
 

Protokół nr 01/2011 

ze spotkania konsultacyjnego i powołującego Radę Programowo – Konsultacyjną w ramach projektu „Współpraca 

międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”.  

z dnia 25 marca 2011 r. w Krzyżowej 

 

Organizatorami spotkania byli: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Krzyżowa” dla 

Porozumienia Europejskiego oraz heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. 

 

 

W spotkaniu, które odbyło się dnia 25 marca 2011 r.  w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia 

Europejskiego zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu wzięło udział 20 osób. 

Obrady otworzyła Maria Mika przedstawiając obecnym osobom cele niniejszego spotkania  

i zaproponowała jego program: 

 

I Porządek spotkania 

1) Otwarcie spotkania. 

2)Wybór protokolanta. 

3)Przedstawienie projektu „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” w tym 

omówienie  i zaprezentowanie elementów Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla MŚP. 

4)Przedstawienie koncepcji badania w ramach ww. projektu. 

5)Dyskusja. 

6)Przedstawienie propozycji Regulaminu Rady Programowo – Konsultacyjnej. 

7) Powołanie Rady Programowo – Konsultacyjnej i ustalenie jej pierwszego składu. 

8) Zakończenie spotkania. 

 



Ad.1 

Otwarcia spotkania dokonała Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Maria Mika, 

poprosiła zebranych o przedstawienie się i instytucji,  które reprezentują. Uczestnicy spotkania: w 

spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz  osoby 

zaangażowane  

w realizacje projektu z Grupy Partnerów Projektu, jak i Grupy Sterującej. Pełna lista osób uczestniczących 

w spotkaniu znajduje się jako załącznik nr 1 do protokołu. Następnie przedstawiła moderatora  spotkania 

Pana Damiana Deca.  

Ad.2  

Na protokolanta spotkania wybrano Panią Małgorzatę Chrobot. 

Ad.3  

Projekt przedstawiła Małgorzata Barrek – Kierownik Projektu. Na początku Pani Małgorzata Barrek 

wyjaśniła skąd pochodzi pomysł na realizacje projektu wspierającego przedsiębiorców w prowadzeniu 

działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – podała czynniki, które mogą niepokoić i wskazują 

na potrzebę wsparcia edukacyjnego zarówno sektora przedsiębiorstw, jak i pozarządowego. Omówione 

zostały kwestie związane z innowacyjnym charakterem projektu, w tym w szczególności został 

przedstawiony harmonogram i logika projektu innowacyjnego oraz poszczególne działania. Pani 

Małgorzata Barrek przedstawiła i określiła zakres wsparcia adresowany do sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw poprzez omówienie elementów Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla MŚP. 

Następnie przedstawiła zakres współpracy międzysektorowej i objaśniła rozumienie roli i udziału sektora 

pozarządowego w realizowanym projekcie. Następnie określiła formę i rodzaj możliwej współpracy 

przedstawicieli sektora przedsiębiorstw w działaniach omawiając bardziej szczegółowo formy konsultacji, 

spotkań z użytkownikami i podkreślając udział w badaniach. 

Ad.4 

Koncepcję badania przedstawiła dr Aldona Wiktorska – Święcka. Dr Aldona Wiktorska – Więcka pełni role 

członka zespołu badawczego i eksperta w realizacji projektu. Na spotkaniu przedstawiła cel badania 

realizowanego przez Lidera projektu ze wsparciem Partnerów oraz przedstawiła propozycję metodologii 

badawczej. Podczas omawiania kwestii związanych z badaniem, Pani Aldona wyjaśniła również sytuację 

przedsiębiorstw z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie Dolnego Sląska oraz 

przedstawiła korzyści z wdrażania tego typu rozwiązań w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 



Podczas swojej prezentacji, dr Aldona Wiktorska – Święcka zachęcała zaproszonych przedstawicieli sektora 

przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych do aktywnego zabierania głosu i dzielenia się swoimi 

uwagami, doświadczeniem. Po przedstawieniu koncepcji badania i jego celów rozwinął się dialog, którego 

przedmiotem była użyta metodologia badania, jak i jego zakres geograficzny. 

Ad.5  

Dyskusję moderował Pan Damian Dec. W dyskusji zabrało głos  17 osób. 

Tematy poruszone podczas spotkania:  

1. Firmy i osoby objęte wsparciem 

Obawa, że do Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych mogą należeć tylko 

uczestnicy projektu, czyli przedstawiciele 15 firm (Arkadiusz Czocher, Marcin Kowalski). 

Propozycja zawężenia grupy objętej wsparciem do małych firm lub do tych branż, które  

w najmniejszym stopniu prowadzą CSR (Marcin Kowalski), do rozważenia przez zespół  

i badacza. Konieczność zaplanowania promocji projektu wśród grup, do których wsparcie jest kierowane 

(Marcin Kowalski). 

2. Metoda prowadzenia badań 

Postulat rezygnacji z rozsyłania ankiet na rzecz wywiadów przeprowadzanych na z góry umówionych 

spotkaniach, planowo do 45 min. (Irena Nowak). 

Przy tworzeniu kwestionariusza można skorzystać z badania FOB i Gazety Prawnej (Magdalena Andrejczuk)  

i kwestionariusza dostępnego na stronie fairplay.pl, w którym znajduje się cały dział o CSR (Marcin Kowalski). 

3. Grupa docelowa badania 

Potrzeba dokładnego określenia grupy przez zawężenie jej wg jednego z kryteriów: reprezentatywność 

regionalna, branża lub specjaliści (Arkadiusz Czocher, Marcin Kowalski). Propozycja przeprowadzenia badań 

wśród liderów rozwoju lokalnego, przedsiębiorców przodujących w swoim lokalnym środowisku. Możliwość 

wyselekcjonowania tych firm we współpracy z Agencjami Rozwoju Regionalnego  

i stowarzyszeniami pracodawców. Poprzez badanie chcemy uzyskać diagnozę stanu wśród liderów 

(ponieważ z założenia CSR prowadzą firmy, które nie borykają się z problemami przetrwania na rynku) – ci, 

którzy prowadzą działania CSR  dostarczą dobrych praktyk, a ci, którzy ich nie prowadzą, pomogą w 

wyjaśnieniu przyczyn takiego stanu (dr Aldona Wiktorska-Święcka). Konieczność zdefiniowania, kogo 



uznajemy za lidera rozwoju lokalnego: czy bierzemy pod uwagę wzrost zatrudnienia, współpracę z innymi 

sektorami, przedsiębiorczość, adekwatność prowadzonych działań do potrzeb społeczności lokalnych 

(Marcin Kowalski). Postulat, aby nie sugerować się nagrodami, ale twardymi danymi, m.in. rankingiem 

dolnośląskich liderów biznesu Gazety Wrocławskiej, programem Rzetelna Firma, danymi BCC – Business 

Center Club (Grzegorz Górski, Irena Nowak). 

4. CSR a działalność na rzecz społeczności lokalnej 

Obawa przed zawężaniem CSR do działalności na rzecz społeczności lokalnej.  

Konieczność badania efektywności działań we wszystkich obszarach, z uwzględnieniem udziałowców, 

zarządzania, regulowania płatności i łańcucha dostaw, a nie wyłącznie społeczność lokalnej (Grzegorz 

Górski). 

W projekcie skupiamy się głównie na działaniach na rzecz środowiska lokalnego ze względu na współpracę 

międzysektorową i rozwijanie współpracy firm z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (Małgorzata 

Barrek). 

5. Uzasadnienie potrzeby powołania Rady Programowo-Konsultacyjnej 

a. małą popularnością CSR wśród MŚP oraz możliwością włączenia zagadnienia CSR do strategii 

rozwoju Dolnego Śląska (Irena Nowak) 

b. projekt dotyczący współpracy międzysektorowej wymaga współpracy przedstawicieli różnych 

sektorów przy planowaniu działań (Szymon Gawryszczak). 

c. podobna rada działająca na rzecz spółdzielni socjalnych bardzo dobrze się sprawdziła i pomogła  

wypromować spółdzielnie (Arkadiusz Czocher). 

d. dopiero za parę lat, bo u nas to dopiero raczkuje, potrzebny jest lider  

i zaangażowanie, aby przygotować atmosferę dla tworzenia CSR –  

w tej chwili jest to tworzenie mechanizmów dla przyszłości; obawa, że jest to działanie tylko na 

cele projektu i że skończy się wraz z jego realizacją; głównym celem rady jest promowanie idei  

i tłumaczenie, co to jest CSR i jak to się ma do rozwoju firmy (Edward Szywała). 

e. współpraca przedstawicieli różnych sektorów jest szansą na zmniejszenie stereotypów obu 

sektorów względem siebie i lepsze poznanie się przedstawicieli tych środowisk (Beata Partyka). 

 

6. Włączanie do głównego nurtu polityki 



Obawa o los wypracowanej strategii po zakończeniu realizacji projektu. 

Po opracowaniu strategii będzie ona przekazywana samorządom lokalnym i włączana do głównego nurtu. 

Regionalna Sieć Tematyczna ocenia strategię, a następnie przechodzi ona głosowanie w UMWD i jest 

przyjmowana jako uchwała. Urząd korzysta ze strategii przy kreowaniu polityki regionalnej, w tym przy 

tworzeniu Strategii Rozwoju Dolnego Śląska (Marcin Kowalski). 

Działają już grupy robocze ds. CSR przy Ministerstwie Gospodarki, które również mogą promować strategię 

(Magdalena Andrejczuk). 

Lobbing na spotkaniach podkomitetu monitorującego POKL, aby priorytety przekładać na punkty w planach 

działań i finansować takie działania.  

Możliwość wypracowywania rekomendacji legislacyjnych, aby urzędnicy otrzymywali gotowe propozycje. 

 7. Uwagi do Regulaminu Rady Programowo-Konsultacyjnej 

a. sposób głosowania – zwykłą większością głosów składu rady, możliwe jest głosowanie w trybie 

obiegowym, brak sprzeciwu jest uważany za zgodę 

b. wyrażanie opinii – każde wyrażenie opinii przez Radę jest decyzją, konsultowane dokumenty Rada 

otrzymuje wraz z kartą uwag do uchwały, następnie po głosowaniu informacja o decyzji rady jest 

upubliczniana przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej projektu 

c. kompetencje Rady – dodatkowo oddziaływanie Rady – włączanie do głównego nurtu polityki  

i upowszechnianie wypracowanych narządzi, pozostawić tylko te kompetencje, które są wytłuszczone 

d. członkowie Rady – nie ma sztywnych kryteriów wyboru członków rady, muszą to być osoby aktywne  

i z doświadczeniem, Rada ma charakter otwarty i można zapraszać do niej kolejne osoby, propozycje 

osób w radzie: 

Związki Zawodowe z Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 

środowisko akademickie – UE: prof. Zdzisław Pisz, dr Magdalena Rojek-Nowosielska 

realizatorzy innych projektów CSR - Andrzej Otręba OPZZ  

MŚP – Piotr Rogala, firma produkcyjna JAMA Wałbrzych 

dopisać kto tworzy grupę sterującą 

 

Ad 6 



Pani Małgorzata Barrek przedstawiła i poddała pod dyskusję przygotowaną propozycję Rady 

Programowo – Konsultacyjnej powoływanej w ramach realizacji projektu, jako ciała opiniująco - 

doradczego. Lider projektu wraz z Partnerami zaproponował uczestnikom spotkania powołanie Rady 

programowo – Konsultacyjnej i przedstawił pewna propozycje jej funkcjonowania i kompetencji. Obecni 

przedstawiciele sektora przedsiębiorstw oraz sektora pozarządowego w procesie dyskusji i konsultacji, 

zgłaszając swoje poprawki przedstawili nową koncepcje regulaminu. W trakcie spotkania ustalono, że 

regulamin Rady zostanie rozesłany do wszystkich obecnych droga mailową. I po zakończeniu konsultacji i 

ustanowieniu kompletnej jego wersji zostanie przyjęty na kolejnym spotkaniu Rady Programowo – 

Konsultacyjnej. 

 

Ad 7 

Po dyskusji na temat roli i charakteru Rady oraz po omówieniu proponowanego regulaminu jej 

funkcjonowania, został powołany pierwszy skład Rady. Skład osobowy członków- założycieli Rady 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad 8 

Zakończenie spotkania nastąpiło o godz. 15. Dyrektor DFOP, Pani Maria Mika podziękowała wszystkim 

osobom za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu. Lider projektu wraz z partnerami zaprosili 

uczestników spotkania na obiad i spotkanie dobiegło końca. 

 

II. Przyjęte wnioski:  

1. Przed kolejnym spotkaniem DFOP przygotowuje krótki materiał edukacyjny, uwspólniający 

rozumienie CSR przez Radę i zespół projektu. Materiał jest rozsyłany droga mailowa do 

członków Rady. 

2. Następne spotkanie odbędzie się najwcześniej za 2 lub 3 miesiące, miesiąc przed spotkaniem 

DFOP prześlę propozycję dwóch dat do konsultacji z członkami Rady. 

3. Podczas kolejnego spotkania zostanie wybrany Przewodniczący Rady. 

III. Uwagi z przebiegu spotkania:  

Spotkanie zakończyło się powołaniem Rady Programowo – Konsultacyjnej. Skład powołanej Rady stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 



IV. Załączniki 

1. Lista obecności  ze spotkania. 

2. Lista członków założycieli Rady Programowo – Konsultacyjnej w ramach projektu. 

3. Regulamin Rady Programowo – Konsultacyjnej. 

 

     Protokolonat     Przewodniczący Spotkania 

     Małgorzata Chrobot    Maria Mika 

 


