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Przedsiębiorstwo
Podmiot gospodarczy prowadzący na
własny rachunek działalność produkcyjną
lub usługową w celu osiągnięcia
określonych korzyści.

według M. Nasiłowskiego
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Przedsiębiorstwo
Zatrudnia ono różnorodne czynniki produkcji
(pracę, kapitał, ziemię) w celu wytwarzania
określonych dóbr lub świadczenia
określonych usług, które sprzedaje na
rynku innym przedsiębiorstwom,
gospodarstwom domowym bądź władzy
centralnej lub władzy lokalnej.

według M. Nasiłowskiego

Cel działalności gospodarczej

ZYSK
różnica pomiędzy przychodami ze sprzedanej
produkcji a jej kosztami wytworzenia
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„CEL UŚWIĘCA ŚRODKI”?
Czy przedsiębiorstwo dążąc do
maksymalizacji zysku może łamać
prawa i wykazywać nieuczciwe
zachowania wobec podmiotów,
funkcjonujących wewnątrz jego
struktury, bądź w jego otoczeniu?

„CEL UŚWIĘCA ŚRODKI”?
Przedsiębiorcy nie mogą kierować
się w swoich działaniach
wyłącznie skutecznością
osiągania zysków.
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Maksymalizacja zysku, a sposoby
szkodliwych działań przedsiębiorstw wobec
różnych grup interesariuszy
Interesariusze - podmioty, które mogą wpływać na
działalność przedsiębiorstwa oraz pozostają pod
wpływem jego działalności, są to m. in.:
- pracownicy

- państwo (urzędy)

- klienci

- instytucje i organizacje

- konkurenci

- środowisko naturalne

- społeczeństwo
według R.E. Freemana

Okładka raportu CSR Coca-Cola India
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Odpowiedzialność

konieczność, obowiązek moralny lub prawny
odpowiadania za swoje czyny
i ponoszenia za nie konsekwencji

według Słownika języka polskiego

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Corporate Social Responsibility

CSR to koncepcja, zgodnie z którą
przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają
problematykę społeczną i ekologiczną w ich
działalności komercyjnej i stosunkach
z zainteresowanymi stronami

według Komisji Europejskiej
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Społeczna odpowiedzialność biznesu
Corporate Social Responsibility

Podstawowym założeniem CSR jest
odpowiedzialne i etyczne postępowanie
przedsiębiorstwa względem grup społecznych,
na które oddziałuje z możliwie największym
poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Piramida społecznej
odpowiedzialności A.B. Carrolla
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Sponsoring
każda forma udziału sponsora w kosztach
określonego przedsięwzięcia w celach
promocyjnych
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Dbamy o zdrowie

Zarządzamy
środowiskiem
• zmniejszanie negatywnego wpływu
procesu produkcji na środowisko
w zakresie: emisji dwutlenku węgla do
atmosfery oraz zużycia wody i energii;
• ograniczanie ilości odpadów
produkcyjnych i opakowaniowych poprzez
recykling i odzysk zużytych opakowań.
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Zobowiązania wobec pracowników
• respektowanie praw człowieka,
• zasady etyki, przeciwdziałanie mobbingowi,
• polityka rozwoju pracowników (ścieżka
kariery i awansu),
• docenianie różnic i poszanowanie
indywidualizmu,
• troska o bezpieczeństwo pracowników

Zobowiązania wobec środowiska
naturalnego
• minimalizowanie wpływu działalności na
środowisko naturalne, m.in. poprzez
programy:
- optymalizacji wydruków i redukcji zużycia papieru,
- oszczędzania energii elektrycznej,
- recyklingu zużytego sprzętu komputerowego
i telefonów komórkowych,
- zbiórki makulatury, baterii i tonerów

Zobowiązania wobec rynku
• wprowadzanie nowych lub
zmodyfikowanych produktów –
dostosowywane do potrzeb klientów
i zmieniających się realiów rynkowych,
• dostosowywanie bankomatów do potrzeb
osób niewidomych i słabowidzących,
• nowy model obsługi najbardziej zamożnych
klientów Banku

Zobowiązania wobec społeczeństwa
• Bankowa Akcja Honorowego
Krwiodawstwa,
• Program Edukacji Ekonomicznej
Najmłodszych (działalność edukacyjna),
• własne konto bankowe i serwis bankowości
internetowej dla osób w wieku 6 – 13 lat,
• promocja aktywności fizycznej oraz
zdrowego stylu życia - program „PKO Bank
Polski Biegajmy razem”

Przykłady CSR
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Przykłady CSR

Pozytywne efekty z wdrożenia Strategii
Odpowiedzialnego Biznesu – w opinii przedsiębiorców
wzrost zaufania klientów

19%
30%

budowanie pozytywnego wizerunku
rozwiązywanie problemów społecznych
wzrost poczucia identyfikacji pracowników z firmą

1%
2%

prestiż

3%

uśmiech dzieci

3%
14%

budowanie dobrych relacji z otoczeniem
czyste środowisko

2%
9%

wzrost konkurencyjności
możliwość rozwoju pracowników
wzrost zainteresowania inwestorów
korzyści sprzedażowe

1%
2%
14%
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Warsztaty – Dobre praktyki społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw
Działania społecznie odpowiedzialne wobec:
• pracowników
• klientów
• środowiska naturalnego
• państwa
I GRUPA Salon fryzjerski „Piękna”
II GRUPA Biedronka
III GRUPA Sklep House
IV GRUPA IKEA
V GRUPA Stacja Paliw LOTOS
VI GRUPA PZU

Podsumowanie –
odpowiedzialne przedsiębiorstwo
• traktuje klientów, partnerów biznesowych oraz
konkurencję w sposób sprawiedliwy i uczciwy,
• troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobre
samopoczucie pracowników i klientów,
• motywuje pracowników, oferując szkolenia i możliwości
rozwoju,
• postępuje jak „dobry obywatel" w społeczności lokalnej,
• ma szacunek do zasobów naturalnych i środowiska.
Przedsiębiorstwa dokonują tego nie tylko dlatego, że takiego
zachowania wymagają od nich przepisy prawne, ale
często czynią znacznie więcej i z własnej inicjatywy
podejmują działania przekraczające ich obowiązki.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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