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SPOŁECZNA OPOWIEDZIALNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORSTWA ZA ŚRODOWISKO
A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA PRACOWNIKÓW
Streszczenie: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze
dobrze współgra z koncepcją zrównoważonego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym.
Pozwala zintegrować m.in. cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne przedsiębiorstwa.
Powinna być propagowana w przedsiębiorstwach na równi z koncepcją zrównoważonego
rozwoju. Dużą rolę w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko oraz celów zrównoważonego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym odgrywają pracownicy. Z tego względu istotne znaczenie ma poziom ich świadomości ekologicznej.
W artykule zaprezentowano zatem wyniki badań świadomości ekologicznej pracowników
w wybranych przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, świadomość ekologiczna
pracowników.

1. Wstęp
Ponoszenie społecznej odpowiedzialności, czy to na płaszczyźnie ekonomicznej,
socjologicznej, prawnej, filantropijnej, czy też ekologicznej, sprzyja m.in. realizacji
celów długookresowych działalności przedsiębiorstwa, dlatego jest tak dla niego
ważne. Poglądy na odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa ciągle się zmieniają. Coraz częściej wyrażane są opinie o konieczności uświadomienia przedsiębiorstwom, że w ich własnym interesie jest prowadzenie działalności w sposób
uznawany przez społeczeństwo za odpowiedzialny.
Rządy, różne instytucje badawcze, działacze społeczni i media wyspecjalizowały się w rozliczaniu przedsiębiorstw ze społecznych konsekwencji ich działalności.
Pojawiają się coraz to nowe rankingi zawierające ocenę dokonań firm w dziedzinie
społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR). Mimo
że metodologia tych klasyfikacji wzbudza czasami kontrowersje, to są przedmiotem
znacznego zainteresowania ze strony różnych podmiotów gospodarczych i interesariuszy przedsiębiorstw. Firmy zaczęły więc zwracać coraz większą uwagę na zagadnienia społecznej odpowiedzialności i podejmować różne czynności, by zmniejszyć
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negatywne konsekwencje działalności dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.
Nie przyniosły one jednak spodziewanych efektów z dwóch powodów [Porter, Kramer 2007; Stoner et al. 1997]. Po pierwsze, nadal wiele przedsiębiorstw traktuje
biznes i społeczeństwo jako dwie przeciwstawne siły, a przecież są one współzależne; po drugie, firmy pojmują społeczną odpowiedzialność biznesu dość ogólnikowo,
często tylko w kategoriach filantropijnych, zamiast powiązać ją z celami i strategią
działalności.
Jeżeli przedsiębiorstwa odrzucą takie podejście i będą analizować swoje szanse
w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, stosując te same metody analizy i oceny
z zakresu rachunkowości zarządczej, które ułatwiają podejmowanie najważniejszych
decyzji biznesowych, to może się okazać, że CSR to nie tylko dodatkowe koszty,
obowiązek lub dobry uczynek, lecz źródło szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej. Koncepcja CSR, w tym odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, powinna być propagowana na równi z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Istotne
znaczenie zatem odgrywa poziom wiedzy i świadomości ekologicznej pracowników
przedsiębiorstw.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badania świadomości ekologicznej pracowników. Z tego względu w artykule syntetycznie przedstawiono:
– istotę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko,
– wyniki przeprowadzonych badań świadomości ekologicznej pracowników i postrzegania przez nich CSR.

2. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
za środowisko
Termin „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa” oznacza, że jest ono świadome przestrzegania zarówno zasad moralnych, jak i zobowiązania do rozliczania
się ze swoich działań przed społeczeństwem. CSR stanowi dobrowolne zobowiązanie do uwzględniania w prowadzonej działalności gospodarczej i kontaktach z interesariuszami m.in. aspektów społecznych i ekologicznych. Koncepcja ta oznacza
nie tylko wypełnianie obowiązków wynikających z prawa, ale również czynności
wykraczające poza prawne wymagania odnoszące się do sprawozdawczości nałożone na podmioty gospodarcze, a mające na celu rozwój pracowników, dbałość o środowisko przyrodnicze i dobre relacje z interesariuszami. CSR wiąże się również
z koncepcją zrównoważonego rozwoju, która obliguje podmioty gospodarcze do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za ochronę środowiska przyrodniczego, którego
stan determinuje poziom i jakość życia ludzi, w warunkach ograniczoności zasobów
naturalnych i przy uwzględnieniu dalekosiężnych skutków aktywności gospodarczej. Teoria zrównoważonego rozwoju podkreśla konieczność współodpowiedzialności i solidarności żyjących i przyszłych pokoleń za stan środowiska przyrodniczego i jego ochronę, co znajduje również odzwierciedlenie w etyce ekologicznej [Kryk
2000].

Społeczna opowiedzialność przedsiębiorstwa za środowisko…
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Przyjęcie przez przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego oznacza ujmowanie wszelkich działań proekologicznych w ich
hierarchii celów, a tym samym wprowadzenie kolejnego warunku ograniczającego
wybory w funkcji celów przedsiębiorstw. Wskazuje to, iż odpowiedzialność przedsiębiorstw za negatywne efekty zewnętrzne powinna być analizowana nie tylko
z punktu widzenia krótkookresowego celu działalności, ale także z perspektywy ich
długoterminowego sukcesu rynkowego [Kryk 2003; Adamczyk 2001].
Wzrost zainteresowania przedsiębiorstw koncepcją CSR został częściowo wymuszony przez życie. W rzeczywistości wiele z nich skłoniło się ku niej dopiero wówczas, gdy zostały nieprzyjemnie zaskoczone ostrą reakcją społeczeństwa
na kwestie, za które nie czuły się odpowiedzialne. Obecnie, w obliczu rozwijającego
się ruchu ochrony środowiska, nasilających się działań proekologicznych na wszystkich szczeblach gospodarowania i rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, przedsiębiorstwa zaczęły dostrzegać, iż troska o środowisko leży w ich interesie. Przedsiębiorstwa wiedzą, że muszą przestrzegać prawa w zakresie ochrony
środowiska i podejmować różne działania i inicjatywy ekologiczne, by nie stracić
klientów, nie pogorszyć swojego wizerunku i pozycji konkurencyjnej. Problematyka
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko powoli staje się jednym z istotniejszych wyznaczników jego działania.
Zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko życia następnych pokoleń zostało również ujęte w Deklaracji ze Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (1992 r.), Agendzie 21, konwencji klimatycznej, Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych (2000 r.), Deklaracji ze Światowego Szczytu Zrównoważonego
Rozwoju w Johannesburgu (2002 r.), Strategii UE z Göteborga dotyczącej trwałego
rozwoju (2001 r., uzupełnienie Strategii lizbońskiej), Odnowionej Strategii UE dotyczącej zrównoważonego rozwoju (2006 r.) oraz w wielu innych dokumentach rangi
międzynarodowej i krajowej.
Dyskusje na temat CSR pojawiły się w końcu na posiedzeniach zarządów korporacji, które przyjęły ogromną liczbę uchwał o raportowaniu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych. Raportowanie społeczne i prowadzenie innych działań o charakterze proochronnym wymaga uświadomionych
ekologicznie pracowników, dlatego w dalszej części opracowania przedstawiono
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników różnych przedsiębiorstw uczestniczących w studiach podyplomowych Ekobiznes.

3. Świadomość ekologiczna pracowników – wyniki badań
Badanie przeprowadzono w czerwcu 2010 r. na grupie 100 słuchaczy studiów podyplomowych Ekobiznes. Opracowano ankietę zawierającą 20 pytań dotyczących
świadomości ekologicznej pracowników i pośrednio ich postrzegania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. W celu dokonania porównań część pytań była
celowo wzorowana na pytaniach z badań nad świadomością ekologiczną Polaków,
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prowadzonych na zlecenie Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. Ze względu na niewielkie ramy niniejszego opracowania zostaną przedstawione wyniki analizy odpowiedzi na wybrane pytania, tak by można było zrealizować cel postawiony we wstępie
artykułu.
Wśród 100 pracowników 60% stanowiły kobiety, 40% mężczyźni. Przeciętny wiek badanych wynosił 32 lata, przy czym najliczniejszą grupę (ponad 53%)
stanowili pracownicy w wieku 25-35 lat, a najmniej liczną (6%) – powyżej 55 lat,
pozostałe 41,0% badanych miało od 35 do 55 lat. 30% respondentów pracowało w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 45% w przedsiębiorstwach usługowych,
a 25% w handlowych.
W pierwszej kolejności poproszono badanych o ocenę stopnia niepokoju i obaw
o stan środowiska przyrodniczego. Z odpowiedzi wynika, że stan środowiska niepokoił: w dużym stopniu 50% badanych, w niewielkim – 34%, w zasadzie żadnym
– 8%; 8% badanych nie potrafiło określić, czy niepokoi ich jakość środowiska. Porównując te wyniki z wynikami badań ogólnopolskich, można zauważyć rozbieżności w dwóch przypadkach: w skali ogólnopolskiej 65% respondentów wykazywało
duże zaniepokojenie stanem środowiska naturalnego i tylko 6% nie potrafiło określić, czy ich to niepokoi [Bałtromiuk, Burger 2008]. Na tej podstawie można stwierdzić, że zainteresowanie badanych pracowników stanem otoczenia przyrodniczego
jest mniejsze, niż należałoby oczekiwać od osób wykształconych i uczestniczących
w studiach podyplomowych o tematyce ekologicznej. Można by próbować to uzasadniać młodym wiekiem większości badanych oraz odmiennością w hierarchii celów i wartości młodych osób „na dorobku”.
Kolejne pytanie służyło ustaleniu, czy respondenci dostrzegają zmiany, jakie nastąpiły w środowisku przyrodniczym w ciągu minionych pięciu lat. 42% uważało,
że obecnie z ochroną środowiska jest lepiej niż przed pięcioma laty, 25% stwierdziło, że nic się nie zmieniło, ok. 9%, że jest wręcz gorzej, a pozostałe 24% nie potrafiło nic na ten temat powiedzieć. Porównując wagę, jaką ankietowani przywiązują
do zmian w środowisku, z wynikami badań ogólnopolskich, można zauważyć różnice w następujących przypadkach: w skali kraju ok. 50% ogółu oceniało, że sytuacja jest lepsza, ok. 37% uważało, że taka sama, 10% – że jest gorzej, a tylko 3%
nie miało zdania w tej kwestii. Wyniki badań mogą sugerować, że po pierwsze, pracownicy są bardziej rygorystyczni w ocenie sytuacji, po drugie, dostrzegają braki
w świadomości i wykształceniu „ekologicznym” oraz odczuwają potrzebę ich podniesienia, uzasadnia to również celowość podjętych przez nich studiów o tematyce
ekologicznej.
Uzupełnieniem poprzednich informacji o świadomości ekologicznej pracowników są wyniki oceny aktualnego i potrzebnego stopnia ich zaangażowania w ochronę środowiska. Stopień zaangażowania oceniano w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznaczało brak zaangażowania, 1 – zaangażowanie bardzo małe, 2 – małe, 3 – akceptowalne,
4 – duże, 5 – bardzo duże. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Ocena stopnia zaangażowania w ochronę środowiska według pracowników
Wyszczególnienie
Jednostka ludzka
Społeczeństwo
Władza lokalna
Władze kraju
Producenci
Konsumenci
Organizacje społeczne
Organizacje ekologiczne

Aktualne
3,1
3,0
3,3
3,0
3,0
1,0
4,0
4,2

Potrzebne
4,9
5,0
4,2
3,8
5,0
5,0
5,0
5,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Na podstawie wskazań respondentów można zauważyć, że we wszystkich
przypadkach aktualna ocena zaangażowania poszczególnych jednostek jest niższa
od oczekiwanej, w tym również przedsiębiorstw. W związku z tym można pokusić
się o stwierdzenie, że badani dostrzegają, iż coraz więcej powinno zależeć od postaw
i zachowań wszystkich jednostek, a nie tylko od władz czy organizacji pozarządowych. Otwartą kwestią pozostaje, czy jest to wynik kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego i „brania odpowiedzialności w swoje ręce” czy braku zaufania
do instytucji państwa.
W ankiecie zapytano również pracowników o znajomość pojęcia „zrównoważony rozwój”. 70% zadeklarowało, że zna (w znaczeniu: „słyszało”) to pojęcie, natomiast 30% nie zna. Wynik ten oznacza, że pracownicy uczestniczący w studiach
podyplomowych Ekobiznes wykazują większą znajomość pojęcia „zrównoważony
rozwój” niż ogół Polaków. W badaniach ogólnopolskich prowadzonych na zlecenie
Instytutu na Rzecz Ekorozwoju ten wskaźnik jest dużo mniejszy.
Następnie osoby deklarujące znajomość pojęcia „zrównoważony rozwój” zapytano, jak je rozumieją (zob. tab. 2). Poprawnie termin ten rozumiało 65% badanych
i jest to wynik znacznie lepszy od badania ogólnopolskiego, w którym tylko 33%
respondentów prawidłowo go definiowało.
Tabela 2. Ocena percepcji pojęcia „zrównoważony rozwój” przez pracowników
Wyszczególnienie
Harmonijny rozwój człowieka, gospodarki i środowiska przyrodniczego
Harmonijny rozwój wszystkich gałęzi gospodarki
Brak ingerencji człowieka w przyrodę
Podporządkowanie przyrody celom człowieka
Brak odpowiedzi

Wskaźnik wskazań (w %)
64,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

24,3
4,2
2,9
4,3
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O zrozumieniu idei zrównoważonego rozwoju przez pracowników świadczą również odpowiedzi na pytania o akceptację dwóch zasad zrównoważonego rozwoju:
„zanieczyszczający płaci”1 oraz przezorności2. W odniesieniu do pierwszej zasady
opinie były następujące:
• 45% badanych (większość stanowili pracownicy przedsiębiorstw produkcyjnych) uważało, że może zagrozić bankructwem przedsiębiorstw i utratą miejsc
pracy z powodu trudności (przeważnie kosztów) z dostosowaniem się do wymogów ochrony środowiska. Identyczny odsetek był przeciwnego zdania, a pozostałe 10% zaznaczyło „brak zdania”. W porównaniu z wynikami badań ogólnopolskich z 2009 r. wśród pracowników „pesymistów” z wizją bankructwa było
więcej, w skali kraju stanowili oni tylko 33% badanych. Natomiast odsetek
„optymistów” był zbliżony, a odsetek badanych nie mających zdania był w Polsce dużo większy;
• 65% respondentów uznało, że motywuje do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, które pozwolą zmniejszyć koszty ochrony środowiska,
25% nie podzielało tego zdania, 10% zaznaczyło brak zdania. Wyniki te w porównaniu z ogólnopolskimi były nieco gorsze, gdyż w skali kraju 78% ankietowanych powiedziało tak, 9% nie, a 10 % wykazało brak zdania;
• 70% ankietowanych stwierdziło, że przyczyni się ona do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez przedsiębiorstwa, 20% – nie, a 10% zaznaczyło
brak zdania. W porównaniu z wynikami ogólnopolskimi wystąpiły różnice, gdyż
w skali kraju odpowiedzi twierdzących było 78%, negatywnych 12%, a brak
zdania wykazało 10% badanych.
Można więc powiedzieć, że pracownicy są bardziej sceptyczni co do skuteczności zasady „zanieczyszczający płaci” niż statystyczny Polak.
W odniesieniu do drugiej zasady – przezorności – opinie pracowników były następujące:
• 65% uważało, że jest to ważny i potrzebny instrument ochrony środowiska, gdyż
„lepiej zapobiegać, niż leczyć”, 15% było przeciwnego zdania, a 20% nie miało
zdania na ten temat. Wyniki te były zbliżone do badań ogólnopolskich, w których 75% respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzących, wątpliwości miało
9%, a brak zdania 16%;
• 70% ankietowanych uważało tę zasadę za niezbędną i mającą pozytywny wpływ
na tempo rozwoju regionu czy kraju, 15% było przeciwnego zdania, a 15% nie
miało zdania na ten temat. Wyniki te są zbliżone do badań ogólnopolskich,
w których 67% wypowiadało się pozytywnie o tej zasadzie, 15% uznało
ją za szkodliwą i zbędną, a 18% nie miało zdania.

Polega ona na obciążeniu „pełnymi” kosztami sprawcy negatywnych efektów zewnętrznych.
Polega na holistycznej ocenie ex ante środowiskowych skutków planowanych działań gospodarczych i projektowanych inwestycji.
1
2
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Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że jednak jest nie najgorzej
ze świadomością ekologiczną badanych pracowników i przynajmniej mają wpojone
przekonanie o konieczności podejmowania działań profilaktycznych. Może to być
częściowo powiązane z różnymi działaniami proekologicznymi podejmowanymi
w przedsiębiorstwach, np. koniecznością przeprowadzania ocen oddziaływania
na środowisko, inwestycjami „zintegrowanymi”, wdrażaniem różnorodnych systemów zarządzania poruszających kwestie środowiskowe.
Następnie zapytano pracowników, jakie działania proekologiczne podjęto w ich
przedsiębiorstwach. Odpowiedzi przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Działania proekologiczne podejmowane przez przedsiębiorstwa
Rodzaj działań
Przegląd dostosowania do wymogów prawnych
Stosowanie urządzeń tzw. końca rury
Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji
Prowadzenie audytu wewnętrznego i zewnętrznego
Stosowanie odpowiednich technologii zintegrowanych
Prowadzenie monitoringu
Stosowanie recyklingu
Wyznaczenie zadań proekologicznych
i osób odpowiedzialnych za ich realizację
Wprowadzenie systemu zarządzania produkcją lub jakością, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
Określenie aspektów środowiskowych
Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego

Odsetek wskazań
70%
50%
35%
35%
30%
30%
25%
25%
25%
15%
10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.
Tabela 4. Postrzeganie działań ekologicznych przez pracowników w kontekście CSR
Opinia
Pozwalają uniknąć płacenia kar
Poprawiają wizerunek przedsiębiorstwa
Racjonalizują wykorzystanie zasobów naturalnych, surowców, materiałów
Ułatwiają dostęp do nowych rynków i partnerów
Ułatwiają dostęp do innowacji produktowych i usługowych
Zmniejszają opłaty ekologiczne
Generują tylko koszty

Odsetek wskazań
70%
54%
40%
34%
34%
20%
2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Z powyższych odpowiedzi można wywnioskować, że przedsiębiorstwa podejmują działania ekologiczne, ale ich skala nie jest taka, jakiej by oczekiwano. Pośrednio sugeruje to, że konieczne są działania podnoszące poziom wiedzy i świadomości
ekologicznej pracowników (zwłaszcza tzw. decyzyjnych), gdyż im jest on wyższy,
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tym bardziej proekologiczne powinny być działania. W związku z tym badanym zadano pytanie, jak postrzegają podejmowanie działań proekologicznych w kontekście
CSR. Odpowiedzi przedstawiono w tabeli 4.
Analizując odpowiedzi, można stwierdzić, że pracownicy są świadomi korzyści,
jakie przynosi społeczna odpowiedzialność za środowisko. Jednocześnie, pomimo
iż była możliwość wskazania dodatkowych odpowiedzi, nikt nie napisał, iż są inne
przyczyny, np. ochrona wartości środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń czy
poprawa jakości własnego życia. Poza tym największy odsetek wskazań miała odpowiedź – uniknięcie kar, co sugeruje, iż dalsze uświadamianie pracowników, i nie
tylko ich, jest niezbędne.

4. Zakończenie
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze dobrze współgra z ideą zrównoważonego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym. Pozwala zintegrować m.in. cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne
przedsiębiorstwa. Dużą rolę w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko oraz celów zrównoważonego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym odgrywają pracownicy oraz poziom ich świadomości ekologicznej. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można się pokusić
o następujące uogólnienia:
• pracownicy wykazują dość wysoki poziom świadomości ekologicznej, ale jeszcze nie tak wysoki, jak można by oczekiwać od osób posiadających wyższe wykształcenie i uczestniczących w studiach podyplomowych o tematyce ekologicznej;
• dostrzegają swoje braki w świadomości i wykształceniu „ekologicznym” oraz
odczuwają potrzebę ich wypełnienia;
• rozumieją, że coraz więcej spraw, w tym dotyczących środowiska, powinno zależeć od postaw i zachowań wszystkich jednostek fizycznych i gospodarczych;
• są bardziej sceptyczni co do skuteczności zasady „zanieczyszczający płaci” niż
statystyczny Polak;
• większość z nich akceptuje zasadę przezorności jako niezbędny instrument w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i CSR;
• większość zdaje sobie również sprawę z korzyści, jakie przynosi CSR.
Skoro wiadomo, że CSR przynosi korzyści przedsiębiorstwom i pozytywnie oddziałuje na ich wartość, a jest uwarunkowana m.in. poziomem świadomości ekologicznej pracowników, to warto zadbać o stworzenie im jak najlepszych warunków
do jej podnoszenia.

Społeczna opowiedzialność przedsiębiorstwa za środowisko…
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR NATURAL
ENVIRONMENTAL AND ENVIRONMENTAL AWARENESS
OF EMPLOYEES
Summary: Corporate Social Responsibility for natural environment stems from the fact
that modern corporate management requires from a person to take environmental aspects
into account. Enterprises’ declarations are not enough any more. Law and society make
one perform proper action to protect the environment. Employees play one of the major
roles in achieving the objectives of Corporate Social Responsibility for the environment
and sustainable development goals at the microeconomic level. For this reason employees’
environmental awareness is very important. Therefore, the article presents the results
of employees’ environmental awareness in selected companies.
Keywords: social responsibility of business, environmental awareness of employees.

