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w branŻy finansowej

Mateusz nowicki

Zapaść na rynku pożyczek hipotecz-
nych w USA w 2007 roku, który do-
tknął gospodarki na całym świecie, 
upadek Banku Lehman Brothers, nie-
udolność instytucji nadzorczych, brak 
odpowiedzialności karnej i finanso-
wej osób odpowiedzialnych za wy-
wołanie kryzysu to główne czynniki, 
które nadszarpnęły i tak już mocno 
nadwyrężony wizerunek przedsię-
biorstw z sektora bankowości i finan-
sów. Również negatywne przykłady 
płyną z polskiej gospodarki: powra-
cające afery związane z piramidami 
finansowymi (Amber gold), oszu-
kiwanie klientów na spreadach czy 
postawa banków w mediacjach dot. 
rozwiązania problemu kredytów fran-
kowych. Niestety słowo „bankster” na 
stałe weszło do języka polskiego, co 
jest smutnym skutkiem braku kodek-
sów etycznych i szerszego spojrzenia 
firm na kwestie związane z CSR. 

Kodeks etyczny
Biorąc pod uwagę koniunkturę oraz 
kwestie wizerunkowe sektor finan-

sów na poważnie rozpoczął wdra-
żanie społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Od razu zaznaczam, że 
przestrzeganie polskiego prawa przez 
firmy to absolutny fundament, bez 
którego nie może być mowy o bu-
dowaniu strategii CSR. Instytu-
cje finansowe podobnie jak reszta 
branż, wdrażają społeczną odpowie-
dzialność biznesu na płaszczyznach: 
ładu organizacyjnego, ochrony 
środowiska, miejsca pracy, relacji 
z  konsumentem czy zaangażowa-
nia w  życie społeczności lokalnej. 
ważnym elementem ładu organi-
zacyjnego jest stworzenie kodeksu 
etycznego, który określa zasady po-
stępowania pracowników i  funk-
cjonowania firmy. Prawie zawsze 
dokument ten powstaje po konsul-
tacjach ze wszystkimi osobami za-
trudnionymi w firmie. Dokument 
istnieje między innymi w firmie Vi-
vus finance Sp. z o.o. czy w ANg 
Spółdzielni Doradców Kredyto-
wych, gdzie oprócz kodeksu powo-
łano także Komisję Etyki. w INg 
Banku Śląskim ma on postać tzw. 
Pomarańczowego Kodu, który jest 

zbiorem wartości i zachowań obo-
wiązujących w przedsiębiorstwie.

Ekologiczne projekty
Ochrona środowiska to dla wielu 
branż filar strategii CSR i przykład 
na to, że jej wdrożenie to w dłuż-
szej perspektywie oszczędność dla 
firmy, a nie koszt. wiele przedsię-
biorstw i instytucji zmienia w swo-
ich siedzibach oświetlenie na 
technologię LED, ogranicza pa-
pier na rzecz dokumentów elektro-
nicznych czy optymalizuje pobór 
prądu przez stosowane urządze-
nia biurowe. Istnieją jednak na 
rynku przedsiębiorstwa, dla któ-
rych ochrona środowiska jest wpi-
sana w podstawę działalności firmy. 
Bank Ochrony Środowiska wspiera 
polskich producentów energii od-
nawialnej, a  także prowadzi szko-
lenia z  zakresu świadomości 
ekologicznej. Citi Handlowy wdro-
żył System Zarządzania Środowi-
skowego oraz System Zarządzania 
Energią. Natomiast INg Bank Ślą-
ski oprócz wdrożenia certyfikatu 
Zielone Biuro, udostępnił również 
pracownikom rowery w  centra-
lach i biurach regionalnych. Credit 
Agricole Bank Polska S.A. poprzez 
prowadzoną odpowiedzialną po-
litykę zakupową jako kryterium 
udziału dostawców, w swoim łań-

cuchu dostaw, stawia na wdrożanie 
elementów strategii CSR.

Pomoc lokalnym społecznościom 
Miejsce pracy to obszar szczególnie 
ważny z  perspektywy działalności 
firmy. wszelkie nieprawidłowości 
wewnętrzne bardzo szybko mogą 
wpłynąć na jej postrzeganie przez 
klientów. M.in. dla tego w Banku 
BPH pracuje tzw. Ombudper-
son, czyli niezależna osoba, której 
pracownicy mogą zgłaszać wszel-
kie zaobserwowane nieprawidło-
wości. Z  kolei Provident Polska 
S.A. stworzył „Procedurę Zgłasza-
nia Nieprawidłowości”, w  ramach 
której zatrudnieni w przedsiębior-
stwie mogą sygnalizować HR Bu-
siness Partnerowi wszelkie sprawy 
związane z łamaniem zasad w miej-
scu pracy. Istotnym elementem stra-
tegii CSR firm w  odniesieniu do 
miejsca pracy, jak również lokal-
nych społeczności jest wolontariat 
pracowniczy. Ochotnicy, nie tylko 
w ramach czasu pracy, mogą poma-
gać swoim interesariuszom, np. re-
montując szkoły, oddziały szpitalne 
czy prowadząc szkolenia z  zakresu 
wiedzy ekonomicznej. Bardzo ak-
tywny na tym polu jest m.in. Bank 
BgŻ BNP Paribas, który swoje po-
mysły na wolontariat czerpie prosto 
od swoich pracowników. 

W odpowiedzi na 
potrzeby klienta
Relacja z konsumentami to niezwy-
kle wrażliwy element funkcjonowa-
nia instytucji finansowych. Oprócz 
transparentności i otwartości na dia-
log z  klientem bardzo ważna jest 
dostępność usług np. dla osób nie-
pełnosprawnych. Bank Zachodni 
wBK minimalizuje bariery dostępu 
dla osób niedosłyszących. Mbank 
z kolei w swojej strategii CSR w sto-
sunku do klientów stworzył program 
„Akcja – renowacja”, w ramach któ-
rego zwiększa czytelność umów i po-
maga klientom w ich zrozumieniu. 
Prawniczy żargon zastąpiono bardziej 
przystępnym językiem, dodano wyja-
śnienia, tabele, a kluczowe fragmenty 
zaakcentowano kolorową czcionką. 
Społeczna odpowiedzialność biznesu 
staje się strategią pozwalającą uzyskać 
przewagę konkurencyjną, która już 
teraz zaczyna warunkować przetrwa-
nie przedsiębiorstwa na rynku. Na-
leży podkreślić, że prawie 1/3 spółek 
notowanych w  indeksie spółek od-
powiedzialnych RESPECT to firmy 
z branży finansowej. Pozostaje mieć 
nadzieję, że oprócz dużych firm rów-
nież więcej przedsiębiorstw finanso-
wych z sektora MSP zacznie wdrażać 
strategię CSR.

Autor jest właścicielem serwisu CSR.pl

Odpowiedzialny społecznie,  
czyli godny zaufania
Czasy, w których branża finansowa traktowała strategię 
społecznej odpowiedzialności jako nieobowiązkową, 
opcjonalną możliwość polepszenia swojego wizerunku 
bezpowrotnie minęły. Ostatnie lata w światowej i polskiej 
gospodarce były pełne negatywnych wydarzeń.

csr  
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CSR (ang. Corporate Social Respon-
sibility) to model zarządzania przed-
siębiorstwem, w  którym podczas 
podejmowania decyzji biznesowych 
bierze się pod uwagę nie tylko zysk 
finansowy i aspekty ekonomiczne, ale 
także wpływ organizacji na jej szeroko 
rozumiane otoczenie. Społeczna od-
powiedzialność wpisuje się w strategię 
zarządzania i stanowi ważny element 
budowania wizerunku oraz tożsamo-
ści organizacji, a także ważny skład-
nik kultury organizacyjnej. Narzędzi 
i  form wdrażania CSR-u w  struk-
turę firmy jest bardzo wiele, bowiem 
każde przedsiębiorstwo ma zróżnico-
wanych interesariuszy. 

Inwestowanie w ludzi się opłaca!
Przedsięwzięcia na rzecz otocze-
nia, w  którym funkcjonuje przed-

siębiorstwo, to podstawa działań 
CSR. wspieranie lokalnych insty-
tucji, działania skierowane do dzieci 
i  młodzieży, czy działania ekolo-
giczne nie mogą być obce pracow-
nikom firmy, która działa w  myśl 
koncepcji społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Inicjatywy na rzecz 
lokalnej społeczności powinny być 
wynikiem zainteresowania się przed-
siębiorstwa wybranymi problemami 
społecznymi, które istnieją w  jego 
najbliższym otoczeniu. Do działań, 
które przedsiębiorstwo może pod-
jąć na rzecz wspólnoty lokalnej mo-
żemy zaliczyć: zbiórkę pieniędzy czy 
żywności, zajęcia w  domu dziecka, 
jak również wspieranie miejskich ini-
cjatyw. Takie aktywności nie tylko 
wspomogą rozwiązanie problemów 
społecznych, ale także pozwolą na 
kreowanie pozytywnego wizerunku 

firmy wśród jej obecnych, jak i przy-
szłych interesariuszy. Inwestowanie 
w rozwój pracowników to kluczowy 
element zapewniający ciągły rozwój 
i  wzrost wartości przedsiębiorstwa. 
Coraz więcej pracodawców decy-
duje się na organizowanie szkoleń dla 
swoich pracowników, które rozwijają 
umiejętności twarde oraz miękkie. 
Pracownicy mogą korzystać nie tylko 
z wewnętrznych szkoleń, ale i z do-
finansowanych kursów językowych 
lub studiów podyplomowych. Dzięki 
temu pracownicy podnoszą swoje 
kwalifikacje, co staje się zyskiem za-
równo dla nich, jak i dla przedsiębior-
stwa, które może liczyć na kreowanie 
nowych rozwiązań, lepiej zorganizo-
waną i bardziej wydajną pracę. firma 
odpowiedzialna społecznie powinna 
wdrażać i realizować swoje działania 
CSR od podstaw i opierać je na sil-
nych fundamentach. Dlatego nie-
zwykle ważne jest zadbanie o etykę 
biznesu i ład korporacyjny. Celem ta-
kich działań jest stworzenie narzędzi 
wspierających efektywne zarządza-
nie, skuteczny nadzór, poszanowanie 
praw interesariuszy firmy oraz trans-
parentną komunikację z rynkiem. Są 
one ważnym elementem budowania 

przewagi konkurencyjnej spółek, jak 
również przyczyniają się do umac-
niania atrakcyjności polskiego rynku 
kapitałowego. 

Działania proekologiczne
firma odpowiedzialna społecznie 
nie może zapomnieć także o pro-
mowaniu ochrony środowiska. 
Chcąc wdrożyć w przedsiębiorstwie 
politykę CSR powinniśmy rozwa-
żyć zainicjowanie takich działań, 
jak: segregacja odpadów, edukacja 
ekologiczna pracowników i  klien-
tów, czy zrównoważone zarządzanie 
surowcami. Jednym z  możliwych 
rozwiązań jest też wprowadzenie 
elektronicznego obiegu dokumenta-
cji. w ten sposób zmniejszymy ilość 
zużywanego papieru, dzięki czemu 
nie tylko zadbamy o środowisko na-
turalne, ale także usprawnimy swoją 
pracę poprzez łatwiejszą segregację 
dokumentacji. wdrożenie koncep-
cji społecznie odpowiedzialnego 
biznesu determinuje wiele korzy-
ści, takich jak chociażby budowa-
nie pozytywnego wizerunku firmy 
wśród obecnych i przyszłych inte-
resariuszy, jak również motywację 
i  zaangażowanie pracowników, co 

przekłada się na efektywność firmy. 
Podstawą opracowania komplek-
sowej strategii CSR jest umiejętne 
i  świadome wskazanie i  scharakte-
ryzowanie interesariuszy przedsię-
biorstwa. Każde bowiem działanie 
realizowane przez przedsiębiorstwo 
powinno być z jednej strony skiero-
wane na osiągniecie ściśle określo-
nego celu, z drugiej zaś powinno być 
realizowane z myślą o konkretnych 
odbiorcach. Nie warto też wdrażać 
nowych pomysłów bez przekonania, 
że spotkają się one z pozytywną re-
akcją otoczenia firmy. Dlatego też 
ważnym elementem działań CSR 
jest obserwacja i analiza otoczenia, 
w którym funkcjonuje przedsiębior-
stwo. Ponadto niezmierne ważne 
jest, aby działania społecznie odpo-
wiedzialne nie były podejmowane 
sporadycznie, jednorazowo, ponie-
waż wtedy mogą być postrzegane je-
dynie jako próba zwiększenia zysku 
finansowego. Budowanie wizerunku 
firmy społecznie odpowiedzialnej to 
długotrwały, ale opłacalny proces 
– konsekwentne, długofalowe dzia-
łania przynoszą konkretne rezultaty. 

Autorka jest specjalistą ds. marketingu  
i public relations w Centrum Odszkodowań DRB

Firma zaangażOwana spOłecznie
Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza strategiczne 
i etyczne zarządzanie firmą, które pozwala na osiągnięcie 
równowagi pomiędzy skutecznością działania, 
pomnażaniem kapitału a interesem społecznym. W praktyce 
oznacza to jednoczesne inwestowanie w zasoby ludzkie, 
etykę, ochronę środowiska, jak również w pozytywne relacje 
z otoczeniem.

Agnieszka Krajnik
koordynator  
ds. społecznej 
odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa w Provident 

firma zdecydowała się na 
przedstawienie szerokiej pu-

bliczności raportu CSR, bo jedną 
z  wartości, która przyświeca 

działalności Providenta jest 
przejrzystość, jasna i  otwarta 
komunikacja. Raport to zbiór 
najistotniejszych informacji 
o firmie, o otoczeniu, w którym 
działa, o  relacjach z  pracow-
nikami i  współpracownikami, 
dostawcami i  lokalnymi spo-
łecznościami. Jest to dokument, 
w  którym znajdziemy również 
rozliczenie z  wcześniej podję-
tych zobowiązań. Zawiera on 
także kluczowe inicjatywy, które 
firma powinna wdrożyć w  naj-
bliższych dwóch latach, zgodnie 
ze strategią społecznej odpo-
wiedzialności. Raport to kompas 
wskazujący kierunek, w którym 
firma powinna podążać. 

Raport Społeczny Providenta 
został przygotowany w oparciu 
o  międzynarodową metodolo-
gię GRI G4. Pozwoliło to na sku-
pienie się na najważniejszych 
obszarach działalności firmy 
i ułatwiło zbieranie danych. Co 
równie ważne, raport został 
opracowany we współpracy 
z  firmą Deloitte, a  niezależny 
audyt przeprowadziło PwC. We-
ryfikacja to potwierdzenie, że 
firma działa zgodnie z między-
narodowymi standardami, a re-
alizowane programy są oparte 
na przemyślanej strategii, w któ-
rej tworzeniu mają swój udział 
interesariusze. Provident jest 
odpowiedzialną firmą, która 

pyta partnerów biznesowych 
o  ich oczekiwania. Dzięki kon-
sultacjom z zewnętrznymi i we-
wnętrznymi odbiorcami zostały 
ustalone kluczowe zagadnienia 
z zakresu CSR – odpowiedzialne 
zarządzanie i  odpowiedzialna 
branża. Oba obszary są filarami 
strategii społecznej odpowie-
dzialności firmy, której funda-
mentem jest etyka. 
Przygotowanie raportu pozafi-
nansowego, to projekt wyma-
gający dużego zaangażowania 
i czasu. Efekt to wizerunek firmy, 
która działa fair w  relacjach ze 
swoimi interesariuszami. Podej-
muje zobowiązania i rozlicza się 
z nich na forum publicznym. 

KOMPAS CSR, czyli raportowanie pozafinansowe
Liczący się na rynku gracze biznesowi informują 
opinię społeczną nie tylko o swojej kondycji 
finansowej, ale także o działaniach obejmujących 
obszary pozabiznesowe. Provident, jako jedyna firma 
pożyczkowa, przygotował drugi w swojej historii raport 
społeczny za lata 2014 -2015. 
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Spółka Nazwa inicjatywy Opis działalności

Bank Pekao Droga do Pekao Szczecin Open Bank Pekao od 24 lat jest sponsorem tytularnym największego i najważniejszego męskiego turnieju tenisowego w Polsce, Pekao Szczecin Open. W ramach 
ostatniej edycji turnieju bank wspólnie z miastem Szczecin rozpoczął projekt „Droga do Pekao Szczecin Open”. Jest to trzyletni program o charakterze edukacyjno-
szkoleniowym skierowany do dzieci w wieku 5-7 lat. Jego celem jest promocja sportu oraz aktywnego trybu życia wśród dzieci i ich rodziców. Uczestnicy dwa 
razy w tygodniu biorą udział w bezpłatnych treningach, gdzie są wprowadzani w świat tenisa oraz rozwijają swoje zdolności motoryczne. Zajęcia są dostosowane 
do wieku dzieci i często mają charakter zabawy.  W wyniku kolejnego naboru programem zostanie objętych aż sześćdziesięcioro najmłodszych z województwa 
zachodniopomorskiego. Dzięki „Drodze do PSO” więcej dzieci ma szansę poznać tajniki gry w tenisa i zakochać się w tym sporcie. We wrześniu, podczas turnieju 
Pekao Szczecin Open, czeka je wiele atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich, m.in. spotkania z zawodnikami czy wspólne oglądanie meczu. 

Bank Spółdzielczy 
w Lubaczowie

Program stypendialny Bank Spółdzielczy w Lubaczowie wraz z instytucjami wspierającymi – Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji i Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną stał się inicjatorem 
utworzenia Programu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o charakterze ogólnokształcącym. Celem tworzenia Funduszu Stypendialnego jest wspieranie 
rozwoju uzdolnień u uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubaczowskiego, promowanie wartości edukacji oraz inicjowanie współpracy środowiska lokalnego w tym 
zakresie. O stypendium mogą starać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubaczowskiego. Na finansowe wsparcie mogą liczyć szczególnie ci, którzy 
uzyskują dobre stopnie z matematyki, informatyki i przedsiębiorczości. Dodatkowo premiowani są także uczniowie biorący udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
Stypendium miesięczne to kwota 300 zł, o jego przyznaniu decyduje specjalnie powołana w tym celu kapituła. Stypendium przyznawane jest na okres pięciu miesięcy

Biuro Informacji 
Gospodarczej 
InfoMonitor

Akcja „Odzyskuj Alimenty” W ramach akcji „Odzyskuj Alimenty” wpis dłużnika alimentacyjnego do BIG InfoMonitor przez osobę prywatną kosztuje jedynie 1 zł zamiast 69 zł. Akcja, 
zainicjowana w maju 2015 roku przez BIG InfoMonitor, ruszyła z myślą o osobach wychowujących dzieci bez wsparcia drugiego rodzica oraz Funduszu 
Alimentacyjnego, a jest ich większość. Według szacunków organizacji kobiecych, w Polsce blisko milion dzieci nie otrzymuje alimentów, a pomoc Funduszu 
dostaje jedynie około 330 tys. z nich.  W ciągu 13 miesięcy od uruchomienia akcji, do BIG InfoMonitor zgłosiło się prawie 650 osób zainteresowanych wpisaniem 
dłużnika alimentacyjnego do rejestru. W sumie wprowadziły do BIG InfoMonitor długi o wartości ponad 3 mln zł i udało się im odzyskać 206 tys. zł.

Concordia 
Ubezpieczenia

Akcja Krew 12 sierpnia br. na terenie nowej siedziby centrali odbyła się IV już zbiórka krwi pod hasłem „Akcja Krew”. W ten sposób firma kontynuuje rozpoczętą dwa 
lata temu współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Tym razem Bank Krwi Concordii o numerze 610 wzbogacony 
został o blisko 12 litrów krwi, oddanej przez Concordian. – Podczas pierwszej zbiórki, która miała miejsce w maju 2014 r., zebraliśmy 17 litrów krwi. 
Druga akcja, ze stycznia 2015 r., wzbogaciła nasz bank o 16 litrów. Trzecia, z października 2015 r, przyniosła kolejnych 15 litrów. Łącznie więc w ramach 
czterech „Akcji Krew” udało nam się zebrać blisko 60 litrów tego cennego daru – wylicza Jacek Smolarek – prezes Concordii Ubezpieczenia.

ING Bank Śląski Bankomaty z komunikatami 
głosowymi  oraz znakami 
w języku Braille’a

Od końca 2015 r. bank udostępnia bankomaty z komunikatami głosowymi oraz znakami w języku Braille’a. To duże udogodnienie dla osób niewidomych i niedowidzących. 
Już 124 bankomaty ING Banku Ślaskiego (urządzenia oznaczone logo ING oraz Planet Cash) mają zainstalowane wejście na słuchawki, dzięki któremu z pomocą instrukcji 
głosowej klienci niewidomi i niedowidzący mogą wypłacić pieniądze. W zależności od potrzeb mogą wybrać jeden z poziomów głośności. Ponadto urządzenia te wyposażono 
w napisy w alfabecie Braille’a, np. „karta” w miejscu czytnika kart, „potwierdzenie” w miejscu wydawanych potwierdzeń. Oprócz transakcji wypłaty, klienci mogą również 
skorzystać z funkcji zmiany PIN-u oraz aktywacji karty. Bankomaty dostosowane do obsługi przez osoby niewidome i niedowidzące nie różnią się od pozostałych bankomatów 
w sieci ING Banku Śląskiego. Zgodnie z rekomendacją Związku Banków Polskich ekrany wyświetlane podczas transakcji z użyciem słuchawek pozostają bez zmian.

Konferencja 
Przedsiębiorstw 
Finansowych 
– Związek 
Pracodawców

Konkurs Verba Veritatis Verba Veritatis to ogólnopolski konkurs na najlepsze prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe i inżynierskie, przygotowane przez studentów i absolwentów 
uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, związane tematycznie z zagadnieniami etyki biznesu. Jest organizowany już od jedenastu lat przez Konferencję 
Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego i ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat ładu korporacyjnego i społecznej 
odpowiedzialności biznesu, czyli szeroko rozumianej etyki biznesu. Konkurs ma skłaniać młodych ludzi, dopiero zaczynających swoją karierę zawodową, a także pracowników 
naukowych polskich uczelni, do praktycznego stosowania zachowań etycznych i propagowania CSR w swoim otoczeniu. Co roku do konkursu zgłaszanych jest kilkadziesiąt 
prac. Przy ocenie prac Kapituła Konkursu skupia się na wartości merytorycznej, znaczeniu praktycznym pracy, a także innowacyjności i warsztacie naukowym. Dzięki 
wsparciu partnerów biznesowych przedsięwzięcia laureaci prac są nagradzani nagrodami finansowymi (np. tegoroczna pula to min. 6 tys. zł) oraz statuetkami.

Nationale-
Nederlanden TUnŻ

Raport edukacyjno-zdrowotny 
„Miej Serce do Zdrowia” 

Raport jest efektem badań, których celem było poznanie świadomości zdrowotnej Polaków. Zawarto w nim także ciekawe obserwacje dotyczące znajomości 
i stosowania przez Polaków zasad profilaktyki zdrowotnej. Jego autorzy obalają także wiele innych mitów na temat chorób serca oraz nowotworów. 
Natomiast dzięki wsparciu ekspertów jest on źródłem merytorycznej wiedzy na temat sposobów obniżenia ryzyka schorzeń sercowych i rakowych. 

PKO Bank Polski Charytatywne akcje biegowe 
„biegnę dla …”

PKO Bank Polski intensywnie angażuje się w przedsięwzięcia sportowe mające na celu popularyzację zdrowia i aktywnego stylu życia. Prowadzi (i systematycznie rozwija) autorski 
program „PKO Bank Polski. Biegajmy razem”. Stanowi on odpowiedź na rzeczywiste zapotrzebowanie społeczne – m.in. pozwala łączyć pasję biegania z pomaganiem osobom 
potrzebującym. Każdego roku Bank wpiera największe imprezy biegowe w całym kraju. Sponsorowanym wydarzeniom towarzyszą charytatywne akcje biegowe „biegnę dla…” 
na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ratowaniu życia lub zdrowia. Ich pomysłodawcą są pracownicy Banku. Wysiłek każdego z zawodników, który przyłączy się do akcji, jest 
przeliczany na konkretne wsparcie finansowe. Jeśli określona liczba zawodników ze specjalną kartką na koszulce „biegnę dla…” i imieniem danej osoby dotrze do mety, Fundacja 
PKO Banku Polskiego przekazuje darowiznę na wskazany cel. Od 2013 roku Bank zorganizował ponad 180 charytatywnych akcji biegowych, a Fundacja przekazała beneficjentom 
ponad 2,6 mln zł. W sumie, od początku istnienia programu, biegacze przemierzyli charytatywnie ok. 1 mln 305 tys. km, co równa się ponad 32 okrążeniom Ziemi wzdłuż równika.

Provident Polska Edukacja finansowa, blog 
coztymhajsem.pl

Od września br. Provident uruchamia nowy program edukacji finansowej. Ideą projektu edukacyjnego Coztymhajsem.pl jest spojrzenie na świat finansów z perspektywy 
„młodych dorosłych”. W ramach tego projektu trójka młodych ludzi, wyłoniona spośród 350 kandydatów w castingu przeprowadzonym przez doświadczonych 
blogerów, będzie pisać o codziennych finansach i pierwszych samodzielnych doświadczeniach z zarządzaniem domowym budżetem. Autorzy będą dzielić się 
swoimi spostrzeżeniami, a czytelnicy dowiedzą się, jakich trudności doświadczają blogerzy, jak sobie z nimi radzą i jakie wyciągają wnioski. Na blogu od czasu 
do czasu gościć też będą zaproszeni eksperci. Nie zabraknie konkursów i akcji angażujących czytelników. W polskim Internecie znajduje się bardzo dużo dobrych 
i wartościowych blogów, ale temat finansów osobistych w odniesieniu do młodych ludzi jest nadal podejmowany przez nielicznych. Uruchamiając Coztymhajsem.
pl, liczymy, że blog zgromadzi swoją publiczność i odegra pozytywną, edukacyjną rolę w kształtowaniu dobrych nawyków zarządzania domowym budżetem.

PZU Bezpieczne wakacje z PZU W trosce o bezpieczeństwo PZU przygotowało dla dzieci unikatowe opaski „niezgubki” i specjalną aplikację na telefon. Opaska pomoże rodzicom pilnować pociech 
i błyskawicznie je zlokalizować, gdy choć na chwilę znikną im z oczu w tłumie lub zamieszaniu. Równocześnie PZU prowadzi ogólnopolskie badanie o bezpieczeństwie 
dzieci. Badania są prowadzone on-line i na plażach w nadmorskich miejscowościach: Juracie, Jastarni, Władysławowie, Jastrzębiej Górze, Karwii, Łebie i Darłówku, podczas 
wydarzeń edukacyjnych. Osoby, które wezmą udział w ankiecie dostaną opaski „niezgubki”. PZU rozda ich ponad 7 tys. Opaski będą przydatne rodzicom przez cały rok. Będą 
pomocne zarówno podczas letniego i zimowego wypoczynku, jak i w trakcie zakupów w centrach handlowych. To interaktywne narzędzie, połączone z aplikacją na smatrfona, 
pozwala zlokalizować i monitorować najmłodszych w odległości do 30 m. Opaska zawiera wbudowany nadajnik z aplikacją Lineable, przygotowaną pod iOS i Android. 
Wystarczy, że dziecko założy ją na rękę, a rodzic będzie wiedział, gdzie przebywa. Jeśli się oddali poza wyznaczoną strefę, aplikacja natychmiast o tym zaalarmuje. 

NAJCIEKAWSZE INICJATYWY CSR

oddajemy w Państwa ręce kolejne już zestawienie najciekawszych 
inicjatyw CSR na rynku w branży finansowej. Z ciekawością przyglądamy 
się już od dawna wszystkim inicjatywom, których celem jest wspieranie 
aktywności społecznej, dbanie o środowisko, ochrona zdrowia, 
budowanie świadomości np. w zakresie finansów, czy aktywności 
fizycznej. Dlatego też cyklicznie, rozsyłamy ankietę z prośbą o zgłaszanie 

podejmowanych przez nie inicjatyw CSR. Analizujemy je i wybieramy 
te, które naszym zdaniem zasługują na największą uwagę. Wnoszą 
coś nowego do pomysłów, które już na rynku funkcjonują, angażują 
pracowników firm, motywują ich do działania. Poniżej znajdziecie 
Państwo efekt naszej pracy. 
Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem. 

Szanowni Państwo 
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Maciej Michalski

Istotą CSR jest nie tylko pomoc sama 
w sobie, ale łączenie pomocy dla in-
nych z motywowaniem siebie i pra-
cowników. Uważam, że to skuteczny 

i zdrowy sposób na realizację takich 
działań w ramach jednej organizacji 
biznesowej. 

Ile może skorzystać firma?
firmy powinny prowadzić takie 
projekty dwutorowo. Dobrym spo-
sobem na pomoc innym jest za-
angażowanie pracowników, którzy 
co roku otrzymują od zarządu pulę 
środków i każdy z nich może zde-
cydować, na jaki cel ją przeznaczyć. 
Doskonale wiemy, że niełatwe jest 
decydowanie o tym, kto może otrzy-
mać nasze materialne wsparcie, ale 
konieczność dokonania takiego wy-
boru rozbudza chęć pomocy in-
nym oraz integruje pracowników we 
wspólnym, pozytywnym działaniu. 
To bardzo ważny aspekt tej działalno-
ści i skuteczny sposób na wzajemne 
wyczulanie zespołu na ludzki los. Ma 
to jednak także dodatkowy wymiar. 
Nawet drobne, dobroczynne gesty 

rozbudzają apetyt na więcej. wspie-
ranie innych jest dodatkowym bodź-
cem do zwiększania skali firmy i jej 
działalności, gdyż rozbudowując 
przedsiębiorstwo stwarzamy większe 
możliwości dzielenia się z  innymi. 
Jednak dzielenie się z  innymi nie 
musi polegać tylko na obdarowywa-
niu pieniędzmi. Strategia CSR w ra-
mach jednej firmy musi polegać na 
otwarciu się także na instytucję, orga-
nizację lub po prostu człowieka, któ-
remu będzie potrzebne nasze osobiste 
zaangażowanie na zewnątrz. Dzięki 
temu, ktoś może od nas otrzymać 
fachową pomoc i  poprawić zarzą-
dzanie organizacją lub rozbudować 
instytucję wspierającą innych. A my, 
oprócz satysfakcji z pomocy, jaką da-
jemy, czerpiemy też ogromną radość, 
bo widzimy, że nasze zaangażowanie 
służy potrzebującym. 

Autor jest wiceprezesem i współzałożycielem 
MM Prime TFI.

Biznes i CSR to same korzyści
Jakakolwiek pomoc 
charytatywna powinna 
wypływać z naszych serc 
i nie potrzebuje poklasku. 
Czasem jednak warto 
powiedzieć o niej kilka 
słów, aby wskazać kierunek 
i możliwości innym, 
którzy jeszcze się nad tym 
zastanawiają.

Magdalena  
wrzesińska-wypych

Społeczna odpowiedzialność biz-
nesu w  działaniach korporacji 
ewoluuje wraz ze zmieniającymi 
się trendami i  nowymi techno-
logiami, które dostarczają nowo-
czesnych i  skutecznych narzędzi. 
Takim jest obecnie crowdfunding. 
Już w 2011 roku firma odzieżowa 
gAP zgromadziła 700 tysięcy dola-
rów, przekazując całość przychodu 
ze sprzedaży T-shirtów na pomoc 
osobom, które ucierpiały podczas 
trzęsienia ziemi w Japonii. Z kolei 
amerykański bank Chase stworzył 
dedykowaną aplikację na facebook, 
dzięki której internauci mogli wy-
brać, które organizacje pożytku 
publicznego otrzymają wsparcie 
o łącznej wartości 5 mln dolarów. 
Dlaczego? Bo oprócz wsparcia fi-
nansowego, liczy się także groma-
dzenie ludzi wokół dobrej sprawy, 
angażowanie ich we wspólny cel. 
Potwierdza to raport ZenithOp-
timedia „2038: sześć trendów na 
następnych 25 lat”. Eksperci wska-
zują, że społeczna odpowiedzial-
ność biznesu stanie się jednym 
z kluczowych czynników wpływa-
jących na decyzje konsumentów. 
Co ciekawe, kolejnym wskazanym 
trendem jest crowdsourcing, a jed-
nym z jego rodzajów jest właśnie fi-
nansowanie społecznościowe. 

Lubimy pomagać
Obecnie wyzwaniem dla firm jest 
przygotowanie oferty, która nie-
sie wartość dodaną. Tylko taka 
bowiem ma szansę przyciągnąć za-
interesowanie. Dlaczego? Bo żyjemy 
w społeczeństwie web 2.0. Rozwój 
technologii, urządzeń mobilnych, 
a przede wszystkim Internetu, wpły-
nął na wszystkie dziedziny życia i lu-
dzi, których łączy wspólny cel. Jaki? 
Coraz częściej jest to właśnie niesienie 
pomocy. Coroczny raport CBOS po-
kazuje, że liczba osób wspierających 
działania charytatywne od kilku lat 
utrzymuje się na wysokim poziomie. 
Badanie z marca 2016 wskazuje, że aż 
78 proc. Polaków w różny sposób po-
maga potrzebującym2. w 2015 roku 
64 proc. z nas przynajmniej raz prze-
kazało pieniądze na cele dobroczynne.  
Co ciekawe, zdarza się nam to czę-
ściej niż wsparcie własną pracą, czy 
oferowaniem usług. Znacznie ła-
twiej jest nam pomagać, widząc re-
alny cel. Świadomość, że pieniądze 
trafią bezpośrednio do potrzebu-
jących, ułatwia zaangażowanie się. 
Crowdfunding idzie o krok dalej. Tu-
taj sami wybieramy, kogo wesprzemy. 
Angażujemy się w cele bliskie, czy to 
lokalne, czy związane z indywidual-
nym doświadczeniem. To też sposób 
na rozwiązanie poszczególnych pro-
blemów społeczności. Zauważalne 
jest także prospołeczne nastawie-
nie Polaków. Lepiej działamy, będąc 

w większej grupie. funkcjonuje prze-
konanie, że to w niej siła. Społeczność 
osiągnie więcej i może to, czego jed-
nostka sama nie udźwignie. Na tym 
właśnie polega finansowanie społecz-
nościowe –  to jak mrówcza praca, 
w  której każdy dokłada swoje zia-
renko – liczy się skala.

Boom zaangażowania 
Kierunek potwierdza najnowszy ra-
port Crowdfunding good causes, 
opublikowany w  czerwcu 2016  r. 
przez Nesta. wskazuje ten sposób 
pozyskiwania funduszy na cele spo-
łeczne jako potencjalnie najbardziej 
skuteczny. To zupełnie nowe narzę-
dzie, z którego wiele firm coraz czę-
ściej i chętniej korzysta. Na przykład 
w wielkiej Brytanii znaczący wzrost 
finansowania społecznościowego (na 
poziomie 15 proc.) odnotowały np. 
start-upy i  małe biznesy. w  przy-
padku wsparcia charytatywnego 
było to niecałe 0,5 proc. Jednak już 
43 proc. badanych zadeklarowało, że 
w przyszłym roku skorzystają z tego 

typu pozyskiwania funduszy w pro-
jektach stricte społecznych. Działa-
jące w  Polsce organizacje również 
zaczynają wykorzystywać poten-
cjał, jaki stoi za crowdfundingiem. 
Crowdsourcing, którego częścią jest 
finansowanie społecznościowe, ma 
już dekadę. Pierwszy zdefiniował go 
w 2006 roku Jeff Howe w amery-
kańskim magazynie „wired”. Jed-
nak tego typu praktyki stosowano 
już wcześniej. Klasycznym przykła-
dem jest budowa Statui wolności 
w Nowym Jorku, której koszt po-
kryły dotacje mieszkańców USA 
i  francji. Prawdziwy boom na 
crowdfunding zapoczątkował Kick-
starter. Portal po ośmiu latach zgro-
madził ponad 2,5 miliarda dolarów, 
z których sfinansowano niemal 110 
tysięcy projektów3. Ich powodzenie 
to zasługa przeszło 11 milionów za-
angażowanych użytkowników plat-
formy, którzy dołożyli swoją część. 
To świetne narzędzie, żeby wspie-
rać wartościowe pomysły, projekty, 
plany i  wydarzenia, w  które wie-

rzymy, z  których możemy później 
korzystać, a  które nie powstałoby 
w pojedynkę. Dodatkowo stajemy 
się częścią wspieranej inicjatywy, 
czym zyskujemy poczucie sprawstwa 
i przynależności do danej wspólnoty 
–  tak ważne emocje szczególnie 
w małych społecznościach i „szyb-
kich czasach”, kiedy nierzadko, nie 
znamy nawet swoich sąsiadów czy 
współpracowników. w idei crowd-
fundingu nie liczy się tylko wspar-
cie finansowe. Równie ważna jest 
promocja samej idei –  przekazy-
wanie informacji o powstałych ini-
cjatywach i  zbiórkach by wszyscy, 
którzy chcą i mogą dołączyć, wie-
dzieli o tym i mogli zdecydować. 

Autorka jest koordynatorką konkursu  
Fundacji Aviva „To dla mnie ważne”.

1. European Commision, Crowdfunding in 
the EU Capital Markets Union, 3.05.2016, 

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/
crowdfunding/160 428-crowdfunding-study_en.pdf

2. CBOS, Dobroczynność w Polsce, ma-
rzec 2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.PO-

L/2016/K_040_16.PDF
3. https://www.kickstarter.com/help/

stats?ref=about_subnav

O mocy crowdfundingu
4,2 miliardów euro zebrane w krajach członkowskich,  
to niemal trzy razy więcej niż rok wcześniej. Komisja 
Europejska podsumowuje efekty crowdfundingu w 2015 
roku1. To trend numer jeden na świecie w pozyskiwaniu 
funduszy. Jeszcze niedawno zdominowany przez mniejsze 
projekty, często inicjowane przez prywatne osoby, dzisiaj 
rozwija się i jest stosowany w nowych obszarach. Sięgają po 
niego firmy i organizacje widząc jego szerokie zastosowanie 
w ramach praktyk CSR. Dlaczego? Bo buduje zaangażowaną 
społeczność wokół akcji i weryfikuje jej zasadność. Dowodem 
są choćby projekty realizowane na rodzimym podwórku. 
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Żeby zdobyć zaufanie, 
branża finansowa 
powinna zwiększyć swoje 
zaangażowanie społeczne. 
Działania filantropijne 
powinny być przy tym 
oparte na kompleksowej 
strategii CSR.

Michał Miłowski

Od czasu kryzysu finansowego branża 
finansowa ma kłopoty z reputacją. Jak 
pokazują globalne badania Edelman 
Trust Barometer 2016, mimo po-
prawy sytuacji od 2008 r., finanse są 
nadal sektorem o najniższym zaufa-
niu społecznym. w Polsce zaufanie to 
jest jeszcze niższe (39 proc. w porów-
naniu z globalną średnią 51 proc.), 
ale to wynika głównie z  faktu, że 
Polacy są generalnie nieufni (ostat-
nie miejsce w zestawieniu badanych  
28 krajów). globalny trend czę-
ściowo potwierdzają również polskie 
badania prowadzone w ramach Dia-
gnozy Społecznej 2015: duże zaufanie 
do banków komercyjnych zadeklaro-
wało tylko 5,1 proc. ankietowanych, 

a umiarkowane – 38,9 proc. A  jak 
wypada branża finansowa w Polsce, 
jeśli chodzi o zaangażowanie w dzia-
łania CSR? 

CSR zacznij od siebie
Już pokolenie J.P.  Morgana wie-
działo, że działania charytatywne 
pomagają budować poparcie oto-
czenia dla przedsięwzięć bizneso-
wych. Również dziś warto więc, 
żeby branża finansowa zaangażo-
wała się społecznie. Jednak spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu to 
coś więcej niż filantropia. warto pa-
miętać, że z perspektywy CSR odpo-
wiedzialność wobec społeczeństwa 
jest nadrzędna wobec pomnażania 
zysków. Zwolennicy tego podejścia 
wskazują przy tym, że pozwala ono 
lepiej realizować strategię firmy dłu-
gofalowo. Dlatego specjaliści wska-
zują, że strategia CSR powinna 
mieć oparcie w takich wartościach 
jak szacunek i  odpowiedzialność. 
Może ona dotyczyć np.: zapewnie-
nia odpowiednich warunków pracy, 
odpowiedzialności za produkt, dba-
nia o interesy klientów czy partne-

rów biznesowych. Bez zapewnienia 
przestrzegania w firmie oczekiwa-
nych społecznie norm etycznych 
w tych i podobnych obszarach nie 
będzie ona postrzegana jako godna 
zaufania, nawet jeśli realizuje różne 
działania charytatywne.

Problemy: chciwość 
i „kruczki” w umowach
Zaufanie do firm z  branży finan-
sowej jest podkopywane głów-
nie z dwóch powodów: podejrzeń 
o zachłanność, która skłania finan-
sistów do stawiania zysku ponad 
dobrem klienta, a  także stosowa-
nia „kruczków” i  niejasnych zapi-
sów w umowach, które w rezultacie 
są niekorzystne dla klienta. w obu 
tych przypadkach instytucje finan-
sowe traktują swoich klientów in-
strumentalnie, czyli sprzecznie 
z zasadami CSR. w tym kontekście 
warto wspomnieć pozytywnie wy-
różniających się inicjatywach. Histo-
ryczny już, ale zapadający w pamięć 
przykład dał Allianz, gdy jako je-
dyny obniżył opłaty za zarządzanie 
składkami emerytalnymi w swoim 

OfE. Interesująca wydaje się też 
inicjatywa mBanku pod nazwą „Ak-
cja – renowacja”, w ramach której 
bank zmienił stosowane przez siebie 
umowy tak, żeby były w pełni zro-
zumiałe dla klientów. Zastosowano 
prosty język i dodatkowe wyjaśnie-
nia, a  także infografiki i  symbole. 
Tego typu działania, nakierowane 
na zmianę sposobu prowadzenia 
biznesu na bardziej odpowiedzialny 
społecznie, z pewnością zasługują na 
miano CSR.

Zaangażowani angażują
firmy, które upewniły się, że od-
powiedzialność społeczna „jest czę-
ścią ich DNA”, mogą pomyśleć 
o „wyjściu na zewnątrz”, czyli o za-
angażowaniu w  sprawy społeczne. 
Modelowo odbywa się to poprzez 
dialog z  różnymi grupami otocze-
nia (tzw. interesariuszami), który 
pozwala zdecydować, w których ob-
szarach działania są najbardziej po-
trzebne. Z punktu widzenia efektów 
wizerunkowych najskuteczniejsze są 
te kampanie społeczne, które anga-
żują interesariuszy. Działania komu-

nikacyjne informujące o inicjatywie 
społecznej, mimo że w świetle CSR 
nie są celem samym w sobie, spra-
wiają, że jej otoczenie ma szansę się 
o niej dowiedzieć. Co więcej, prze-
konanie innych do włączenia się 
w  działanie dodatkowo zbliży ich 
do firmy, łącząc obie strony w dą-
żeniu do wspólnego celu. Dobrym 
przykładem takiego sposobu my-
ślenia jest projekt „Mastercard gra 
z wOŚP”. w ramach akcji Master-
card przekazuje na konto fundacji 
5 zł za wpis każdego użytkownika 
opublikowany na Twitterze w dniu 
finału wOŚP, z hashtagiem #Ma-
stercardgrazwOŚP.  Podobną me-
chanikę ma akcja „To dla mnie 
ważne”, w  ramach której funda-
cja Aviva wspiera grantami lokalne 
inicjatywy na rzecz dzieci i  ich ro-
dziców. Do finału przechodzą te 
projekty, które zdobędą najwięcej 
głosów internautów. Oba projekty 
angażują uczestników w pomaganie 
innym, a dodatkowo wykorzystują 
efektywne kosztowo media cyfrowe.
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Corporate Social 
Responsibility (CSR) to idea, 
według której biznes włącza 
się aktywnie w działania 
społeczne, tak aby budować 
szeroką i powszechną 
wartość.

Marta  

Pokutycka-Mądrala

Należy tutaj podkreślić, że firma de-
cydując się na prowadzenie takiej 
polityki powinna mieć na wzglę-
dzie, żeby odpowiednio dopasować 
charakter danej aktywności do pro-
filu swojej działalności. Dzięki temu 
podjęte projekty będą wiarygodne, 
z czym mogą utożsamić się pracow-
nicy przedsiębiorstwa, stając się jego 
ambasadorami. wówczas taka ini-
cjatywa może przynieść szereg ko-
rzyści – zarówno zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych. 

Solidna praca u podstaw 
Uwzględniając powyższe, firma po-
dejmująca działania z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu 
powinna więc skupiać się na dwóch 
obszarach. Pierwszy to działania ze-
wnętrzne. Kluczowe jest, aby w tej 
kwestii na pierwszym miejscu stał 

interes odbiorców danych działań, 
a nie samego przedsiębiorstwa. Ini-
cjację takich projektów warto na-
tomiast poprzedzić badaniami 
i konsultacjami, tak aby podjęte ak-
tywności jak najlepiej odpowiadały 
na potrzeby społeczne. Drugim ob-
szarem są działania wewnętrzne 
w  formie wolontariatu pracowni-
czego. w przypadku dużych korpo-
racji, gdzie pracownicy są podzieleni 
na działy czy zespoły, wspólne dzia-
łanie pozwala na integrację i  uczy 
współpracy ludzi, którzy na co dzień 
nie mają ze sobą styczności. To także 
sposób na budowanie zaangażowa-
nia, przynależności do firmy i po-
czucia, że działając wspólnie można 
wiele osiągnąć. w przypadku firmy 
ubezpieczeniowej, która w  swoich 
komunikatach porusza na co dzień 

temat życia i  zdrowia kwestie spo-
łecznej działalności są bardzo istotne. 

Atrakcyjna odpowiedź 
na potrzeby
wyniki analiz pokazały nam, 
że istnieje potrzeba edukowa-
nia społeczeństwa w zakresie sze-
roko pojętej profilaktyki, zarówno 
w wymiarze zdrowotnym, jak i fi-
nansowym. w naszych działań nie 
poprzestaliśmy jednak tylko na ko-
munikowaniu do Polek i Polaków 
konieczności zmian w  codzien-
nym życiu. wdrożyliśmy także 
konkretne rozwiązania –  projekt 
o  nazwie „Zrób Rakowi wspak” 
–  aby budować dodatkową war-
tość i angażować Polaków w bada-
nia profilaktyczne. Akcja zachęcała 
również do zmiany trybu życia 

oraz regularnego kontrolowania 
stanu swojego zdrowia. w podję-
tych działaniach udostępnialiśmy 
więc możliwość przeprowadzenia 
darmowych badań pod kątem no-
wotworów oraz zbieraliśmy środki 
dla osób już dotkniętych tą cho-
robą. Dzięki współpracy i synergii 
naszych działań z  wieloma part-
nerami –  fundacjami i  stowarzy-
szeniami – przebadało się z nami 
3000 kobiet, a 10 000 odbyło kon-
sultacje z  lekarzami. wysłaliśmy 
także prawie 9000 zaproszeń na 
bezpłatne badania onkologiczne. 
Ponadto w przypadku mężczyzn, 
których również przekonywaliśmy 
do profilaktyki nowotworowej 
rozdaliśmy łącznie 30 tys. broszur 
edukacyjnych dla nich oraz 5 tys. 
broszur do kobiet, które odpo-

wiadają za blisko 80 proc. wykryć 
nowotworów jąder u mężczyzn po-
zostających w  stałych związkach. 
Z kolei w  spotkaniach edukacyj-
nych wzięło udział blisko 1100 
mężczyzn, a edukatorzy porozma-
wiali z blisko 12 tys. osób.

Głos pracowników 
Jak już wspominałam, poruszając te-
mat CSR-u w firmie nie sposób po-
minąć wolontariatu pracowniczego, 
jako przykładu aktywności podej-
mowanej wewnątrz przedsiębiorstwa. 
wprowadzając w firmie taki program 
ważne jest, aby nie narzucać pracow-
nikom obszaru, w  którym mieliby 
działać. Lepszym rozwiązaniem jest, 
aby to osoby zainteresowane wo-
lontariatem samodzielnie dokonały 
wyboru, w  jakie projekty chcą ini-
cjować. Na pewno warto zapewnić 
im, na każdym etapie prowadzonych 
przez nich działań, wsparcie doświad-
czonych wolontariuszy. Mogą to być 
eksperci z różnego rodzaju fundacji, 
ale też doświadczeni wolontariusze 
z firmy, do których często dużo ła-
twiej zwrócić się o pomoc.
ważne, aby przy kreacji działań 
CSR – tych zewnętrznych, jak i we-
wnętrznych – nie zapominać o tym,  
co jest w  tym wszystkim najważ-
niejsze –  uwzględnienie interesów 
społecznych. warto mieć więc na 
uwadze, że tylko przy szczerym prze-
kazie w podejmowanych działaniach 
firma i jej pracownicy mają szansę na 
realizację zamierzonego celu. 
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pomysł na csr w firmie ubezpieczeniowej 

Zaangażowanie społeczne lekiem  na wizerunkowe kłopoty?


