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I. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)



Biznes i społeczeństwo 

• XIX w. - rewolucja przemysłowa.

• Firmy działają we własnym środowisku (miejsce, społeczność)

• Początek myślenia o tym, że biznes powinien być „społecznie odpowiedzialny” biznesu to początek XX w. w Stanach 

Zjednoczonych.

• Termin ,,CSR” został użyty po raz pierwszy w 1940 r. przez Howarda Bowen’a.

• Podczas II wojny światowej firmy dzieliły się częścią swoich produktów bezpłatnie, bo „sytuacja wyższej konieczności”

• Podczas „zimnej wojny” idea CSR poprawiała wizerunek kapitalizmu, wciąż porównywanego z komunizmem  

• Rewolucja cyfrowa i globalna wymiana informacji zwiększyły świadomość konieczności zaangażowania biznesu w aktywność 

społeczną.



Jest to odpowiedzialność organizacji za swoje działania 

mające wpływ na społeczeństwo i środowiska.

Społeczna odpowiedzialność biznesu



• Kampanie społeczne – zmiana postaw i zachowań przy pomocy mediów jako nośnika przekazu.

• Marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing) – uwzględnienie w działalności firmy zarówno celów marketingowych jak i 

potrzeb społecznych.

• Programy etyczne dla pracowników – integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości.

• Raportowanie społeczne – obraz zarządzania i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej.

• Nadzór korporacyjny – koordynowanie zachowań różnych udziałowców, którzy współdziałają z kadrą zarządzającą.

• Eko-znakowanie i znakowanie społeczne – umieszczanie na opakowaniach lub etykietach dodatkowych informacji.

• Ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych przez optymalizację procesów.

• Inwestycje społecznie odpowiedzialne.

• Wolontariat pracowniczy.

Narzędzia CSR



• Małe firmy często mają lokalny rodowód, funkcjonują w miejscu, gdzie 

mieszkają ich właściciele i pracownicy, są więc blisko lokalnych spraw.

• Małe firmy angażują się (w różnych formach) w rozwiązywanie lokalnych 

problemów dotyczących chociażby edukacji, wspierania rynku pracy.

• Pomocy tej nie definiują jako CSR. 

CSR również dla MŚP!



CSR w Polsce w latach 1989-2019

• 180 najlepszych projektów

• 2 kategorie

• Gala finałowa w Ministerstwie 

Finansów

• Październik 2019



Eko-akcja ,,Zbieram i Wspieram”

• Polska Grupa Energetyczna

• Akcja polega na gromadzeniu m. in. małych elektrośmieci.

• Została zainaugurowana przez sekretariat misji zagranicznych księży sercanów w ramach projektu 

zbieramto.pl.

• Dochód z utylizacji elektroodpadów pomógł w budowie przedszkola dla kilkuletnich Filipińczyków –

ofiar tajfunu Sendong.

• Dzięki Eko-akcji wspólnie można uporządkować otoczenie z niepotrzebnych elektrośmieci i 

jednocześnie pomóc potrzebującym



• PGNIG

• To akcja edukacyjna, która ma na celu popularyzowanie wśród najmłodszych wiedzy z 

zakresu nauk ścisłych.

• Mobilne Centrum Nauki odwiedza wybrane szkoły podstawowe i gimnazjalne, 

znajdujące się w gminach poniżej 20-tysięcy mieszkańców.

• Studenci-wolontariusze ciekawymi pokazami, efektownymi eksperymentami i 

doświadczeniami, zaszczepiają w uczniach pasję do nauk ścisłych.

,,Energia nauki” 



Moje miejsce na Ziemi

• PKN Orlen i Fundacja Orlen

• To ogólnopolski konkurs, w którym niezależni eksperci oceniają inicjatywy, mające na celu rozwój 

lokalnych społeczności( I edycja odbyła się w 2018 roku). 

• Budżet konkursu w 2019 r. to 2,1 mln złotych. W ciągu dwóch edycji na wsparcie lokalnych 

inicjatyw przeznaczono łącznie 4 mln złotych, które trafiły do blisko 580 organizacji.

• Finalnie wnioski rozpatruje komisja programowa (przedstawiciele PKN Orlen i Fundacji Orlen). 

• Budżet Fundacji Orlen w 2018 r. to blisko 32,5 mln złotych. 24 mln złotych pochodziły z darowizn 

PKN Orlen. 



Klasa patronacka w Ostrołęce

• Grupa Energa.

• Celem projektu jest rozwój szkolnictwa zawodowego dla branży energetycznej, zniwelowanie luki pokoleniowej i 

kompetencyjnej oraz wdrażanie dobrych praktyk.

• Projekt jest realizowany przez spółkę Energa Elektrownie Ostrołęka (z Grupy Energa) + Miasto Ostrołęka.

• W 2017 r. spółka objęła opieką oddział szkolny w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3, uczący do zawodu 

energetyka, dostarcza pomocy naukowych i narzędzi do pracowni zajęć praktycznych, organizuje wyjazdy dla 

uczniów szkoły do elektrociepłowni i zakładów energetycznych Grupy Energa znajdujących się w innych miastach.

• W 2019 roku w klasie I o profilu Technik Energetyk kształci się 20 uczniów, a w klasie II – 21 uczniów. 



• Grupa Veolia i Fundacja Veolia

• Program wyposaża samorządy i mieszkańców w wiedzę i narzędzia umożliwiające lepszą współpracę z biznesem aby 

hamować zmiany klimatu i przygotowywać się na ich konsekwencje.

• W prowadzeniu dialogu społecznego wykorzystywane są metody konsultacji społecznych oparte na grywalizacji i 

niestandardowych narzędziach. Pozwala to w efektywny sposób jednocześnie edukować i zbierać informację zwrotną. 

• Program pomaga wypracowywać są rozwiązania lokalnych problemów związanych ze środowiskiem. 

• W 2019 roku program realizowany był w Zamościu i Słupcy. 

• Dla każdego z nich, powstały cztery foresight’y (scenariusze przyszłości), przedstawiające możliwe opcje rozwoju 

miasta w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Miejskie Klimaty



II. biznes społeczny (social business)



Ja połączyć „business” i „social”?

Czy biznes może być także społeczny?

Czy podmioty III sektora (organizacje pozarządowe) mogą również myśleć 

biznesowo?

Jaki jest cel działalności biznesowej/społecznej?

Czy działalność społecznie użyteczna może jednocześnie generować zysk?

Czy biznes może być nakierowany na realizację także celów społecznych?



Mohammad Yunus

• Urodzony w Bangladeszu (1940). 

• Studiował na Uniwersytecie w Dhaka, doktorat ukończył w USA - Fulbright (1971)

• Wrócił do Bangladeszu, zaczął wykładać ekonomię (1974).

• Wymyślił mikrokredyt (1976).

• Założył „Bank Grameen” (1983).

• Opracował koncepcję biznesu społecznego.

• Otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla (2006).



• Zmniejszenie skali ubóstwa poprzez mikrokredyty.

• Upodmiotowienie roli kobiet („Phone Ladies”). 

• Zwiększenie łączności między ludźmi - telefony komórkowe (Grameen Telecom). 

• Skuteczna walka z malarią (BASF-Grammeen Social Business). 

• Teraz: walka z COVID i kampania na rzecz tego, aby szczepionka (jak już zostanie 

wynaleziona) trafiła także do krajów biednych.

Osiągnięcia Mohammada Yunusa



• Cele: firma założona i zaprojektowana w celu rozwiązywania problemów społecznych.

• Zasady finansowe: spółka bez strat i dywidend, która prowadzi samowystarczalną finansowo działalność gospodarczą pomagając 

rozwiązywać problemy społeczne.

• Zyski są ponownie inwestowane w działalność firmy (lub wykorzystywane do zakładania innych przedsiębiorstw społecznych) w celu 

zwiększenia wpływu na społeczeństwo,

• W przeciwieństwie do biznesu – celem nie jest maksymalizacja zysków.

• W przeciwieństwie do organizacji non-profit:

• Przetrwanie i funkcjonowanie IT nie zależy od darowizn ani dotacji prywatnych lub publicznych, ponieważ jest samowystarczalna.

• Zgromadzone fundusze nie są wydawane, ale są inwestowane w celu zwiększenia i usprawnienia działalności przedsiębiorstwa w czasie 

nieokreślonym.

Społeczny model biznesu według Yunusa



Zdaniem Mahammada Yunusa

,,Dolar na cele charytatywne ma tylko jedno 

życie; dolara na biznes społeczny można 

wielokrotnie inwestować.”



Definicja Unii Europejskiej



Fundamentalne kryteria (UE)

 Organizacja musi prowadzić działalność gospodarczą: oznacza to, że musi angażować się w ciągłą 

działalność w zakresie produkcji i/lub wymiany towarów i/lub usług.

 Musi dążyć do wyraźnego i podstawowego celu społecznego: cel społeczny to taki, który przynosi 

korzyści społeczeństwu.

 Musi mieć ograniczenia w podziale zysków i/lub aktywów: celem takich ograniczeń jest nadanie 

priorytetu celowi społecznemu nad osiąganiem zysku.

 Musi być niezależny, tj. niezależność organizacyjna od państwa i innych tradycyjnych organizacji 

nastawionych na zysk.

 Musi charakteryzować się zarządzaniem integrującym, tj. charakteryzującym się partycypacyjnymi i

/ lub demokratycznymi procesami podejmowania decyzji.



Biznes vs. społeczny biznes

• Biznes:

• nakierowanie na zysk,

• główny cel – maksymalizacja 

zysków,

• zysk trafia do właściciela.

• Społeczny biznes:,

• główny cel 

• nakierowanie na 

społeczeństwo– rozwiązywanie 

problemów społecznych,

• zysk trafia do przedsiębiorstwa.



• Senegal

• Inicjatywa Sénérgie - przedsiębiorstwo społeczne, którego celem jest poprawa 

dostępu do energii elektrycznej poprzez sprzedaż zestawów solarnych.

• 5 milionów ludzi nie ma dostępu do energii elektrycznej, głównie na obszarach 

wiejskich.

• Przedsiębiorstwo nie jest jeszcze rentowne. Zapewnia dobrą obsługę i buduje 

zaufanie do energii słonecznej.

Społeczny biznes w sektorze energetycznym



• USA: Tradycja lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw energetycznych, zarówno publicznych, jak i spółdzielczych. 

Pojedyncze ostatnie przypadki dotyczące rozproszonej własności w sektorze energii słonecznej i wiatrowej.

• Niemcy: Ogromny wzrost spółdzielni i innych form zbiorowych struktur własności w latach 2000–2013. Tendencje w 

kierunku remunicypalizacji odwracające poprzednie prywatyzacje. Wioski bioenergetyczne jako wiejska forma 

współpracy.

• Włochy: rodzące się inicjatywy lokalne, często związane z działalnością gmin lub istniejące inicjatywy społeczeństwa 

obywatelskiego.

• Holandia: Lokalne inicjatywy na małą skalę, często oparte na ruchach społecznych.

• Hiszpania: Mała dynamika energetyczna społeczności, Somenergia jako wyjątek.

Rozwój w społecznym sektorze 

energetycznym według państw



III. Trendy w świecie ,,nowej normalności”

Inspiracje dla społecznego biznesu i 

projektów CSR.



• Technologia a człowiek – neohumanizm.

• Praca a życie prywatne.

• Wypłaszczanie struktur zarządzania

• Praca hybrydowa (off-line i on-line).

• Zmiany w przestrzeni - w pracy i domu.

• Bezpieczeństwo cybernetyczne.

Biznes



• 17 celów zrównoważonego rozwoju NZ.

• Porozumienie Paryskie i Europejski Zielony Ład w tym projekty OZE.

• Migracje międzynarodowe.

• Digitalizacja i sztuczna inteligencja.

Społeczeństwo i sfera publiczna



• Styl hybrydowy („doktryna Ateny”). 

• Elastyczność w świecie VUCA. 

• Liderzy biznesowi z empatią.  

• Społeczni/publiczni liderzy z 

umiejętnościami biznesowymi.

• Kobiety!

Przywódzctwo
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