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Co to znaczy społeczna
odpowiedzialność biznesu?
Jesteśmy odpowiedzialni. O co chodzi z tą społeczną odpowiedzialnością? Czy robimy coś nie tak?
Dziś zaczynamy postrzegać przedsiębiorstwa nie tylko jako organizacje generujące zyski (albo straty), ale też takie, które w znaczący sposób wpływają na otoczenie oraz na to, jak nam się żyje.
Sprawdźmy zatem, jak nasze przedsiębiorstwa wpływają na otaczające nas środowisko oraz na
ludzi, którzy w nich pracują, na kooperantów, a także na ludzi, którzy są wokół nas – na wieś,
w której jest usytuowana nasza fabryka – na to, jak jesteśmy zaangażowani w lokalne społeczności.

S

połeczna odpowiedzialność biznesu to takie działanie,
które bierze pod uwagę wpływ swojej działalności na
środowisko i człowieka.

Dyrektywa wprowadza dla jednostki zainteresowania
publicznego wymóg ujawniania w sprawozdaniu z działalności minimum istotnych informacji dotyczących:
❙❙ kwestii środowiskowych,
❙❙ spraw społecznych i pracowniczych,
❙❙ poszanowania praw człowieka,
❙❙ przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.
Ujawnienia będą mieć formę m.in. opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych. Umożliwi to
również raportowanie według wybranych przez spółki zasad (własnych, krajowych, unijnych lub międzynarodowych).
Wprowadzenie nowych ujawnień w zakresie
różnorodności:
1. Obowiązkiem są objęte duże spółki giełdowe, tj. spełniające dwa z trzech poniższych kryteriów:
❙❙ liczba pracowników powyżej 250,
❙❙ suma bilansowa powyżej 20 mln EUR,
❙❙ obroty netto powyżej 40 mln EUR.
2. W odniesieniu do dużych spółek giełdowych nowe przepisy nakładają wymóg ujawniania:
❙❙ w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (które jest elementem sprawozdania z działalności)
– informacji na temat stosowanej przez spółkę polityki
różnorodności składu jej organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych (odnośnie takich aspektów,
jak np.: wiek, płeć, pochodzenie geograficzne, wykształcenie i doświadczenie zawodowe),
❙❙ celów tej polityki,
❙❙ sposobu jej realizacji oraz rezultatów w danym okresie
sprawozdawczym.

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY

Parlament Europejski podkreślił znaczenie ujawniania
przez przedsiębiorstwa informacji na temat zrównoważonego rozwoju, takich jak informacje dotyczące czynników
społecznych i środowiskowych, z myślą o określeniu zagrożeń
dla zrównoważonego rozwoju oraz zwiększeniu zaufania
inwestorów i konsumentów. Istotnie, ujawnienie informacji
niefinansowych ma podstawowe znaczenie dla zarządzania
przemianą w kierunku zrównoważonej gospodarki światowej poprzez połączenie długoterminowej rentowności ze
sprawiedliwością społeczną i ochroną środowiska. Fragment
z Dyrektywy 2014/95/UE
Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy
o rachunkowości, która zawiera postanowienia odnoszące się do implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r., dotyczącej ujawniania danych niefinansowych i informacji
dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki
oraz grupy.
W Polsce nowym obowiązkiem sprawozdawczym zostało objętych około 300 przedsiębiorstw. Obowiązkiem
tym objęte są te duże jednostki zainteresowania publicznego (JZP), które spełnią łącznie następujące kryteria:
średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz suma
bilansowa powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej
40 mln EUR.
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WIDOK 1.

JAK PROWADZIĆ RAPORTOWANIE? GDZIE ZNALEŹĆ
WYTYCZNE, INSPIRACJE?

2. P rzedstawienie kultury podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie przez kluczowe kierownictwo. Jak decyzje
wpływają na ekonomię, środowisko i społeczność? Wyjaśnienie, czy układane plany przedsiębiorstwa (krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe) biorą pod
uwagę wpływ na ekonomię, środowisko i społeczność?
3. Przedstawienie, jak zdefiniowano wartości, które reprezentuje przedsiębiorstwo. Jak standardy, normy zostały
zdefiniowane i jak je wdrożono? Jaka jest odpowiedzialność kluczowego kierownictwa za skuteczne wdrażanie
wyznaczonych standardów i norm?
4. Przedstawienie, jak zbierane są uwagi dotyczące nieetycznego zachowania się? Czy są zbierane anonimowo?
Czy pracownicy są zadowoleni z wypracowanego mechanizmu zgłaszania uwag, pomysłów?
5. Przedstawienie, jaka jest rola kluczowego kierownictwa
w wyznaczaniu celów, wartości, strategii w przedsiębiorstwie? Jak delegowane są zadania związane z ekonomią,
wpływem na środowisko i społeczność? Jak wygląda
ścieżka raportowania? Czy w podejmowaniu decyzji brana jest pod uwagę każda strona (różni interesariusze)?
6. Przedstawienie, czy i jak są zarządzane zagadnienia, które są konfliktem interesów?
7. Przedstawienie, jaki jest sposób oceniania kluczowego
kierownictwa w kontekście zagadnień ekonomicznych,
wpływu na środowisko i społeczność.
8. Przedstawienie, jaka jest polityka wynagrodzeń. Czy terminowo są wypłacane wynagrodzenia? Jak system motywacyjny jest skorelowany z zagadnieniami związanymi
z ekonomią przedsiębiorstwa, wpływem na środowisko
i społeczność?
9. Przedstawienie, jak jest zbierana opinia wszystkich
interesariuszy (klientów, kooperantów, pracowników,
lokalnej społeczności itd.).

Są już wypracowane standardy, wytyczne:
1. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.
2. Norma ISO 26000.
3. Norma SA8000.
4. Standardy serii AA1000.
5. Norma ISO 14001.
6. GRI G4 – Global Reporting Initiative (GRI).
7. 10 zasad ONZ Global Compact.
8. Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka.
9. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy.
10. Strategia Komisji Europejskiej dotycząca CSR.
11. Dyrektywa 2014/95/UE.
Najbardziej popularne wytyczne w zakresie raportowania społecznego to GRI G4 – Global Reporting Initiative (GRI).
Jest to standard z zakresu sprawozdawczości, który zawiera
ogólne zasady raportowania oraz szczegółowe zalecenia co
do zawartości raportu. Najnowszy standard oznaczony jest
symbolem GRI G.4. Widok 1 pokazuje przykład wytycznych.
Oto przykładowe elementy raportowania:
1. Przedstawienie zakresu działania przedsiębiorstwa,
które wskaże jego interesariuszom (pracownikom,
klientom, społeczności lokalnej, kooperantom itd.), jaki
ma ono wpływ na ekonomię, środowisko i społeczność.
Będą to przykładowo: Czy oferowane produkty/usługi
są krytykowane przez społeczność i dlaczego? Czy i na
których rynkach dystrybucja produktu jest zakazana?
Jaka liczba pracowników jest zatrudniona na stały etat
i jaki jest to udział w całkowitej liczbie zatrudnianych
pracowników? Jakich zmian przedsiębiorstwo ostatnio
dokonało, które miały znaczący wpływ na ekonomię,
środowisko i społeczność?
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WAŻNE

PROJEKTY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
BIZNESU (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie jest jednorazowa
akcja, ale przemyślana działalność całego przedsiębiorstwa.
To strategia oparta na solidnych ekonomicznych podstawach, z uwzględnieniem tego, jak działanie przedsiębiorstwa wpływa na otoczenie, na społeczność pracowników
i na społeczność lokalną.

Już od paru lat widzimy, jak początkowo skromny impuls
przedsiębiorstw do inwestowania w projekty podkreślające
społeczną odpowiedzialność przeradzał się w powszechne,
przemyślane i bardzo ciekawe projekty. Wiele przedsiębiorstw już dziś – nawet bez obowiązku wynikającego z wymienionej Dyrektywy – prowadzi projekty we wszystkich
obszarach działania.
Przemyślane i mądrze spożytkowane zasoby przedsiębiorstwa przyczyniły się do powstania wielu wspaniałych
inicjatyw, takich jak: Spółdzielnia Socjalna Dalba, Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie, 3P – Polution
Prevention Pays – program 3M.
Warto też wspomnieć o programach prowadzonych
przez przedsiębiorstwa (tylko przykłady): ArcelorMittal,
Astor, Lotos, Roche Polska, Medicover, Provident Polska, Velux, Budimex. Zaobserwowano, że te firmy, które prowadzą
politykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa,
uzyskują wyższe noty u inwestorów.
Na które elementy warto zwracać uwagę przy podejmowaniu się realizacji projektów społecznie odpowiedzialnych?
Przede wszystkim na to:
1. Czy są elementem strategii przedsiębiorstwa? Czy naturalnie się łączą?
2. Czy mamy odpowiednie zasoby, by je realizować? Czy
mamy zasoby finansowe i kompetencje, by je wdrożyć
i dalej prowadzić?
3. Czy zaproponowane projekty w konkretny sposób oferują
rozwiązania dla przedsiębiorstwa i dla społeczności? Czy
pozytywnie wpływają na środowisko?
4. Czy w projekty umiemy zaangażować wszystkich ważnych
interesariuszy? Czy angażujemy pracowników, kooperantów, lokalne społeczności?

CZY TO SIĘ OPŁACA?

Kontrahenci wybierają takich przedsiębiorców, którzy
w sposób stabilny prowadzą swoje przedsiębiorstwa, z poszanowaniem pracowników oraz interesów społeczeństwa.
Pracownicy wybierają takich pracodawców, którzy szanują
ich zdanie i doceniają, dają szansę na udział w innowacyjnych projektach. Klienci wybierają takich dostawców, którzy
oferują produkty wytworzone z poszanowaniem środowiska i którzy właściwie wynagradzają pracowników.
Jeszcze nie wszyscy... ale już widać zmiany na rynku.
Krytyka niskiego opłacania pracowników w branży modowej
w Bangladeszu przyczyniła się do zmiany podejścia firm. Dziś
pracodawca, by zatrudnić dobrego pracownika, może zaoferować mu uczestnictwo właśnie w takich ciekawych projektach.
Opinia publiczna, opinia klientów stała się bardzo ważnym elementem środowiska biznesowego. Klienci są świadomi swoich
praw, potrafią porównywać produkty, szybko wymieniają się
informacjami, szybko organizują się w grupy konsumencie, opiniotwórcze. Dziś nie można już omijać opinii klienta, bo klient
ominie nasze przedsiębiorstwo. Konkurencja jest olbrzymia.
Żyjemy wszyscy na jednej planecie i czas o nią zadbać.
Stanisław Lem opisuje w jednej ze swoich powieści świat,
w którym nie trzeba pracować, a wybiera się formy rozrywki. Oby udało nam się tak poukładać nasze biznesowe życie,
by optymalnie realizować zadania i mieć czas i dla siebie,
i dla rodziny, i dla innych. Warto zacząć od dziś realizować
projekty odpowiedzialne społecznie!
n

REKLAMA

NIGDY NIE BYŁ TAK ŁATWY JAK TERAZ!
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