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Wstęp
Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk publikację pt. „Ekonomia”, wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Opracowanie składa się z 65 artykułów, w których autorzy prezentują wyniki badań
w czterech obszarach problemowych analizowanych na poziomie mikro- i makroekonomicznym.
Pierwszy obszar przedstawia rozważania dotyczące rynku pracy i instytucji
rynku pracy, a także roli kapitału ludzkiego w gospodarce. Znalazły się tutaj wyniki
badań na temat np.: roli urzędów pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu, wpływu instytucji formalnych i nieformalnych na rynek pracy, zjawiska prekariatu, sytuacji
kobiet na rynku pracy w dobie polityki równych szans czy pozycji absolwentów na
europejskim rynku pracy. Drugi obszar dotyczy problemów makroekonomicznych
współczesnych gospodarek, często ukazywanych w kontekście analizy sytuacji Polski na tle innych krajów unijnych. W tej grupie artykułów zaprezentowano wyniki
analiz dotyczących m.in.: interwencjonizmu monetarnego i fiskalnego w warunkach
wysokiego zadłużenia, polityki monetarnej i fiskalnej w krajach unijnych, ograniczeń wzrostu i rozwoju gospodarczego, innowacyjności i przedsiębiorczości, działalności badawczo-rozwojowej oraz roli kapitału intelektualnego kraju. Trzeci obszar tematyczny prezentowanej publikacji stanowią aspekty mikroekonomiczne,
omawiając je np. dokonano analizy relacji podmiotów funkcjonujących na rynku,
poddano ocenie przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych czy opisano wpływ migracji na gospodarstwa domowe w Polsce. Czwarty obszar obejmuje
zaś opracowania dotyczące fundamentów ekonomii, m.in. racjonalności człowieka
w ujęciu homo sustinens, nowych paradygmatów rozwoju, refleksji nad metodologią
nauk ekonomicznych, koncepcji kształtowania oczekiwań uczestników rynku czy
analiz poglądów klasyków francuskich na temat podatków.
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkół wyższych, specjalistów w praktyce zajmujących się problematyką ekonomiczną, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.
Artykuły składające się na niniejszą książkę były recenzowane przez samodzielnych pracowników nauki, w większości kierowników katedr ekonomii. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za wnikliwe i rzetelne recenzje, często inspirujące do
dalszych badań. Oddając powyższą publikację do rąk naszych Czytelników, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że ze względu na jej wszechstronny charakter spotka się
ona z zainteresowaniem i przyczyni do rozpoczęcia inspirujących dyskusji.
Jerzy Sokołowski
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BANKÓW KOMERCYJNYCH W POLSCE
WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
OF COMMERCIAL BANKS IN POLAND TOWARDS
THE NATURAL ENVIRONMENT
DOI: 10.15611/pn.2016.449.49
JEL Classification: G21, M14, Q57
Streszczenie: Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka wybranych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska, realizowanych przez banki komercyjne w Polsce w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, oraz ocena tych działań przez potencjalnych odbiorców. Na potrzeby założonego celu przeprowadzono dwa badania. Pierwsze dotyczyło
stopnia zaangażowania się banków w działalność na rzecz ochrony środowiska. Do analizy
wybrano 14 największych banków komercyjnych w Polsce. Ocenie poddano działania z 2014 r.
Do tego wykorzystano wskaźnik lejkowy. Drugie badanie to sondaż skoncentrowany na opinii osób uczestniczących w badaniach w zakresie rozpoznawalności działań banków w ramach ochrony środowiska (400 respondentów). W opracowaniu materiału empirycznego zastosowano wskaźniki struktury oraz nieparametryczny test Chi kwadrat (χ2). Rezultaty
przeprowadzonej analizy wskazują, że najwięcej działań na rzecz ochrony środowiska jest
podejmowanych przez banki w zakresie ekogospodarki.
Słowa kluczowe: CSR, bank, odpowiedzialność ekologiczna.
Summary: The aim of this work is to identify and characterize selected initiatives in the field
of environmental protection, implemented by commercial banks in Poland under the concept
of corporate social responsibility of business and to evaluate these actions by potential
customers. For the sake of the assumed aim two studies were conducted. The first one,
concerned the level of banks involvement in nature conservation. For the analysis, 14 largest
commercial banks in Poland were chosen. The evaluation assessed activities from 2014. For
this purpose a funnel indicator was used. The second study is a survey focused on the opinion
of respondents taking part in the studies in terms of recognizability of banks activities in
nature conservation (400 respondents). The development of empirical material used the
structure indicators and the nonparametric “Chi” square test (χ2). Most activities are undertaken
in the field of eco-economy.
Keywords: CSR, commercial bank, environmental responsibility.
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1. Wstęp
Współczesne spojrzenie na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) pojawiło się
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i związane było z publikacją Howarda
Bowena Social Responsibilities of the Businessman. Zauważył on, że skoro działalność przedsiębiorstw wpływa na społeczeństwo, biznes powinien podejmować działania spójne z celami i wartościami społecznymi [Wołczek 2014]. Obecnie idea społecznej odpowiedzialności stała się modna, na czasie, a przedsiębiorstwom nie
wypada nie mieć w swoim portfolio marketingowym choćby najmniejszych aktywności prospołecznych, prozdrowotnych czy proekologicznych. Podmioty te starają
się zdefiniować powszechne deficyty socjalne i środowiskowe, a następnie podjąć
działania mające na celu wypełnienie tych luk. Na szczególną uwagę zasługują tutaj
duże banki uniwersalne, które odgrywają w społeczeństwie jednocześnie rolę komercyjną i służebną [Korenik 2009].
Jednym z elementów koncepcji CSR jest ochrona środowiska naturalnego.
L. Dziawgo [2010] wyraża opinię, że jest to komponent mało kontrowersyjny i jednocześnie niezwykle popularny. Wydaje się więc szczególnie użyteczny do wykorzystania w rywalizacji w biznesie. Podobnie jak wcześniej inne przedsiębiorstwa
produkcyjne i usługowe, obecnie także liczne instytucje finansowe, dostrzegły
w tym szansę dla siebie, aby pozytywnie wyróżnić się na rynku w celu utrzymania
i pozyskania klientów. Popieranie ochrony środowiska naturalnego przez instytucję
finansową może bowiem zwrócić uwagę społeczeństwa na ten właśnie podmiot oraz
sprzyjać uzyskaniu większej społecznej aprobaty dla jego działalności. W konsekwencji może to przyciągnąć nowych klientów, wpłynąć na wzmocnienie pozycji
rynkowej i zwiększyć wartość firmy.
Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka wybranych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska, realizowanych przez banki komercyjne w Polsce w ramach
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, oraz ocena tych działań przez potencjalnych odbiorców. Głównym motywem podjęcia rozważań była istotność omawianej problematyki, a także aktualność zagadnienia. W 2012 r. Komisja Europejska
przyjęła strategię pn. Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. Jej ważnym komponentem jest poszanowanie wymogów ochrony
środowiska naturalnego [European Commission 2012].

2. Założenia metodologiczne badań
Na potrzeby założonego celu przeprowadzono dwa badania. Pierwsze badanie dotyczyło stopnia zaangażowania się banków w działalność zmierzającą do ochrony środowiska. Ocena tych aspektów CSR została wykonana przez autorów w oparciu
o literaturę branżową oraz informacje o proekologicznych inicjatywach prowadzonych przez banki komercyjne, zamieszczone na stronach internetowych tych instytucji, a także w raportach na temat CSR. Do analizy wybrano 14 największych ban-
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ków komercyjnych w Polsce (pod względem sumy bilansowej). Ocenie poddano
działania z 2014 r. [Ranking… 2015]. Do tego celu wykorzystano wskaźnik lejkowy
opracowany przez L. Dziawgo [2010].
Drugie badanie to sondaż skoncentrowany na opinii osób uczestniczących w
badaniach dotyczący znajomości (rozpoznawalności) działań banków w zakresie
ochrony środowiska. W omawianym badaniu wykorzystano technikę wywiadu osobistego. Kwestionariusz ankiety zawierał kilkanaście pytań o charakterze półotwartym i zamkniętym. Badania przeprowadzono w 2014 roku na grupie 400 respondentów. Doboru respondentów dokonano metodą doboru przypadkowego. Wielkość
próby ustalono metodą oczekiwanej szczegółowości klasyfikacji krzyżowej w analizie tabularycznej danych [Bazarnik i in. 1992].
Wśród osób, które uczestniczyły w badaniu, 54% stanowiły kobiety, a 46% mężczyźni (tab. 1). W badaniach brały udział tylko osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku
życia). Prawie 45% badanych stanowiły osoby w wieku od 18 do 35 lat, 36% osoby,
których wiek zawierał się w przedziale od 36 lat do 55 lat. Natomiast co piąty respondent miał powyżej 55 lat. Najliczniejsza grupa respondentów miała wykształcenie
wyższe (49%). Osoby z wykształceniem średnim stanowiły 36% ogółu badanych.
Pozostali respondenci deklarowali wykształcenie zawodowe. Wysoki udział w badaniach osób z wykształceniem wyższym wynika z faktu, że osoby te chętniej wyrażały
chęć na udział w badaniach. Prawie 60% respondentów to mieszkańcy miast, pozostałe osoby zamieszkiwały obszary wiejskie. Dominującą grupą respondentów były
osoby pracujące (2/3 badanych). W badaniach wzięli udział także uczniowie i studenci (19%), emeryci i renciści (9%). Najmniej liczną grupą byli bezrobotni (8%).
Tabela 1. Struktura respondentów
Wyszczególnienie
kobiety
mężczyźni
Wiek
18-35 lat
36-55 lat
56 lat i więcej
Wykształcenie
zawodowe
średnie
wyższe
Miejsce zamieszkania
miasto
wieś
Status zawodowy
osoby pracujące
uczniowie i studenci
emeryci i renciści
bezrobotni
Razem
Płeć

Źródło: badania własne, n = 400.

%
54
46
44
36
20
15
36
49
60
40
64
19
9
8
100
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W opracowaniu materiału empirycznego zastosowano wskaźniki struktury oraz
nieparametryczny test Chi-kwadrat (χ2) (sondaż).
Wzór 1. Nieparametryczny test χ2
χ2 =

r

k

( Oij − Eij ) 2
,
Eij
1

∑∑

=i 1 =j

gdzie: Oij – wynik pomiaru w i-tym wierszu j-kolumny,
Eij – wartość oczekiwana w i-tym wierszu j-tej kolumny,
df – stopnie swobody.
Sformułowano hipotezy zerowe H0, zakładające niezależność badanych cech. Jeśli
po przeprowadzeniu testu zachodziła nierówność χe2 ≥ χα2, hipotezę H0 o niezależności
odrzucano na korzyść hipotezy H1, głoszącej zależność rozpatrywanych cech [Kukuła
2003]. Wszystkie hipotezy zerowe testowano przy poziomie istotności p = 0,05. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono w formie opisowej i graficznej.

3. Charakterystyka koncepcji społecznej odpowiedzialności
biznesu w bankach
Nowoczesny ruch społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) rozpoczął się na
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dopiero
wtedy koncepcja ta zaczęła być integrowana w pełni z podejściem opartym na teorii
interesariuszy, zarządzaniu strategicznym i zrównoważonym rozwoju. W Polsce
koncepcję CSR w przedsiębiorstwach, w tym również bankach, zaczęto wdrażać po
transformacji ustrojowej w 1989 r.
W literaturze spotkać można wiele różnorodnych definicji zagadnienia dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu. K. Davis i R.L. Blomstrom [1968] uważają, że społeczna odpowiedzialność polega na tym, że przedsiębiorstwa ponoszą nie
tylko odpowiedzialność ekonomiczną i prawną, ale są zobowiązane do podejmowania takich działań, które będą także przyczyniać się do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego.
A.T. Lawrence i J. Weber podkreślają, że przedsiębiorstwa powinny brać odpowiedzialność za wszystkie działania mające wpływ na ludzi, społeczności, środowisko naturalne, co implikuje przyznanie się do wszelkiej wyrządzonej krzywdy i, jeśli
to możliwe, jej naprawienie [Roszkowska 2011]. Z kolei R.W. Griffin [2002] rolę
społecznej odpowiedzialności biznesu postrzega jako zestaw zobowiązań organizacji do ochrony i umacniania społeczeństwa, w którym funkcjonuje.
W 2011 r. Komisja Europejska wydała komunikat, w którym wysunęła propozycję nowej definicji społecznej odpowiedzialności. Zrezygnowano z traktowania CSR
jako działalności dobrowolnej na rzecz ukazania jej jako elementu związanego
z funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa i w związku z tym z koniecznością
brania odpowiedzialności za wpływy wywierane przez organizację [EC 2011].
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Natomiast Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju określa społeczną odpowiedzialność jako etyczne zachowanie przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa, polegające na stałym zaangażowaniu biznesu, aby postępować etycznie
i przyczyniać się do ekonomicznego rozwoju z równoczesnym ulepszaniem życia
pracowników i ich rodzin, jak również lokalnej społeczności i całego społeczeństwa
[Word Business Council for Sustainable Development 2006].
Banki to instytucje zaufania publicznego, w związku z tym jeszcze w większym
stopniu niż pozostałe przedsiębiorstwa działające na rynku zobowiązane są do realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Ich celem nie może być wyłącznie maksymalizacja zysków czy też wartości rynkowej. Na bankach ciąży odpowiedzialność wobec interesariuszy za skutki podejmowania lub zaniechania
określonych działań, co wynika z faktu, że odgrywają one w gospodarce rolę komercyjną (wypracowanie korzyści dla właścicieli) oraz służebną (wypełnienie powinności społecznych). Kierunki rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności banków są różnorodne; są nimi [Korenik 2009]:
•• odpowiedzialność ekonomiczna,
•• odpowiedzialność prawna,
•• odpowiedzialność etyczna/moralna,
•• odpowiedzialność społeczna,
•• odpowiedzialność ekologiczna/środowiskowa.
Poza tym poszczególne płaszczyzny odpowiedzialności banków można łączyć i
tworzyć ich inne rodzaje.

4. Bank komercyjny a ochrona środowiska
Jak wynika z różnorodnych badań, aktualnie coraz więcej instytucji finansowych w
coraz szerszym zakresie angażuje się w ochronę środowiska naturalnego [Dziawgo
2010; Lagenda 2014; Zabawa 2015]. Zauważalna jest też wyraźna ewolucja postaw
banków wobec problemów ochrony środowiska: od postawy niechętnej lub lekceważącej, poprzez postawę pasywną opartą na częściowym zrozumieniu lub wymuszonej działalności w tym zakresie, do postawy aktywnej, w której ochrona środowiska naturalnego jest logiczną częścią prowadzonego biznesu i atrakcyjną szansą na
wyróżnienie się na tle konkurencji [Dziawgo 2010].
Głównymi motywami skłaniającymi banki do działań na rzecz ochrony środowiska są:
•• przepisy prawne,
•• przekonania kadry menedżerskiej, pracowników, akcjonariuszy,
•• rentowność przedsięwzięć proekologicznych w gospodarce,
•• presja społeczna,
•• postawa partnerów biznesowych.
Konieczność przestrzegania przepisów prawa wyznacza niezbędne minimum
działań na rzecz ochrony środowiska, jakie zmuszony jest podjąć każdy bank. Brak
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działań powoduje sankcje przede wszystkim prawne, ale także społeczne i biznesowe. Kolejnym motywem zaangażowania przedsiębiorstw bankowych w ochronę
środowiska jest wysoki poziom świadomości ekologicznej akcjonariuszy, kadry kierowniczej oraz pracowników, co bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie instytucji
finansowych, z którymi osoby te są związane. Ważnym czynnikiem motywacyjnym
jest także systematycznie rosnąca rentowność inwestycji o charakterze proekologicznym. Do grupy motywatorów możemy również zaliczyć oczekiwania społeczne
i oczekiwania kontrahentów biznesowych, np. klientów banków. Presja ze strony
społeczeństwa ma charakter pośredni, ponieważ nie dotyczy zakupu konkretnych
produktów, mimo to nie należy jej ignorować, gdyż pozyskanie społecznej przychylności dla prowadzonej działalności gospodarczej zdecydowanie ułatwia każdej instytucji finansowej sprzedaż usług. Z kolei presja ze strony klientów ma charakter
bardziej bezpośredni, gdyż od tej grupy zależy zawarcie konkretnych transakcji.
Niektórzy klienci banków są zainteresowani osiągnięciem zysku z zachowaniem
własnych przekonań i zasad. Coraz częściej przekonania te dotyczą poszanowania
wymogów ochrony środowiska.
Działania podejmowane przez banki mające na celu ochronę środowiska są
znacznie zróżnicowane ze względu na przedmiot działalności, zakres, sposób i skalę
realizacji tej aktywności. Jeżeli za kryterium podziału działań proekologicznych realizowanych przez banki przyjmie się przedmiot działalności, można wyróżnić trzy
główne obszary aktywności banków związanych z ochroną środowiska (tab. 2):
•• ekogospodarkę,
•• transakcje finansowe,
•• działania wspierające.
Tabela 2. Podział proekologicznych działań banków w zależności od przedmiotu
Ekogospodarka

Przedmiot działań proekologicznych
Transakcje finansowe
•• produkty i usługi,
•• uwzględnienie ryzyka ekologicznego

Działania wspierające
•• public relations,
•• investor relations,
•• sponsoring,
•• marketing

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Dziawgo 2010, s. 22].

Zazwyczaj działania na rzecz ochrony środowiska podejmowane przez banki
komercyjne mają charakter kompleksowy i systematyczny. W bankach, podobnie
jak w innych przedsiębiorstwach, zwraca się uwagę na takie zorganizowanie procesu
pracy, aby zaoszczędzić możliwie jak najwięcej zasobów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, papieru itp., ograniczyć wytwarzanie zanieczyszczeń oraz
racjonalnie postępować z odpadami [Zabawa 2013].
Jak wynika z tab. 2, w przypadku transakcji bankowych można wskazań na dwa
zakresy działań, w których wykorzystywane są aspekty ekologiczne. Po pierwsze,
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uwzględnienie ryzyka ekologicznego w transakcjach kredytowych. Dotyczy to zarówno oceny zdolności kredytowej klienta, jak i monitoringu operacji kredytowej.
Po drugie, oferowanie usług i produktów bankowych powiązanych ze wspieraniem
inicjatyw o charakterze ekologicznym (proekologiczne kredyty, depozyty, karty
płatnicze, doradztwo finansowe).
Kolejnym obszarem aktywności banków w zakresie ochrony środowiska są
działania wspierające ekogospodarkę i transakcje bankowe o nachyleniu ekologicznym. Do działań tych możemy zaliczyć:
•• marketing produktów bankowych,
•• public relations (PR),
•• investor relations (IR),
•• sponsoring.
Jednym ze sposobów umożliwiających pokazanie zaangażowania instytucji finansowej w sprawy ochrony środowiska jest działalność marketingowa banku. Proekologiczne profilowanie produktów i usług bankowych, a następnie prezentowanie tych
cech klientom może wyróżnić bank na tle konkurencji. Tematyka ochrony środowiska coraz częściej wykorzystywana jest również w działaniach z zakresu public relations i w relacjach z inwestorami społecznie odpowiedzialnymi, którzy przykładają wagę do działań banku na rzecz ochrony środowiska. Ze względu na ich
zaangażowanie w kapitał spółki są oni nawet w stanie wpłynąć na władze podmiotu
w celu podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Do działań wspierających można zaliczyć również sponsoring, jednak bardzo często jest to okazjonalny
sposób poprawienia ekologicznego wizerunku banku.
Działania podejmowane przez banki w zakresie ochrony środowiska można
sklasyfikować również, biorąc pod uwagę skalę zaangażowania instytucji finansowej. Na podstawie tego kryterium wyróżnia się cztery poziomy (od 0 do 3) działań
banków na rzecz ochrony środowiska. W przypadku poziomów od 1 do 3 wyższy
poziom zawiera cechy charakterystyczne dla niższego poziomu (tzw. mechanizm
tzw. lejkowy). Poziom 0 to brak takich działań w danym banku. Poziom 1 to najniższy poziom aktywności podmiotu. Działania na tym poziomie obejmują: dobrowolne sponsorowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, działania z zakresu marketingu, public relations i investor relations. Inicjatywy te wymagają od banku
relatywnie najmniejszego zaangażowania. Średni poziom zaangażowania instytucji
finansowej w działania na rzecz ochrony środowiska (poziom 2) obejmują wszystkie
aktywności z zakresu ekogospodarki, jak również uwzględnienie ryzyka ekologicznego w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych. Poziom tych działań może być
potwierdzony certyfikatami (ISO 14001), indeksami (np. Dow-Jones-Sustainability-Index) czy ocenami ecoratingu [Zabawa 2013]. Najwyższym poziomem zaangażowania banku na rzecz ochrony środowiska jest poziom 3. W tym przypadku banki
w asortymencie swoich produktów posiadają usługi umożliwiające finansowanie
ochrony środowiska, np. kredytowanie proekologicznych przedsięwzięć gospodarczych. Charakterystykę poszczególnych poziomów zawiera tab. 3.
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Tabela 3. Poziomy zaangażowania banków w ochronę środowiska
Poziom
Nazwa poziomu
wskaźnika
0
brak zaangażowania
1
niski poziom
zaangażowania
2

średni poziom
zaangażowania

3

wysoki poziom
zaangażowania

Charakterystyka poziomu
brak działań na rzecz ochrony środowiska w banku
•• sponsoring,
•• public relations,
•• marketing,
•• investor relations
•• ekogospodarka,
•• uwzględnienie ryzyka ekologicznego w prowadzonych
operacjach finansowych
w asortymencie usług banku, dostępne są produkty
umożliwiające finansowanie ochrony środowiska naturalnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Dziawgo 2003, s. 20].

Z kolei D. Korenik [2009] dzieli działania podejmowane przez banki w zakresie
ochrony środowiska uwzględniając ich zasięg oddziaływania (tab. 4). Na podstawie
tego kryterium wyróżniono trzy rodzaje odpowiedzialności: mikro, mezo i makro.
Wymieniona klasyfikacja umożliwia wskazanie obiektu, na który odpowiedzialność
jest ukierunkowana.
Tabela 4. Rodzaje odpowiedzialności środowiskowej w zależności od zasięgu oddziaływania
Zasięg oddziaływania
Odpowiedzialność w skali mikro
Odpowiedzialność w skali mezo
Odpowiedzialność w skali makro

Obiekt
odpowiedzialność za kształtowanie pożądanych relacji
ekologicznych w gospodarce wewnętrznej banku
odpowiedzialność za kształtowanie pożądanych relacji
ekologicznych w gospodarce lokalnej/regionu
odpowiedzialność za kształtowanie pożądanych relacji
ekologicznych w gospodarce krajowej

Źródło: [Korenik 2009, s. 37].

5. Inicjatywy banków działających w polskim systemie bankowym
na rzecz środowiska naturalnego
Inicjatywy banków komercyjnych w zakresie ochrony środowiska analizowano
w czterech obszarach; są nimi:
•• ekogospodarka,
•• sprawozdawczość środowiskowa,
•• doraźne inicjatywy ekologiczne,
•• produkty i usługi powiązane z finansowaniem ochrony środowiska.
Najpopularniejszą aktywnością banków w zakresie działań na rzecz ochrony
środowiska była ekogospodarka. W zasadzie w każdym z analizowanych podmio-

Społeczna odpowiedzialność banków komercyjnych w Polsce...

567

tów zwracano uwagę na takie zorganizowanie pracy i procesu gospodarowania, aby
zaoszczędzić jak najwięcej zasobów, racjonalnie postępować z odpadami oraz ograniczyć wytwarzanie zanieczyszczeń (100% omawianych banków). Jednak działania
podejmowane przez banki w tym względzie były istotnie zróżnicowane ze względu
na zakres, sposób i skalę realizacji aktywności. Prawie co drugi omawiany podmiot
mógł się pochwalić dynamicznym wzrostem liczby oddziałów z certyfikatem „Zielone Biuro” przyznawanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, wprowadzeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001 czy
wdrożeniem Systemu Zarządzania Energią (SZE). W pozostałych bankach zaangażowanie w ochronę środowiska było związane z oszczędnością zasobów (papieru,
pozostałych materiałów biurowych, wody, gazu itp.).
Kolejną formą proekologicznej aktywności banków były różnorodne, czasowe
inicjatywy (60% analizowanych instytucji). Zaangażowanie podmiotów było jednak
nierówne, na przykład w Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) można było zidentyfikować kilka takich inicjatyw w ciągu roku, podczas gdy w innych pomiotach realizowano zaledwie jeden projekt o takim charakterze. Przykłady realizowanych przez
banki działające w polskim systemie bankowym inicjatyw to: akcje sadzenia drzew,
zbiórki elektrośmieci, carpooling, popularyzacja roweru jako środka transportu w
dojeździe do miejsca pracy, ekologiczna edukacja pracowników i społeczeństwa,
konkursy dla szkół o tematyce ekologicznej.
W przeprowadzonej analizie, dotyczącej określenia stopnia zaangażowania sektora bankowego w ochronę środowiska, wzięto także pod uwagę sprawozdawczość
środowiskową. Jak wynika z badań, prawie 45% analizowanych podmiotów
uwzględniło temat ochrony środowiska w sprawozdaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Podobnie jak we wcześniej omawianych aktywnościach,
zauważono duże różnice w prezentacji informacji na ten temat. Ponad połowa publikowanych raportów zawiera tylko powierzchowne informacje dotyczące aktywności
banku w tym zakresie. Pozostałe podmioty systematycznie wydają specjalistyczne
raporty dotyczące omawianych kwestii.
Następną formą zaangażowania banków w ochronę środowiska są produkty finansowe umożliwiające finansowanie proekologicznych przedsięwzięć gospodarczych czy pozyskiwanie środków pieniężnych na wsparcie proekologicznych inicjatyw. Ta forma aktywności wykorzystywana była przez banki najrzadziej. Na polskim
rynku dominuje Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ), który posiada w swoim asortymencie kilka produktów o tym charakterze (kredyty i depozyty proekologiczne).
Poza tym podmiotem, jeszcze dwa banki w omawianym okresie oferowały proekologiczne produkty (proekologiczne kredyty, kartę affinity).
Na rysunku 1 zaprezentowano poszczególne poziomy wskaźnika lejkowego,
określającego stopień zaangażowania banków w działania na rzecz ochrony środowiska. Jak wynika z przeprowadzonych badań, poziom aktywności banków w tym
względzie był różny. W związku z faktem, iż wszystkie podmioty prowadziły pewne
działania w zakresie ekogospodarki, nie stwierdzono poziomu zerowego tego wskaź-
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Rys. 1. Udział poszczególnych poziomów wskaźnika lejkowego (%)
Źródło: opracowanie własne, n = 14.

nika. Jednakże skala działania 6 podmiotów (43%) była niewielka; związana była
głównie z redukcją kosztów. Podmioty te nie uwzględniały także ryzyka ekologicznego w prowadzonych operacjach finansowych, w związku z czym ich poziom zaangażowania w ochronę środowiska określono jako niski (poziom 1). Poziom drugi (średni stopień zaangażowania) charakteryzował 1/3 podmiotów z grupy omawianych
banków. W przypadku tych jednostek aktywności związane z ekogospodarką były
inicjatywami priorytetowymi. Wysoki poziom zaangażowania (poziom 3 wskaźnika)
zidentyfikowano w 3 bankach. Były to podmioty, które poza różnorodnymi, czasowymi akcjami na rzecz ochrony środowiska oraz działaniami dotyczącymi ekogospodarki oferowały produkty umożliwiające finansowanie ochrony środowiska naturalnego.

6. Czynniki determinujące rozpoznawalność działań banków
w zakresie ochrony środowiska
W badaniach poproszono respondentów o wyrażenie opinii na temat, czy zaangażowanie banków komercyjnych działających w Polsce w ochronę środowiska jest wystarczające. Spośród pytanych osób 6% stwierdziło, że zdecydowanie tak, a 30%
odpowiedziało, że raczej tak (rys. 2). Prawie 40% respondentów zaznaczyło łącznie
odpowiedź „nie” i „raczej nie”. Co czwarta osoba nie miała zdania. Odpowiedź na
pytanie dotyczące zaangażowania banków w ochronę środowiska związana była z
płcią (χ2 = 21,42; df = 2) i wykształceniem respondentów (χ2 = 44,94; df = 4). Najwięcej odpowiedzi twierdzących udzieliły kobiety i osoby z wykształceniem wyższym.
Kolejne pytanie w kwestionariuszu dotyczyło rozpoznawalności działań banków
w zakresie ochrony środowiska, biorąc pod uwagę rodzaj aktywności. Otrzymane
wyniki zostały zaprezentowane na rys. 3. Prawie 60% badanych potrafiło wymienić
przynajmniej jeden rodzaj takiej działalności. Najczęściej jako przykład społeczne-
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Rys. 2. Rozkład odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy banki komercyjne w Polsce wystarczająco
angażują się na rzecz ochrony środowiska?”
Źródło: opracowanie własne, n = 400.
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Rys. 3. Rozkład odpowiedzi respondentów na pytanie: „Które z form aktywności banków
komercyjnych w Polsce w zakresie ochrony środowiska w ramach SOB są Panu(-i) znane?”
Źródło: badania własne, n = 400, wybór wielokrotny, 704 wskazania.

go zaangażowania banków w ochronę środowiska wskazywano różnorodne inicjatywy ekologiczne, jak akcje sadzenia drzew, propagowanie jazdy na rowerze, organizację konkursów itp. (53% wskazań). Znajomość tych inicjatyw związana była
z wykształceniem respondentów (χ2 = 6,93; df = 2). Następnie badani wymienili
inicjatywę prowadzenia „zielonego biura” (40%) oraz oferowanie produktów związanych z ochroną środowiska (37%). Znajomość tego rodzaju usług bankowych ma
związek z płcią, wykształceniem i miejscem zamieszkania badanych. Osoby, które
znają takie produkty banków, to głównie kobiety (χ2 = 10,13; df = 1), osoby z wykształceniem wyższym (χ2 = 22,93; df = 2) i mieszkańcy miast (χ2 = 8,17; df = 1).
Wysoki poziom rozpoznawalności tych działań w grupie osób z wykształceniem
wyższym wynika z faktu, iż ta grupa respondentów charakteryzuje się najwyższym
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współczynnikiem ubankowienia, w związku z tym najlepiej zna ofertę banków.
Usługi bankowe powiązane z ochroną środowiska najrzadziej rozpoznawalne są w
grupie mężczyzn, osób z wykształceniem zawodowym i respondentów zamieszkujących tereny wiejskie i mężczyzn. Pozostałe osoby nie potrafiły wymienić żadnej
inicjatywy podejmowanej przez banki dotyczącej ochrony środowiska.
Niespełna 5% badanych, wskazując na rodzaj aktywności banku w zakresie
ochrony środowiska, wymieniło raportowanie. Znajomość tej działalności była zdeterminowana wykształceniem badanych (χ2 = 6,93; df = 2). Taką odpowiedź zaznaczali głównie respondenci z wykształceniem wyższym.
W kwestionariuszu poproszono respondentów także o wskazanie konkretnej
grupy produktów bankowych powiązanych z ochroną środowiska. Na rysunku 4
przedstawiono rozkład odpowiedzi na to pytanie. Jak wynika z przeprowadzonych
badań, najlepiej rozpoznawaną grupą usług bankowych były kredyty proekologiczne (37% odpowiedzi). Ankietowani wymieniali tutaj: kredyty na dofinansowanie
ekologicznych źródeł energii, np. zakup kolektorów słonecznych, budowę oczyszczalni ścieków, ocieplanie budynków, a także kredyty na sfinansowanie wymiany
pieca. Prawie 15% pytanych wskazało na karty płatnicze typu affinity, a 3% − na
depozyty bankowe.
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Rys. 4. Rozkład odpowiedzi respondentów na pytanie: „Które produkty bankowe powiązane z ochroną
środowiska są Pani(-u) znane?”
Źródło: badania własne, n = 400, wybór wielokrotny, 432 wskazania.

W ostatnim etapie badań respondentom zadano pytanie, czy przestrzeganie przez
bank zasad odpowiedzialnego biznesu w zakresie ochrony środowiska wpływa na
decyzje o zakupie produktów bankowych w określonym banku. Jak wynika z badań,
tylko niespełna 5% klientów tych instytucji zaznaczyła odpowiedź „tak”. Dla 1/3
respondentów jest to nieistotne. Natomiast 43% badanych nie miało zdania w tej
kwestii. Pozostali ankietowani należeli do grupy osób nieubankowionych, w związku z czym nie podejmują decyzji o zakupie usług na rynku bankowym.
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7. Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że banki komercyjne
w Polsce podejmują różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska, a efekty
tych inicjatyw wpisują się w ramy realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu.
Najwięcej działań jest podejmowanych w zakresie ekogospodarki. Na polskim rynku finansowym można już wyróżnić grupę banków, których działania w tym względzie są aktywnościami priorytetowymi, systematycznymi i długofalowymi. Z drugiej strony jest grupa podmiotów, dla których niejednokrotnie wymieniona aktywność
to działania okazjonalne i powierzchowne, a następnie przesadnie prezentowane
w ramach public relations. Dlatego też działania o tym charakterze cechowały się
najwyższym stopniem rozpoznawalności w grupie badanych osób.
Szczególną formą aktywności instytucji finansowych na rzecz ochrony środowiska jest możliwość oferowania produktów i usług bankowych powiązanych ze
wsparciem inicjatyw z zakresu ochrony środowiska. Ta forma aktywności była realizowana przez banki najrzadziej (21% podmiotów). Z całą pewnością banki komercyjne powinny w większym stopniu wykorzystywać specyfikę prowadzonej przez
siebie działalności do angażowania się w inicjatywy o charakterze proekologicznym.
Aktywna postawa banków zmierzająca do ochrony środowiska może stanowić
istotny element w utrzymaniu czy zwiększeniu przewagi konkurencyjnej na rynku
usług finansowych. Jak wynika z omówionych badań, 5% respondentów (głównie
osoby z wykształceniem wyższym) bierze pod uwagę proekologiczną działalność
banku, podejmując decyzje finansowe. Należy oczekiwać, że takich klientów będzie
więcej w związku ze wzrastającym poziomem świadomości obywateli w zakresie
ochrony środowiska.
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