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Program szkolenia dla uczestników cyklu edukacyjnego 

Dolnośląska Akademia Menadżerów CSR dla małych i średnich 

przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych  

 

Moduł III: Kreowanie narzędzi dla zastosowania społecznej odpowiedzialności  na Dolnym 

Śląsku. 

 

1. Optymalizacja zasobów i wydatków  

2. Optymalizacja produktów i usług 

3. Odpowiedzialny i nieodpowiedzialny marketing  

4. Oszczędności na biznesie odpowiedzialnym  - mechanizmy 

5. Ryzyko operacyjne i refutacyjne 

6. Open Source w MŚP 

7. Polityka zatrudnienia a oszczędzanie na kosztach pracy 

8. Kompilacja i podsumowanie wniosków – nakreślenie ram narzędziowych strategicznego 

działania w obszarze strategicznego, odpowiedzialnego zarządzania CSR.   
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1. Wprowadzenie do Cyklu Edukacyjnego. 

  

1.1. Dla kogo przygotowano program Cyklu Edukacyjnego?  

 Cykl Edukacyjny adresowany jest do:  

 Pracowników sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy z własnej woli, w wolnym 

czasie i poza miejscem pracy chcą zwiększyd swoje kompetencje z obszaru społecznej 

odpowiedzialności biznesu  oraz  

 Przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących swoją działalnośd na obszarze 

Województwa Dolnośląskiego. 

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju może byd źródłem przewagi 

konkurencyjnej nie tylko dla ogromnych międzynarodowych korporacji. Coraz częściej  

z powodzeniem strategie odpowiedzialności społecznej realizują firmy z sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

 

Problemem jest brak narzędzi. Firmy z sektora MŚP często nie wiedzą, jak  

w pełni wykorzystad swoje zaangażowania społeczne bądź środowiskowe. 

Odpowiedzialnośd wobec społeczeostwa zbyt rzadko jest wpisana w strategię 

rozwoju firmy, stąd ma ograniczony wpływ na budowanie wartości biznesu.  

  

MSP – przy niewielkiej pomocy mały może znacznie więcej   

 Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie doceniają swojego ogromnego znaczenia 

dla gospodarki, lokalnych społeczności czy środowiska naturalnego. Zdarza się również, że 

nie potrafią rozpoznad swoich najważniejszych zalet, często traktując je jako bariery 

rozwojowe.  
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Jednym z najważniejszych atutów małych firm jest elastycznośd. Mniejsze przedsiębiorstwa 

mają stosunkowo dużą łatwośd dostosowywania siebie i swojej oferty do nowych potrzeb 

rynku czy modyfikowania łaocucha produkcji, tak, aby przy niewielkich zmianach, 

innowacjach i nakładach przynosił większe korzyści, pozwalał spełniad normy środowiskowe 

etc. 

 

 Ponadto, mniejsze struktury organizacyjne są z reguły mniej sformalizowane. Mniej 

formalne środowisko sprzyja rozpoznaniu wartości wspólnych dla firmy i jej pracowników.  

 

Łatwiej jest wprowadzad i realizowad zasady zrównoważonego rozwoju, wdrażad niezbędne 

zmiany i uruchomid kreatywnośd pracowników.  

 

Czy chodzi o wielkie strategie?  

 Niekoniecznie. Wielkie strategie nie oznaczają automatycznie wielkich korzyści. 

Główną potrzeba sektora MŚP, oprócz samego przetrwania w trudnych warunkach 

rynkowych, to przede wszystkim odnalezienie własnej drogi, zapewniającej długotrwały 

sukces. Kluczowe jest wpisanie realizacji celów społecznych w strategię biznesową. 

Koniecznymi elementami odpowiedzialnego zarządzania działalnością biznesową pozostaną 

jakośd, innowacyjnośd, odróżnialnośd i dynamicznośd. Zbudowanie w świadomości 

pracowników/czek sektora małych i średnich przedsiębiorstw i  powiązania celów 

biznesowych ze społecznymi jest jednym z celów Cyklu.  

 

Zrównoważony rozwój a sektor pozarządowy – wieloaspektowe korzyści.  

 Organizacje pozarządowe (NGO) powinny patrzed na odpowiedzialnośd biznesu (CSR) 

z nie mniejszą uwagą niż przedstawiciele sektora prywatnego. Dlaczego? Ponieważ 

zrównoważony rozwój to kluczowy element trwałego i skutecznego rozwiązywania 

problemów społecznych, środowiskowych i innych, które  stanowią  cel i sens istnienia 

organizacji pozarządowych.  
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Celem Cyklu Edukacyjnego jest przedstawienie i unaocznienie przedstawicielom organizacji 

NGO w jaki sposób odpowiedzialne zarządzanie biznesem odnosi się do ich organizacji  

i w jaki sposób organizacje te mogą korzystad na narzędziach CSR, dobierając je stosownie do 

swojej charakterystyki.  

 

Odpowiedzialne zarządzanie biznesem (CSR) to dla sektora pozarządowego 

przede wszystkim obszar budowania partnerstwa międzysektorowego, 

pozwalającego na doskonałe godzenie celów społecznych organizacji ze 

strategią działania firmy, z którą owo partnerstwo może byd realizowane.  

  

 Przedstawiciele sektora NGO poprzez udział w szkoleniu i dialog z partnerem 

biznesowym otrzymują szansę wyjścia poza typowy język dialogu z biznesem, oparty przede 

wszystkim na oczekiwaniach finansowych.  

Celem szkolenia jest rozwijanie dialogu międzysektorowego, a przez to także nowych metod 

budowania partnerstwa, opartego na języku korzyści wspólnej – zarówno po stronie 

organizacji, realizującej zamierzone cele społeczne, czy w inny sposób korzystającej na tej 

współpracy, jak również po stronie biznesu, który coraz częściej od organizacji 

pozarządowych oczekuje czegoś więcej, niż korzyści w postaci logotypu w gronie partnerów.  

 

1.2. Jaki jest cel Cyklu Edukacyjnego? 

 Zarówno projekt „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego 

biznesu” jak i Dolnośląska Akademia Menadżerów CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz dla organizacji pozarządowych służą promocji strategicznego zarządzania biznesem  

w duchu CSR, a w efekcie, podnoszeniu kwalifikacji pracowników/czek  sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. 
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Jednym z głównych celów projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników/czek  firm  

z sektora małych i średnich, którzy z własnej woli, w wolnym czasie i poza miejscem pracy 

chcą nabyd umiejętności z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 

profesjonalizacja zarządzania organizacjami pozarządowymi. Środkiem do osiągnięcia tego 

celu jest cykl szkoleo, zorientowany m.in. na:  

 

 promowanie długoterminowego planowania rozwoju dla przedsiębiorczości w oparciu  

o strategie CSR,  

 obalanie mitów, dotyczących CSR  

 przybliżenie narzędzi odpowiedzialnego zarządzania dla MŚP i NGO (organizacje sektora 

pozarządowego) 

 wspieranie profesjonalizacji organizacji pozarządowych 

 wskazywanie konkretnych metod rozwoju organizacji oraz oszczędności płynących  

z zastosowania konkretnych narzędzi 

 rozwijanie modeli współpracy międzysektorowej. 

 

 Jak pokazują badania przeprowadzone w ramach projektu, prawidłowe rozumienie 

tego czym jest odpowiedzialne zarządzanie biznesem i na jakich narzędziach się opiera, to 

jeden z podstawowych warunków koniecznych do tego, aby małe i średnie firmy oraz 

organizacje zorientowane na realizację celów społecznych z obszaru Województwa 

Dolnośląskiego, zaczęły czerpad korzyści z CSR. Po zakooczeniu szkoleo ich uczestnicy 

powinni wiedzied:  

 

 W jaki sposób wprowadzenie odpowiedzialnego zarządzania biznesem wpływa na relację  

z interesariuszami firmy (klientami, pracownikami, dostawcami, itp) oraz jak wpływa na 

wizerunek i wybieralnośd marki, 

 jak planowad zaangażowanie społeczne w sposób spójny z naszą organizacja i jej 

dotychczasową linią działao,  
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 w jaki sposób możemy minimalizowad ślad środowiskowy, budowad relacje  

z interesariuszami, zaspokajając ich oczekiwania najskuteczniej i w sposób najbardziej 

opłacalny,  

 jak kształtują się trendy i tendencje zarządzania z obszaru społecznej odpowiedzialności 

biznesu 

 

Nadrzędnym celem, któremu służyd ma Cykl Edukacyjny jest wykazanie, że 

odpowiedzialnośd w biznesie i dbałośd o zrównoważony rozwój nie powinien 

byd postrzegany w kategoriach zbędnych kosztów, ale raczej jako forma dobrze 

zaplanowanej inwestycji, lub działao w istocie nie niosących za sobą większych 

kosztów, a służących rozwojowi wszystkich zaangażowanych stron.  

 

Jakie są zatem cele szkolenia?  

 

 Dostarczenie kompletnej wiedzy, która pozwoli dostrzec możliwości, jakie społeczna 

odpowiedzialnośd biznesu, przede wszystkim w wymiarze praktycznym, niesie zarówno dla 

podniesienia kwalifikacji pracowników/czek sektora małych i średnich firm, jak i organizacji 

pozarządowych z regionu Dolnego Śląska. 

 Wymiana doświadczeo i oczekiwao uczestników szkolenia, jako przedstawicieli różnych 

interesów reprezentowanych w ramach współpracy i partnerstwa międzysektorowego. 

 Przedstawienie gotowych rozwiązao, które przyczyniły się do sukcesu biznesowego lub zmian 

w organizacji w zakresie zarządzania organizacją, produkcji, praktyk środowiskowych, 

innowacji technologicznych, metod angażowania pracowników, nawiązywania współpracy 

czy korzystania z ogólnodostępnych narzędzi, obniżających i optymalizujących koszty 

zarządzania organizacją. 

 Zmiana świadomości pracowników firm na temat zastosowania strategicznego podejścia do 

zrównoważonego rozwoju i korzyści, które mogą płynąd z tego podejścia dla ich rozwoju 

zawodowego i osobistego (zaangażowanie społeczne). 
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 Zapewnienie uczestnikom Cyklu Edukacyjnego wsparcia w formie indywidualnych konsultacji 

z ekspertem ds. CSR, aby pomóc zrozumied, jak najlepiej wykorzystad nabytą wiedzę 

(narzędzia, procesy, dobre praktyki) w celu podniesienia własnych kwalifikacji, samorozwoju.   

 

1.3. Językiem korzyści: jak ja jako pracownik sektora małego i średniego 

biznesu i organizacji pozarządowej skorzystamy na uczestnictwie w Cyklu 

Edukacyjnym? 

 

Po co CSR w mojej organizacji?  

 Chociaż CSR rozpatrywany jest na ogół w kontekście dużych przedsiębiorstw, należy 

pamiętad, że jest to również strategiczne narzędzie podnoszenia konkurencyjności małych  

i średnich przedsiębiorstw.   

 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu jest elementem polityki zrównoważonego 

rozwoju. Jest to nadal stosunkowo nowa koncepcja zarządzania, jednak coraz bardziej 

obecna w życiu publicznym i debacie społecznej. Skutecznośd odpowiedzialnego zarządzania 

może decydowad nie tylko o przetrwaniu małych i średnich firmy na rynku w trudnym 

gospodarczo okresie, ale przede wszystkim pomaga stworzyd nowe modele skutecznego 

działania, zwiększającego zysk przedsiębiorstw i budującego trwałe korzyści dla firm i ich 

interesariuszy (pracownicy, lokalna społecznośd, klienci, środowisko, dostawcy, i inni). 

 

Duże firmy mają łatwiej....  

 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu jest stosunkowo najlepiej rozwinięta w sektorze 

dużych przedsiębiorstw, w tym szczególnie w przedsiębiorstwach o kapitale zagranicznym. 

Jest to konsekwencją naturalnego dla wielonarodowych organizmów korporacyjnych, 

centralnego zarządzania, przejawiającego się m.in. przenoszeniem na rynki lokalne 

elementów globalnej strategii, która przeważnie zawiera komponentę dotyczącą CSR czy też 

zrównoważonego rozwoju.  
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Dlaczego globalne strategie tak często zawierają element CSR? 

 Dlatego, że tego od nich wymaga opinia publiczna, nakładane systemowo przez rządy 

i organizacje ponadnarodowe (ONZ, OECD) ograniczenia i nakazy w zakresie zarządzania 

wpływem korporacji na społeczeostwo i środowisko w ramach jej łaocucha dostaw czy 

praktyk w zakresie zarządzania pracownikami, technologią produkcji, dystrybucją itp. 

 

Ale co najważniejsze dla biznesu, naciski takie bardzo często pochodzą od konsumentów, 

także pośrednio, poprzez organizacje pozarządowe. Grupy odbiorców bezpośrednich, bez 

względu na to, czy mamy do czynienia z sektorem B2B (business to business, klient 

biznesowy) czy B2C (business to consumer, konsument), a zatem nabywcy produktu czy 

usługi coraz częściej weryfikują wartośd społeczną czy środowiskową, stanowiącą istotną dla 

nich cechę produktu.  

 Przedsiębiorcy postępują w ten sposób, realizując często własną strategię 

odpowiedzialnego zarządzania, a co za tym idzie, często są rozliczani z podejmowanych 

decyzji nabywczych pod kątem realizacji tej strategii. Konsumenci domagają się określonych 

cech produktu lub zmiany praktyk producenta przejawiając swoje osobiste wartości  

i przekonania. Kolejną grupą, mającą wpływ na zmiany percepcyjne wśród konsumentów są 

organizacje pozarządowe, które mogą byd zarówno wspaniałym partnerem w ramach 

budowania współpracy międzysektorowej, adresowania istotnych lokalnie problemów 

społecznych czy rozwijania produktów w oparciu o potrzeby nowych grup docelowych, ale 

mogą także pełnid rolę karzącej ręki, piętnującej nieetyczne zachowania czy szkodliwą 

działalnośd środowiskową. Możliwych obszarów krytyki jest nieskooczona ilośd: nieetyczne 

standardy umów z klientami, wprowadzające w błąd deklaracje marketingowe, zarządzanie 

pracownikami, zarządzanie odpadami chemicznymi, ale też relacje ze społecznością lokalną 

etc. Dlatego też organizacje planując swój rozwój w sposób strategiczny, a jednocześnie 

uwzględniający kwestie społeczne i środowiskowe, mają szanse wyeliminowad częśd 

zagrożeo wynikających z zarządzania (np. bojkot konsumencki).  
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Stwarzają sobie możliwości budowania oferty i kształtowania relacji z otoczeniem w oparciu 

o zweryfikowane oczekiwania kluczowych interesariuszy. Mówiąc prosto, oznacza to, że 

zwiększają swoje szanse na dostarczanie klientom dokładnie tego, czego oni oczekują, 

budując tym samym swoją przewagę konkurencyjną. Dodatkową korzyścią jest pozytywny 

wpływ, jaki przedsiębiorstwa wywierają na społeczeostwo (lub jakąś jego częśd)  

i  środowisko. 

 

CSR jest zatem sposobem podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, m.in. 

poprzez ulepszenie produktów i/lub procesu produkcyjnego, które skutkuje: 

 

 większym zadowoleniem i lojalnością klientów,  

 większą motywacją i lojalnością pracowników przekładającą się na zwiększoną 

kreatywnośd i innowacyjnośd,  

 rozgłosem, dzięki zdobywaniu nagród (także lokalnych) poprzez marketing szeptany, 

wynikający z pozytywnego wizerunku firmy,  

 łatwiejszą współpracą z partnerami biznesowymi i administracją paostwową, 

 oszczędnością kosztów i większe zyski dzięki wydajniejszej alokacji zasobów ludzkich  

i produkcyjnych oraz ograniczaniu zużycia surowców, 

 zwiększenie obrotów/sprzedaży poprzez uzyskanie przewagi konkurencyjnej 

wynikającej z powyższych aspektów. 

 

Jak to się ma do sektora małych i średnich przedsiębiorstw? 

 Stosowanie narzędzi, wynikających z odpowiedzialnego podejścia do zarządzania 

przedsiębiorstwem nie wymaga od firmy czy organizacji wielkich nakładów finansowych, 

wymaga jednak świadomości, a wdrożenie tych rozwiązao – konkretnej wiedzy  

i umiejętności.   
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Cykl edukacyjny zaprojektowany został jako aktywna forma przekazywania wiedzy, tworząca 

pole do wymiany doświadczeo i podniesienia kwalifikacji i kompetencji uczestników  w 

obszarze społecznej odpowiedzialności.  

 Zapoznanie się z konkretnymi narzędziami z zakresu polityki CSR, zaprezentowanymi 

w ramach poszczególnych modułów ma zatem na celu wyposażenie uczestników  

w rozwiązania, których po części będą oni sami autorami.  Owo współautorstwo jest również 

celem szkolenia: sesje warsztatowe powinny przybrad taką formułę, aby w możliwie 

najwyższym stopniu zaangażowad Paostwa -  uczestników i uczynid z Paostwa ambasadorów 

koncepcji odpowiedzialnego biznesu wewnątrz Paostwa miejscu pracy, otoczeniu  

i środowisku.  

 

Przekazanie wiedzy ma na celu przedstawienie dostępnej palety środków, 

których dobór będzie indywidualny dla każdej z organizacji reprezentowanych 

przez uczestników i uzależniony od takich czynników jak skala organizacji, jej 

typ i charakter działalności, oferta produktowo – usługowa, skala zatrudnienia, 

posiadane zasoby etc.   

  

 Ponieważ rynek oferuje coraz więcej szkoleo z tego obszaru, firmy mają szanse 

wyposażyd się w niezbędną wiedzę, ale wiążące się z tym koszty są często barierą nie do 

przejścia. Brak świadomości na temat możliwości praktycznego zastosowania nabytej  

w ramach tego rodzaju szkoleo wiedzy powoduje obawy przed przydatnością kursów CSR.  

 

Szkolenia i wsparcie w fazie wdrożenia 

 Szkolenie prowadzone jest dla pracowników/czek przedsiębiorstw z sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw, którzy z własnej woli, w wolnym czasie i poza miejscem pracy 

chcą uzupełnid swoją lukę edukacyjna w zakresie CSR, w obszarze rozwoju myślenia  
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strategicznego i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju do przedsiębiorczości, jak 

również wśród organizacji pozarządowych, które wymagają wsparcia w zakresie 

profesjonalizacji w zarządzaniu. Obydwie te grupy mogą byd także jednoczesnymi 

podmiotami wsparcia w zakresie rozwijania języka współpracy międzysektorowej  

i kreatywnego podejścia do form tej współpracy.      

 

 To, co wyróżnia cykl szkoleo realizowany w ramach Dolnośląskiej Akademii 

Menadżerów CSR dla pracowników/czek małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji 

pozarządowych, zawiera się w kompleksowości programu szkoleniowego. Został on 

skomponowany z myślą o systematycznym pogłębianiu wiedzy uczestników na temat 

narzędzi odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju, osadzonej w szerokim 

kontekście  zaangażowania społecznego i środowiskowego na poziomie strategicznego 

planowania i zarządzania. 

  

Przy okazji uczestnictwa w szkoleniu uczestnik będzie miał możliwośd wzięcia udziału  

w tworzeniu strategicznej analizy możliwości rozwoju własnych kompetencji w tym zakresie. 

Ponadto każdy uczestnik Akademii ma szansę uzyskad indywidualne wsparcie w formie 

indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. CSR, koniecznych przy analizie, tworzeniu  

i wdrażaniu  konkretnych rozwiązao i ich kreatywnym zastosowaniu w swoim otoczeniu.    

 Liczne studia przypadku prezentowane podczas szkolenia mają na celu 

unaocznienie uczestnikom działania konkretnych narzędzi „na żywym organizmie”, ze 

wskazaniem wartości dodanej. Umożliwiają dokonanie analizy konkretnych narzędzi  

i weryfikację ich adekwatności dla konkretnej sytuacji – pracownika/czki sektora małego  

i średniego biznesu czy przedstawiciela sektora pozarządowego.  

Celem szkolenia nie jest „sprzedanie” CSR-u, usług konsultacyjnych  czy wiedzy – to wszystko 

uczestnik otrzymuje bezpłatnie. Celem szkolenia jest natomiast wskazanie w sposób 

absolutnie obiektywny korzyści, ograniczeo i możliwości CSR. Po szkoleniu jego uczestnicy  
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zyskają wiedzę o konsekwencjach wynikających z zarządzania z uwzględnieniem tych 

aspektów w obu sektorach – małych i średnich firm czy organizacji pozarządowych opartego 

na wartościach  leżących u podstaw zrównoważonego rozwoju.  

 

Nie chodzi o przedstawienie podstaw teoretycznych, ale o zmierzenie się  

z rzeczywistym wymiarem CSR, jego stroną praktyczną i wskazaniem 

konkretnych, płynących z niego korzyści.   

 

1.4. Jak wyglądają zajęcia i kto może w nich uczestniczyd? 

  

Profil uczestnika. 

 Do udziału w Cyklu Edukacyjnym zachęcani są przedstawiciele firm  

z sektora małego i średniego biznesu oraz organizacji pozarządowych, działających na terenie 

woj. dolnośląskiego. Organizatorom zależy zwłaszcza na współpracy z organizacjami 

działającymi  z dala od Wrocławia, które mają ograniczony dostęp do szkoleo i innych 

możliwości rozwojowych.  

  

Formuła szkolenia.  

 

 Dolnośląska Akademia została przygotowana jako cykl trzech spotkao - modułów. Na 

każde spotkanie/zjazd składają się trzy dni szkoleniowe, których celem jest omówienie 

konkretnego bloku zagadnieo i zebranie wniosków, służących zbudowaniu zestawu narzędzi 

odpowiedzialnego zarządzania dla pracowników sektora małych i średnich firm i organizacji 

pozarządowych na Dolnym Śląsku.   
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Nadrzędną ideą szkolenia było stworzenie wyjątkowej okazji dla pracowników firm 

MŚP i NGO z regionu, aby w sposób otwarty i angażujący przybliżyd im kwestie związane ze 

zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością biznesu, strategią i współpracą 

międzysektorową. Uczestnicy szkolenia będą mieli do czynienia przede wszystkim z praktyką 

CSR. Warsztaty, dyskusje, wspólna praca i wymiana doświadczeo z innymi uczestnikami,  

a także indywidualne wsparcie ekspertów umożliwią wypracowanie samodzielnych 

rozwiązao najwłaściwszych dla partycypujących pracowników sektora przedsiębiorstw  

i organizacji pozarządowych z woj. dolnośląskiego.   

 Systematyczne wprowadzanie kolejnych bloków tematycznych, pogłębiających 

wiedzę na temat odpowiedzialnego modelu zarządzania umożliwia uzyskanie  kompleksowej 

wiedzy na temat koncepcji społecznej odpowedzialności.  

 

Odpowiednio dobrane środki pracy grupowej mają na celu udostępnienie pola do dyskusji, 

ale przede wszystkim do dostarczania wiedzy wartościowej i użytecznej. Szkolenie powinno 

zaowocowad zwiekszeniem kwalifikacji, ale i zmiany świadomości pracowników/czek sektora 

biznesu na temat społecznej odpowiedzialności w ich miejscu pracy oraz stymulowad 

współpracę międzysektorową w oparciu o nabytą wiedzę i umiejętności. 

  

Dlatego też na początku szkolenia przewidziano długą sesję poświęconą budowaniu wspólnej 

świadomości kontekstu szkolenia, ale przede wszystkim, badaniu oczekiwao jego 

uczestników. W oparciu o zebrane podczas tej sesji informacje trener ma możliwośd 

wybiórczego prowadzenia zajęd w taki sposób, aby pogłębid części tematyczne, 

najistotniejsze z perspektywy uczestników Cyklu.  
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Co wyróżnia to szkolenie?  

 aktywizujący tryb zajęd,  

 skupienie się na korzyściach, płynących z CSR – dostarczenie narzędzi 

strategicznego rozwoju,   

 stworzenie okazji do zbudowania podstawo dla dialogu między przedstawicielami 

sektora prywatnego i pozarządowego,  

 szansa wymiany doświadczeo na temat prowadzenia biznesu z reprezentantami 

sektora małych i średnich firm, działających na terenie woj. dolnośląśkiego,  

Cel: dostosowanie i wyłonienie najadekwatniejszych dla lokalnej 

przedsiębiorczości i współpracy międzysektorowej, narzędzi CSR.  

 

Zajęcia prowadzone będą m.in. w formie:  

 

 Prezentacji krótkich materiałów audio/video  

 dwiczeo warsztatowych: dyskusji, zadao dwiczeniowych i sesji kreatywnych: 

projektowania, ewaluacji omawianych rozwiązao, studium przypadku, odgrywania roli, 

burzy mózgów, syndykatów etc.  

 Wykładów teoretycznych 
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2. Materiały merytoryczne dla uczestnika. 

2.1. Program szkolenia w zagadnieniach – skrypt.   

 Szkolenie zaplanowane zostało na trzy zjazdy, z których każdy obejmuje sesję 

trzydniową. Każdy zjazd zdefiniowany został modułowo i obejmuje realizację zagadnieo  

z konkretnego obszaru. Każdy dzieo rozpisany jest na większe bloki zagadnieo, wraz ze 

wskazaniem orientacyjnego czasu, jaki powinien zostad poświęcony na jego omówienie.  

 

Do omawianych bloków tematycznych w ramach cyklu  należą:   

Moduł I: Integralnośd odpowiedzialnego biznesu. 

 

Dzieo I:  

Wprowadzenie do projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz 

odpowiedzialnego biznesu” i szkolenia w ramach projektu.   

Blok zagadnieo związanych z CSR w MSP  

Strategie CSR a zrównoważony rozwój  

Omówienie sektora MSP i osadzenie go w kontekście lokalnym 

Dzieo II  

Specyfika polskiego CSR 

Integralnośd odpowiedzialnego biznesu 

Normy i standardy CSR 

Dzieo III  

CSR w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi 

Wolontariat pracowniczy  
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Moduł II: Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju i zarządzania CSR. 

Zawartośd modułu. 

 

Dzieo I 

Strategia Zrównoważonego rozwoju   

Raportowanie społeczne 

Dzieo II 

Identyfikacja zasobów wewnętrznych w oparciu o raportowanie społeczne 

Interesariusze: badanie oczekiwao, angażowanie.  

Dzieo III  

Współpraca międzysektorowa z NGO 

Współpraca publiczno-prywatna  

Komunikacja CSR  

 

Moduł III: Kreowanie narzędzi dla zastosowania społecznej odpowiedzialności  na Dolnym 

Śląsku.  

 

Dzieo I 

Optymalizacja produktów i usług:  

Odpowiedzialny i nieodpowiedzialny marketing   

Dzieo II 

Ryzyko operacyjne i refutacyjne 

Open Source w MSP 

Polityka zatrudnienia a oszczędzanie na kosztach pracy 

Dzieo II  

Zdefiniowanie poszczególnych elementów narzędzia strategicznego dla małych i 

średnich przedsiębiorstw w sektorze MSP, wypracowanego w oparciu o współpracę 

uczestników Cyklu Edukacyjnego.  
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2.2. Zestaw materiałów dla uczestnika: Moduł III  

2.2.1. Cele modułu.  

 Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej konkretnych praktyk 

zarządzania przedsiębiorstwem, które mogą byd realizowane w zgodzie ze strategią 

zrównoważonego rozwoju bez ponoszenia większych kosztów. W tym module dowiedzą się 

Paostwo w jaki sposób, dzięki zastosowaniu działao taktycznych, możliwe jest uniknięcie 

dodatkowych kosztów, a nawet trwałe ich ograniczanie.  

Celem tej części szkolenia jest zainspirowanie Paostwa w kierunku analizy, w jaki sposób 

można zoptymalizowad swoje zasoby i ofertę, nadając jej nową jakośd, a jednocześnie 

obniżad koszty lub zwiększad wydajnośd produktu/usługi. W tej części mowa będzie także  

o tym, jak kształtują się obecnie tendencje rynkowe z zakresu rozwijania produktów i usług  

w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. 

 Wśród omawianych w tym dziale obszarów działao taktycznych znalazły się także  

kwestie związane z marketingiem – kształtowaniem działao marketingowych w zgodzie ze 

strategią zrównoważonego rozwoju i w sposób spójny z misją przedsiębiorstwa. Wartością 

dla uczestników w tej części szkolenia jest wiedza na temat narzędzi przeznaczonych do 

budowania wyróżnienia oferty już nie tylko w oparciu o korzyści funkcjonalne i emocjonalne, 

ale także o. wartości społeczną lub środowiskową produktu czy usługi.  

 Kolejnym obszarem tego modułu jest kwestia ryzyka, którego źródeł jest tak wiele, że 

częśd z nich jest nawet nieuświadomiona. Źródła te mogą byd związane z produktem, 

strukturą organizacyjną, polityką zatrudnienia etc., dotyczyd operacyjnych aspektów 

organizacji, a zatem tych, związanych z zarządzaniem oraz funkcjonowaniem wewnętrznym 

organizacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się dzięki tej części szkolenia, w jaki sposób 

zarządzad organizacją, identyfikowad jej najważniejsze źródła ryzyk i przewidywad te ryzyka 

w celu minimalizacji zagrożenia strat finansowych..  
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Istotną częścią części merytorycznej modułu trzeciego jest także pokazanie bezpośredniego 

związku pomiędzy stosowaniem nowych narzędzi kształtowania polityki zatrudnienia, które  

z jednej strony obniżają koszty i zwiększają wydajnośd pracy, z drugiej odpowiadają na 

oczekiwania coraz większej liczby pracowników. 

 W ostatnim dniu trzeciego modułu Cyklu Edukacyjnego uczestnicy będą zajmowali się 

kompilowaniem całości nabytej wiedzy i wyodrębnieniem oraz usystematyzowaniem tych 

narzędzi taktyczno-strategicznych, które z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw  

z obszaru województwa Dolnośląskiego mogą byd najkorzystniejsze i najbardziej użyteczne.  
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2.2.2. Zakres tematyczny modułu III. 

 

Moduł III, Dzieo I:  

 

A. Optymalizacja produktów i usług: 

Czas: 2 godziny 

1. Niewykorzystane rynki Frugal Innovation, Bottom of The Pyramid – produkty na miarę 

lokalnych potrzeb i możliwości. 

2. Innowacyjnośd technologiczna w MSP: Szanse rozwoju a technologia, studia przypadku na 

podstawie projektu GreenEvo.   

3. Łaocuch dostaw: optymalizacja środowiskowa, percepcja konsumentów 

4. Optymalizacja wydatków w procesie produkcji – studia przypadku i dyskusja moderowana w 

oparciu o doświadczenia uczestników – poszukiwanie obszarów optymalizacji środowiskowej 

na lokalnym rynku MSP.  

 

B. Odpowiedzialny marketing 

Czas: 3 godziny  

1. Globalny kontekst i trendy konsumenckie – geneza odpowiedzialnego marketingu 

2. Marketingu 3.0 – marketing odpowiedzialny 

3. Odpowiedzialna komunikacja (kodeksy etyczne, kodeksy wewnętrzne, budowanie zasad 

wewnętrznych prowadzenia biznesu i ich komunikacja) 

4. Warsztaty z projektowania odpowiedzialnych produktów i usług według specyfiki rynku 

Dolnego Śląska i branżowego rodowodu. 

 

C. Podsumowanie dnia 

Czas: 1 godzina  

 Zebranie materiałów, wniosków i mechanizmów – usystematyzowanie i stworzenie zestawu 

najważniejszych elementów omówionych narzędzi i rozwiązao,  adekwatnych dla MSP. 
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Moduł III, Dzieo II: 

 

A. Ryzyko operacyjne i reputacyjne:  

Czas: 3 godziny 

1. Obszary ryzyka i ich przewidywanie: produktowe, , związane z zasobami ludzkimi, łaocuchem 

dostaw (studia przypadku Coca-Cola, Biedronka, Orange, Nestle, Kret itp.)  

2. Kryzys komunikacyjny, przewidywanie ryzyka. 

3. Monitorowanie ryzyka w przedsiębiorstwie.  

 

B. Open Source w MSP  

Czas: 1 godzina  

1. Open Source jako narzędzia biznesowe  

2. Przegląd ogólnodostępnych zasobów – jak oszczędzad na rozwiązaniach dla biznesu.  

 

C. Polityka zatrudnienia a oszczędzanie na kosztach pracy  

Czas: 1 godzina 

1. Kategorie pracowników wspierane systemowo. 

2. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa a budowanie zespołu 

3. Odpowiedzialne praktyki w zatrudnieniu 

4. Elastyczne formy zatrudnienia, 

 

D. Podsumowanie dnia  

Czas: 1 godzina  

Zebranie materiałów, wniosków i mechanizmów – stworzenie zestawu najważniejszych 

elementów omówionych narzędzi i rozwiązao,  adekwatnych dla MSP. 
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Moduł III, Dzieo III:  

 

Kompilacja i podsumowanie wniosków  

– zdefiniowanie poszczególnych elementów narzędzia strategicznego dla małych i średnich 

przedsiębiorstw  na podstawie przeprowadzonych zajęd tematycznych w ramach całego 

Cyklu Edukacyjnego.   

1. Główne bariery biznesowe i obszary rozwojowe dla sektora MSP w woj. Dolnośląskim .  

2. Narzędzia strategiczne CSR dla MSP  

3. Obszary nadużyd i gotowe rozwiązania: jak uniknąd oportunizmu w praktyce.  

4. Normy i standardy, adekwatne dla sektora: które warto znad  i wdrażad.  

5. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: Ryzyka, korzyści i rozwiązania.  

6. Raportowanie społeczne: jak raportowad w sektorze MSP z zastosowaniem dostępnych 

zasobów wewnętrznych i po co. 

7. Angażowanie interesariuszy – lokalny kontekst i wskazówki działania.  

8. Partnerstwa międzysektorowe z organizacjami pożytku publicznego i administracją publiczną 

– projektowanie współpracy.  

9. Komunikacja CSR – najważniejsze zasady odpowiedzialnej i wiarygodnej komunikacji 

zewnętrznej firmy i komunikacji sprzedażowej.  

10. Najważniejsze obszary optymalizacji produktowej i usługowej dla MSP.  
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2.2.3 Gdzie szukad informacji na temat rozwiązao praktycznych?    

 

 Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju, zarządzania zgodnie z 

zasadami CSR  , narzędzi i dobrych praktyk znaleźd można m.in.:  

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu www.odpowiedzialnybiznes.com 

CR Navigator  www.crnavigator.com  

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce www.filantropia.org.pl 

Koalicja CR www.koalicjacr.pl  

CentrumCSR.PL  www.centrumcsr.pl 

Centrum Etyki Biznesu www.cebi.pl 

Kampanie Społeczne www.kampaniespoleczne.pl 

Global Compact w Polsce  www.globalcompact.org.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza – Fair Play  www.fairplay.pl 

Koalicja Karat www.karat.org 

WWF Polska  http://www.wwf.pl/ 

Fundacja Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl 

Portal Kampanie Społeczne: http://www.kampaniespoleczne.pl  

Polska Zielona Sied www.zielonasiec.pl 

Odpowiedzialne Zakupy www.ekonsument.pl 

Strona sektora pozarządowego http://www.ngo.pl/  

Grupa eFTe http://efte.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odpowiedzialnybiznes.com/
http://www.crnavigator.com/
http://www.filantropia.org.pl/
http://www.koalicjacr.pl/
http://www.centrumcsr.pl/
http://www.cebi.pl/
http://www.kampaniespoleczne.pl/
http://www.globalcompact.org.pl/
http://www.fairplay.pl/
http://www.karat.org/
http://www.wwf.pl/
http://www.naszaziemia.pl/
http://www.kampaniespoleczne.pl/
http://www.zielonasiec.pl/
http://www.ekonsument.pl/
http://www.ngo.pl/
http://efte.org/
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2.2.4. Materiały, służące pogłębieniu wiedzy uczestników (płyta CD) 

  

1. Bottom of The Pyramid - wprowadzenie do tematu, artykuł J. Szumniak, K. Szlasa 

2. Wspólna odpowiedzialnośd: rola dostaw i zakupów, publikacja Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu pod Red. Natalii Dwik 

3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju, Innowacyjnośd i 

percepcja konsumentów, Publikacja, str. 35-77, 142-176, studia przypadku str. 184-238 

4. Greenevo - rynki zagraniczne i perspektywy Zielonej ewolucji polskich technologii,  

5. Wybielanie za pomocą zielonego, artykuł Natalia Dwik 

6. Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu , podręcznik Ministerstwa 

Gospodarki, str. 12-54 

7. Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców 

8. Dobry pracodawca - zarządzanie zasobami ludzkimi, publikacja FOB 
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Słownik.  

 

AA1000 – jeden ze standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, wypracowany w 1999 

roku przez Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności (Institute of Social and 

Ethical AccountAbility), włączający kwestie społeczne i etyczne do zarządzania strategicznego 

organizacji i jej działalności. 

 

Cause Related Marketing to połączenie celów ekonomicznych przedsiębiorstwa z celami 

społecznymi w ramach danego przedsięwzięcia. CRM jest metodą pozwalającą na 

projektowanie programów powstałych na bazie potrzeb i zainteresowao przedsiębiorstwa  

z równoczesnym rozwiązywaniem problemów społecznych. Celem jest uzyskanie jak 

najgłębszego zaufania i jak najlepszych relacji z konsumentami, poprawa wizerunku firmy na 

rynku a w koocu wzrost sprzedaży. Jednocześnie metoda ta prowadzi do wsparcia organizacji 

non-profit. CRM jest rozwiązaniem dla obydwu stron, pozwalającym na wynik win-win. 

 

CSR - Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne  

i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami 

(m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To 

wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki 

sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi 

między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym. 

 

Dialog społeczny - to forum prezentacji stanowisk i wymiany informacji pomiędzy 

administracją rządową i samorządową, organizacjami pracodawców oraz pracownikami. 

Strony dyskutują o stosunkach zawodowych, warunkach pracy, płacach i świadczeniach 

socjalnych, a także o innych problemach polityki gospodarczej, czy kierunkach rozwoju 

będących przedmiotem zainteresowania i kompetencji wszystkich stron.  
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Dialog społeczny może przybierad różne formy i poziomy angażowania, podstawowe to 

negocjacje, konsultacje, opiniowanie i informowanie.  

 

Interesariusze – to grupy lub jednostki, na które firma bezpośrednio lub pośrednio 

oddziałuje i które oddziałują na nią. Należą do nich. M.in. konsumenci, pracownicy, dostawcy 

czy organizacje pozarządowe.  

 

Raport społeczny- dokument wydawany przez firmę w formie publikacji lub umieszczany  

w witrynie internetowej, przedstawia w sposób całościowy strategię firmy, jej politykę 

społeczną i wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej wobec kluczowych grup 

interesariuszy. Uwzględnia aspekt ekonomiczny, społeczny oraz ekologiczny działao firmy. 

 

Zrównoważony rozwój - to proces obejmujący przemiany społeczne i gospodarcze, w którym 

– w celu równoważenia szans w dostępie do środowiska poszczególnych społeczeostw i ich 

obywateli, zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleo – następuje integrowanie działao 

politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 

trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. 

 

Słownik przygotowano na podstawie www.odpowiedzialnybiznes.pl  

http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/

