje, że modele kreowania wartości 
w obiegu zamkniętym, bez konieczności naby-
wania dodatkowych aktywów, zadomowiają się 
w gospodarce. Państwa europejskie mogą czer-
pać przykład z  liderów takich jak Holandia czy 
Francja. Kraje te z  sukcesem porzuciły model 
gospodarczy oparty na zasadzie „weź – wytwórz 
- wyrzuć” i stworzyły strategie rozwoju w mode-
lu opartym o założenia gospodarki cyrkularnej. 
Wyzwaniem, które stoi przed państwami euro-
pejskimi oraz przedsiębiorcami, jest zwiększe-
nie skali podobnych działań tak, aby objęły cały 
system. Wymaga to zmiany świadomości we 
wszystkich obszarach funkcjonowania rynku.

Dokumentem, który ma prowadzić do realizacji 
polityki „Zero Waste” na terenie Unii Europej-
skiej (z ang. zero odpadów), jest pakiet „Circular 
Economy Package” przedstawiony przez Komi-
sję Europejską pod koniec 2015 r. Unia Europej-

Gospodarka o obiegu zamkniętym
nowy model gospodarczy UE?

ska, chcąc doprowadzić do jego urzeczywistnie-
nia, podejmuje działania, które mają skutecznie 
zainspirować państwa członkowskie do prze-
chodzenia na model cyrkularny. Obejmują one 
np. tworzenie zachęt do inwestycji w innowacje 
w  obszarze gospodarki o  obiegu zamkniętym 
poprzez zapewnienie pomocy finansowej w ra-
mach funduszy strukturalnych i  inwestycyj-
nych, tworzenie odpowiednich mechanizmów 
rynkowych oraz eliminowanie niedoskonałości 
rynku, które mogą zniechęcać przedsiębiorców. 
Doskonałym narzędziem mającym istotne prze-
łożenie na ograniczenie powstawania odpadów 
w procesie produkcyjnym, a także na zwiększe-
nie poziomów recyklingu i odzysku, jest zasada 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 
Poprzez zaproponowane regulacje w  pakiecie 
dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu za-
mkniętym mamy szansę wprowadzić te zasady 
także do Polski w taki sposób, aby realnie wpły-
wały na zmiany w  zakresie wykorzystania su-
rowców wtórnych.
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