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Warszawa 

Spo eczna odpowiedzialno  przedsi biorstw (CSR) w sferze 
agrobiznesu 

Corporate Social Responsibility (CSR) in area of agribusiness 

Synopsis. W Polsce koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility) jest nadal ma o popularna, 

zw aszcza w mikro, ma ych i rednich przedsi biorstwach z ró nych bran , w tym z bran y 

agrobiznesu. Celem artyku u jest przedstawienie podstawowych zagadnie  zwi zanych z relacj  etyki 

biznesu i spo ecznej odpowiedzialno ci oraz istoty tej koncepcji. W drugiej cz ci opracowania 

przedstawione zosta y przyk ady przedsi biorstw ze sfery agrobiznesu, które wdra aj  w swojej 

dzia alno ci zasady odpowiedzialnego biznesu. 

S owa kluczowe: spo eczna odpowiedzialno  biznesu (CSR), przedsi biorstwa, agrobiznes 

Abstract. In Poland, the concept of CSR (Corporate Social Responsibility) is still not very popular, 

especially in micro, small and medium sized enterprises from various industries, including the 

agribusiness industry. This article presents the basic issues related with the relationship between the 

business ethics and the corporate social responsibility as well as the essence of the concept. In the 

second part of the paper, examples are presented from the sphere of agri-business companies, which 

implement in their business the principles of CSR. 
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Wprowadzenie 

Wyniki wielu bada  wskazuj  na rosn ce znaczenie idei spo ecznej odpowiedzialno ci 

biznesu w spo ecze stwach zachodnich. W Polsce koncepcja CSR (Corporate Social 

Responsibility) jest nadal ma o popularna, zw aszcza w rodowiskach 

ma omiasteczkowych i wiejskich, a tak e w mikro, ma ych i rednich przedsi biorstwach z 

ró nych bran , w tym z bran y agrobiznesu. Jedynie du e korporacje, maj c do wiadczenie 

w podejmowaniu wielu zada   zwi zanych z ide  spo ecznej odpowiedzialno ci, próbuj  do 

Polski przenie  i wdro y  w swoich firmach, w sposób kompleksowy, zasady CSR. Inne 

przedsi biorstwa, zw aszcza te ma e i rednie, wiadome wagi w asnego wizerunku w 

przekazie spo ecznym,  usi uj  zabiega  o zaufanie w asnych pracowników oraz o to, by 
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by  pozytywnie postrzeganym przez otoczenie zewn trzne. Podejmuj  wi c pewne formy 

dzia a  z obszaru spo ecznej odpowiedzialno ci.  

Celem niniejszego artyku u jest: wskazanie na ró nice mi dzy etyk  biznesu a 

spo eczn  odpowiedzialno ci  przedsi biorstw, ukazanie za o e  idei spo ecznej 

odpowiedzialno ci oraz zobrazowanie sposobu podej cia do spo ecznej odpowiedzialno ci 

w przedsi biorstwach ze sfery agrobiznesu. W tym celu przeanalizowano ró ne dzia ania 

podejmowane przez przedsi biorstwa w zakresie spo ecznej odpowiedzialno ci, odnosz ce 

si  do pracowników, spo ecze stwa oraz rodowiska naturalnego. 

Etyka biznesu a spo eczna odpowiedzialno  

Wiele przedsi biorstw koncepcj  CSR uto samia z public relations (PR) lub 

sponsoringiem, tak e z podej ciem etycznym do prowadzonego biznesu. Z PR i filantropi  

idea CSR ma do  lu ny zwi zek, natomiast etyka stanowi jej fundament. Pocz tki 

wiadomo ci etycznej w dzia alno ci ekonomicznej cz owieka  si gaj  staro ytno ci. W 

pismach z tego okresu mo na bowiem odnale  teksty o dzia alno ci spo eczno-

ekonomicznej cz owieka, nierozerwalnie zwi zanej z kultur  i religi . Pe ne odniesienie do 

zasad etyki gospodarczej odnajdujemy w pracach filozofów staro ytnej Grecji i Rzymu. W 

pocz tkach chrze cija stwa i w redniowieczu zagadnienia etyczne sta y si  

pierwszoplanowe w dzia alno ci gospodarczej, odnoszono je do takich obszarów, jak 

w asno  prywatna, bogacenie si , wymian dóbr, cena i lichwa. Okres nowo ytny i 

wspó czesno  to narodziny nowoczesnych systemów ekonomicznych, gdzie zagadnienia 

etyczno-gospodarcze zacz y cz sto schodzi  na plan dalszy. W epoce nowo ytnej nawet 

niektórzy  ekonomi ci odrzucili obowi zek przestrzegania jakichkolwiek zasad moralnych 

w gospodarce, co zaowocowa o odchodzeniem od podstawowych warto ci i etyki. Byli te  

i tacy ekonomi ci, którzy zagadnienia ekonomiczne analizowali równie  z perspektywy 

etycznej, czego uwie czeniem by o stworzenie  w po owie XX wieku autonomicznej nauki 

„etyki biznesu” [Kietli ski 2005].  

W dzisiejszych czasach, gdy skala wp ywu biznesu na ycie ludzi i stan rodowiska 

naturalnego jest ogromna, kierowanie si  przez biznesmenów i mened erów tylko 

podstawowymi zasadami etycznymi, to za ma o. Mo na wi c dostrzec malej c   

popularno ci pogl dów Friedmana [Friedman 1997], który sprowadza  zasady 

post powania przedsi biorców do bezpo redniej gry, opartej na otwartej i wolnej 

konkurencji (nawet bez podst pów i oszustw), a której celem jest pomna anie zysku.  

Pogl dy wywodz ce si  z klasycznej ekonomii wraz z up ywem czasu zacz y coraz mniej 

przystawa  do obecnej rzeczywisto ci spo eczno-gospodarczej, gdy  rzeczywisto  ta 

odbiega znacznie od teoretycznego idea u doskonale konkurencyjnej gospodarki [Rybak 

2004].   

Pod koniec XIX wieku pojawi a si  (pocz tkowo w USA), idea spo ecznej 

odpowiedzialno ci, która w okresie Wielkiego Kryzysu zacz a zyskiwa  na popularno ci. 

By a ona w swej istocie sprzeczna z za o eniami „puryta skiej” etyki biznesu, uznawanej 

za g ówn  przyczyn  o ywienia kapitalizmu. Idea ta, w swym pierwotnym kszta cie, 

pot pi a sk onno  biznesmenów do bogacenia si , a wi c by a w opozycji do 

podstawowych za o e  gospodarki kapitalistycznej [Poliwoda-Pawlikowska 2009]. Jej 
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prekursor, A. Carnegie uwa a , i  przedsi biorstwo korzystaj c z dobrodziejstw 

spo ecze stwa, w którym funkcjonuje, powinno kierowa  si  zasad  dobroczynno ci i 

powierniczo ci [Rybak 2004], z tym, e dobroczynno  interpretowa  jako potrzeb  

szerzenia o wiaty, jako edukacj  spo ecze stwa. Wierny tym przekonaniom sam w asne 

rodki przeznacza  na ten cel. 

Obecnie koncepcja spo ecznikowskiej misji przedsi biorstw, wyst puj ca najcz ciej 

pod nazw  spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu. Skupia si  ona na budowaniu  nowej 

równowagi pomi dzy wymiarem ekonomicznym, ekologicznym i spo ecznym 

funkcjonowania przedsi biorstwa oraz rozwojem gospodarczym, który b dzie wspiera  

post p spo eczny i respektowa  konieczno  ochrony rodowiska, a polityka spo eczna 

wzmocni wyniki ekonomiczne, natomiast polityka ochrony rodowiska b dzie 

ekonomicznie efektywna [Gasparski i in. 2004]. Jej zwolennicy nie neguj c ju  znaczenia 

zysku dla rozwoju biznesu,  uwa aj   jednak, i    roli przedsi biorstw nie mo na 

sprowadzi  wy cznie do pomna ania dochodu.  

Ró nice pomi dzy etyk  biznesu a spo eczn  odpowiedzialno ci  biznesu opisa a 

Paliwoda-Matiola ska [2007], powo uj c si  na opracowanie Bolesty-Kuku ki. Wed ug niej 

etyka biznesu, która ma charakter kulturotwórczy, odnosi  si  g ównie do dzia a  

niemoralnych, nieetycznych i jest wynikiem ponadczasowych kanonów etycznych i 

religijnych. Koncepcja CSR, o charakterze procesowym, dotyczy dzia a  nie 

akceptowanych przez interesariuszy i jest wytworem procesu negocjacji z grupami 

interesariuszy. Podmiotem odpowiedzialno ci w koncepcji CSR jest przedsi biorstwo jako 

ca o , a nie tylko, jak w etyce biznesu, kadra kierownicza i inni pracownicy, przedmiotem 

za   stosunki spo eczne wewn trz przedsi biorstwa oraz pomi dzy przedsi biorstwem i 

jego otoczeniem zewn trznym. ród em norm w etyce biznesu  jest poczucie moralne 

decydentów, trudne do zmierzenia, a w CSR kalkulacja ró nych grup interesów, dzia ania 

spo ecznie odpowiedzialne, wymierne w postaci dokumentów, bilansów i podzia u warto ci 

dodanej. Szczególn  cech , odró niaj c  koncepcj  CSR od etyki biznesu jest sposób 

widzenia interesu ekonomicznego. Tradycyjne my lenie etyczne nawi zuje przede 

wszystkim do kategorii dobra i warto ci, a czasami odpowiedzialno ci narzuconej przez 

prawo. Korzy ci materialne dla tej refleksji s  zagadnieniem drugoplanowym i dlatego 

etyka w zasadzie nie poddaje ich dog bnej analizie. Natomiast w koncepcji spo ecznej 

odpowiedzialno ci biznesu interes ekonomiczny jest jej cz ci  sk adow  i stanowi 

podstaw  odpowiedzialno ci [Paliwoda-Matiola ska 2007].  

Zwolennicy ujmowania w koncepcji CSR równie  ekonomicznej odpowiedzialno ci 

uwa aj , e  jest ona fundamentalna, podobnie, jak egzystencjonalne potrzeby cz owieka. 

Pozosta e poziomy spo ecznej odpowiedzialno ci mog  powstawa  dopiero wtedy, kiedy 

przedsi biorstwo osi ga satysfakcjonuj cy zysk. Europejscy mened erowie poproszeni o 

opini  na temat zysku, wyrazili pogl d, i  jest on jednym z podstawowych celów 

przedsi biorstw, ale nie uznaj  go za jedyny powód prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. 

Zysk powinien by  rodkiem do osi gni cia czego  znacznie wa niejszego. Takie podej cie 

wynika z przekonania, e w a cicielami przedsi biorstwa s  równie  interesariusze, którzy 

podobnie jak przedsi biorcy maja prawo interesowa  si  jego przysz o ci  [Bloom i in. 

1996]. Chodzi jednak o to, by ten zysk nie by  kojarzony wy cznie z chciwo ci , która 

bywa powodem kryzysów finansowych, w tym ostatniego [Crace 2009]. Zdaniem Rybak, 

nie mo na te  zgodzi  si  z tez , i  maksymalizacja zysku w warunkach konkurencji 
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prowadzi automatycznie do post pu spo ecznego. Dzia alno  gospodarcza, nastawiona 

wy cznie na zysk, prowadzi bowiem „(…) do wielu negatywnych zjawisk ubocznych, w 

tym do degradacji rodowiska naturalnego, powstawania ró nych zagro e  na 

stanowiskach pracy, dyskryminacji ró nych grup przez stosowanie (…) okre lonej praktyki 

doboru, selekcji i promocji kadry oraz wielu innych zagro e  spo ecznych” [Rybak 2004].   

Istota spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu 

Na obecny kszta t koncepcji CSR mia y wp yw ró ne czynniki. W literaturze 

przedmiotu wymienia si  ró ne wydarzenia spo eczne i gospodarcze oraz ró ne konstrukcje 

my lowe, np.: zasady zawarte w opracowaniu Carnegie’ego „Ewolucja bogactwa”, 

odnosz ce si  do mi osierdzia i w odarstwa, teori  agencji i teori  nosicieli ryzyka (z ang. 

„stakeholders theory”) oraz koncepcj  zrównowa onego rozwoju, powsta  na prze omie 

lat 60. i 70. XX wieku.  

Kluczowym zagadnieniem w koncepcji CSR jest w pe ni wiadoma i dobrowolna (nie 

narzucona przez prawo) odpowiedzialno  za w asnych pracowników, ale te  pozosta ych 

interesariuszy3 oraz za rodowisko naturalne. Odniesienie do dobrowolno ci podejmowanych 

przez przedsi biorstwa dzia a  spo ecznych mo na odnale  w Zielonej Ksi dze opublikowanej 

przez Komisj  Europejsk  18 lipca 2001 roku. Z jej tre ci wynika, „(…) i  przedsi biorstwa 

dobrowolnie podejmuj  dzia ania na rzecz poprawy ycia interesariuszy (…). Czyni  tak, bo 

(…) s  coraz bardziej wiadome tego, e odpowiedzialne zachowanie prowadzi do stabilnego 

sukcesu ekonomicznego” [Green… 2001].  

Odpowiedzialno , która zajmuje kluczow  pozycj  w CSR, mo e mie  ró ne 

wymiary. Carroll zaproponowa  piramid  odpowiedzialno ci, która zawiera jej cztery 

rodzaje, tj. odpowiedzialno  [Carroll 2009]:  

 filantropijn  (programy wspieraj ce spo ecze stwo, kierunkuj ce dzia ania 

biznesu na rzecz spo eczno ci lokalnej, wolontariat),  

 etyczn  (unikanie niepo danych zachowa ,  etyczne przywództwo),  

 prawn  (przestrzeganie prawa na wszystkich polach dzia ania przedsi biorstwa),  

 zwi zan  z zyskowno ci  (maksymalizowanie dochodów, minimalizowanie 

kosztów).   

Ten ostatni rodzaj odpowiedzialno ci nawi zuje do przywo ywanych pogl dów 

Friedmana, który spo eczn  odpowiedzialno  przedsi biorstw widzi jedynie jako 

zwi kszanie zysków, g ównie dla akcjonariuszy.  

Obecnie najcz ciej przywo ywane definicje koncepcji CSR ogniskuj  wszystkie 

wymienione rodzaje odpowiedzialno ci, nawi zuj  bowiem do potrzeby przestrzegania w 

biznesie norm etycznych, moralnych i prawnych, ale wykraczaj  poza ramy, w sposób  

tradycyjnie pojmowanej, etyki i prawa. W literaturze przedmiotu mo na spotka  du o 

definicji tej koncepcji, jako e wiele instytucji mi dzynarodowych (np. Komisja 
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Europejska, wiatowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównowa onego Rozwoju) organizacji 

spo ecznych oraz teoretyków i praktyków biznesu podj o próby wyja nienia jej istoty, 

stosuj c  przy tym ró na argumentacje.  Poni ej przytoczone s  przyk ady definicji CSR: 

 odpowiedzialno  organizacji za wp yw jej decyzji i dzia a  na spo ecze stwo i 

rodowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowania, które przyczyniaj  si  do 

rozwoju, zdrowia i dobrobytu spo ecznego; podejmowane zobowi zania bior  pod 

uwag  oczekiwania interesariuszy, s  zgodne z maj cym zastosowanie prawem 

oraz mi dzynarodowymi normami post powania, a tak e s  zintegrowane z 

dzia aniami organizacji i praktykowane w relacjach z otoczeniem (standard ISO 

26000); 

 zobowi zanie biznesu do przyczyniania si  do zrównowa onego rozwoju 

ekonomicznego przez popraw  jako ci ycia pracowników wraz z ich rodzinami, 

jak równie  lokalnych spo eczno ci i spo ecze stwa jako ca o ci (World Business 

Council for Sustainable Development);  

 podej cie do zarz dzania oraz odpowied  na kwestie spo eczne, rodowiskowe i 

ekonomiczne oraz etyczne, a tak e na oczekiwania interesariuszy w tych 

kwestiach, w stopniu, w jakim biznes mo e na nie reagowa  (UNDP);  

 ca o  relacji przedsi biorstwa ze wszystkimi zainteresowanymi, tj. w a cicielami, 

pracownikami, klientami, dostawcami, inwestorami i innymi grupami 

spo ecznymi (Canadian Democracy and Corporate Accountability Commission). 

Definicje CSR ulega y pewnym modyfikacjom w zale no ci od nurtu rozwoju 

analizowanej koncepcji, z którego si  wywodz . Paliwoda-Matiola ska [2007], 

uwzgl dniaj c ca  ewolucj  poj cia CSR, wykorzystuj c przy tym ró na stanowiska i 

argumentacje, a zw aszcza za o enia teorii interesariuszy (podej cie integruj ce), 

zaproponowa a nast puj c  definicj  spo ecznej odpowiedzialno ci: „ Spo eczna 

odpowiedzialno  biznesu to efektywny proces zarz dzania przedsi biorstwem, który przez 

odpowiadanie na mo liwe do zidentyfikowania oczekiwania interesariuszy 

przedsi biorstwa przyczynia si  do wzrostu jego konkurencyjno ci, zapewniaj c mu 

stabilno  i trwa y rozwój, a jednocze nie kszta tuje korzystne warunki dla rozwoju 

ekonomicznego i spo ecznego, tworz c zarówno warto  spo eczn , jak i ekonomiczn ”.  

Zasady spo ecznej  odpowiedzialno ci biznesu, w odniesieniu do ró nych obszarów 

dzia alno ci przedsi biorstwa, zawarte s  w dokumentach, takich jak: Manifest z Davos, 

Okr g y Stó  z Caux, Globalne Zasady Sullivana, inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ 

z 1999 r., wytyczne OECD dla przedsi biorstw wielonarodowych.  

W pierwszym z tych dokumentów, który ma posta  kodeksu zawodowego 

skierowanego do kierownictwa przedsi biorstw, okre lono stosunek kadry kierowniczej do 

pracowników, klientów i spo ecze stwa. Zosta y w nim równie  zamieszczone podstawowe 

zasady CSR, takie jak humanizacja pracy, dzia ania podejmowane z my l  o 

zrównowa onym rozwoju,  równowa enie interesów interesariuszy [H bek 2010].  

Kolejny dokument, zawieraj cy mi dzy innymi zasady post powania w biznesie w 

odniesieniu do jego spo ecznej odpowiedzialno ci, przyj to na spotkaniu rodowisk 

gospodarczych z krajów Europy, a tak e USA i Japonii w 1994 roku w Caux. Spotkanie to  

nazwano Okr g ym Sto em. Na tym spotkaniu ustalono zasady post powania wobec 

poszczególnych grup interesariuszy. W my l przyj tych uzgodnie  przedsi biorstwa 
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zobowi zane s  do zapewnienia pracownikom godziwego wynagrodzenia i warunków 

pracy, oraz bezpiecze stwa przez eliminacj  wszelkich form dyskryminacji, pomoc w 

sytuacjach konfliktowych oraz rozwój zawodowy. W odniesieniu do klientów 

przedsi biorstwa s  zobowi zane oferowa  im produkty i us ugi najwy szej jako ci, 

bezpieczne, nie zagra aj ce rodowisku naturalnemu oraz uczciwie ich traktowa , nie 

naruszaj c  godno ci  i dobrowolno ci w podejmowaniu decyzji zakupowych. Natomiast w 

przypadku rodowiska lokalnego przedsi biorstwa maj  obowi zek szanowa  prawa 

cz owieka, dotowa  ró ne akcje charytatywne oraz programy edukacyjne i kulturowe, a 

tak e d y  do podniesienia poziomu ycia, zdrowia oraz bezpiecze stwa spo eczno ci, w 

rejonie, w którym prowadza swoj  dzia alno  [Adamczyk 2009].  

Dokument trzeci, to zestaw zasad L. Sullivana, ameryka skiego pastora, cz onka 

zarz du General Motors. Zasady te, kilkakrotnie uzupe niane, w obecnym kszta cie odnosz  

si  do potrzeby przestrzegania praw cz owieka, wolno ci zrzeszania si , zapewnienia 

bezpiecze stwa zdrowia i ycia oraz  promowania równych szans wobec pracowników bez 

wzgl du na ich p e , kolor skóry czy tez przekonania religijne, a tak e do przestrzegania 

prawa w dzia alno ci gospodarczej, do promocji zrównowa onego rozwoju i ochrony 

rodowiska [Nakonieczna 2006]. 

Sekretarz Generalny ONZ Kofie Annan w trakcie wiatowego Forum Ekonomicznego 

w Davos w 1999 r. og osi  inicjatyw  zwan  „Global Compact”. Inicjatywa ta w obecnym 

kszta cie to zestaw 10 zasad zaakceptowanych przez ponad 4300 przedsi biorstw z ca ego 

wiata, które zobowi za y si  do ich przestrzegania. Zasady te odnosz  si  do czterech 

obszarów dzia alno ci firm, tj. przestrzegania praw cz owieka, warunków pracy, ochrony 

rodowiska i walki z korupcj  [The Ten… 2011]. 

Kolejn  wa n  inicjatyw  s  wytyczne OECD dla Przedsi biorstw Wielonarodowych. 

Jest to zestaw norm i zasad , wytyczaj cych kierunek dzia ania przedsi biorstw, by by  on 

spo ecznie odpowiedzialny. Opracowane zosta y w 1976 r., a ich ostatnia nowelizacja mia a 

miejsce w 2000 r. Zasady te odnosz  si  g ównie do takich zagadnie , jak stosunki 

pomi dzy pracownikami i pracodawcami, prawa cz owieka, konkurencja, rodowisko, 

interesy konsumentów, udost pnienie informacji, walka z korupcj  oraz podatki [Bojar 

2003].   

Wspóln  cech  zaprezentowanych zasad jest odniesienie do spo ecznej 

odpowiedzialno ci i jej promocji oraz  dobrowolno  przyj cia przez przedsi biorstwo i jej 

przestrzegania.  Ró ni je sposób definiowania odpowiedzialno ci w ró nych obszarach oraz 

metoda ich rozpowszechniania i wdra ania.  

W Polsce zagadnienia spo ecznej odpowiedzialno ci najcz ciej odnoszone s  do  

takich obszarów, jak miejsce pracy, rynek, rodowisko naturalne, spo ecze stwo. W ramach 

powy szych obszarów opracowywane s  ró ne strategie, a tak e definiowane dobre 

praktyki CSR. 

Przedsi biorstwa ze sfery agrobiznesu wdra aj ce odpowiedzialny 
biznes (CSR); studium przypadku 

Pierwszym przyk adem jest przedsi biorstwo Coca-Cola HBC Polska oraz specjalnie 

przygotowany program rozwoju kadry niemened erskiej „GO UP – Ruszaj w gór ”. 
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Przedsi biorstwo stara si  osi ga  najwy sze cele i realizowa  swoj  strategi  przez 

dawanie pracownikom mo liwo ci rozwoju i samodoskonalenia wewn trz organizacji. „GO 

UP – Ruszaj w gór ” to program rozwoju skierowany do osób na stanowiskach 

niekierowniczych, z wysokim potencja em i aspiracjami do pe nienia w przysz o ci funkcji 

kierowniczych. Wy onieni w trzyetapowej rekrutacji pracownicy z ró nych dzia ów firmy 

przez rok rozwijaj  swoje umiej tno ci mened erskie, bior c udzia  w warsztatach oraz 

realizuj c zadania z zakresu zarz dzania. W latach 2009-2010 w tym projekcie 

zaanga owanych by o ponad 200 osób, zrealizowano 43 projekty, przeprowadzono 216 

godzin szkoleniowych oraz 2400 godzin lekcji z ró nych j zyków obcych, mia o miejsce 

400 miesi cznych spotka  z prze o onymi oraz mened erami HR (human relations) i 

mentorami. Program ten to szansa rozwoju, mo liwo  wypróbowania si  w zarz dzaniu, 

poznanie nowych technik i narz dzi przydatnych w pracy mened era, a tak e mo liwo  

wymiany do wiadcze  z innymi uczestnikami programu. Kolejny przyk ad to koncern 

Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland S.A. oraz polityka Zró nicowania i Otwarto ci 

wpisana w kodeks etyczny. Firma stara si  w ka dym pracowniku, jego stylu pracy, 

do wiadczeniach i umiej tno ciach, dostrzec warto  dodan  i przeku  w atut firmy. 

Praktycznym przyk adem realizacji zasady Zró nicowania i Otwarto ci jest program 

aktywizacji zawodowej kobiet w palarni kawy w Su aszewie. Podczas wdra anego tam 

programu optymalizacji procesów produkcyjnych kierownicy produkcji opracowali projekt 

aktywizacji zawodowej skierowany do kobiet pakuj cych kaw , które zosta y obj te 

systemem szkole . U podstaw tego pomys u by o za o enie, e kobiety, które do tej pory 

zazwyczaj pracowa y na najni szych stanowiskach produkcyjnych, powinny mie  szans  

rozwoju i awansu. W 2010 roku w projekcie wzi o udzia  28 osób, spo ród których 8 

awansowa o po zako czeniu programu [Raport… 2011]. 

Program spo eczny „Podziel si  posi kiem” jest realizowany przez firm  Danone od 

2003 roku. W ci gu 7 lat do dzieci trafi o ponad 10 milionów posi ków. Jedn  z form 

komunikacyjnych programu jest strona profilowa na Facebooku. Drugi etap kampanii w 

tym portalu spo eczno ciowym mia  na celu dalsze anga owanie osób popieraj cych akcj . 

Poprzez aplikacj  fani profilu mogli nagrodzi  lokalnych liderów projektów dotycz cych 

walki z niedo ywieniem i przekaza  im dodatkowe posi ki. U ytkownicy sami promowali 

aplikacj , wysy aj c zaproszenia do znajomych. Aplikacja umo liwi a bezpo rednie 

dotarcie do grupy ludzi, którzy swoj  aktywno ci  poparli dzia ania firmy Danone oraz 

chcieli w czy  si  w walk  z niedo ywieniem dzieci w Polsce. Obecno  w serwisie 

przyczyni a si  tak e do zwi kszenia wiadomo ci internautów na temat tego problemu 

oraz zach ci a ich do aktywnego wspierania programu. Profil na Facebooku jest ci gle 

rozwijany i aktualizowany. Kolejny przyk ad to stworzenie strony internetowej 

www.abcalkoholu.pl przez przedsi biorstwo Kompania Piwowarska w ramach promocji 

odpowiedzialnego spo ywania alkoholu. Celem strony jest edukacja konsumentów na 

temat zdrowotnych i spo ecznych aspektów spo ywania alkoholu. W portalu mo na odby  

interaktywn  podró  po organizmie wyja niaj c , w jaki sposób alkohol jest wch aniany i 

przetwarzany, przeczyta  o fizycznych aspektach kaca oraz najnowszych informacjach o 

wp ywie alkoholu na osoby cierpi ce na cukrzyc  lub kobiety w ci y. W pocz tkowym 

okresie dzia ania strona zanotowa a niemal 2 tysi ce unikalnych u ytkowników dziennie, a 

jej istnienie wysoko oceni o ponad 70% pracowników przedsi biorstwa. Dzi ki praktyce, 

przedsi biorstwo kontynuuje budowanie wizerunku odpowiedzialnego producenta 
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alkoholu, a osoby poszukuj ce informacji na temat jego wp ywu na organizm (g ównie 

konsumenci) maj  do nich atwy dost p. Kierowcy mog  obliczy  ilo  promili we krwi, 

rodzice dowiedzie  si , jak rozmawia  na temat alkoholu z dzie mi, kobiety pozna  wp yw 

alkoholu na ich cia o, a koneserzy piwa pozna  ró ne jego gatunki [Raport… 2011]. 

Ciekawym przyk adem jest projekt Akademia Zdrowego ywienia przedsi biorstwa 

PAMSO, producenta mi sa i w dlin. Powsta  on w wyniku obserwacji prowadzonych przez 

przedsi biorstwo na temat ywienia w grupie konsumentów. Wyniki wskaza y na bardzo 

ma  wiedz  na temat zdrowego od ywiania w ród konsumentów w ka dym wieku i 

niezale nie od grupy spo ecznej, a zw aszcza na niew a ciwe od ywianie dzieci i 

m odzie y. Akcja przeprowadzona zosta a w marcu 2010 roku. Zainteresowanie by o 

bardzo du e. Uczestników imprezy u wiadamiano, jak aktywnie sp dza  czas z dzie mi, a 

przy okazji ca e rodziny uczono podstaw komponowania zdrowej diety. Powszechne 

obecnie podej cie do nawyków ywieniowych przynosi destrukcyjne skutki dla organizmu, 

zw aszcza wtedy, gdy musi on przygotowa  si  do ch odnych, jesiennych dni. W akcj  

w czyli si  równie  pracownicy PAMSO, którzy podczas spotka  rozdawali wydrukowane 

specjalnie z tej okazji podarunki.  

Ciekaw  kampani  przeprowadzi o równie  przedsi biorstwo Partner Center Sp. z o.o. 

zajmuj ce si  importem i dystrybucj  win. W Polsce powszechnie amany jest zakaz 

sprzeda y alkoholu nieletnim, a dzieci w coraz m odszym wieku si gaj  po napoje 

alkoholowe. Kampania spo eczna „Trze wolaty” polega na bezpo rednim zaanga owaniu 

m odzie y w promowanie mody na niepicie alkoholu. W tym celu powsta  interaktywny 

portal www.trzezwolaty.pl, którego ide  jest stworzenie spo eczno ci nastolatków, którzy 

poprzez w asne teksty, filmy i zdj cia pokazuj , jak mo na atrakcyjnie sp dzi  czas bez 

alkoholu. Kampania prowadzona jest tak e w serwisach spo eczno ciowych, tak e na 

Facebooku, gdzie odbywaj  si  dyskusje i organizowane s  konkursy. Do aktywnego 

udzia u w niej zosta y zaproszone szko y, organizacje m odzie owe i spo eczne, 

organizatorzy imprez, wychowawcy i rodzice. Kr g zaanga owanych w ni  osób i 

instytucji powi ksza si  z tygodnia na tydzie  [Raport… 2011]. 

Ostatnie dwa przyk ady s  ci le powi zane z ochron  rodowiska naturalnego. 

Produkcja i sprzeda  piwa w Grupie ywiec wi e si  nie tylko ze zbytem produktu, ale 

tak e z odpowiedzialnym podej ciem do rodowiska naturalnego, w tym efektywnym 

gospodarowaniem odpadami produkcyjnymi. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom 

rodowiskowym wprowadzony zosta  w przedsi biorstwie program segregacji odpadów. W 

programie tym wzi li udzia  in ynierowie ochrony rodowiska, kierownicy dzia ów, 

pracownicy, dostawcy i podwykonawcy. Nowe rozwi zania doprowadzi y do zmniejszenia 

ilo ci wytworzonych odpadów oraz ograniczy y koszty ponoszone przez browar z tytu u ich 

sk adowania na wysypisku miejskim. Wprowadzenie programu segregacji pozwoli o na 

zmniejszenie liczby wytworzonych odpadów ze 117 ton w 2009 roku do 55 ton w 2010 

roku, a koszty sk adowania zmniejszy y si  o ponad 100%. Ostatni przyk ad to dzia ania 

przedsi biorstwa Kraft Foods Polska, których celem by o wsparcie finansowe ochrony Tatr 

w ramach kampanii „Milka. Razem dla Tatr”. We wspó pracy z Tatrza skim Parkiem 

Narodowym przedsi biorstwo wybra o 6 symboli Tatr: krokusa, Giewont, nied wiedzia, 

kozic , Morskie Oko i wistaka. Eksperci zidentyfikowali dla ka dego z symboli 

potencjalne zagro enia oraz zaproponowali szereg dzia a , które w przysz o ci pomog  te 

zagro enia zminimalizowa . Oprócz ekspertów akcj  wspiera  Urz d Miasta Zakopane jako 
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jej honorowy patron. Wspó praca z miastem obejmowa a dzia ania promuj ce akcj  na 

terenie Zakopanego oraz organizacj  wydarze , które pomog y w rozreklamowaniu 

przedsi wzi cia w ród lokalnej spo eczno ci i turystów. Kampanii towarzyszy y liczne 

dzia ania, których celem by y edukacja i zach cenie konsumentów do zaanga owania w 

akcj , do poznania problematyki tatrza skiej przyrody i udzia u w g osowaniu [Raport… 

2011]. 

Podsumowanie 

Podsumowuj c powy sze rozwa ania nale y stwierdzi , e spo eczna 

odpowiedzialno  powinna by  uwzgl dniana zarówno w dzia aniach wewn trz, jak i na 

zewn trz przedsi biorstwa, jako podstawa biznesu, a nie jako dodatkowe dzia ania i 

procedury etyczne podejmowane w wybranych obszarach i aktywno ciach organizacji. 

Kompleksowe dzia ania przedsi biorstw agrobiznesu odno nie pracowników, 

spo ecze stwa czy rodowiska naturalnego, posiadanie spójnego systemu warto ci, na 

których opieraj  si  wszystkie dzia ania przedsi biorstwa, to mo liwo  jego stabilnego i 

prawid owego funkcjonowania. Na pewno pozwoli to unikn  wielu zagro e  i kosztów 

b d cych skutkiem nieetycznych zachowa  i nieprawid owych decyzji, tym bardziej w tak 

wa nej bran y gospodarki, jak  jest agrobiznes. 

Spo eczna odpowiedzialno  biznesu zyskuje coraz bardziej na warto ci i powinna by  

obecna we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. Zasady etyczne danej organizacji 

powinny by  znane wszystkim pracownikom oraz stosowane ze wszystkimi 

interesariuszami, zw aszcza w bran y agrobiznesu. Pozwoli to na pewno prowadzi  

stabilny biznes, unika  nieporozumie  i podkre la  spójno  wszystkich prowadzonych 

przez przedsi biorstwo dzia a , co z kolei prze o y si  na zyski przedsi biorstwa. 
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