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WSTĘP

Społeczna odpowiedzialność biznesu pełni ważną rolę w rozwoju współ-
czesnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zaczynają bowiem rozumieć, 
że oczekuje się od nich nie tylko dostarczania wyrobów i usług, ale także 
aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych, ekonomicznych 
i ekologicznych. I w zasadzie nie jest aż tak ważne, czy przedsiębiorstwa traktują 
działania podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności jako obowią-
zek, powinność, modę, przywilej, wyzwanie bądź też misję, najważniejsze jest 
rozumienie treści i wagi efektów, jakie można dzięki temu uzyskiwać. Ta myśl 
stała się przewodnią dla Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczna od-
powiedzialność przedsiębiorstw TSL w Polsce – diagnoza i przyszłe wyzwania”, 
zorganizowanej przez Katedrę Logistyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Tworząc możliwość dyskusji dla środowi-
ska naukowego oraz dla przedstawicieli praktyki, postawiono cztery wiodące 
problemy: 

 – jaki jest poziom rozwoju CSR w polskich przedsiębiorstwach sektora 
TSL, 

 – jakie są stosowane praktyki w wypełnianiu zasad CSR, 
 – jakie problemy utrudniają stosowanie zasad CSR, 
 – jakie efekty przynosi realizowanie założeń CSR przedsiębiorstwom 

TSL. 
W dyskusji wzięli udział przedstawicie ośrodków akademickich z całej Polski: 

ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z Uniwersytetu Warszawskiego, 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Częstochowskiej, 
Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Koszalińskiej, 
Politechniki Śląskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie 
Wielkopolskim oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 
Empiryczny wkład do dyskusji wnieśli przedstawiciele firm DB Schenker, 
C. Hartiwg, Gravis.
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Artykuły przygotowane na potrzeby tej konferencji uporządkowano w czte-
ry grupy tematyczne:
1. Istota i obszary aktywności CSR.
2. Narzędzia i formy aktywności CSR.
3. Doświadczenia przedsiębiorstw TSL w zakresie społecznej 

odpowiedzialności.
4. Rola edukacji w kształtowaniu społecznie odpowiedzialnych postaw przed-

siębiorców sektora TSL.
Oddając w Państwa ręce nasz zeszyt, wyrażamy przekonanie, że zawarte 

w nim poglądy i opinie Autorów staną się zarówno przedmiotem refleksji nauko-
wej i analiz, jak też inspiracją do szerszych interdyscyplinarnych badań.

Izabela Dembińska
Mariusz Jedliński
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Małgorzata ChoJnaCka*

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
JAKO GLOBALNA TENDENCJA KREUJĄCA  

NOWE POSTAWY W SEKTORZE TSL

W artykule przedstawiono istotę społecznej odpowiedzialności biznesu, obszary 
społecznej aktywności oraz wskazano przykład dobrej praktyki CSR w sektorze TSL. 
Przedstawiono powiązanie społecznej odpowiedzialności z etyką. Ukazując globalny 
wymiar społecznej odpowiedzialności, odniesiono się do kryzysu finansowego z 2009 
roku.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, kryzys, sektor TSL

Wprowadzenie

Dynamiczny wzrost wymiany handlowej i zmiana wymagań stawianych 
organizacjom stanowiły imperatyw do opracowania standardów przydatnych 
w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Szczególnie w czasach 
zawirowań kryzysowych, ważne staje się odwołanie do uniwersalnych wartości, 
takich jak wolność, odpowiedzialność oraz sprawiedliwość, stanowiących szansę 
na odnalezienie się w nowych warunkach rynkowych przy zwiększonych oczeki-
waniach społecznych. Odwołanie się do tych wartości stwarza możliwość realnego 
wdrożenia idei społecznej odpowiedzialności w życie organizacji. Podmioty go-
spodarcze mają świadomość konieczności uwzględniania w swych działaniach nie 
tylko maksymalizacji zysku, ale także oczekiwań społecznych czy poszanowania 
aspektów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Mimo zwiększonego za-
interesowania problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate 

* Małgorzata Chojnacka, dr, Instytut Ekonomiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Gorzowie Wielkopolskim, e-mail: mchojnacka@pwsz.pl.
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Social responsibility – CSR), wiedza na jej temat wciąż jeszcze nie jest pełna. Celem 
artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób społeczna odpowiedzialność jest wy-
korzystywana przez przedsiębiorstwa logistyczne. Rozważania mają charakter teo-
retyczny i praktyczny. W części empirycznej posłużono się przykładem wiodącego 
operatora logistycznego na rynku usług logistycznych – przedsiębiorstwa Schenker.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w warunkach kryzysu 
finansowego

W ostatnich latach koncepcja społecznej odpowiedzialności doczekała się licz-
nych opracowań. Można to odczytywać jako symptom zwiększenia zainteresowania 
tym zagadnieniem. Jednocześnie pojawiają się pytania, czy koncepcja CSR nie jest 
jedynie „listkiem figowym”, który ma przykryć nieetyczne działania organizacji. 

W licznych opracowaniach społeczną odpowiedzialność wskazuje się jako 
kierunek, który tworzy ramy dla realizacji celów gospodarczych i wyznacza 
nowy ton reguł konkurencyjności na rynku. W praktyce gospodarczej potrzeba 
realizowania działań społecznych w zasadzie ma wielowiekową tradycję, czego 
przykładem są wartości pielęgnowane przez małe organizacje, budowane i rozwi-
jane przez pokolenia za sprawą etosu pracy. Dzięki długofalowej polityce umożli-
wiało im to rozrastanie się w wielkie potęgi przemysłowe. Przemiany społeczne, 
chciwość i chęć osiągnięcia wysokiego zysku w krótkim czasie spowodowały 
destabilizację gospodarki światowej. Globalizacja umożliwiła między innymi 
przeniesienie produkcji do tych części świata, w których koszty pracy były najniż-
sze, gdzie nie przestrzegano praw człowieka. Pojawienie się kryzysu przyniosło 
nowe spojrzenie na potrzebę koegzystencji etyki i ekonomii. Systematycznie 
wzrastała świadomość ponoszenia odpowiedzialności za pracowników i klientów. 
Zrozumiano, że uzyskanie aprobaty i zaufania społecznego wymaga od organi-
zacji respektowania wyzwań rozwoju zrównoważonego. W efekcie zaowocowało 
to powstaniem nowych standardów etycznych światowego biznesu. Wdrażanie 
koncepcji społecznej odpowiedzialności stało się szansą na unikanie ryzyka 
i odniesienie sukcesu rynkowego w długim horyzoncie czasowym.

Kryzys finansowy sprawił, że obecnie organizacje z uwagą przyglądają się 
wszystkim działaniom generującym koszty1. Utrzymanie na dotychczasowym 

1 B. Fernández, F. Souto, Crisis and Corporate Social responsibility: threat or opportunity? 
„International Journal of Economic Sciences and Applied Research” 2009, 2 (1), s. 36–50.
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poziomie zatrudnienia, zapewnienie wysokich standardów pracy oraz finansowanie 
inicjatyw prospołecznych stanowi duży wysiłek dla przedsiębiorstw, a niekiedy jest 
wręcz niemożliwe. Dlatego pojawiają się głosy, że działania w zakresie CSR mogą 
być opóźniane lub nawet zaniechane2. Szczególnie dotyczy to projektów w obszarze 
filantropii. Podmioty gospodarcze, które mimo kryzysu znalazły się w dobrej sytu-
acji finansowej, mogą wyróżniać się poprzez akcentowanie swojej etycznej postawy 
wobec pracowników, klientów, społeczności lokalnej i działań prośrodowiskowych3. 
Pojawiło się nowe zjawisko gospodarcze. Duże korporacje, kierując się chęcią 
zyskania zaufania otoczenia, aktywnie kształtują swój wizerunek jako organizacji 
społecznie odpowiedzialnej. Widzą w tym szansę bycia konkurencyjnymi.

Inwestowanie w społeczną odpowiedzialność jest szczególnie istotne 
w okresie osłabienia gospodarczego. Pojawiły się badania pokazujące, że bardziej 
dotknięte kryzysem mogą być te organizacje, które nie realizują koncepcji CSR4. 
Można zatem wnioskować, że realizowanie koncepcji społecznej odpowiedzial-
ności konsekwentnie i niezależne od zewnętrznych czynników może uchronić 
organizację przed kryzysowymi stanami. 

Istota społecznej odpowiedzialności biznesu

Źródeł koncepcji CSR należy szukać w filozoficznej idei odpowiedzialności 
zakładającej, że konsekwencją przynależnej ludziom wolności jest nałożenie na 
nich odpowiedzialności5, a zatem organizacje czerpiące z dobrodziejstwa wolno-
ści gospodarczej powinny być odpowiedzialnymi uczestnikami rynku6, przyjmo-

2 J. Njoroge, Effects of the global Financial Crisis on Corporate Social responsibility 
in Multinational Companies in kenya, Covalence Intern Analyst Papers 2009, www.cova-
lence.ch/docs/Kenya-Crisis.pdf (dostęp: 6.05.2013); Y.Z. Karaibrahimoglu, Corporate Social 
responsibility in times of Financial Crisis, „African Journal of Business Management” 2010,  
4 (4), s. 382–389.

3 G. Giannaraki, I. Theotokas, the Effect of Financial Crisis in Corporate Social 
responsibility Performance, „International Journal of Marketing Studies” 2011, vol. 3, no. 1.

4 J.A. Arevalo, D. Aravind, the Impact of the Crisis on Corporate responsibility: the 
Case of Un global Compact Participants in the USa, „Corporate Governance” 2010, 10 (4),  
s. 406–420.

5 J. Filek, o wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 158–159.

6 J. Filek, Społeczna odpowiedzialność biznesu. tylko moda czy nowy model prowadzenia 
działalności gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006, s. 6–7.
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wać zobowiązania społeczne, czyli kryteria ograniczające zakres ich wyborów7. 
Rozkwit koncepcji Corporate Social responsibility nastąpił dopiero w drugiej 
połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Tam pojawiły się pierwsze prace 
omawiające CSR8. Początkowo koncentrowano się na działaniach filantropijnych, 
by następnie poszerzyć je o dobre praktyki pracy, uczciwe działanie, środowisko, 
ochronę konsumentów, prawa człowieka i przeciwdziałanie korupcji.

Według A.B. Carolla, po raz pierwszy społeczną odpowiedzialność zdefi-
niował H. R. Bowen, który uważał, że istnieje kilkaset dużych przedsiębiorstw, 
które swoim działaniem są w stanie wpływać na jakość życia społeczeństwa, 
wobec czego uznał, że obowiązkiem przedsiębiorców jest przestrzeganie pew-
nych reguł, a mianowicie „prowadzenie takiej polityki (biznesu), podejmowanie 
takich decyzji oraz podejmowanie takich czynności, które są pożądane – ze 
względu na cele i wartość – z punktu widzenia społeczeństwa”9. Podkreśla się, 
że pierwsza definicja była nieprecyzyjna, nie określono w niej pożądanych przez 
społeczeństwo czynności, jak również wartości i celów dla nich istotnych. 

Komisja Wspólnot Europejskich definiuje CSR jako koncepcję, „zgodnie 
z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną 
i ekologiczną w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowany-
mi stronami (interesariuszami)10. Ważne jest przy tym, by stała się ona integralną 
częścią zarządzania przedsiębiorstwem i codzienną praktyką11. Podkreśla się 
również aspekt propagowania koncepcji CSR jako ważnego elementu zapewnia-
jącego długofalowy wzrost zaufania pracowników i konsumentów12. W odno-
wionej strategii UE na lata 2011–2014 zaakcentowano potrzebę maksymalizacji 
wspólnych wartości tworzonych dla właścicieli/udziałowców, innych zaintereso-

7 B. Rok, odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 19.

8 Szerzej w: M. Chojnacka: Idea społecznej odpowiedzialności, etyki i zrównoważonego roz-
woju jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa na przykładzie polskich organizacji 
projakościowych, w: Problemy etyczne w organizacji uczącej się, red. E Skrzypek, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010 s. 39–54.

9 H.R. Bowen, Social responsibilities of the businessman, Harper & Row, New York 1953.
10 green Paper. Promoting Framework for Corporate Social responsibility, Commission  

of the European Communities, COM (2001) 366 final, Brussels 2001, s. 4.
11 M. Rybak, Etyka menadżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 10.
12 Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.
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wanych stron, jak również społeczeństwa jako całości. Zwrócono również uwagę 
na konieczność rozpoznania, zapobiegania i łagodzenia możliwych negatywnych 
skutków działalności przedsiębiorstw13. CSR stawia sobie za cel, aby w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej kierować się określonymi zasadami 
z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego 
i przeciwdziałania korupcji14. 

Zgodnie z PN-ISO 26000:2012 „społeczna odpowiedzialność to zobo-
wiązanie organizacji do włączenia aspektów społecznych i środowiskowych 
w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie na siebie odpowiedzialności za 
wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko. 
Oznacza to zachowania zarówno transparentne, jak i etyczne, przyczyniające 
się do zrównoważonego rozwoju, zgodne z obowiązującym prawem i spójne 
z międzynarodowymi normami”. Wskazuje się na potrzebę uwzględniania 
siedmiu zasad społecznej odpowiedzialności: rozliczalności, przejrzystości, 
postępowania etycznego, poszanowania interesów interesariuszy, poszanowania 
prawa, poszanowania międzynarodowych norm postępowania i poszanowania 
praw człowieka15.

Społeczna odpowiedzialność to filozofia prowadzenia działalności gospo-
darczej uwzględniająca budowanie trwałych i przejrzystych relacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami16. Koncepcja ta musi być opracowana w unikalny 
sposób i podporządkowana oczekiwaniom interesariuszy17. Bywa też definio-
wana jako zbiór norm określających relację między przedsiębiorcą a otoczeniem 
jego działalności gospodarczej, „dla wyznaczenia charakteru i treści tych norm 
jest zaś nieodzowne odniesienie i porównanie ich do klasycznych katalogów 

13 odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw, Bruksela, 25.10.2011, KOM (2011) 681, wersja ostateczna.

14 B. Pogonowska, L. Wojtasiewicz, Podstawowe informacje o idei społecznej odpowiedzial-
ności biznesu (CrS), w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. raport z badania działalności 
firm należących do klubu Partnera akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. L. Wojtasiewicz, 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 8.

15 Norma PN-ISO 2600:2012.
16 T. Wołowiec, Społeczna odpowiedzialność nową formułą zarządzania, „Ekonomika 

i Organizacja przedsiębiorstw” 2004, nr 3, s. 3.
17 M. Palazzi, G. Starcher,. Corporate Social responsibility and Business Success, http://

www.ebbf.org (dostęp: 6.05. 2013).
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praw jednostki”18. Dla G.P. Lantosa jest to przydatne narzędzie marketingowe19. 
Przyjmuje się, że CSR może zapewnić długookresowy wzrost wartości organi-
zacji, ułatwia zdobywanie przewagi konkurencyjnej, a także minimalizuje za-
grożenia zdarzeniami, których zaistnienie powoduje stratę w przedsiębiorstwie20. 

Organizacje pragnące uchodzić za społecznie odpowiedzialne nie powinny 
ograniczać się do dbania o zyski, przestrzegania prawa, powstrzymywania się 
od jego łamania, nie powinny utożsamiać też koncepcji CSR z działalnością 
public relation. Wdrażanie idei CSR jest wychodzeniem naprzeciw regulacjom, 
to samoregulacja, motywacja do tworzenia kodeksów etycznych, kształtowanie 
większej przejrzystości pozafinansowych aspektów organizacji, to zaanga-
żowanie w aspekty społeczne, to wreszcie zobowiązanie przedsiębiorstwa do 
przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego21.

Wartość idei społecznej odpowiedzialności wyraża się przez zinternalizo-
wanie określonych zasad i postaw, mogących służyć wszystkim uczestnikom 
rynku. Koncepcja CSR jest organizacjom potrzebna, ponieważ pozwala świado-
mie i odpowiedzialnie angażować się w kwestie dotyczące wszystkich obszarów 
działalności podmiotu gospodarującego. Daje przedstawicielom biznesu wska-
zówki i wiązki możliwości, pozostawiając im jednocześnie swobodę wyboru 
względem konkretyzacji implementacji tychże zasad. 

Obszary CSR 

W literaturze zaprezentowano wiele klasyfikacji obszarów działań kon-
cepcji CSR. W syntetycznym ujęciu odnoszą się one do rynku, miejsca pracy, 
społeczności lokalnej i środowiska naturalnego. Odpowiedzialność w obszarze 
rynku dotyczyć może aspektów związanych z przestrzeganiem praw konsu-

18 M. Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodo-
wy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2009, s. 19.

19 G.P. Lantos, the Boundaries of Strategic Corporate Social responsibility, „Journal  
of Consumer Marketing” 2001, 18 (2), s. 595–630.

20 B. Kytle, J.G. Ruggie, Corporate Social responsibility as risk Management: A Model 
forMultinationals, Corporate Social responsibility Initiative, Working Paper no. 10, John  
F. Kennedy School of Goverrnment, Harvard University, Cambridge MA 2005.

21 M. Chojnacka, zagrożenia społecznej odpowiedzialności w architekturze współczesnego 
otoczenia, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu, red. J. Rossa, M. Chojnacka, Wydawnictwo 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 53–54.



15Społeczna odpowiedzialność jako globalna tendencja...

mentów i praw człowieka, a także rzetelnego podawania informacji o ofercie, 
stosowania podstawowych zasad etyki, z kształtowaniem właściwych postaw 
wśród klientów, dostarczaniem produktów bezpiecznych i wysokiej jakości. 
Odpowiedzialność w miejscu pracy odnosić się może między innymi do two-
rzenia zasad bezpieczeństwa na stanowisku roboczym, przestrzegania praw 
pracowniczych, wdrażania wartości w zakładzie pracy, stwarzania równych 
szans rozwoju dla zatrudnionych osób, uczciwego wynagradzania kadry, za-
rządzania ryzykiem, dbania o równowagę między pracą a życiem prywatnym 
(zgodne z ideą Work-Life Balance). Odpowiedzialność za społeczność lokalną 
może dotyczyć takich kwestii, jak: wsparcie lokalnych inicjatyw, wolontariat 
pracowniczy, współpraca z regionalnymi władzami lub organizacjami społecz-
nymi, wspieranie rozwoju regionu, tworzenie miejsc pracy, staże i praktyki dla 
młodzieży, edukacja, dobroczynność, mecenat (sport, kultura, służba zdrowia). 
Zaś odpowiedzialność za aspekty środowiska naturalnego wiązać się może 
ze zużywaniem energii, jak również innych zasobów naturalnych, w sposób 
efektywny i oszczędny, redukcją emisji zanieczyszczeń, recyklingiem, stosowa-
niem ekoetykiet, implementowaniem systemów zarządzania środowiskowego, 
rozwojem technologii przyjaznych dla otoczenia22. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się na potrzebę wyróżnienia dziesięciu 
obszarów w ramach dwóch wymiarów23. W wymiarze wewnętrznym znalazło 
się sześć obszarów, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi, programy etyczne 
dla pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy, umiejętność dostosowywania 
się do zmian, zarządzanie ochroną środowiska i zasady nadzoru korporacyj-
nego. W wymiarze zewnętrznym wyróżniono społeczność lokalną, partnerów 
handlowych, dostawców, klientów, a także prawa człowieka i globalne problemy 
ekologiczne24.

Obecnie wskazuje się na siedem obszarów wyróżnionych w normie ISO 
26000. W kolejności są to: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z za-

22 Tamże.
23 Inne źródła podają trzy wymiary (wewnętrzny, zewnętrzny lokalny i zewnętrzny ogólno-

światowy). Szerzej w: M. Lotko, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSr) jako źródło dobrych 
praktyk, w: Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki, red. E. Skrzypek, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 127; Społeczna od-
powiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Materiały Europejskie Agencji 
Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy, Luksemburg 2006, s. 13.

24 B. Rok, odpowiedzialny biznes…, s. 20.
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kresu pracy, środowisko naturalne, uczciwe praktyki biznesowe (operacyjne), 
zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne. Wyjaśnia się je z reguły 
w następujący sposób:
1. Ład organizacyjny – to zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozu-

mianego zarządzania organizacją. 
2. Prawa człowieka – rolą organizacji powinno być funkcjonowanie w po-

szanowaniu wszystkich praw człowieka, a także jego godności; dotyczy 
to zarówno praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, socjalnych 
i kulturowych. 

3. Praktyki z zakresu pracy – celem organizacji powinno być wykazywa-
nie się troską o pracowników, zapewnianie im odpowiednich warunków 
pracy, ochrony socjalnej, bezpieczeństwa pracy, możliwości poszerzania 
kompetencji. 

4. Ochrona środowiska naturalnego – organizacje powinny mieć na uwadze 
zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych oraz kwestie związane 
z ochroną i regeneracją środowiska naturalnego.

5. Uczciwe praktyki biznesowe – aspekt ten dotyczy etycznych zachowań 
organizacji w relacjach z innymi podmiotami, takim jak: organizacje 
rządowe, samorządowe, partnerzy, dostawcy, wykonawcy, kooperanci, 
konkurenci, stowarzyszenia oraz zrzeszenia, w których działa.

6. Zagadnienia konsumenckie – organizacje powinny charakteryzować się 
uczciwością i transparentnością wobec swoich konsumentów, a także dba-
łością o stosowanie uczciwych praktyk w zakresie marketingu produktów 
i usług, uczciwością przy tworzeniu warunków umów oraz obiektywizmem 
i rzetelnością informacji. 

7. Zaangażowanie społeczne – organizacje powinny aktywnie wspierać spo-
łeczności lokalne celem rozwiązywania ich problemów, zwłaszcza tych, 
które dotyczą jej pracowników i innych interesariuszy. 
Niezależnie od tego, jaką klasyfikację obszarów przyjmie się za punkt wyj-

ścia w konkretnej firmie, warto zastanowić się nad wyróżnieniem tej sfery, na 
którą przedsiębiorstwo bezpośrednio oddziałuje. Przykładowo, przedsiębiorstwo 
wpływające na środowisko naturalne ma możliwość uwypuklenia tego obsza-
ru w swej strategii i rozpatrywać swe działania z uwzględnieniem właściwie 
pojętych, dalekosiężnych interesów. Zgodnie z ideą CSR nie można niszczyć 
przyrody ani jej zagrażać bez usprawiedliwienia i zadośćuczynienia. Rodzi 
to potrzebę wprowadzania zaleceń dotyczących oszczędności energii i innych 
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zasobów naturalnych. Implementowane są także działania służące redukcji 
emisji zanieczyszczeń czy wprowadzeniu recyklingu. Bywają również wdrażane 
systemy zarządzania środowiskowego. Przedsiębiorstwa współpracują także 
z ośrodkami naukowymi, zajmującymi się prowadzeniem badań nad rozwojem 
technologii przyjaznych dla otoczenia naturalnego.

Wiele przedsiębiorstw należących do sektora TSL zauważa potrzebę dosto-
sowania się do oczekiwań współczesnego świata. Zmienia też podejście do pro-
wadzenia biznesu, akcentując swoje poświęcenie w gospodarowaniu, w którym 
istotą jest skuteczne wykorzystanie zasobów naturalnych. Przedsiębiorstwom 
znana jest idea zrównoważonego rozwoju. Część z nich podpisała w Ministerstwie 
Gospodarki Wizję Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. 
Długoterminowe cele stabilnego rozwoju leżą w interesie nie tylko organizacji 
sektora TSL, ale i całego społeczeństwa. Reprezentowanie takiego podejścia 
jest wyrazem troski o cały łańcuch wartości. Producenci, centra dystrybucyj-
ne i operatorzy logistyczni dążą do wzrostu efektywności dostaw25, przez co 
operacje te są bardziej zrównoważone. Działania takie przekładają się na zyski 
przedsiębiorstw, kondycję środowiska naturalnego i jakość życia społeczeństwa. 
W magazynach logistycznych pojawiają się ekotechnologie budowlane (między 
innymi wprowadzane są lampy typu LED, innowacyjne systemy grzewcze), 
umożliwiające osiągnięcie korzystnego efektu zarówno dla środowiska, jak 
i dla finansów organizacji. Systematycznie rośnie świadomość tworzenia ra-
portów emisji dwutlenku węgla i sposobów jej obniżania czy respektowania 
opracowanych kodeksów etyki. Podkreślany jest aspekt tworzenia przyjaznego 
i bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników. Transparentność i uczciwość 
działań stają się oczywistym standardem dla głównych graczy należących do 
sektora TSL.

Dobre praktyki – przykład działań podejmowanych przez operatora 
logistycznego 

DB Schenker jest globalnym operatorem logistycznym zarządzającym 
łańcuchami dostaw, nastawionym na kształtowanie partnerskich i etycznych 
relacji z interesariuszami – klientami, pracownikami, dostawcami i lokalną 

25 Między innymi dzięki zaangażowaniu zespołów pracowniczych, oszczędnemu gospoda-
rowaniu zasobami czy stosowaniu nowoczesnych rozwiązań IT.
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społecznością26. Globalna sieć połączeń drogowych, kolejowych, lotniczych 
i morskich oraz sprawne zarządzanie gospodarką magazynową umożliwia firmie 
płynny przepływ towarów wraz z informacją z nimi związaną. 

Strategiczne cele operator powiązał z koncepcją społecznie odpowiedzial-
nego biznesu i ideą zrównoważonego rozwoju. W organizacji promowane są 
partnerskie relacje między uczestnikami rynku i aktywnie wspiera się rozwój 
nauki i przedsiębiorczości. Dla DB Schenker źródłem sukcesu jest odpowiedzial-
ny biznes, rozumiany jako element integrujący strategie rozwojowe przedsiębior-
stwa z troską o jego otoczenie. Wszyscy pracownicy firmy dążą do osiągnięcia 
doskonałości organizacyjnej, mimo iż droga ta wymaga wiele wysiłku, zaan-
gażowania, przestrzegania obowiązujących w organizacji procedur i nieustan-
nego rozwoju. Koncepcję CSR włączono w strategię rozwoju i działania firmy. 
Model biznesowy operatora kładzie nacisk na równowagę między ekonomią, 
etyką i ekologią. Zaimplementowane rozwiązania zwiększają potencjał operatora 
i dzięki temu może on spełniać rosnące oczekiwania swoich klientów. Ponadto 
firma jest zaangażowana w liczne projekty o charakterze proekologicznym 
i prospołecznym, a także w akcje charytatywne. Współuczestniczy również 
w życiu lokalnych społeczności, między innymi poprzez realizację różnorodnych 
inicjatyw wolontariatu pracowniczego.

W firmie DB Schenker doskonale rozumie się, że społeczna odpowie-
dzialność biznesu to nie tylko powinność przedsiębiorstwa wobec otoczenia 
społecznego czy naturalnego, to również narzędzie umożliwiające rozwój firmy, 
przynoszące jej, jej klientom i kontrahentom bilateralne korzyści.

Społeczna odpowiedzialność organizacji powinna głównie odnosić się do 
obszarów, na które organizacja oddziałuje i traktować je jako punkt wyjścia. Jak 
zauważają J. Wołszyn, E. Stawicka i M. Ratajczak, właściciele wielu organizacji, 
zamiast podjąć się wdrażania zasad CSR, jedynie pozorują tego typu inicjaty-
wy, próbując „zatuszować problem” poprzez, na przykład, sponsoring lokalnej 
grupy sportowej27, co jest wyrazem lekceważenia roli koncepcji w strategicz-

26 Opis dobrych praktyk opracowano na podstawie informacji udostępnionych na stronie in-
ternetowej firmy, www.logistics.dbschenker.pl/log-pl-pl/start (dostęp: 12.05.2013).

27 J. Wołszyn, E. Stawicka, M. Ratejczak, Społeczna odpowiedzialność małych i średnich 
przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo. Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, Warszawa 2012, s. 31.
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nym zarządzaniu28. Zarządzający DB Schenker skupiają się na strategicznych 
obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu, które – zgodnie z założeniami 
teoretycznymi – dotyczą specyfiki prowadzonej przez nich działalności gospo-
darczej. Sfery CSR odnoszą się tu również do łańcucha dostaw i wartości. Na 
lata 2011–2012 operator wyznaczył sobie następujące cele z zakresu społecznej 
odpowiedzialności:

 – zielona logistyka – działania w obszarze „ekologistyki” dotyczyły spo-
sobu korzystania z zasobów firmy, a w szczególności zmniejszenia emi-
sji gazów cieplarnianych,

 – odpowiedzialna logistyka – cel ten dotyczył kształtowania wizerunku 
marki społecznie zaangażowanej,

 – odpowiedzialny pracodawca – upełnomocnienie pracowników, tworze-
nie dobrych warunków pracy, budowanie partnerskich relacji z przewoź-
nikami i kurierami,

 – zaangażowany pracownik i kurier – wolontariat pracowniczy – „Czas 
Pomagania”, partnerstwo, rozwój świadomości ekologicznej.

Realizacja programu „Zielona Logistyka” w efekcie ma wpłynąć na redukcję 
tlenku węgla o 20% do 2020 roku. Cel ten wymaga zmniejszenia emisji CO2 

w transporcie drogowym poprzez optymalizację przy zapełnianiu towarem 
pojazdów, redukowanie pustych przebiegów, modernizację floty, użycie ulepszo-
nych paliw, zwiększenie stopnia wykorzystania przewozów kolejowych (łączenia 
transportu samochodowego z kolejowym), a także zintensyfikowania szkolenia 
z ekologicznej jazdy (eco-driving). Mając na uwadze usprawnienie współpracy 
z klientami oraz wspólne wykazywanie się z nimi troską o środowisko naturalne, 
wdrożono e-faktury. Rozwiązanie te umożliwiło uzyskanie oszczędności (wysta-
wiono mniej faktur, co przelicza się w firmie na około 3,5 tony papieru rocznie 
lub 70 drzew). Nie są to jedyne osiągnięcia firmy. Realizacja projektu „Zielone 
Terminale” wymaga od firmy koncentrowania się na zwiększeniu wydajności 
energetycznej oraz redukcji emisji dwutlenku węgla w terminalach i magazynach. 
Natomiast dzięki „Zielonemu Produktowi”, czyli przewozom kolejowym bez emi-
sji CO2, DB Schenker wyznacza trendy w sektorze transportowym i logistycznym. 

Preferowane ekologiczne podejście do logistyki powoduje, że w firmie 
dokonuje się regularnej oceny podwykonawców w zakresie ochrony środowiska, 

28 Szerzej w: M. Bojar, Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydawnictwo Politechniki 
Lubelskiej, Lublin 2007, s. 23–26.
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dzięki czemu współpracę nawiązuje się z przewoźnikami podobnie postrze-
gającymi aspekty ekologii. Organizacja, co również jest bardzo interesujące, 
prowadzi analizy środowiskowe dla klientów, w tym dokonuje pomiaru emisji 
dwutlenku węgla, analizuje ślady węglowe i identyfikuje możliwości jego ograni-
czenia, doradza jak usprawniać łańcuchy dostaw, by były przyjazne środowisku. 
W firmie korzysta się z interesującego narzędzia dostarczającego wielu istotnych 
informacji. Pozwala ono między innymi precyzyjnie wyliczyć ilość wytworzonej 
energii i emisji: dwutlenku węgla, tlenku azotu, węglowodorów i płynów, nawet 
przy wykorzystaniu wielu rodzajów transportu dla jednej przesyłki. Dostarcza 
też wiedzy na temat danych dotyczących emisji koniecznych do spełnienia 
wymogów EMAS i ISO 14001. Narzędzie to nosi nazwę Eko-kalkulator. Firma 
w swych oddziałach zlokalizowanych w Polsce stara się między innymi oszczę-
dzać papier, prąd, wodę, segreguje odpady. Permanentnie prowadzi edukację 
ekologiczną wśród pracowników, chcąc wpłynąć na zmianę ich postawy. W tym 
celu na łamach gazety firmowej systematycznie publikowane są porady dotyczą-
ce ochrony środowiska naturalnego. Utworzone zostały „Stacje Ekologiczne”, do 
których trafiają odpady podlegające recyclingowi lub utylizacji, takie jak: zużyte 
kartridże z drukarek, tonery czy płyty CD. 

Zaangażowanie DB Schenker w działania na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego wpisuje się w strategię rozwoju zrównoważonego organizacji. 
Zainicjowane i wdrożone rozwiązania pozwalają firmie całkowicie uniknąć kar 
pieniężnych i sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji 
dotyczących ochrony środowiska. 

Firma angażuje się w działania prospołeczne, między innymi kampanie 
„Sprzątanie Świata”. Operator odpowiada głównie za dystrybucję materiałów 
edukacyjnych do szkół, urzędów, organizacji pozarządowych i innych instytucji 
biorących udział w przedsięwzięciu na terenie całej Polski. Nie jest to jedyna 
forma zaangażowania. Warto podkreślić, że pracownicy i kurierzy oddziału 
koszalińskiego, w ramach wolontariatu, włączyli się w akcje Sprzątanie Świata 
i posprzątali las w Nadleśnictwie Karnieszewice, zagospodarowali również 
tereny zielone wokół nowo wybudowanego Hospicjum im. św. M. Kolbego. 
Pracownicy DB Schenker, współpracując z uczelniami, kołami naukowymi 
i organizacjami studenckimi, prowadzą wykłady, warsztaty, seminaria, by 
zwiększyć poziom świadomości i wiedzy o nowych trendach obowiązujących 
w sektorze logistycznym.
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Podsumowanie

Architektura współczesnego otoczenia, jego zmienność, nieprzewidywal-
ność i nasilające się procesy globalizacyjne stymulują organizacje do poszukiwania 
sposobów umożliwiających rozwój i przetrwanie przedsiębiorstw. Coraz częściej 
wskazuje się na potrzebę implementowania założeń zrównoważonego rozwoju 
i strategii społecznej odpowiedzialności. Początkowo koncepcja CSR była trak-
towana jako dobrowolne zaangażowanie organizacji w działania prospołeczne, 
w efekcie czego aktywność ta miała charakter chaotyczny i często niezwiązany 
z podstawowym obszarem, w którym funkcjonowała. Działania przedsiębiorstw 
ograniczały się do projektów wizerunkowych. Często zaangażowanie wyrażało 
się w kwocie pieniężnej przelewanej na konto fundacji działającej w „słusznej 
sprawie”. Obecnie CSR postrzega się jako odpowiedzialność za działania i decy-
zje mogące mieć wpływ na społeczeństwo i środowisko. Ta zmiana rozumowania 
idei CSR stanowi nowe wyznanie cywilizacyjne dla każdego przedsiębiorstwa 
produkcyjnego, dla każdej organizacji publicznej, a także dla wszystkich uczest-
ników rynku, należących do sektora TSL. Koncepcja wyznacza nowy trend 
biznesowy dla podmiotów świadczących usługi logistyczne. CSR w TSL stała 
się obowiązującym kanonem. Przykład dobrej praktyki realizowany w firmie DB 
Schenker jest modelowym obrazem tego, jak należy implementować i realizować 
koncepcje społecznej odpowiedzialności. W organizacji tej koncepcja CSR wpi-
sana jest w strategię operatora. Transparentność, uczciwość, odpowiedzialność, 
ekologiczność to podstawowe wartości, jakimi kierują się wszyscy pracownicy 
organizacji. W firmie dokonuje się również pomiarów i doskonali uzyskane 
rezultaty. Analizy takie dotyczą również kooperantów. Obszary, do których 
odnosi się zaimplementowana koncepcja społecznej odpowiedzialności, ściśle 
odpowiadają sferom, na które organizacja ma wpływ. Działania podejmowane 
przez DB Schenker mogą stanowić inspirację dla innych podmiotów działających 
w łańcuchach dostaw.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GLOBAL  
TREND-CREATING NEW ATTITUDES IN THE TSL

Summary 

The dynamic growth of the commercial exchange and the increase in the require-
ments towards the organizations was an imperative to work on the standards which are 
useful in many domains of life either economic or social one. Especially in the times 
of crisis fluctuations the crucial thing is to refer to the universal values: freedom and 
responsibility, and justice which are a chance to place oneself in the new market condi-
tions with the greater social demands. Referring to these values create the opportunity 
to implement the Corporate Social Responsibility in the life of an organization. The 
following article on the viewpoint of the author is to make the reader ponder on the 
global inclination to implement the concept of CSR in the logistic enterprises. The core 
of the Corporate Social Responsibility has been illustrated therein, its domains and a role 
example of a good practice in the sector of TSL mentioned.

Keywords: Corporate Social Responsibility, crisis, sector of TSL
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ROZWIJANIE DZIAŁÓW OPERACYJNYCH ORAZ 
SPRZEDAżOWYCH FIRM SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWYCH 

POPRZEZ WYKORZYSTANIE OSÓB BEZROBOTNYCH

Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników, nawet bez doświadczenia, jednak 
coraz częściej napotykają na problemy stawiane przez zatrudnianych. Długotrwały 
proces rekrutacyjny nie sprzyja zmniejszaniu bezrobocia. Fakt złego postrzegania 
alternatywnych form zatrudnienia przez szukających pracy, hamuje możliwości praco-
dawcy w kontekście sprawdzenia pracownika i wyboru najodpowiedniejszego dla siebie. 
Gwarancja rozpoczęcia pierwszej pracy bezpośrednio po studiach, która będzie trwała 
do emerytury, jest niemożliwa. Współcześnie gospodarka rynkowa jest nastawiona 
na ciągłe zmiany, przez co wymaga elastyczności również w formach zatrudnienia. 
W artykule przybliżono problematykę stosowania elastycznych form zatrudnienia przez 
pracodawców. Omówiono wady i zalety coraz częściej stosowanych umów zleceń oraz 
umów o dzieło. Problem przedstawiono w świetle zasad społecznej odpowiedzialności 
na przykładzie przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych.

Słowa kluczowe: spedycja, transport, społeczna odpowiedzialność biznesu

Wprowadzenie

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zatrudnienia w firmach 
transportowo-spedycyjnych osób bezrobotnych na zasadach umowy zlecenia. 
Takie rozwiązanie osobom bezrobotnym daje możliwość pozyskania pracy, 
a firmom możliwość sprawdzenia potencjalnych pracowników pod kątem ich 
zatrudnienia na stałe. Firma buduje w ten sposób zaufanie społeczne, które 
przekłada się na budowę marki i jej rozwój (od działań lokalnych do globalnych). 
Sprzedaż usług czy też proste działania operacyjne mogą być wykonywane przez 
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osoby bez wcześniejszego doświadczenia w branży TSL. W tym celu należy 
jednak zachować odpowiednią formę coachingu i mentoringu dla takich pracow-
ników. Firmy często boją się decydować na takie rozwiązanie, próbując znaleźć 
jedynie doświadczonych pracowników, jednak powierzenie pracy osobom, które 
nie mają go w ogóle, a chcą się rozwijać, daje szansę utrzymania potencjalnego 
pracownika na dłużej Pracodawca – osoba rekrutująca, musi stać się weryfika-
torem kompetencji miękkich pracownika, a nie tylko bezpośredniej znajomości 
tematyki branży. Wprowadzenie odpowiedzialności społecznej w omawianym 
przypadku skutkuje wzmocnieniem świadomości marki wśród pracowników, 
co nie przynosi wprawdzie szybkich efektów, jednak jeśli firma nastawia się 
na długofalowy i zrównoważony rozwój – efekt osiągnięty w takim wymiarze 
będzie nie tylko stricte finansowy, ale również pomoże zniwelować czynnik 
bezrobocia.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – przegląd literatury

Społeczna odpowiedzialność biznesu stała się istotną częścią prowadzania 
działalności każdego z uczestników łańcucha dostaw1. Firmy transportowo-spe-
dycyjne, jak każde inne, dążą do zaspokojenia potrzeb swoich klientów. W kon-
cepcji marketingu jest to kluczowe działanie. Prowadzenie odpowiedzialnego 
społecznie biznesu zapewnia wsparcie w uzyskaniu satysfakcji klienta, do czego 
może dochodzić, gdy klient ma poczucie, że część zysku wypracowanego dzięki 
jego zleceniu przeznaczono na działalność prospołeczną2.

Prekursorem zastosowania działań odpowiedzialnego biznesu był  
A. Carnegie, który działał w przemyśle stalowym, ale także był bardzo ściśle 
związany z mecenatem sztuki. Takie połączenie biznesu z filantropią przekształ-
ciło się finalnie w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu3.

Odpowiedzialność społeczna biznesu to wiele czynności wykonywanych 
przez kadrę zarządzającą, które wpływają na podmioty współpracujące z przed-

1 A. Herbuś, B. Ślusarczyk, the Use of Corporate Social responsibility Idea in Business 
Management,„Polish Journal of Management Studies” 2012, vol. 6.

2 I.C. Dima, M. Man, S. Kot, Use of abraham Maslow’s Motivation theory for Setting 
Consumers’ Satisfaction–non-satisfaction, „Polish Journal of Management Studies” 2010,  
vol. 2, s. 3–6.

3 W. Kaczocha, Społeczna odpowiedzialność biznesu: humanitarne znaczenie, Oficyna 
Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Płock–Poznań 2008, s. 205.
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siębiorstwem, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Działalność przedsiębior-
stwa związana z CSR obejmuje swoim obszarem:

 – wewnętrzną społeczność przedsiębiorstwa,
 – otoczenie występujące bezpośrednio przy przedsiębiorstwie,
 – pozostałe dalsze otoczenie (społeczeństwo).

Menedżerowie firm coraz bardziej skupiają swoją uwagę wokół działań 
prospołecznych, ponieważ wiedzą, jak silny związek i oddziaływanie mają one 
na możliwość osiągnięcia stabilnego sukcesu biznesowego4.Działania podejmo-
wane w otoczeniu wewnętrznym przedsiębiorstwa dotyczą bezpośrednio pra-
cowników tam zatrudnionych. Pracodawca zatem powinien uważać pracownika 
jako podmiot zarządzania. Dzięki takiemu podejściu pracownik pojmowany jest 
jako jedno z aktywów firmy, które znajdują się w centrum zainteresowania5. 
Kadra zarządzająca dlatego poświęca tak dużo czasu na rekrutację pracowników.

Problematyka znalezienia odpowiedniego pracownika często dotyka 
menedżerów zarządzających działami operacyjnymi i sprzedażowymi firm 
spedycyjno-transportowych. Pod pojęciem zarządzania rozumiemy plano-
wanie, podejmowanie decyzji, organizowanie i przewodzenie6. Wszystkie 
te działania musi wykonać menedżer budujący swój dział. Proces ten często 
jest długotrwały i nie przynosi zamierzonych efektów w założonym czasie. 
Standardowe rekrutacje nie są efektywne ze względu na mnogość zgłoszeń osób, 
które stosunkowo w krótkim okresie zmieniają pracodawców w obrębie tych 
działów. Takie działanie zrozumiałe jest, jeśli każdorazowo towarzyszy temu 
przejście na wyższe stanowisko menedżerskie lub zmiana spektrum działania 
(np. przejście pracownika ze spedycji drogowej na morską i lotniczą). Gdy jest to 
stałe „przemieszczanie” się od jednego pracodawcy do drugiego z zachowaniem 
takiego samego stanowiska, może to świadczyć o niemożności aklimatyzacji 
w zespole lub niechęci do pracy zespołowej. Analizując aplikacje potencjalnych 
kandydatów na spedytorów lub specjalistów ds. sprzedaży, dość łatwo można 
wywnioskować, kto jest nastawiony na rozwój, a kto jedynie chce kolejny raz 
zmienić pracodawcę i podnieść sobie poziom wynagrodzenia. Znalezienie 
kandydata, który będzie miał chęć do pracy, a jednocześnie nie będzie chciał 

4 G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycz-
nym, Difin, Warszawa 2011, s. 15–16.

5 V.M. Reys, Business Ethics – Selected Issues, w: Ethics in Business and Management,  
red. K. Kietliński, V.M. Reys, T. Oleksyn, Economic Press, Kraków 2005, s. 135.

6 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s. 36.
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zmieniać pracodawcy po kilku przepracowanych miesiącach, będących często 
jedynie okazją do przeszkolenia i przygotowania pracownika, okazuje się 
trudnym zadaniem. Ułatwione zadanie mają menedżerowie z zaawansowanym 
stażem w branży, którzy z reguły mają swój stały zespół kilku pracowników, 
gdyż w przypadku zmiany pracodawcy zabierają ze sobą część zespołu, co 
minimalizuje niedogodności związane z adaptacją na nowym stanowisku 
pracy i asymilacją z nową grupą współpracowników. Jednak w praktyce takie 
rozwiązanie udaje się niezwykle rzadko. Na tle społecznej odpowiedzialności 
biznesu należy zwrócić uwagę na wartości, jakimi należy kierować się między 
innymi podczas rekrutacji pracowników – czy mają to być wyłącznie czynniki 
ekonomiczne oraz jaki związek mają one z wartościami etycznymi7.

Przedstawienie problemu badawczego

Wprowadzenie do tematu rekrutacji w branży TSL

Specjalizacja w ramach spedycji i transportu wymaga doświadczenia i zna-
jomości chociażby podstawowych pojęć z tym związanych. W praktyce osoba, 
która nie miała wcześniej do czynienia z usługami transportu i jego organizacją, 
potrzebuje około dwóch do trzech miesięcy, żeby móc samodzielnie poruszać 
się w obrębie zagadnień z tym sektorem związanych i nie zostać zaskoczona 
przez klienta. Chcąc zaoszczędzić czas, działy personalne firm TSL kładą 
nacisk na doświadczenie kandydata (z reguły od roku do 3 lat). Tym samym 
automatycznie nastawiają się na to, że zgłaszać będą się jedynie osoby pracujące 
wcześniej w podobnej firmie. Praktyka pokazuje jednak, że w przypadku dużych 
koncernów nie do końca się to sprawdza. Jeśli firma, która rekrutuje spedytora 
lub specjalistę ds. sprzedaży, liczy na to, że dzięki niemu pozyska jednego 
z kluczowych klientów firmy, w której poprzednio pracował – jest w błędzie. 
Klient nie będzie zainteresowany przejściem do nowego operatora i ustawieniem 
wszystkich procesów na nowo (operacyjnych, księgowych, płatności). Biorąc 
również pod uwagę fakt wyższego wynagrodzenia dla osoby z doświadczeniem, 
często takie rozwiązanie okazuje się droższe niż było to początkowo zakładane.

7 K. Sosenko, Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, s. 98.
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Spotykane praktyki w procesach rekrutacji

Rekrutacja w działach handlowych

Osoby zarządzające mogą decydować się na rekrutację osoby, która nie ma 
doświadczenia w transporcie i spedycji, a zajmowała się dotychczas sprzedażą. 
Wiąże się to z dłuższym okresem szkolenia w zakresie samego produktu, jednak 
zdolności i umiejętności nabyte wcześniej w obrębie procesu sprzedażowego 
dają możliwość uzyskania szybkiego efektu w zakresie wzrostu sprzedaży. 
Pozyskanie nowego grona klientów, a nie próba dotarcia do wcześniej obsługi-
wanych klientów, umożliwiają obsługę nowego biznesu, który często okazuje 
się bardziej dochodowy niż dotychczas obsługiwany. Jeśli taka osoba ma zająć 
się również obsługą sprzedażową dotychczasowych klientów (bieżące wyceny 
usług, obsługa reklamacji i windykacja płatności), to zadanie szkolenia staje się 
łatwiejsze, gdyż menedżer może pracować z taką osobą w oparciu o klientów, 
których on sam również powinien znać. Nawet, jeśli początkowo nie zostanie 
odnotowany wzrost sprzedaży, to ustalając cele miesięczne bądź roczne, można 
systematycznie podwyższać target, co przekłada się również na motywację dla 
pracownika w dziale sprzedaży. Nie można jednak całkowicie pokładać nadziei 
w motywacji poprzez podnoszenie oczekiwanego poziomu sprzedaży. Należy 
brać pod uwagę obie strony w zakresie takiej motywacji – zarówno cele moty-
wującego (pracodawcy), jak i cele motywowanego (pracownika). Aby ten system 
miał faktyczne odniesienie do rzeczywistości, menedżer musi znać oczekiwania 
i wartości motywowanego pracownika, a także (jeśli miał z nimi do czynienia 
wcześniej) systemy, jakie były wykorzystywane do tego celu u jego wcześniej-
szych pracodawców – aby nie powielać złych doświadczeń, a móc wykorzystać 
te dobrze odbierane wcześniej8.

Rekrutacja w działach operacyjnych

Podobnie sytuacja kształtuje się w działach operacyjnych spedycji. 
Rekrutujący nie powinni skupiać się jedynie na osobach z doświadczeniem, 
gdyż kandydat, chcąc rozpocząć pracę na stanowisku spedytora, a nie mając 
doświadczenia, ma zupełnie zamkniętą drogę do sukcesu. Praca operacyjna 
w kontekście obsługi zleceń już pozyskanych często wymaga przeszkolenia 
jedynie w kierunku poprawności wystawionych i przyjętych zleceń, doboru 

8 S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
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i weryfikacji dokumentów przewoźników realizujących usługę, a później ich 
monitorowaniu w zakresie terminowości dostawy. Rynek pracy z założeniem 
angażu jedynie pracowników–spedytorów z wcześniejszym doświadczeniem 
skurczyłby się w ciągu kilku lat. Podobnie jak w dziale sprzedaży, nieumożli-
wienie startu dla osób niedoświadczonych zamyka im drogę rozwoju.

Powiązanie CSR z branżą TSL

W odniesieniu do społecznej odpowiedzialności biznesu, brak chęci ze 
strony kadry menedżerskiej do pozyskiwania nowych, niedoświadczonych 
pracowników sprzyja rozwojowi bezrobocia. Aby unikać tego problemu, firmy 
transportowo-spedycyjne powinny przyczyniać się do rekrutacji nawet niedo-
świadczonych pracowników. Na rynku istnieje szereg narzędzi sprzyjających 
takim działaniom. Zwrócić uwagę należy chociażby na liczne dofinansowania 
oferowane przez lokalne urzędy pracy przy zatrudnieniu osób bezrobotnych. 
Dostępny jest również szereg ulg dla pracodawcy, dostosowanych w taki sposób, 
że osoba bezrobotna generuje dla nich dużo niższe koszty.

Firma, która rozpoczyna działalność związaną z odpowiedzialnością 
społeczną biznesu, chcąc wypaść dobrze w oczach swojego otoczenia konku-
rencyjnego, musi bardzo zwracać uwagę na swoją dobrą reputację. Mówi się, 
że powinna nawet nią zarządzać. Na reputację wpływają wyniki badań zain-
teresowanych – klientów, a także proces dostosowania swojej działalności do 
ich oczekiwań. Należy tutaj wymienić takie składowe, jak: poziom zaufania, 
szacunku, a także wizerunku marketingowego (czy firma jest rozpoznawaną 
na rynku marką), jaki poziom świadczonych usług oferuje (rzetelność w swojej 
działalności)9.

Wymienione czynniki mogą zostać osiągnięte między innymi poprzez 
zatrudnianie osób bezrobotnych. Rośnie wtedy lokalna wartość przedsiębior-
stwa, które zostaje uznawane za dobrego pracodawcę, wspierającego lokalną 
społeczność bezrobotną, a nie tylko zatrudniającego osoby doświadczone, 
ale – na przykład – niezamieszkujące najbliższej okolicy. Poprzez działania 
lokalne przedsiębiorstwo jest w stanie osiągać i budować swoją globalną markę 
od działań małych, jak zatrudnienie lokalnych osób bezrobotnych, do dużych 
projektów zatrudnienia, np. ogólnokrajowego. Tutaj warto wspomnieć, że 

9 T.J. Dąbrowski, zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2009,  
nr 9, s. 27–28.
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obecnie, w dobie rozwiniętej komunikacji, nie ma potrzeby lokalizacji biur firm 
transportowo-spedycyjnych tylko w ściśle określonych miejscach, np. w pobliżu 
dużych skupisk magazynów. Funkcjonuje tutaj duża dowolność i pracodawca, 
chcąc budować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o społeczną odpo-
wiedzialność biznesu, powinien wyszukiwać takie miejsca na siedziby swoich 
oddziałów, gdzie dostępna będzie odpowiednia ilość osób gotowych do podjęcia 
pracy (np. w ramach działu sprzedaży).

Analiza przypadku

W tabeli 1 porównano ilość przyjętych do realizacji zleceń przez firmę 
Swisslogis Sp. z o.o. przed i po zatrudnieniu dodatkowych dwóch osób bezrobot-
nych w dziale sprzedaży bezpośredniej. Osoby te zostały zatrudnione w miesiącu 
czerwcu. Obie rozpoczęły pracę w oparciu o umowy zlecenia. 

Tabela 1

Porównanie liczby zatrudnionych pracowników do ilości zrealizowanych zleceń

Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ilość pracowników 2 2 4 4 4 4 4 4 4

Ilość zleceń 46 56 58 62 79 96 108 139 105

Źródło:  opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od firmy spedycyjnej 
Swisslogis Sp. z o.o.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, w momencie przyjęcia pra-
cowników liczba zrealizowanych zleceń nie wzrosła bezpośrednio. Jest to 
powiązane z brakiem doświadczenia i szkoleniem nowoprzyjętych pracowników. 
Pierwsze sukcesy sprzedażowe, które przekładały się na ilość zrealizowanych 
zleceń, nowoprzyjęci pracownicy zaczynają odnosić w sierpniu. Zdecydowanym 
czynnikiem pozwalającym im na to, żeby pochwalić się pierwszymi przyjętymi 
zleceniami do realizacji usługi transportowej, jest determinacja w kontakcie 
z nowym klientem. Czynnik ten był głównym elementem badanym podczas 
procesu rekrutacji. Jedynie codzienna, mozolna praca pozwoliła na to, że po 
trzech miesiącach pracy zostali oni wynagrodzeni pierwszym ekwiwalentem 
pieniężnym w postaci procentu od uzyskanych dla firmy dochodów brutto. 

Należy tutaj wspomnieć, że podjęcie pracy na umowę zlecenie wiąże się 
z dobrą wolą i ochotą ze strony pracownika, a nie jest narzucone przez praco-
dawcę. Takie działalnie musi wiązać się z osobistym wyborem pracownika – jeśli 
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tak się nie dzieje, może doprowadzić ono do negatywnych uczuć, takich jak żal 
i rozczarowanie. Pracownik musi rozumieć, jaką rolę pełni w organizacji i jakie 
otrzyma wynagrodzenie.10

Kolejne miesiące to sukcesywne wzrosty przyjmowanych zleceń. Należy 
zaznaczyć, że w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne napłynęło ponad 180 
podań o pracę. Firma zdecydowała się na weryfikację wszystkich kandydatów 
w formie testu rozesłanego drogą mailową. Test zawierał bardzo wiele pytań, 
często powtarzanych w innej formie. Głównym celem było wyłonienie 10–12 
kandydatów do etapu rozmowy osobistej, a które wykazały się zdecydowaną 
szczerością w odpowiedzi na wszystkie pytania, oraz w ogóle podeszły do 
rozwiązania testu (tylko ok. 50% osób przesłało rozwiązania). W kolejnym 
etapie osoby były weryfikowane pod kątem dobrej kondycji głosowej oraz po-
prawności wymowy. Dane pokazują trafność wyboru kadry menedżerskiej oraz 
skuteczność szkolenia. Działania związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych 
pomagają również w kontekście samorozwoju tych osób, dzięki ich działaniom 
zmierzającym do poszerzenia stanu swojej wiedzy. Jeśli tylko osoby były w stanie 
wypełnić przesłany test i wykazały się taką chęcią, pokazuje to ich aktywność 
w zakresie samokształcenia oraz aktywności ogólnej11.

W tabeli 2 zaprezentowano porównanie obrotów uzyskanych przez firmę 
Swisslogis Sp. z o.o. Widać, że równoważnie do ilości obsługiwanych zleceń 
wzrastał poziom obrotów uzyskiwanych przez firmę. Jednak zatrudnienie nowych 
pracowników nie dało tak dużego wzrostu w zakresie obrotów finansowych, jak 
wzrost ilości obsłużonych zleceń. Ma to związek z brakiem doświadczenia nie 
tylko w zakresie specjalizacji transportowej, ale również samej wiedzy sprzeda-
żowej pracowników.

10 P.M. Podsakoff, S.B. MacKenzie, J.B. Paine, D.G. Bachrach, organizational Citizenship 
Behaviors: a Critical review of theoretical and Empirical Literature and Suggestions For 
Future research,„Journal of Management”, vol. 26, no. 3, s. 513.

11 S.A. Witkowski, E. Chwalibóg, zachowania etosowe pracowników – możliwości i potrzeba 
badań, w: Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie. kultura 
organizacji. Społeczna odpowiedzialność, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, 
Zielona Góra 2010, s. 562–564.
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Tabela 2

Porównanie obrotów uzyskanych przez firmę do ilości obsłużonych zleceń

Miesiąc IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ilość  
pracowników 2 2 4 4 4 4 4 4 4

Ilość zleceń 46 56 58 62 79 96 108 139 105

Obrót 258200 312500 326550 330470 342190 371460 393280 442890 383540

Źródło:  opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych od firmy spedycyjnej 
Swisslogis Sp. z o.o.

Wnioski i podsumowanie

Analizując dane z punktu widzenia przedsiębiorcy, są one pozytywne 
i zachęcające do dalszej rozbudowy działu sprzedaży. Oczywiście musi temu 
towarzyszyć rozrost działów operacyjnych, ale jest to mierzone zupełnie innymi 
czynnikami związanymi właśnie z ilością obsługiwanych zleceń. Działanie 
prospołeczne w kontekście odpowiedzialnego biznesu ma tutaj duży wymiar, 
mimo tego że jedynie dwie osoby uzyskały pracę. Miejsca pracy zostały 
jednak stworzone pomimo braku konieczności. Inwestycja w kapitał ludzki 
jest jednak najbardziej opłacalną inwestycją – w perspektywie długofalowej 
przyniesie większy zysk niż ten, który osiągany jest w krótkim czasie. Zgodnie 
z przytoczonymi w artykule definicjami CSR, istnieje bezpośrednie połączenie 
pomiędzy głównymi celami wdrożenia polityki odpowiedzialności społecznej 
a zatrudnieniem osób bezrobotnych. Wśród najważniejszych celów możemy 
wyróżnić i przyrównać do procesu rekrutacji:

 – otwartość firmy oraz słuchanie głosów otoczenia (poprzez dialog z in-
teresariuszami) – rekrutacja osób bezrobotnych jest bezpośrednio odpo-
wiedzią na ciągle rosnące bezrobocie oraz głos młodych ludzi, chcących 
zdobywać doświadczenie,

 – pozyskanie przez firmę zaufania wśród otoczenia pozabiznesowego – 
zwiększenie zatrudnienia, a tym samym zmniejszenie poziomu bezro-
bocia w danym rejonie przekłada się bezpośrednio na wzrost zaufania 
społeczeństwa w otoczeniu firmy,

 – polepszenie relacji z interesariuszami, zarówno pracownikami, dostaw-
cami i partnerami, jak również klientami i kontrahentami – ludzie w pra-
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cy zawodowej chcą mieć poczucie, że wybierają najlepszego partnera 
biznesowego pod każdym względem, stąd wspomaganie ludzi bezrobot-
nych przekłada się na dobre postrzeganie w bliskim i dalszym otoczeniu 
biznesowym.

W zakresie wzrostu atrakcyjności firmy i jej kampanii marketingowej, 
wspomniane wcześniej małe kroki pozwalają budować w zrównoważony spo-
sób markę. Działania, jakimi kierują się mali i średni przedsiębiorcy, pokazują 
ich wartości, charakter oraz postawy i przekonania osób zarządzających nimi. 
Są one zatem determinantami w zakresie pomysłu oraz późniejszej realizacji 
polityki społecznej odpowiedzialności biznesu w danej firmie12.
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DEVELOPMENT OF OPERATING AND SALES DIVISIONS  
OF FREIGKT FORWARDING AND TRANSPORT COMPANIES  

ON THE BASIS OF THE UNEMPLOYED PEOPLE

Summary

The purpose of this article is to present the possibilities that entails by employing  
of the unemployed to the operating and sales divisions of freight forwarding  
and transport companies in the development of their corporate social responsibility poli-
cy. The unemployed (having no prior experience of the freight forwarding and transport 
industry) are valuable in terms of acquiring new customers, provided proper selection 
of their determination to end. Research carried out in one of the branch companies 
confirmed an increase in orders served after the implementation of the unemployed  
to perform the duties assigned to them. Companies can through such activities increase 
their value in the local market, which in turn makes it possible to increase the level  
of brand globally. The involvement of previously unemployed workers is easy to identify 
because in the initial phase of work, they are paid a commission contract, on a percentage 
of the gross profit earned by them for the company.

Keywords: freight forwarding, transport, corporate social responsibility
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU  
– SLOGAN CZY WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYKI 

(ANALIZA POSTAW WOBEC CSR)

Standardem współcześnie działającego przedsiębiorstwa staje się idea CSR 
(Corporate Social responsibility). Koncepcja społecznie odpowiedzialnego biznesu 
rozwija się w Polsce odmiennie niż ma to miejsce w krajach zachodnich, skąd ta idea się 
wywodzi. Na rozwój etyki w polskim biznesie duży wpływ miał ustrój polityczny, który 
w danym okresie obowiązywał. Należy jednak wspomnieć, że niektóre polskie firmy 
z tradycjami do dziś pozostają liderami w zakresie społecznie odpowiedzialnego bizne-
su. CSR jest nową, dynamicznie rozwijającą się koncepcją, która przejawia się głównie 
w takich wydarzeniach, jak: kampanie społeczne, wolontariat pracowniczy, sponsoring 
wydarzeń kulturalnych, sprzedaż produktów połączona z przeznaczaniem części zysku 
na określony cel społeczny, tworzenie kodeksów etycznych czy ekoznakowanie pro-
duktów. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czym jest CSR, sformułowana na 
podstawie badań przeprowadzonych w kwietniu 2013 roku na próbie 350 osób.

Słowa kluczowe: CSR, przedsiębiorstwo, logistyka

Wprowadzenie

Na markę przedsiębiorstwa i produktu składają się dzisiaj nie tylko jakość, 
ale również społeczne konotacje, jakie się z nią wiążą. Mogą one oddziaływać 
pozytywnie, poprzez prestiż marki, ale również mogą wystąpić negatywne 

*  Sabina Kauf, dr hab., prof. UO, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski, e-mail: 
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konotacje danego produktu. Tak stało się np. z fińskim koncernem Nokia, który 
w 2007 roku, dążąc do redukcji kosztów, przeniósł jedną ze swoich fabryk z nie-
mieckiego Bochum do Rumunii. W efekcie czołowi politycy niemieccy i znaczna 
część społeczeństwa ogłosiło bojkot produktów koncernu, a firma, która do tej 
pory miała wizerunek przedsiębiorstwa troszczącego się o pracowników, straciła 
swoją reputację.

Stąd też debata o działaniach społecznie odpowiedzialnych od kilku lat staje 
się coraz głośniejsza. Pojęcie CSR – Corporate Social responsibility – stanowi 
obecnie popularnydoprecyzowany sposób korelacji między społecznąodpowie-
dzialnością a sukcesem ekonomicznym przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność 
Biznesu nie ma nic wspólnego z altruizmem, lecz odzwierciedla taki sposób 
zarządzania przedsiębiorstwem, który prowadzi do zrównoważonego sukcesu. 
Przedsiębiorstwa przyczyniają się do wzrostu dobrobytu wówczas, kiedy za-
spokajają potrzeby – tzn. kiedy permanentnie oferują nowe produkty i usługi, 
o korzystnej relacji cena–jakość. 

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej zmuszane są do podejmowa-
nia działań społecznie odpowiedzialnych i poszukiwania takich rozwiązań, które 
pozwolą sprostać wymaganiom społecznym. Bez aktywnego zaangażowania 
w działalność społeczną –w sensie słów i czynów – grożą negatywne konse-
kwencje, sięgające aż po utratę społecznej akceptacji (Licence to operate).

Czym jest zatem CSR – często powtarzanym sloganem czy realną potrzebą 
rynku i sposobem na ekonomiczny sukces? Poszukiwanie odpowiedzi na tak sfor-
mułowane pytanie stanowi cel niniejszego artykułu. W jego realizacji pomocne 
będą wyniki badań dotyczących postaw wobec Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu przeprowadzone na próbie 350 osób w kwietniu 2013 roku.

Zysk a odpowiedzialność społeczna

Wzrost zainteresowania świata nauki, biznesu i polityki ideą działań 
społecznie odpowiedzialnych (CSR) wymusiła niejako współczesna sytuacja 
gospodarcza. Zarówno globalizacja, jak i dynamicznie rozwijające się systemy 
informacyjne sprawiły, że podmioty gospodarcze coraz aktywniej uczestniczą 
w życiu społecznym i wywierają coraz większy wpływ na kształt społeczeń-
stwa. Zjawisko to potęguje dynamika procesów komunikacyjnych związanych 
z rozwojem Internetu i portali społecznościowych. Tam potencjalni klienci 
wymieniają się informacjami na temat nie tylko jakości poszczególnych pro-
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duktów, ale również poglądami o podmiocie, który je wytwarza. Można przyjąć, 
że informacje o brutalnych kapitalistycznych metodach stosowanych przez kon-
cerny będą miały wpływ na postrzeganie produktów. A na taki obieg informacji 
przedsiębiorstwa najczęściej mają bardzo niewielki wpływ.

Opinia społeczna coraz krytyczniej odnosi się zarówno do gospodarki 
rynkowej, przedsiębiorstw, jak i menedżerów. Coraz częściej interesuje się po-
stępowaniem przedsiębiorstw, sposobem traktowania pracowników, stopniem 
zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego, uczestnictwem w praktykach 
korupcyjnych, itp. Dla znacznej części społeczeństwa ostatni kryzys finansowy 
oraz wzrastająca liczba skandali gospodarczych stanowi potwierdzenie sprzecz-
ności między interesem gospodarczym a społecznym1. Problem malejącego 
zaufania do biznesu urósł do rangi problemu o charakterze strategicznym. Dla 
świata gospodarczego i jego przedstawicieli oznacza to spadek akceptacji i legi-
tymizacji do działania, a bez wsparcia ze strony społeczeństwa nie przetrwa ani 
gospodarka rynkowa, ani przedsiębiorczość. Te podmioty, które nie potraktują 
poważnie presji społecznej, zmniejszą swoje szanse na długotrwały rozwój. 
Dlatego też świat biznesu poszukuje możliwości zagwarantowania sobie zaufania 
społecznego poprzez propagowanie działań społecznie odpowiedzialnych (CSR).

Dla przedsiębiorstw idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oznacza 
ogół działań zmierzających do uzyskania społecznej akceptacji przy jednocze-
snym wsparciu własnego sukcesu2. Pomimo, iż CSR jest w literaturze różnie 
definiowane, to jego istota sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie: jak budować strategię przewagi konkurencyjnej maksymalizującej 
wartość przedsiębiorstwa i zachowującej równowagę w tworzeniu pozytywnego 
wizerunku społeczeństwa?3

Tak sformułowane pytanie zwraca uwagę na dwa aspekty atrybucji 
odpowiedzialności: 

 – konieczność uwzględnienia logiki konkurencji i ograniczeń z nią zwią-
zanych; 

 – możliwości współpracy między przedsiębiorstwami i społeczeństwem.

1 J. Greser, Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 36.

2 Corporate Social responsibility in Europe.rhetoric and realities, red. R. Barth, F. Wolff, 
Edward Elgar Publishing 2009.

3 G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycz-
nym, Difin, Warszawa 2011, s. 20–30.
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Dziś przedsiębiorstwa konfrontowane są z potrzebą przejęcia odpowiedzial-
ności za różne sfery życia społecznego, i tak np. oczekuje się od nich finansowego 
wsparcia instytucji pożytku publicznego, tworzenia nowych miejsc pracy, prze-
strzegania surowych norm ochrony środowiska, angażowania się w działania 
przeciwdziałające ubóstw uczy wykorzystania energii odnawialnych. 

Te kilka przykładów wskazuje, jak szerokie jest spektrum działań CSR. 
Problematyce społecznej odpowiedzialności przypisuje się rolę swoistego 
panaceum na poprawę świata, a zadaniem przedsiębiorstw jest przejęcie zań od-
powiedzialności i przyczynianie się do rozwiązywania problemów społecznych. 
W miarę postępującej globalizacji, rosnącego politycznego znaczenia międzyna-
rodowych koncernów, ale też erozji władzy politycznej poszczególnych państw, 
rola podmiotów gospodarczych rośnie. A zjawisko to będzie przypuszczalnie 
nabierać dynamiki.

W tym kontekście nie może dziwić przekonanie ekspertów od zarządzania, 
że odpowiedzialne podejście do robienia interesów może być źródłem przewagi 
konkurencyjnej4. Stąd też przedsiębiorstwa nie wzbraniają się od realizacji zasad 
odpowiedzialnego biznesu tak długo, dopóki dzięki nim będą osiągały własne 
korzyści. W takim przypadku CSR jest ideą samorealizującą się, w ramach której 
przedsiębiorstwa starają się połączyć klasyczny marketing z celami społecznymi 
i ekologicznymi5.

CSR nie zawsze jest jednak kompatybilny z sukcesem rynkowym, a od 
przedsiębiorstw coraz częściej oczekuje się rezygnacji z korzyści na rzecz dobra 
społecznego. Postrzeganie podmiotów gospodarczych determinuje często prze-
świadczenie, że współczesne przedsiębiorstwa coraz bezwzględniej (nie zwa-
żając na koszty społeczne) dążą do realizacji własnych celów ekonomicznych. 
A taki sposób ich realizacji jest dla wielu zarówno z moralnego, jak i społecznego 
punktu widzenia nie do przyjęcia.

Nie dziwi zatem demonstracyjne odejście przedsiębiorstw społecznie odpo-
wiedzialnych od zorientowania stricte na zysk. Jednak długofalowa rezygnacja 
z zysków może szkodzić egzystencji rynkowej przedsiębiorstwa. Paradoksalnie 
zatem rzeczywista realizacja CSR może doprowadzić do upadku przedsiębiorstw 

4 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. teoria i praktyka, PWE, 
Warszawa 2009, s. 33 i n.

5 A. Brdulak, CSr jako nowa koncepcja rozwoju firm, w: zrównoważony rozwój przedsię-
biorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Wydawnictwo Szkoły 
Głównej Handlowej, Warszawa 2006, s. 411 i n.
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społecznie odpowiedzialnychi utrzymania się na rynku jedynie tych, które w nie-
wielkim stopniu działają odpowiedzialnie. W praktyce zdarzają się przypadki 
generowania zysków kosztem społecznym. 

Tym bardziej jednak przejmowanie odpowiedzialności kosztem strat eko-
nomicznych jest niecelowe.Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa działają 
nieodpowiedzialnie i że każdy sposób powiększania zysków jest usprawiedli-
wiony. Ale umiejętność utrzymania w tym względzie równowagi stanowi dla 
przedsiębiorstw nowe wyzwanie ekonomiczne.

Społecznie odpowiedzialna logistyka

Zasada logistyki: właściwy towar, we właściwym czasie i miejscu była 
adekwatna w przeszłości. Jutro sfera logistyki decydować będzie jak, kiedy 
i dokąd przesuwane będą towary w kanale logistycznym. Świat logistyki 
przechodzi ogromne przemiany, to właśnie z jego inicjatywy organizowane są 
konferencje klimatyczne, dyskutowane są problemy zrównoważonego rozwoju, 
odpowiedzialności i etyki.

Ekologiczny – „zielony” – wymiar logistyki wynika z potrzeb współcze-
snego świata. I to nie dlatego, że cena przestała odgrywać rolę, ale dlatego, że 
to właśnie jej przypisywane jest obecnie dominujące znaczenie. Coraz więcej 
przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że efektywność i dbałość o zasoby naturalne 
przyczyniają się nie tylko do poprawy wizerunku, ale także (a może przede 
wszystkim) do pomnażania zysków i generowania przewagi konkurencyjnej. 
Można uznać nawet, że zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna 
wynikają z samej istoty logistyki. 

To w realizacji procesów logistycznych rozpoczęto poszukiwanie roz-
wiązań proekologicznych, a uwzględnienie skutków działań logistycznych na 
otoczenie i społeczeństwo znalazło swoje odzwierciedlenie w Logistics Social 
response(LSR)6. Zgodnie z raportem the Future Supply Chain 20167, opraco-
wanym w 2008 roku,podstawowym zadaniem logistycznej obsługi klienta jest 
tworzenie przejrzystych łańcuchów dostaw, zarządzanych zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona długookresową, transparentną integra-

6 C.R. Carter, M.M. Jennings, Logistics Social responsibility: an Integrative Framework, 
„Journal of Business Logistics” 2002, vol. 23, no. 1.

7 the Future Supply Chain 2016. Serving Consumers in a Sustainable Way, Raport by GCI 
and Capgemini 2013.
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cję oraz realizację celów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych zmie-
rzających do poprawy efektów funkcjonowania pojedynczych przedsiębiorstw 
i całych łańcuchów dostaw8. Zgodnie z założeniami, w „zielonych” łańcuchach 
dostaw produkty powinny być wytwarzane, dostarczane, zużywane i utylizowa-
ne w sposób pozwalający na redukcję emisji CO2 oraz zużycia energii, a także 
proekologiczne pakowane czy magazynowane9. Wtedy podmioty gospodarcze 
zyskują społeczną akceptację dla swoich poczynań, a to może się przełożyć zysk.

W zarządzaniu łańcuchem dostaw równie ważne są aspekty odpowie-
dzialności społecznej. Przejawia się ona w przestrzeganiu, w każdym ogni-
wie (bez względu na jego lokalizację), takich kwestii, jak: prawa człowieka, 
bezpieczeństwo pracy, zapobieganie dyskryminacji czy zakaz pracy dzieci. 
Społecznie odpowiedzialny łańcuch dostaw powinien akceptować różne aspekty 
etyki, charakterystyczne dla odmiennych form organizacyjnych, a także dążyć 
do osiągania korzyści społecznych i środowiskowych przez wszystkich jego 
uczestników10.

Podstawą wdrożenia idei CSR i budowania odpowiedzialnych łańcuchów 
dostaw jest dialog z partnerami oraz propagowanie takiej formy współpracy, któ-
ra pozwoli na wspólne ustalanie celów i działań wzdłuż całego łańcucha dostaw. 
Celów uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju i dobra społecznego.

Taki sposób funkcjonowania łańcuchów dostaw jest zapewne nowym 
wyzwaniem dla wszystkich jego uczestników, a nadchodzący nowy ład XXI 
wieku wskazuje, że to właśnie zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz 
przywracanie równowagi między kapitałem społecznym i ekonomicznym po-
zwoli na wyjście z kryzysu, w jakim znalazł się świat. Kreowanie społecznie 
odpowiedzialnych łańcuchów dostaw jest zatem koniecznością, a CSR nie może 
być jedynie często powtarzanym sloganem kampanii wizerunkowych.

8 C.R. Carter, D.S. Rogers, a Framework of Sustainable Supply Chain: Moving toward 
new theory, „International Journal of Physical Distribution and Logistics Management” 2008,  
vol. 38, no. 5, s. 370.

9 the Future Supply Chain 2016…
10 D. Kisperska-Moroń, Ewolucja koncepcji społecznych aspektów funkcjonowania łańcu-

chów dostaw, w: Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, red. S. Kauf, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 108.
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Co wiemy o Społecznie Odpowiedzialnym Biznesie (CSR)?

Podejmując problematykę badawczą poświęconą znajomości koncepcji 
CSR, autorki opracowały instrument badawczy, jakim była ankieta składają-
ca się 15 pytań. W badaniu wzięło udział 350 osób mieszkających na terenie 
województwa opolskiego. Prezentowane wyniki opracowano na podstawie 316  
w pełni wypełnionych kwestionariuszy. Wśród ankietowanych było 93 mężczyzn 
i 223 kobiety.

Badani respondenci w przeważającej większości (212 ankietowanych) 
zadeklarowali znajomość idei Odpowiedzialnego Biznesu (rys.1). Ze względu na 
płeć, ankietowani zaznajomieni z pojęciem CSR, nie są grupą zróżnicowaną, 
większość stanowią kobiety – 73%. Należy podkreślić, że znajomość tego pojęcia 
jest mocno związana z wielkością miejscowości, z jakiej pochodził respondent. 
Jest ono znane przede wszystkim respondentom mieszkającym w miastach po-
wyżej 200 tys. ludności (54%) oraz w miastach powyżej 100 tys. ludności (27%); 
mieszkańcy wsi stanowią 4% tej grupy, pozostali zamieszkują małe miejscowości.

Rys. 1.  Znajomość idei CSR wśród mieszkańców Opolszczyzny
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań.

Zdaniem ponad 87% badanych, firmy nastawione są na zysk za wszelką 
cenę. O tym, że firmy uzyskują przychody w sposób zgodny z prawem, prze-
konanych jest zaledwie 11% respondentów. Spośród 316 ankietowanych ponad 
połowa stwierdziła, że walka konkurencyjna zmusza firmy do łamania zasad 
etycznych i nie widzą potrzeby jej implementacji w biznesie. Około 27% twier-
dzi, że konkurencja wymusza na firmach postępowanie etyczne, aczkolwiek 
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jest to trudne w codziennym stosowaniu. Jednocześnie ankietowani twierdzą, 
że postępowanie etyczne przedsiębiorstw przynosi nieznacznie większy zysk  
(191 wskazań), zaś zaledwie 27 osób uważa, że wpływa na zmniejszenie się 
zysków (rys.2). 

Rys. 2.  Wpływ CSR na zysk firmy
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań.

Informacje na temat CSR docierają do ankietowanych z różnych źródeł, 
głównie jednak zapoznali się z tym pojęciem po raz pierwszy na studiach (112 
wskazań). Tyle samo osób (90) wskazało Internet oraz radio i telewizję jako 
źródło informacji o koncepcji etycznego biznesu. Jakość uzyskiwanych informa-
cji jest różna, najwyżej respondenci ocenili11 informacje pochodzące z zajęć na 
uczelni (3,7) oraz z Internetu (3,6) a najgorzej informacje przekazywane przez 
inne osoby (2,4) oraz prasę (2,6).

Niemal 70% ankietowanych jest zdania, że bez etyki nie ma miejsca na 
uczciwe zatrudnienie i poszanowanie praw pracowniczych, dla 18% responden-
tów etyka wspomaga wzajemną tolerancję i łagodzenie konfliktów. Tylko pięciu 
ankietowanych uważa, że postępujące zgodnie z ideą CRS przedsiębiorstwa 
są chętniej wybierane przez klientów i mają większą szansę na przetrwanie. 
Odpowiedzi te były zróżnicowane ze względu na uzyskiwane dochody netto 
na osobę w gospodarstwie domowym. Zdecydowanie lepiej etyczny biznes jest 
postrzegany przez osoby z grupy o najwyższych dochodach, powyżej 2500 zł. 

11 Ocena dokonywana była w pięciostopniowej skali.



45Społeczna odpowiedzialność biznesu...

Istnieje wiele przesłanek działania przedsiębiorstw zgodnie z zasadami 
CSR. Do najważniejszych ankietowani zaliczają skutki społeczne i środowisko-
we, jakie mogą być wynikiem stosowania takich działań (37%) oraz świadomość, 
że czysto ekonomiczne podejście nie wystarczy, by osiągnąć sukces (39%).

Niejednorodność postrzegania pojęcia społecznej odpowiedzialności przez 
respondentów zaprezentowano na rysunku 3. Według ankietowanych firma 
odpowiedzialna społecznie to firma: dobrze traktująca pracowników, dbająca 
o dobro wspólne, chroniąca środowisko, uczciwa. Jest to zatem firma nastawiona 
przede wszystkim prospołecznie. Pozostałe wymienione czynniki: wspieranie 
organizacji charytatywnych czy zapewnienie miejsc pracy, bądź płacenie podat-
ków, mają niewielkie znaczenie dla idei CSR w opinii badanych. 

Rys. 3.  Powody, dla których przedsiębiorstwa powinny angażować się w działalność 
społecznie odpowiedzialną

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań.
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Rys. 4.  Powody nieprzestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności przez przedsię-
biorstwa

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań.

Istnieje wiele przyczyn, z powodu których przedsiębiorstwa nie prze-
strzegają zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu. Do najważniejszych 
ankietowani zaliczyli zbyt małe kary dla nieuczciwych przedsiębiorców (28%) 
oraz konkurencję, która wymusza działania nieetyczne (23%) (rys.4). Ponad 20% 
ankietowanych uważa, że działania etyczne prowadzą do zwiększenia kosztów 
działalności, co jednocześnie obniża zyski. 

Działanie zgodnie z normami jakościowymi, bezpieczeństwa czy też śro-
dowiskowymi jest ważne bądź bardzo ważne dla 45% ankietowanych. Zaledwie 
8% respondentów przyznaje, że nie zwraca uwagi przy zakupie produktu na 
to, czy firma produkująca go działa zgodnie normami. Największą wagę do 
norm jakościowych i norm bezpieczeństwa przywiązują kobiety, natomiast do 
norm środowiskowych największą wagę przywiązują młodzi mężczyźni z miast 
powyżej 100 tys. ludności. 

Pomimo coraz szerzej propagowanej idei społecznie odpowiedzialnego 
biznesu, ankietowani nie potrafili wskazać organizacji zajmującej się promocją 
CSR w Polsce (rys. 5). Znikomy odsetek ankietowanych (3%) wymieniło Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, 4% respondentów podało Centrum Etyki Biznesu. 
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Rys. 5.  Znajomość organizacji zajmujących się odpowiedzialnym biznesem
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań.

Podsumowanie

Społeczna odpowiedzialność biznesu – Corporate Social resposibility – 
to koncepcja pozwalająca zarządzać firmą w sposób uwzględniający szersze 
interesy otoczenia społecznego przedsiębiorstwa. Od przedsiębiorstwa oczekuje 
się nie tylko pomnażania zysków, ale również pełnego spojrzenia na otocze-
nie i pracowników. Społeczne zaangażowanie to obecnie, poza działalnością 
charytatywną, odpowiedź na potrzeby społeczności. Najważniejsze jest, by 
przedsiębiorstwa wdrożyły procesy, dzięki którym względy społeczne, środo-
wiskowe i etyczne oraz kwestie praw człowieka staną się stałym elementem ich 
działalności i strategii biznesowej.

Zasada CSR istotna jest także, a może w szczególności, w działaniach 
logistycznych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w koncepcji Logistics 
Social response (LSR). Zgodnie z założeniami społecznej odpowiedzialności 
w logistyce i w łańcuchach dostaw produkty powinny być wytwarzane, dostar-
czane, zużywane i utylizowane w sposób pozwalający na redukcję emisji CO2 
oraz zużycia energii, a także proekologicznie pakowane czy magazynowane. 
Społecznie odpowiedzialna logistyka powinna akceptować różne aspekty etyki, 
charakterystyczne dla odmiennych form organizacyjnych, a także dążyć do 
osiągania korzyści społecznych i środowiskowych przez wszystkich uczestników 
łańcucha dostaw.
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Dążenie do zrównoważonej logistyki wynika zatem z potrzeb współczesne-
go świata, a efektywność i dbałość o zasoby naturalne przyczynia się nie tylko 
do poprawy wizerunku, ale także (a może przede wszystkim) do pomnażania 
zysków i generowania przewagi konkurencyjnej.

Prezentowane w artykule wyniki badań wskazują na dobrą znajomość po-
jęcia społecznie odpowiedzialnego biznesu wśród mieszkańców Opolszczyzny. 
Zbyt często jednak etyczne działanie postrzegane jest jako przyczyna nieosią-
gnięcia odpowiednich zysków. Podejmowanie przez przedsiębiorstwa działań 
zgodnych z ideą CSR postrzegane jest jako element promocji, który pomoże 
poprawić wizerunek firmy. Z punktu widzenia propagowania i wdrażania zasad 
odpowiedzialnego biznesu ważna jest edukacja społeczeństwa oraz menedżerów 
i pracowników firm. Zagadnienia związane z etycznym biznesem powinny być 
na stałe włączone do programów studiów oraz różnego rodzaju szkoleń.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
– SLOGAN OR CHALLENGE OF MODERN LOGISTICS

Summary

The Corporate Social Responsibility – CSR is going to be a standard of company. 
The concept of corporate social responsibility in Poland is developing differently than 
it is in EU countries. A political system was influenced on development of business 
ethics in Poland. It should be noted, that some of the traditional of Polish companies 
are the leaders in the field of socially responsible business today. The CSR is a new, 
dynamically developing idea which is mainly reflected in such way as: public campaigns, 
volunteering, sponsoring events, product sales combined with earmarking part of the 
profit to a specific social goal, the creation of codes of ethics and eco-labeling products. 
The aim of this article is answer the question what is CSR? The answer to this question 
was formulated on the basis of research carried out in April 2013 on a sample of 350 
people.

Keywords: CSR, companies, logistics
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU  
JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY FUNKCJONOWANIE 

PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH

Działanie w sposób społecznie odpowiedzialny przestaje być tylko sprawą wy-
boru przedsiębiorcy, a coraz częściej staje się wymaganiem klientów, społeczeństwa. 
Według koncepcji społecznej odpowiedzialności zachowania przedsiębiorcy są trans-
parentne i etyczne, zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi 
normami postępowania. Przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju i dobrobytu 
społeczeństwa. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien mieć świadomość roli, jaką 
pełni w społeczeństwie, zaspokajając potrzeby innych poprzez swoją komercyjną 
działalność, ale również wpływu na poziom i warunki życia innych ludzi. Działania 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw są istotne dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw. Mogą pomóc w stosunkach z klientami, zarządzaniu ryzykiem, 
ograniczaniu kosztów, pozyskiwaniu kapitału, zwiększaniu zdolności innowacyjnych, 
zarządzaniu personelem.

Słowa kluczowe: organizacja, odpowiedzialność, społeczeństwo

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa muszą działać zgodnie z koncepcją społecznej odpo-
wiedzialności, aby zdobyć zaufanie otoczenia. Uzyskać opinię, że działają 
w interesie społeczeństwa, a dzięki temu zwiększać swoją konkurencyjność. 
Według normy ISO 26000 społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate 
Social responsibility – CSR) to zobowiązanie organizacji do włączania aspektów 
społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie 
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zennakromer@poczta.onet.pl. 
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odpowiedzialności za wpływ podejmowanych działań na społeczeństwo i śro-
dowisko. CSR nie jest certyfikowana, mimo że jej zasady i sposoby wdrożenia 
określone zostały normą ISO, a także wieloma innymi dokumentami. Wszystkie 
wskazują na dobrowolność postępowania przedsiębiorcy, dostrzegając korzyści 
z uwzględnienia społecznej odpowiedzialności w strategii organizacji. Inicjatywy 
CSR pojawiają się często w organizacjach wraz z pojawieniem się inwestorów 
zagranicznych. Oprócz środków, technologii, know-how, wnoszą oni do firmy 
także określony sposób postrzegania rzeczywistości i prowadzenia biznesu. 
W firmach, które pierwotnie były polskie, podejmowane inicjatywy nie były 
określane mianem działań należących do społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Kiedy stały się częścią międzynarodowej korporacji, CSR zaczął być istotnym 
elementem ich filozofii1. Są także firmy, w których działania przynależące do 
obszaru CSR wpisane są w cele każdego pracownika. Zaangażowanie w CSR 
wszystkich działów w przedsiębiorstwie sprawia, że idea nie ogranicza się jedy-
nie do zapisu w dokumentach firmy.

Celem artykułu jest pokazanie, że społecznie odpowiedzialne działania 
przedsiębiorstw wynikają nie tylko ze świadomości, sumienia i etyki przedsię-
biorcy, ale też z presji otoczenia prawnego.

Etyka biznesu jako podstawa społecznej odpowiedzialności biznesu

Etyka biznesu stanowi uzupełnienie etyki ogólnej w wymiarze gospodar-
czego funkcjonowania ludzi. Obejmuje normy zachowania kierujące ludźmi 
w ich pracy2. Etyka odpowiedzialności znajduje podstawę w sumieniu i jego 
konkretnych intuicjach moralnych zorientowanych na wartości personalne, 
godnościowe, kreujące moralność3.

Etyka sumienia i odpowiedzialności w biznesie to etyka personalistyczna, 
wsparta na doświadczeniu własnej i cudzej godności, rzetelnym, odpowie-
dzialnym stosunku do każdego partnera jako człowieka, do pracy jako relacji 
międzyludzkiej. Etyczne zachowania mają miejsce w konkretnej rzeczywistości 
organizacyjnej, gdzie podstawą są indywidualne działania. Etyczność organiza-

1 A. Lesiak, M. Brysiak, Innowacyjność a społeczna odpowiedzialność biznesu wśród naj-
większych przedsiębiorstw. raport, MillwardBrown, s. 29.

2 R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s. 137.
3 T. Ślipko, zarys etyki ogólnej, WAM, Kraków 2004, s. 370.
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cji to etyczne zachowania jej każdego członka. Przyzwolenie, a wręcz skłanianie 
pracowników przez kierowników do nieetycznego zachowania, które oceniane 
jest jako korzystne dla firmy lub samego pracownika, powoduje powstanie 
kultury organizacyjnej uznającej takie działania za dozwolone.

Rolą pracodawcy jest przestrzeganie podstawowych norm etycznych i stwo-
rzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy odpowiadających obowią-
zującym normom. Do takiego zachowania zobowiązują nie tylko normy moralne, 
ale również przepisy prawa. W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 
określono, że przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami pra-
wa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące 
ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, 
a także ochrony środowiska4.

W etyce biznesu odpowiedzialność to także zdolność odpowiadania na 
zapotrzebowanie klientów5. Przedsiębiorstwo, które chce mieć klientów i odpo-
wiedni poziom zbytu, musi więc troszczyć się o zaufanie swoich kontrahentów, 
postępując w sposób uczciwy, bez oszustwa i manipulacji, spełniać powzięte 
zobowiązania, wywiązywać się z podjętych umów. Takie zasady zachowania 
pracowników określa w organizacji kodeks etyczny, który musi być wyznacz-
nikiem podejmowanych każdego dnia działań. Sformalizowanie postępowania 
członków organizacji dokonuje się poprzez przywództwo, strukturę władzy, 
system motywacji, system szkolenia pracowników, system kontroli, politykę 
firmy, które to elementy tworzą etyczną infrastrukturę6.

Poza relacjami z klientem, etyka zawodowa określa także relacje firmy 
z innymi przedsiębiorstwami, a także ze środowiskiem. Każda firma powinna też 
wziąć odpowiedzialność za swój wpływ na środowisko naturalne. W dzisiejszych 
czasach istnieje ogromna potrzeba ochrony naturalnych bogactw, a współczesne 
przedsiębiorstwa nie zawsze zwracają na to uwagę w swojej działalności, kierując 
się przede wszystkim własnymi korzyściami.

4 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2013, poz. 672.
5 M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2004.
6 W. Gasparski, Etyczna infrastruktura działalności gospodarczej, w: Etyka i ekonomia, red. 

B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka, PTE, Warszawa 2007, s.49.
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Istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach mają wpływ na ich możli-
wości rozwoju, ale również przekładają się na poziom rozwoju całej gospodarki 
i tym samym dobrobyt społeczeństwa, w którym funkcjonują. Nakłada to na 
przedsiębiorstwa i ich menedżerów odpowiedzialność wykraczającą poza tra-
dycyjną odpowiedzialność własności prywatnej, tj. odpowiedzialność za dobro 
ogółu. Jeśli wymaga tego sytuacja i egzekwowanie decyzji godziłoby w dobro 
powszechne i wolność jednostki, menedżer powinien podporządkować swoje 
działania normom etycznym, ograniczając nawet interes firmy i swój własny7.
Społeczna wrażliwość jest wskazówką dla wielu inwestorów, którzy uznają ją nie 
tylko jako przejaw społecznej odpowiedzialności, ale również oznakę potencjal-
nie wysokiej efektywności finansowej. Oznacza to, że przedsiębiorcy powinni 
kierować się w swoich zachowaniach poczuciem odpowiedzialności społecznej. 
Ich decyzje i polityka mogą odzwierciedlać jedną z czterech postaw:8

 – reaktywną – organizacja reaguje na zagadnienia społeczne dopiero wte-
dy, kiedy zaczyna ono utrudniać realizację jej celów;

 – obronną – organizacja działa tak, aby usunąć zagrożenie;
 – dostosowawczą – organizacja dostosowuje się do nakazów państwa 

i opinii publicznej;
 – proaktywną – organizacja uprzedza żądania, których jej jeszcze nie po-

stawiono.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to dobrowolne, wykracza-

jące poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa 
problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej 
i stosunkach z interesariuszami9. Oznacza odpowiedzialność przedsiębiorstw 
za ich wpływ na społeczeństwo. Warunkiem podstawowym wypełnienia zobo-
wiązań wynikających z tej odpowiedzialności jest poszanowanie dla mającego 
zastosowanie prawodawstwa, a także układów zbiorowych pomiędzy partnerami 
społecznymi10. Kluczowymi obszarami społecznej odpowiedzialności są: prawa 

7 P. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Kraków 1998, s. 408.
8 J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 117.
9 International standard ISo 26000, guidance on Social responsibility, ISO 2010, s. 24.
10 komunikat komisji Parlamentu Europejskiego, rady, Europejskiego komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i komitetu regionów. odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecz-
nej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komisja Europejska, Bruksela 2011, s. 7.
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człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, 
zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności 
lokalnej.

Postępując społecznie odpowiedzialnie, organizacja przestrzega siedmiu 
zasad11:
1. Odpowiedzialność – organizacja powinna być odpowiedzialna za jej 

oddziaływanie na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko, a także prze-
strzeganie przepisów prawa.

2. Przejrzystość – organizacja powinna być transparentna w swoich decyzjach 
i działaniach, udostępniać rzeczowo i w jasny sposób informacje o swoich 
działaniach.

3. Etyczne zachowanie – zachowanie organizacji powinno być oparte na 
wartościach uczciwości i sprawiedliwości.

4. Poszanowanie interesów interesariuszy – organizacja powinna uwzględ-
niać, oceniać interesy interesariuszy; uwzględniać charakter oraz relację ich 
interesów do szerszych oczekiwań społeczeństwa, a także zrównoważonego 
rozwoju.

5. Poszanowanie prawa – organizacja powinna przyjąć, że poszanowanie 
prawa jest obowiązkowe. Praworządność oznacza, że żadna osoba ani 
organizacja nie stoi ponad prawem.

6. Przestrzeganie międzynarodowych norm zachowania – organizacja powin-
na przestrzegać międzynarodowych norm zachowania, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasad szacunku dla praworządności.

7. Poszanowanie praw człowieka – organizacja powinna przestrzegać prawa 
człowieka i uznać zarówno ich znaczenie i uniwersalność, w miarę możliwo-
ści, wspierać prawa określone w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka.
Postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej oraz jej rzeczy-

wiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mogą mieć wpływ 
na: przewagę konkurencyjną; wizerunek organizacji; zdolność pozyskiwania 
i utrzymywania pracowników, udziałowców i klientów; morale, zaangażowa-
nie i wydajności pracowników; opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, 
sponsorów społeczności finansowej; relacje organizacji z przedsiębiorstwami, 
instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, partnerami, klientami oraz 
społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje.

11 guidance on Social responsibility, International standard ISO 26000, ISO 26000:2010(E), s. 25.
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W organizacji należy identyfikować jej społeczną odpowiedzialność oraz 
zaangażowanie w tym zakresie interesariuszy. Przystępując do określenia dzia-
łań w obszarze CSR, przedsiębiorca powinien zrozumieć relacje, jakie zachodzą 
między jego organizacją, interesariuszami, społeczeństwem. Można wyróżnić 
relacje12:

 – pomiędzy organizacją i społeczeństwem – organizacja powinna zrozu-
mieć i rozpoznać, jak jej decyzje i działania wpływają na społeczeństwo 
i środowisko, zrozumieć również oczekiwania społeczeństwa dotyczące 
odpowiedzialnego zachowania w tym zakresie;

 – pomiędzy organizacją a jej interesariuszami – organizacja powinna 
mieć świadomość istnienia różnych zainteresowanych stron, czyli osób 
lub grup, których interesy mogą zostać naruszone przez decyzje i dzia-
łalność organizacji;

 – między zainteresowanymi stronami i społeczeństwem – chociaż inte-
resariusze są częścią społeczeństwa, ich interes nie zawsze jest zgodny 
z oczekiwaniami społeczeństwa.

Kwestia interesariuszy jest istotna z punktu widzenia społecznej odpowie-
dzialności biznesu, ponieważ zwraca uwagę nie tylko na interes samych właści-
cieli, lecz także na szerszy interes społeczny, którego uwzględnienie przyczynia 
się do zrównoważonego rozwoju organizacji13. Na kluczowe znaczenie interesa-
riuszy przy tworzeniu i realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu zwraca uwagę nie tylko norma ISO, ale również Komisja Europejska, 
postulując, aby przedsiębiorstwa dysponowały mechanizmem integracji pro-
blemów konsumentów, kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych oraz 
związanych z prawami człowieka i ze swoją działalnością w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi stronami14. Celem ma być maksymalizacja tworzenia 
wspólnych wartości dla ich właścicieli/udziałowców i innych zainteresowanych 
stron oraz społeczeństwa jako całości, a także rozpoznawanie, zapobieganie 
i łagodzenie ich możliwych negatywnych skutków.

12 Tamże, s. 10–14.
13 M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Business, 

Kraków 2007, s. 64.
14 Raport ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu, www.

aa1000.pl (dostęp: 14.04.2013.)
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Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich organizacjach

W Polsce świadomość przedsiębiorstw dotycząca CSR jest bardzo niska. 
Jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez PARP w 2011 roku 
i opublikowane w raporcie „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej 
odpowiedzialności biznesu”, tylko 31% przedsiębiorstw zna pojęcie społecznej 
odpowiedzialności i to raczej deklaratywnie. CSR firmy utożsamiają przede 
wszystkim z ochroną środowiska, organizacją szkoleń, promocją zdrowia, 
rozwojem infrastruktury lokalnej, działalnością charytatywną (wsparcie fi-
nansowe organizacji charytatywnych) oraz ze sponsoringiem (sponsorowanie 
imprez sportowych lub kulturalnych), rzadziej rozumieją tę ideę jako użyczenie 
środków transportowych firmy, lokalu lub wolontariat pracowniczy. Około 60% 
badanych uważa, że to, co robi obecnie, jest wystarczające. Brak działalności 
przedsiębiorstw z zastosowaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności 
wynika z ich nastawienia na zysk, braku strategii działania odnoszącej się do 
długookresowej perspektywy, niedostrzegania CSR jako czynnika budowania 
przewagi konkurencyjnej oraz braku zainteresowania zarządzających tą ideą15.

Czynnikiem, który skłania przedsiębiorstwa do postępowania społecznie 
odpowiedzialnego, etycznego, jest presja mediów, które piętnują nieetyczne 
zachowania, a także nagłaśniają prospołeczne inicjatywy firm. Instrumentami, 
które wyzwalają działania firm społecznie odpowiedzialnych, jest certyfikacja 
działań dająca przekonanie klientom, że firma przestrzega reguł obowiązujących 
w branży, przepisów prawa, wymogów branżowych.

Przepisy obowiązujące przedsiębiorstwa transportowe i normy ekologiczne 
transportu samochodowego dotyczą redukcji emisji CO2 i innych zanieczysz-
czeń przez samochody, ograniczenia hałasu powodowanego przez samochody, 
zmniejszenia zużycia paliwa. Normy techniczne transportu samochodowego 
precyzują między innymi masę i wymiary pojazdów, układy kierownicze i na-
pędowe, wnętrze pojazdu, urządzenia ograniczające prędkość, zewnętrzne części 
pojazdu, światła, hamowanie itp. W latach 2001–2010 osiągnięto znaczne postę-
py w zakresie wyposażenia pojazdów w „pasywne” zabezpieczenia w rodzaju 

15 Raport 2012 odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, Warszawa 2013, s. 37; Raport Współpraca biznes – ngo: stan wiedzy, dotychczasowe 
doświadczenia, postawy i oczekiwania, CRSG, Szczecin 2012, s. 9.
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pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych16. Prowadzone są ciągle prace 
mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa transportu, zmuszające przedsię-
biorstwa do zastosowania nowych rozwiązań będących w zgodzie ze społeczną 
odpowiedzialnością podmiotów transportowych. Na szczeblu Unii Europejskiej 
opracowano program bezpieczeństwa na drogach na lata 2011–2020. W okresie 
objętym programem wejdą w życie nowe regulacje w zakresie wyposażenia 
samochodów w „aktywne zabezpieczenia”.

Przepisy prawa obniżają koszty zewnętrzne transportu, przyczyniając się 
także do zwiększenia jego bezpieczeństwa. Regulacje te wpływają na wzrost 
ekologiczności taboru wykorzystywanego przez polskie firmy. W transporcie 
międzynarodowym w 2012 roku ogółem było 144 250 pojazdów, z których 30,6% 
spełniało normy Euro5, 37,4% Euro3, a tylko 2% – Euro1. W porównaniu do 
roku 2009 jest to znaczna poprawa, ponieważ wówczas na 128 563 pojazdów 
tylko 5,6% kwalifikowało się jako pojazdy Euro517. Jednak zmiany następują 
zbyt wolno. Przy rosnącej pracy przewozowej w Polsce koszty destrukcyjnego 
oddziaływania transportu na środowisko stanowią szacunkowo około 29% 
kosztów zewnętrznych liczonych europejską metodologią, w tym: koszty zanie-
czyszczenia powietrza 11%, koszty zmian klimatycznych 5%, koszty hałasu 11%, 
inne koszty środowiskowe 2%18.

Bezpieczeństwo na drogach to głównie bezpieczna jazda, stan dróg, ale 
także wypoczęci i kompetentni kierowcy. Unijne dyrektywy i rozporządzenia 
oraz polskie ustawy i rozporządzenia regulują wymogi stawiane pracownikom 
transportu drogowego w zakresie:

 – dostępu do zawodu przewoźnika i do rynków transportowych,
 – uzyskania prawa jazdy,
 – szkolenia kierowców zawodowych,
 – czasu pracy w transporcie,
 – wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych.

16 Nowy program bezpieczeństwa na drogach na lata 2011–2020: środki szczegółowe, 
MEMO/10/343, Bruksela 2010, http://ec.europa.eu/transport/road_safety/eventsarchive/2010 
(dostęp: 14.04.2013).

17 Raport ZMPD 2012 transport drogowy w Polsce, marzec 2013, www.zmpd.pl (dostęp: 
14.04.2013).

18 Diagnoza polskiego transportu, Załącznik do Strategii Rozwoju Transportu, Ministerstwo 
Infrastruktury, Warszawa 2010, s. 55.
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Pracodawcy oraz pracownicy muszą przestrzegać określonych przepisa-
mi prawa norm zachowań, w przeciwnym razie są narażeni na kary. Ustawa 
o transporcie drogowym zawiera także wykaz możliwych naruszeń ogólnych 
zasad i warunków wykonywania transportu drogowego oraz wysokość kar. 
Mimo to przedsiębiorcy nakłaniają kierowców do łamania przepisów prawa 
zmuszając ich do zabierania zbyt dużego ładunku, który nierównomiernie 
obciąża osie pojazdu, kierowania pojazdami nie w pełni sprawnymi, czy prze-
kraczania norm czasu pracy, widząc w tym możliwość uzyskania wymiernych 
korzyści. Czasem sami kierowcy podejmują takie działania, aby mieć możliwość 
wyższego wynagrodzenia. Przykładem jest rozpatrywana przez Naczelny Sąd 
Administracyjny sprawa, w której zatrudniony kierowca przykleił magnes do 
impulsatora w skrzyni biegów, co zakłócało działanie zamontowanego w cię-
żarówce tachografu – urządzenia mierzącego czas pracy kierowców. Na skutek 
oszustwa tachograf rejestrował postój zamiast poruszania się samochodu. To, 
że zapisy tachografu były fałszowane, potwierdził w trakcie przesłuchania sam 
kierowca. Zeznał, że w ten sposób chciał dostawać więcej zleceń i dzięki temu 
więcej zarabiać.

Działania CSR – studium przypadku

EP Zakład Transportu jest spółką, w której kształtowanie wizji firmy 
odpowiedzialnej społecznie jest realizowane z myślą o wpływie na otaczające 
środowisko19. Podejmowane działania, takie jak ochrona środowiska, dialog 
z pracownikami, dialog z interesariuszami, mają na celu przekazanie otocze-
niu informacji o sposobie zarządzania Spółką zgodnie z zasadami społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza jedynie speł-
niania przez Spółkę wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również 
zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z inte-
resariuszami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności 
gospodarczej EP Zakład Transportu.

DB Schenker Logistics, jako operator logistyczny, ma realny wpływ na śro-
dowisko naturalne, zwłaszcza w transporcie lądowym20. Dlatego firma realizuje 
działania ograniczające emisję CO2 do atmosfery. Jednym z głównych elementów 

19 www.epz.pl.(dostęp: 14.04.2013).
20 Raport 2012 odpowiedzialny biznes w Polsce…, s. 61.
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tej strategii jest „intermodal jako produkt ekologiczny”. Większość pokonywanej 
trasy odbywa się transportem kolejowym. Tylko na odcinku początkowymi końco-
wym towary przewożone są samochodem. Ograniczenie emisji CO2 można szcze-
gółowo obliczyć, korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie ecotransit.org.  
Klienci mogą również korzystać z raportów emisji spalin w związku z transpor-
tem ich towarów za dany okres i na określonej trasie. W wyniku tych działań 
ograniczenie emisji spalin jest bardzo wysokie.

W ramach swojej strategii społecznej odpowiedzialności Grupa Raben  
w 10 krajach Europy zorganizowała dla pracowników tydzień CSR21. Pracownicy 
mieli możliwość uczestniczenia w akcjach charytatywnych, warsztatach dotyczą-
cych zdrowego odżywania, przebadania ciśnienia krwi i poziomu glukozy, mogli 
też zapoznać się z różnymi formami aktywności sportowej. Zaproponowano im 
również zajęcia z fizjoterapeutką, która omawiała i demonstrowała prawidłową 
postawę ciała na stanowisku pracy oraz sugerowała ćwiczenia korygujące. 
Zatrudnione w Grupie Raben osoby otrzymywały newslettery informujące 
o celach CSR firmy oraz sposobach ich realizacji, tj.: trosce o zdrowie oraz 
bezpieczeństwo; partnerstwie, dialogu oraz współpracy z interesariuszami; 
zapewnieniu atrakcyjnych warunków pracy oraz utrzymaniu najlepszych pra-
cowników; kompensowaniu negatywnego wpływu na środowisko; promowaniu 
jakości oraz roli transportu i usług logistycznych.

Raport zrównoważonego rozwoju przedstawia metody wspierania przez 
UPS wartości społecznych, środowiskowych i ekonomicznych22. Firma przeka-
zuje granty na cele charytatywne, pracownicy angażują się w pracę wolonta-
riacką. Według Raportu Zrównoważonego Rozwoju UPS prowadzi działania 
obniżające niekorzystne oddziaływanie jej środków transportu na środowisko. 
Udało się zmniejszyć ilość przebytych tras i ograniczyć ilość paliwa zużywaną 
na dostarczenie jednej przesyłki. Firma przypisuje tę poprawę dostosowaniu 
odpowiednich rodzajów pojazdów do konkretnych tras, wykorzystaniu tech-
nologii pozwalających zminimalizować liczbę przebytych kilometrów oraz 
edukacji kierowców w zakresie tego, jak ich zachowania mogą wpłynąć na 
zużycie paliwa. Działania te realizowane są dzięki wprowadzeniu technologii 
wyznaczania tras, która umożliwia ograniczenie liczby przebytych kilometrów; 
optymalizacji ładunków, dzięki której większa liczba przesyłek dostarczana 

21 Tamże, s. 56.
22 Raport UPS ws. Zrównoważonego Rozwoju, www.ups.com. (dostęp: 15.04.2013).
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jest przy wykorzystaniu mniejszej liczby pojazdów; telematyce, która pozwala 
uzyskać dane o osiągach mechanicznych pojazdu oraz trasie pokonywanej przez 
kierowcę i jego zachowaniu w trakcie prowadzenia pojazdu.

Wnioski

Państwa członkowskie UE przyjęły nową strategię „Europa 2020 – Strategia 
dla Wzrostu Inteligentnego, Zrównoważonego i Sprzyjającego Włączeniu 
Społecznemu”, która ma na celu tworzenie stabilnych podstaw wzrostu gospo-
darczego oraz zapewnienie konkurencyjności UE w warunkach globalizacji. 
W strategii zwrócono uwagę, że kluczowym pozostaje rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, zwiększanie transparentności w działaniach, a także budowanie 
szerokiego poparcia społecznego dla koncepcji CSR. Zgodnie z tym kierunkiem 
podejmowane są działania, które skłaniają firmy do funkcjonowania zgodnie 
ze społeczną odpowiedzialnością. Działania CSR nie są obligatoryjne, mimo 
to firmy uwzględniają je w swojej strategii, dostrzegając wymierne korzyści. 
Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, realizuje te działania nie 
zdając sobie do końca sprawy, że działa zgodnie z koncepcją społecznej odpowie-
dzialności. Instrumentem wymuszającym na przedsiębiorstwach odpowiednie 
traktowanie pracowników, klientów, dbanie o środowisko są normy prawne. 
Pracownicy, menedżerowie postępujący etycznie, zgodnie z prawem, narzucając 
sobie nawet wyższe standardy niż ono przewiduje, działają zgodnie z interesem 
społecznym, co przekłada się na wyższe wyniki gospodarcze.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A FACTOR  
IN THE ACTIVITIES OF TRANSPORT COMPANIES

Summary

Acting in a socially responsible manner becomes no longer the matter of entre-
preneurs’ choice. It is more and more a demand of the widely defined local societies. 
According to the Corporate Social Responsibility concept, running a business in a trans-
parent and ethical way, compliant with all binding local and international norms and 
regulations, contributes to a balanced growth of a surrounding society and its welfare. 
Accordingly, entrepreneurs should be fully aware of their socially responsible role, thus 
their commercial decisions impact the living conditions and social standards of a local 
society. Equally, socially responsible business decisions improve market competitiveness 
of the business. They facilitate building relations with clients and suppliers, contribute 
to a proper risk management, support an efficient human capital management, simplify 
fund sourcing and support innovation. 

Keywords: organization, responsibility, society
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PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE ASPEKTY IMPLEMENTACJI 
IDEI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU  

NA PRZYKŁADZIE BRANżY LOGISTYCZNEJ

W ciągu ostatnich latpojawiło się szereg artykułów traktującycho zrównoważonym 
zarządzaniu łańcuchem dostaw. Niemniej, ciągle niewiele jest publikacji dotyczących pod-
miotów logistycznych, współtworzących działania społecznie odpowiedzialne poziomo 
zintegrowanych przedsiębiorstw. W związku z powyższym, celem artykułu jest zaprezen-
towanie badań w wyżej wymienionym obszarze zagadnień, jak również przedstawienie 
kwestii wymagających podjęcia naukowego dyskursu. Jako metodę badawczą zastosowano 
obserwację uczestniczącą, wywiad pogłębiony oraz analizę literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka, branża logistyczna

Wprowadzenie

Presja wywierana na graczy rynkowych, wśród których ujawniono łamanie 
praw etycznych, środowiskowych i ekonomicznych, zmusiła przedsiębiorstwa 
do bardziej rygorystycznego podejścia do odpowiedzialności korporacyjnej. 
Przykłady takich firm jak: Nike, Disney, Levi Strauss, Benetton, Adidas, C&A, 
Enron czy Apple, które zostały obwiniane o zatruwanie środowiska, nieuczciwe 
relacje w łańcuchu dostaw lub niehumanitarne warunki pracy, stały się przestro-
gą dla pozostałych graczy rynkowych. Dlatego też w centrum zainteresowania 
zarówno praktyków biznesu, jak i świata nauki coraz częściej znajduje się 
problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu. Podnoszone w literaturze 
przedmiotu kwestie autorów szczególnie pasjonujących się tematyką CSR 

* Anna Maryniak, dr, Katedra Logistyki i Transportu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, e-mail: anna.maryniak@ue.poznan.pl.
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(Agle, Aupperle, Bowman, Brown, Carroll, Clarkson, Cochran, Dacin, Grave, 
Haire, Hatfield, Jones, Klassen, McGuire, McLaughlin, Mitchell, Schneeweis, 
Sundgren, Waddock, Wartick, Wood) są aktualne i potrzebne. Wyniki przedsta-
wianych przez nich analiz utwierdzają w przekonaniu, iż jest to ważki problem 
badawczy, z każdym rokiem zyskujący na znaczeniu.

Jednym ze szczególnie ważnych wątków, rzadko jeszcze poruszanych 
w kontekście CSR, jest rola i znaczenie firm branży logistycznej w promowaniu 
działań społecznie odpowiedzialnych. Jak pokazują badania, ich poziom zaan-
gażowania w tym obszarze oraz sposób raportowania jest różny, w zależności od 
regionu świata1. Niemniej, wydaje się, iż z racji postępującego procesu globaliza-
cji, wydłużania się łańcuchów dostaw, jak również umiejscowienia podmiotów 
logistycznych na styku licznych interesariuszy, ich znaczenie w kształtowaniu 
wzorcowych postaw w obszarze CSR będzie wzrastać.

Definiowanie społecznej odpowiedzialności biznesu

Próby definiowania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR –
Corporate Social responsibility) podjęły między innymi takie organizacje, jak: 
Międzynarodowy Instytut ds. Kultury Organizacyjnej (Institute for Corporate 
Culture affairs), Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
(World Business Council for Sustainable Development), Biznes dla Społecznej 
Odpowiedzialności (Business for Social responsibility). W licznych definicjach 
społecznej odpowiedzialności biznesu wskazuje się na:

 – dobrowolne uwzględnianie interesu otoczenia biznesu w strategiach firmy,
 – równowagę między zyskami firmy i interesem społecznym,
 – działalność zgodną z normami etycznymi.

Można przyjąć, że społeczna odpowiedzialność biznesu sprowadza się do 
zachowania równowagi społeczno-ekonomiczno-środowiskowej między intere-
sariuszami wewnętrznymi przedsiębiorstwa i interesariuszami zewnętrznymi. 
Efekt tych działań składa się na politykę przedsiębiorstwa zrównoważonego, 
które wraz z organizacjami niebiznesowymi są gruntem działań zrównoważo-
nego rozwoju2.

1 P. McGur, how Logistics Firms Deal with and report on CSr Expectations, Jönköping 
University, Jönköping 2012.

2 M. van Marriewijk, Concepts and Definitions of CSr and Corporate Sustainability: 
Between agency and Communion, „Journal of Business Ethics” 2003, vol. 44 (2), s.102.
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Rozwój idei CSR jest silnie skorelowany ze skalą podejmowanych przedsię-
wzięć realizowanych na rzecz klienta wewnętrznego oraz na rzecz klienta zewnętrz-
nego zarównow łańcuchu dostaw, jak również z interesariuszami spoza łańcucha. 
Tym samym polityka CSR dotyczy powiązań sektorowych i niesektorowych, gdzie 
inicjatywa działań wypływać może zarówno z jednego, jak i drugiego sektora. 

Obszary rozważań ideowo-teoretycznych związanych z CSR

Z punktu widzenia ontologicznego CSR można potraktować jako idee, 
której przejawy realizacji odnajdujemy w otaczającej nas rzeczywistości. 
W literaturze przedmiotu można znaleźć zatem rozważania filozoficzo-teore-
tyczne mające celu określenie istoty idei i jej związku z teorią zarządzania, jak 
również dotyczące stopnia i zakresu realizacji ideiw praktyce przedsiębiorstw. 
Tym samym jesteśmy bezpośrednimi obserwatorami konstytuowania, ewolucji 
i tworzenia opisowo-normatywnej teorii CSR.

W dyskursie nad społeczną odpowiedzialnością biznesu spotykamy zarówno 
jej przeciwników, jak i zwolenników. Dla przykładu, M. Friedman3 wskazuje na 
brak legitymacji demokratycznej przedsiębiorstw do działań w sferze publicznej. 
Z kolei D. Henderson4 uważa, że skierowanie działań na społeczną odpowiedzial-
ność tak naprawdę zwiększa koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Ponadto 
pojawiają się poglądy, że tworzenie uniwersalnych, globalnych standardów, do 
których wypada się dostosować jest niesprawiedliwe, gdyż poziom rozwoju 
różnych krajów determinuje różne możliwości implementacji CSR.

Pomimo powyższych poglądów istnieją dowody naukowe wskazujące na 
liczne korzyści związane z implementacją CSR. Stwierdza się, iż wdrożenie CSR5:

 – pozwala zwiększyć przewagę konkurencyjną,
 – zwiększa zaufanie interesariuszy,
 – buduje markę firmy, 
 – motywuje pracowników do wydajniejszej pracy,

3 M. Friedman, kapitalizm i wolność, Centrum im. A. Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 
1993.

4 D.Henderson, Misguided Virtue. False notions of Corporate Social responsibility, IEA, 
London 2001.

5 T. Wehner, C. Lorenz, G. Gentile, Corporate Volunteering – Das hohe C der unternehmer-
ischen Verantwortung, w: Potenziale und herausforderungen, „Zeitschrift für Führung und 
Organisation” 2008, s. 77.
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 – jest czynnikiem zachęcającym do podejmowania przedsięwzięć inwe-
stycyjnych przezpodmioty zewnętrzne,

 – wyzwala innowacje,
 – redukuje zbędne koszty,
 – podnosi wartość kultury organizacyjnej,
 – rozwija umiejętność komunikacji z interesariuszami,
 – redukuje ryzyko biznesowe.

W literaturze przedmiotu często podkreśla się, że inicjatywy w zakresie 
CSR są dobrowolne i nie podlegają jurysdykcji, jednakże wiele przedsięwzięć 
realizowanych jest w oparciu o aksjologie aktów prawnych, w tym unormowań 
konstytucyjnychi międzynarodowych lub aktów prawnych niemających charak-
teru wiążącego. Są to między innymi:

 – Zielona Księga UE; Komunikaty Komisji Europejskiej dotyczące odpo-
wiedzialności biznesu,

 – Wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych OECD6, 
 – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez ONZ7,
 – Trójstronna Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy8,
 – Raport dotyczący Globalnego Programu Ziemi z 1987 roku9,
 – Deklaracja na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjęta na Światowym 

Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w 2002 roku10,
 – ISO/CD 26000 będące efektem prac Międzynarodowej Organizacji 

Normalizacyjnej.11

6 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD 2008, www.oecd.org/investment/
mne/1922428.pdf (dostęp: 1.06.2013).

7 S. Ruchała, Współczesne filozoficzne spory o ugruntowanie praw człowieka, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2006.

8 trójstronna Deklaracja Dotycząca Przedsiębiorstw Wielonarodowych i Polityki Społecznej, 
Międzynarodowe Biuro Pracy, Genewa 2002, http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/Content/3382/
thumbnail.pdf (dostęp: 1.06.2013).

9 our Common Future: report of the World Commission on Environment and Development, 
Oxford University Press, Oxford 1987.

10 M. Sobolewski, ocena dorobku Światowego Szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju 
w Johannesburgu (WSSD), Kancelaria Sejmu. Informacja nr 942, Biuro Studiów i Ekspertyz, 
Warszawa 2002.

11 guidance on Social responsibility, ISo/CD 26000, Geneva 2008, www.old.odpowiedzial-
nafirma.pl /Web/upload/publication/file/ISO-CD-26000-Guidance-on-Social-Responsibility.pdf 
(dostęp: 5.05.2012).
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Na różnych etapach rozwoju społecznej odpowiedzialności akcent padał 
na inne elementy. Był czas, kiedy rozkwitła teoria interesariuszy (lata 80.  
XX wieku); czas, kiedy stało się popularne informowanie o działaniach CSR 
(lata 90. XX wieku)12, a także czas dynamicznego rozwoju badań nad zasadno-
ścią wdrożenia CSR (XXI wiek). Zasadne jest zatem postawienie pytań: jaka 
będzie przyszłość idei CSR, jaki będzie jej zakres i miary? Należy przypuszczać,  
że część działań, które obecnie przyjmuje się za społecznie odpowiedzialne, 
będą w przyszłości obowiązkowe lub standardowe dla wszystkich podmiotów, 
a zakres raportowania określony będzie na poziomie branż oraz poziomo lub 
pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw.

Wybrane badania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu 
podmiotów logistycznych

W literaturze przedmiotu niewiele jest jeszcze opracowań naukowych w od-
niesieniu do branży TSL. Między innymi M.Tong i T. Moussa, przeanalizowali 
dane pozyskane z 50 firm logistycznych pochodzących z trzech regionów: Azji, 
Europy i Ameryki Północnej13. Badania realizowano w pięciu obszarach: środo-
wisko, społeczeństwo, udziałowcy, pracownicy, dostawcy. Wśród badanych firm 
znalazły się między innymi: BLG Logistics, GEFCO, FM Logistics, Wincanton, 
Panalpina, Kuehne & Nagel, TNT Express, United Parcel Service, DB Schenker, 
D.Logistics AG.

Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, iż firmy stacjonujące 
w Azji przyjmują więcej standardów związanych z CSR niż te, które funkcjonują 
w Europie. Spośród firm, które przyjęły standardy, 70% przyjęło więcej niż jeden 
standard lub przyjęły standardy autorskie. Ponadto 26% badanych podmiotów 
przyjęło tylko GRI, a 4% tylko ISO 14001. Przykładowo SINOTRANS – najwięk-
szy dostawca kompleksowych usług logistycznych w Chinach – jako przewodnik 
po społecznej odpowiedzialności wykorzystuje wytyczne SASAC (State-owned 
assets Supervision and administration of Commission of the State Council),  
GC (United nation global Compact), GRI (Global Reporting Initiative). COSCO 
– jedna z czołowych firm na rynku przewozów kontenerowych – wykorzystu-

12 M. Blowfield, A. Murray, Corporate responsibility. a Critical Introduction, Oxford 
University Press, New York 2008, s. 57.

13 M. Tong, T. Moussa, how Logistics Firms Deal with and report on CSr Expectations, 
Jönköping University, Jönköping 2012, s. 34, 39, 76.
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je GC, SASAC, GRI, ISO 26000 oraz rekomendacje CEC (China Enterprise 
Confederation). Zauważono także, iż raporty azjatyckie są mniej kompleksowe 
w porównaniu do europejskich i tym samym są na „niższym poziomie dojrza-
łości”. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż najwięcej ujawnień 
dotyczy obszaru środowiska. W dalszej kolejności, mniej więcej w równym 
stopniu, omawia się kwestie pracownicze, konsumenckie i społecznościowe. 

Kolejne badania – A. Larssona (i in.) – dotyczą analizy trzech studiów przy-
padków14. Każda z analizowanych firm, tj.: Posten Norden, FedEx and Thomas 
Nationwide Transport (TNT), działa na rynku międzynarodowym. W opraco-
waniu skoncentrowano się głownie na aspektach społecznych i środowiskowych.

Badania wykazały, że firmy komunikują udział w działaniach społecznie 
odpowiedzialnych w podobny sposób i w dużej mierze przyjęły podobne zrów-
noważone praktyki biznesowe. Firmy w praktyce wykorzystują wytyczne GRI 
oraz GC, bazują na specyfikacji opisującej system zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy: OH-SAS 18001, wykorzystują standardy ISO 14001, SA 8000. 
Poszczególne firmy podejmują szereg działań na rzecz CSR. TNT jest członkiem 
North Star Alliance, organizacji podnoszącej kwestie zdrowia wśród kierowców, 
bierze udział w projekcie Choose orange, promującym wśród zatrudnionych 
zrównoważony tryb życia. FedEx bierze udział w programie Smart Way Transport 
Initiative, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję 
emisji dwutlenku węgla wśród podmiotów branży logistycznej. Firma jest także 
zaangażowana w publiczno-prywatne partnerstwo z EMBARQ – sieć współ-
pracy działającą na rzecz zrównoważonego transportu. Z kolei Posten Norden 
uczestniczy w Climate Neutral Freight Transportation – projekcie mającym na 
celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania na klimat drogowych przewo-
zów towarowych, sponsoruje projekt Post-Pal, w ramach którego wolontariusze 
wysyłają listy do ciężko chorych dzieci.

Zdaniem badaczy, duże zaangażowanie podmiotów w CSR jest wynikiem 
rodzaju świadczonych usług. Profil zadaniowy przedsiębiorstw branży TSL wy-
zwala większą presję ze strony zainteresowanych podmiotów na wzmożenie akcji 
prośrodowiskowych. Ponadto z analiz struktury branży logistycznej wynika, że 
współpraca dotyczy głównie obszaru B2B. W związku z tym, firmy logistyczne 

14 A. Larsson, R. Muyingo, D. Serebrennikov, S. Ahmed, C. Mark-Herbert, Sustainable 
Business Development – a Case Study of the International Logistics Industry, w: Sustainable 
Development – Education, Business and Management – architecture and Building Construction 
– agriculture and Food Security, red. Ch. Ghenai, InTech, Rijeka–Shanghai 2012, s. 50, 54–55.
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mają mniejszą presję ze strony konsumentów, a większą ze strony interesariuszy 
bezpośrednio wpływających na zyski firmy, którzy stawiają wysokie wymagania 
z uwagi na groźbę utraty reputacji.

Następne z badań, autorstwa C.Y. Lin i Y.H. Ho, zawiera analizę czynników 
wpływających na przyjęcie zielonych praktyk w chińskiej branży logistycznej15. 
W wymiarze technologicznym rozważono kwestie związane z relatywną 
przewagą, zgodnością (stopniem, w jakim innowacyjność jest postrzegana 
jako zgodna z istniejącymi wartościami i potrzebami firmy) i złożonością 
problemów w omawianym aspekcie. W wymiarze organizacyjnym brano pod 
uwagę: wsparcie organizacyjne, jakość zasobów ludzkich oraz wielkość firmy. 
W wymiarze środowiskowym koncentrowano się na rozwiązaniach regulacyj-
nych, wymaganiach klientów, rządowym wsparciu i niepewności środowiska 
(związaną z preferencjami klientów, rozwojem technologicznym, zachowaniami 
konkurencyjnymi). Badanie zrealizowano drogą ankiet wśród 322 podmiotów, 
będących reprezentantami branży logistycznej. Wyniki badań wskazują, że 
względna przewaga, wsparcie organizacyjne, jakość zasobów ludzkich oraz 
rozwiązania regulacyjne i wsparcie rządowe mają istotny, pozytywny wpływ 
na przyjęcie przedsięwzięć prośrodowiskowych. Utrudnienia w implementacji 
„zielonych rozwiązań” związane są z ich złożonością i niepewnością środo-
wiska, w jakim działa przedsiębiorstwo. W wyniku przeprowadzonych badań 
stwierdzono także, iż wymagania klientów nie determinują decyzji o przyjęciu 
zielonych praktyk.

Kolejne badanie, autorstwa K. Lieb, R. Lieb, oparte jest na danych 
wygenerowanychna podstawie badań ankietowych, zrealizowanych wśród  
40 wiodących firm 3PL, działających w Ameryce Północnej, Europie i regio-
nie Azji i Pacyfiku16. W ich wyniku stwierdzono, że przedsiębiorstwa chcą 
być odpowiedzialnym członkiem branży, gdyż dbają o markę firmy. Jest to 
szczególnie ważne w branży 3PL, w której istnieje zaniepokojenie ze względu 
na ryzyko możliwej komodyzacji oferty usługowej. W wyniku badań stwier-
dzono, iż firmy realizują szereg działań społecznie odpowiedzialnych, które 
pogrupowano w cztery kategorie. W kategorii administracyjnej firmy definiują 

15 C.Y. Lin, Y.H. Ho, Determinants of green Practice adoption for Logistics Companies  
in China, „Journal of Business Ethics” 2010, 98 (1), s. 67, 69.

16 K. Lieb, R. Lieb, Environmental Sustainability in the third-Party Logistics (3PL) Industry, 
„International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2010, vol. 40 (7),  
s. 524–533.
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między innymi konkretne cele zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych 
jednostek operacyjnych, tworzą tematyczne programy pilotażowe. W kategorii 
analitycznej badane podmioty dokonują benchmarkingu emisji dwutlenku 
węgla danej firmy w stosunku do innych podmiotów 3PL, opracowują śro-
dowiskowe wskaźniki wydajności. W kategorii „transport” przedsiębiorstwa 
eksperymentują z paliwami alternatywnymi, inwestują w ekonomiczne pojazdy, 
promują inicjatywy dotyczące konsolidowania towarów przez przedsiębiorstwa. 
W kategorii „inne” firmy realizują działania na rzecz: ograniczenia firmowych 
materiałów drukowanych, recyklingu materiałów biurowych oraz materiałów 
opakowaniowych, instalują panele słoneczne w magazynach, biorą udział 
w programie sponsorowanym przez US Green Building Council, mającym na 
celu promowanie budynków ekologicznych.

Wśród partnerów mających wpływ na współpracę w ramach zrównoważo-
nego rozwoju w pierwszej kolejności wymieniano agencje rządowe, dalej firmy 
transportowe, organizacje zawodowe, firmy konsultingowe oraz organizacje po-
zarządowe. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że inicjatywy 
zrównoważonego rozwoju mogą prowadzić do obniżenia kosztów. Respondenci 
uznali także, że około jedna piąta obecnych i jedna piąta potencjalnych klientów 
podjęła w rozmowach kwestie CSR. Rozmowy dotyczyły wewnętrznych roz-
wiązań operatora, jak i możliwej pomocy przy wdrażaniu prośrodowiskowych 
rozwiązań u klientów. Jednocześnie respondenci podkreślali, że kwestie CSR 
nie są czynnikiem determinującym podpisanie lub renegocjowanie umów i pro-
longatą do dalszej współpracy. Ponadto respondenci uznali, że spowolnienie 
gospodarcze nie odbiło się negatywnie na działaniach z zakresu CSR i nie 
wpłynęło na mniejsze zainteresowanie ze strony interesariuszy.

Na podstawie analizy literatury przedmiotu można zatem stwierdzić, iż 
istnieje wiele obszarów17, w których firmy logistyczne mogą wykazać się działa-
niami społecznie odpowiedzialnymi oraz istnieje szereg kwestii wymagających 
umocowania w przyszłych badaniach.

17 Logistics and transport Companies. Expectations and opportunities at the Leading Edge 
of Corporate Social responsibility, International Business Leaders Forum – IBLF 2002, http://
www.commdev.org/files/1339_file_Logistics.pdf (dostęp: 5.07.2104).
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Implementacja przedsięwzięć CSR na przykładzie firmy Raben 
Polska

Egzemplifikację niniejszych rozważań stanowi działalność firmy Raben 
Polska. Prezentowane dane pozyskano na podstawie wywiadu pogłębionego, 
zrealizowanegow ramach projektu „Foresight – narzędzie wspierające transfer 
wiedzy między naukąi przedsiębiorstwami”18. Na podstawie zebranych infor-
macji stwierdzono, że w firmie program społecznej odpowiedzialności biznesu 
realizowany jest w pięciu modułach:

 – ochrona zdrowia i gwarantowanie bezpieczeństwa,
 – partnerstwo, dialog z współpracującymi (zainteresowanymi) stronami, 
 – pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników,
 – kompensacja negatywnego wpływu na środowisko,
 – rola i jakość usług transportowych i logistycznych.

Do każdego modułu przypisano program działań i mierniki z nim związane. 
Poniżej podano wybrane przykłady działań.

W ramach ochrony zdrowia:
 – nowo tworzone bufety pracownicze zaopatrywane są u dostawców ofe-

rujących zdrową żywność, a w przypadku braku stołówki dostarczane 
są (na przykład w specjalnych dystrybutorach) zdrowe przekąski; zna-
mienne jest, że dania opatrzone są informacją o zawartości kalorii;

 – w każdym roku przynajmniej 10% zatrudnionych z każdej jednostki 
biznesowej (włączając osoby zatrudnione w magazynie) szkolonych jest 
w zakresie pierwszej pomocy;

 – organizowane są turnieje dla pracowników – „Sztafeta”.
W zakresie modułu drugiego – partnerstwa z interesariuszami: 
 – wdrożono ecodriving, czyli naukę ekonomicznej i ekologicznej jazdy; 

system zorganizowano w taki sposób, by osoby już przeszkolone prze-
kazywały swoją wiedzę kolejnym pracownikom;

 – nawiązywane są kontakty z jednostkami otoczenia biznesu, które mogą 
podzielić się doświadczeniami w zakresie działań CSR. 

18 Projekt „Foresight – narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębior-
stwami”, zakładał realizację szkoleń, warsztatów i staży dofinansowanych przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytetu VIII, Działania 8.2, 
Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
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W tym celu w 2012 roku firma przyjęła zaproszenie do Warszawy na spotka-
nie Zespołu ds. Społecznie Odpowiedzialnych Przedsiębiorstw, stanowiącego or-
gan pomocniczy Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem było wypracowanie 
rekomendacji wskazujących, w jakim zakresie projektowane programy operacyjne 
Nowej Perspektywy Finansowej w Polsce na lata 2014–2020 powinny uwzględniać 
kwestie CSR, natomiast rok wcześniej firma uczestniczyła w Drugiej Węgierskiej 
Konferencji poświęconej tematowi CSR, zrealizowanej w Budapeszcie pod pa-
tronatem Ministra Administracji Publiczneji Sprawiedliwości Węgier, na której 
prezentowano najlepsze praktyki z zakresu CSR.

W zakresie moduł trzeciego: 
 – przyjęto, iż prowadzone będą praktyki studenckie w wymiarze mini-

mum 10 osób na jednostkę zatrudniającą więcej niż 500 pracowników, 
a w przypadku mniejszych jednostek – w wymiarze 1% stanu ich za-
trudnienia;

 – „otwarto drzwi” dla uczelni wyższych i innych szkół z kierunków – 
Logistyka; jednym z efektów tych działań jest przyjmowanie na staże 
pracowników nauki, osoby kształcące się w kierunku logistycznym, jak 
również prelekcje wygłaszane na zaproszenie poszczególnych uczelni.

W ramach kolejnego bloku:
 – skoncentrowano się na budowie infrastruktury biurowej i operacyjnej-

minimalizującej negatywne oddziaływanie na środowisko; przykła-
dem takich działań jest przystąpienie przez firmę do konkursu Prime 
Property Prize Wielkopolska 2013, którego celem jest wyłonienie naj-
lepszych istniejących obiektów komercyjnych; do konkursu zgłoszono 
siedzibę firmy, budynek Tulip House – biurowiec klasy A, w którym 
zastosowano między innymi: wentylację mechaniczną z odzyskiem cie-
pła (rekuperator), rozprowadzenie wody deszczowej z dachu po terenie  
w celu nawodnienia zieleni, czujniki obecności odpowiedzialne za ob-
sługę oświetlenia; ponadto w obiekcie wyodrębniono pokój dla matek 
karmiących oraz miejsce na rowery; audyt energetyczny w nowo po-
wstałym budynku wykazał, że zużycie energii będzie w nim o 31,1% 
niższe niż stawiane wymagania;

 – wdrożono program oszczędności wody, papieru, energii, ograniczenia 
emisji CO2, w tym zainicjowano:
• rozwiązania systemowe, które automatycznie wyłączają komputery 

i światła w biurze po zakończeniu godzin pracy, 
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• wdrożenie fax serwerów we wszystkich jednostkach biznesowych, 
• drukowanie pasków płacowych, 
• intensyfikacje działań na rzecz segregacji śmieci.

 – zrealizowano prelekcje dla szkół i przedszkoli przy współpracy z jed-
nostkami policji;

 – przeprowadzono wywiady z pracownikami reprezentującymi dział ma-
gazynowy i transportowy;

 – wykonano badania mające na celu dostosowanie oferty usługowej do 
potrzeb obecnych i potencjalnych usługobiorców.

Podsumowanie

Spośród dwóch podstawowych podejść do natury analizowanego przedmio-
tu (ideowo-teoretycznego i praktycznego,) w niniejszym artykule skoncentrowa-
no się przede wszystkim na wymiarze praktycznym. Przedstawione działania 
w podjętym obszarze zagadnień są egzemplifikacją wybranych wątków, które 
mogą stać się inspiracją do dalszych badań mających na celu szerszy ogląd 
rzeczywistości.

Prezentowane poniżej wnioski sformułowano na podstawie badań zawężo-
nych do konkretnych podmiotów i/lub krajów. Na ich podstawie nie można zatem 
dokonać generalizacji wszystkich podmiotów branży logistycznej, niemniej 
stanowić mogą cenne źródło wiedzy i punkt wyjścia do przyszłych analiz po-
równawczych w różnych układach klasyfikacyjnych oraz bazę do formułowania 
hipotez.

W wyniku rozważań teoretycznych, przeglądu literatury przedmiotu oraz 
przeprowadzenia wywiadui dokonania obserwacji uczestniczącej w jednej 
z wybranych firm stwierdzono, iż:
1. Poziom ujawnień w zakresie CSR wśród podmiotów logistycznych jest róż-

ny w zależności od regionu, z jakiego pochodzi badane przedsiębiorstwo.
2. Najwięcej ujawnień dotyczy środowiska.
3. Firmy komunikują udział w działaniach społecznie odpowiedzialnych 

w podobny sposób.
4. Styczność podmiotów branży TSL z innymi branżami, jak również moż-

liwość działania nawet w całym łańcuchu wartości, pozwala transferować 
wiedzę i dobre wzorce na szereg podmiotów biorących udział w łańcuchu 
dostaw oraz wyzwalać rozwiązania innowacyjne.



74 anna Maryniak

5. Zwiększenie udziału przedsiębiorstw w projekty branżowe, wspierające 
idee CSR, radykalnie przyspiesza zmianę kultury działania firm logi-
stycznych i prowadzi do wdrażania w omawianym kontekście rozwiązań 
systemowych.

6. Profil zadaniowy przedsiębiorstw omawianej branży wyzwala większą 
presję ze strony zainteresowanych podmiotów na wzmożenie akcji 
prośrodowiskowych.

7. Czynnikami motywującymi do podjęcia działań społecznie odpowie-
dzialnych przez podmioty branży logistycznej są w większym stopniu 
wymagania uczestników łańcucha dostaw niż konsumentów.

8. Spowolnienie gospodarcze nie odbiło się negatywnie na działaniach z za-
kresu CSR.

9. Kwestie CSR nie są czynnikiem determinującym podpisanie lub renegocjo-
wanie umów i prolongatą do dalszej współpracy.

10. Względna przewaga, wsparcie organizacyjne, jakość zasobów ludzkich 
oraz rozwiązania regulacyjne i wsparcie rządowe mają istotny, pozytywny 
wpływ na przyjęcie przedsięwzięć prośrodowiskowych.

11. Inicjatywy zrównoważonego rozwoju w biznesie mogą prowadzić do obni-
żenia kosztów na poziomie strategicznym i operacyjnym.

12. Działania CSR, podejmowane przez wiodących operatorów logistycznych 
na rynku, mogą być z powodzeniem wzorcem dla mniejszych i mniej 
zasobnych finansowo przedsiębiorstw.
W przyszłości celowe jest przeprowadzenie badań z perspektywy różnych 

interesariuszy podmiotów świadczących usługi logistyczne. Zasadne jest doko-
nanie oceny działań społecznie odpowiedzialnych firm logistycznych z perspek-
tywy ogniw zajmujących odmienne pozycje w łańcuchu dostaw. Przykładowo, 
znaczną wartość poznawczą do prezentowanych zagadnień wniosą badania, 
których podmiotem będą nabywcy usług logistycznych oraz postawienie pyta-
nia: jak daleko nabywcy usług uwzględniają aspekty zrównoważonego rozwoju 
i jakie znaczenie na tle innych czynników w procesie wyboru operatora mają 
kwestie dotyczące CSR?19

19 Wkładem do badań tych zagadnień są wyniki analiz zawarte w pozycji: R. Large, N. Kramer, 
R. Hartmann, Procurement of Logistics Services and Sustainable Development in Europe: 
Fields of activity and Empirical results, „Journal of Purchasing and Supply Management” 2013,  
vol. 19 (3), s. 122–133.
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Inną perspektywę badawczą może stanowić analiza centrów logistycznych 
w kontekście ich roli w promowaniu zachowań społecznie odpowiedzialnych, 
zarówno w odniesieniu do operatorów logistycznych, jak pozostałych interesa-
riuszy i łańcuchów dostaw20.

Odrębnym, równie ważnym aspektem w ramach omawianego tematu, jest 
upowszechnianie i udoskonalanie narzędzi służących zaprojektowaniu systemu 
oceny działań społecznie odpowiedzialnych wśród podmiotów sektora logi-
stycznego. W literaturze przedmiotu prezentowane są modele i formularze, na 
podstawie których pozycjonuje się i bada przedsiębiorstwa społecznie odpowie-
dzialne. Przykładowo są to: Metoda Innovest Strategic Value Advisors21, Metoda 
Arcturus: Charting a course22, Indeks odpowiedzialności społecznej Business 
in the Community23, RESPECT Rating.24 Dostępność wielu narzędzi pomiaro-
wych nie zmienia faktu, że trudno wypracować uniwersalne narzędzie pomiaru 
uwzględniające specyfikę działań jednostki, którą badamy25. A zatem celowe 
jest wypracowanie narzędzi branżowych, jak również narzędzi wspomagających 
ocenę społecznej odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw26.

Reasumując, na postawie poczynionych obserwacji można wnioskować, że 
w przyszłości w branży logistycznej celowe będzie:

 – wdrażanie CSR w większym zakresie do otoczenia wewnętrznego, 
 – przenoszenia części działań CSR na grunt obowiązujących norm praw-

nych,
 – postrzeganie CSR przez pryzmat całego łańcucha dostaw,
 – wypracowanie dobrych praktyk mających na celu dyfuzje wiedzy CSR 

u podwykonawców.

20 C. Altuntas, O. Tuna, greening Logistics Centers: the Evolution of Industrial Buying 
Criteria towards green, „The Asian Journal of Shipping and Logistics” 2013, vol. 29 (1), s. 59–80.

21 www.innovestgroup.com.
22 www.cauxroundtable.org.
23 www.bitc.org.uk.
24 www.respectindeks.pl.
25 Taką konkluzję wysunęła między innymi M. Krukowska na podstawie wieloletnich badań 

nad społeczną odpowiedzialnością biznesu. M. Krukowska, Jak ocenić odpowiedzialność spo-
łeczną biznesu, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Opole 2012, s. 317. 

26 Przykładem takich działań jest opracowanie rzetelnych skal pomiaru wpływu podmiotów 
na środowisko na podstawie danych zebranych od 129 koreańskich firm logistycznych, które 
przedstawiono w: S. Kim, Ch. Han, Measuring Environmental Logistics Practices, „The Asian 
Journal of Shipping and Logistics” 2011, vol. 27 (2), s. 237–258.
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PRACTICAL AND THEORETICAL ASPECTS  
OF CSR IMPLEMENTATION IN LOGISTIC INDUSTRY

Summary

Although in the last few years a number of articles on managing the sustainable 
supply chain was published, there are still few publications about logistic companies, 
which contribute to the implementation of CSR actions in horizontally integrated com-
panies. Taking this into account, the aim of the article is to present the research in the 
above mentioned area, as well as issues requiring the scientific discourse. As the research 
methods, a participant observation, an in-depth interview and a literature review were 
used.

Keywords: corporate social responsibility, ethics, logistics industry
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Cloud Computing – KIERUNEK ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORSTW TSL WOBEC WYZWAŃ CSR

Punktem odniesienia dla wyzwań stawianych podmiotom odpowiedzialnym 
społecznie w branży logistycznej jest poszukiwanie rozwiązań upraszczających kom-
pleksowość łańcuchów (sieci) dostaw i uelastyczniających ich odpowiedź na fluktuacje 
popytowe nielojalnych klientów, czyli umożliwiających np. stworzenie łańcucha wyko-
rzystującego globalne zaopatrzenie (global sourcing) w realizacji dostaw w systemie 
Just-in-time przy jednoczesnym ograniczeniu całkowitych kosztów logistycznych, 
w tym ekologicznych i społecznych. Taką możliwość daje zastosowanie cloud computing, 
którego charakterystyka pozwala rozwijać przedsiębiorstwo w sposób dopasowany do 
bieżących zmian zarówno w przypadku globalnych operatorów logistycznych z sektora 
TSL (lub ekspresowych z sektora KEP), jak i wszystkich pozostałych podmiotów gospo-
darczych, których działalność jest związana z problematyką logistyki, w tym logistyki 
miejskiej. Artykuł prezentuje potencjał rozwoju sektora TSL poprzez wykorzystanie 
cloud computingu wobec wyzwań społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 
Wdrożenie cloud computingu migruje kompetencje sektorów na nowe, dotychczas 
niedostępne obszary i stworzy nowe oblicze konkurencyjnej logistyki w najbliższych 
latach (Cloud-driven logistics). Poza wpływem na wynik finansowy, jego zastosowanie 
ma wymiar proekologiczny i prospołeczny (Cloud-driven CSR). 

Słowa kluczowe: cloud computing, CSR, TSL

Wprowadzenie

Sektor przedsiębiorstw TSL stara się sprostać nie tylko problemom nega-
tywnego wpływu na środowisko i degradacji ekologicznej oraz niezadowoleniu 
lokalnych społeczności, ale także, a może przede wszystkim, poszukuje skutecz-

* Katarzyna Nowicka, dr, Katedra Logistyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,  
e-mail: Katarzyna.Nowicka@sgh.waw.pl.
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nej metody realizacji celów ekonomicznych. Ze względu na specyfikę działań 
logistycznych mowa tu zatem o swoistym konflikcie oczekiwań różnych grup 
interesariuszy wobec przedsiębiorstw z sektora TSL.

Niewątpliwie punktem odniesienia dla wyzwań stawianych podmiotom od-
powiedzialnym społecznie w branży logistycznej jest poszukiwanie rozwiązań 
upraszczających kompleksowość łańcuchów (sieci) dostaw i uelastyczniających 
ich odpowiedź na fluktuacje popytowe nielojalnych klientów, czyli umożli-
wiających np. stworzenie łańcucha wykorzystującego globalne zaopatrzenie 
(global sourcing) w realizacji dostaw w systemie Just-in-time przy jednocze-
snym ograniczeniu całkowitych kosztów logistycznych, w tym ekologicznych 
i społecznych. Taką możliwość daje zastosowanie cloud computing, którego 
charakterystyka pozwala rozwijać przedsiębiorstwo w sposób dopasowany do 
bieżących zmian zarówno w przypadku globalnych operatorów logistycznych 
z sektora TSL (lub ekspresowych z sektora KEP), jak i wszystkich pozostałych 
podmiotów gospodarczych, których działalność jest związana z problematyką 
logistyki, w tym logistyki miejskiej.

Celem artykułu jest prezentacja potencjału rozwoju sektora TSL poprzez 
wykorzystanie cloud computing wobec wyzwań społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. Cloud computing („przetwarzanie w chmurze”) jest obecnie 
istotnym narzędziem wykorzystywanym w celu skutecznego konkurowania, 
pozwalającym na poprawę jakości i tworzenie nowych elementów obsługi klienta 
przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów. Jego wdrożenie migruje kompeten-
cje sektorów na nowe, dotychczas niedostępne obszary i stworzy nowe oblicze 
konkurencyjnej logistyki w najbliższych latach (Cloud-driven logistics). Poza 
wpływem na wynik finansowy, jego zastosowanie ma wymiar proekologicz-
ny i prospołeczny (Cloud-driven CSR). Ponadto potencjał, który stwarza, nie 
powinien być lekceważony przez sektor publiczny. Na przykład, jego wykorzy-
stanie w zarządzaniu logistyką w mieście jako technologii użytej w projektach,  
tj. systemy inteligentnego transportu (Intelligent transportation Systems – ITS), 
może bezpośrednio wpływać na efekty zrównoważonego rozwoju.

Wyzwania sektora TSL a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bieżące warunki konkurowania wymuszają na podmiotach gospodarczych 
podejmowanie jedynie takich działań, które dodają wartości poszczególnym 
grupom interesariuszy przedsiębiorstwa. Sektor TSL jest obszarem szczególnie 
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wrażliwym wobec oczekiwań owych grup interesariuszy w kontekście zrówno-
ważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Mowa tu bowiem zarówno 
o nielojalnych klientach zaopatrujących się mobilnie często w serwisach spo-
łecznościowych wymagających dostaw pojedynczych towarów we wskazane 
miejsce w dniu zamówienia, inwestorach oczekujących skrócenia czasu zwrotu 
z inwestycji i dynamicznego pomnażania kapitału, jak też o niezadowolonej lo-
kalnej społeczności w bezpośredni sposób odczuwającej degradację ekologiczną, 
spowodowaną przez sąsiadujące działania logistyczne, bądź o pracownikach, 
potrzebach ich rozwoju oraz motywacji do pracy. Realizacja wymienionych 
jedynie fragmentarycznie oczekiwań oznacza m.in. budowanie wielokanałowych 
systemów dystrybucji w celu indywidualizacji dostaw, inwestowanie w badania 
i rozwój oraz innowacje, wdrażanie projektów proekologicznych w skali lokalnej 
i globalnej czy też zwiększanie budżetów socjalnych oraz pakietów motywa-
cyjnych. Podczas gdy przedsiębiorstwa powstają ze względu na oczekiwane 
korzyści ekonomiczne, to nie wszystkie z wymienionych powyżej działań taki 
efekt przynoszą. Część z nich stanowi dla podmiotu gospodarczego duży koszt, 
jednak ze względu na potrzebę współpracy z różnymi grupami interesariuszy 
są one podejmowane. Jednocześnie promowanie koncepcji zrównoważonego 
rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nasila presję na poszu-
kiwanie oraz wdrażanie rozwiązań wspierających nie tylko rozwój ekonomiczny, 
ale i ekologiczny oraz społeczny.

Specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora TSL jest szczególnie 
uciążliwa dla środowiska naturalnego i lokalnego społeczeństwa. Wszystkie 
z podstawowych działań logistycznych łączą się bowiem z emisją zanieczysz-
czeń, hałasu, drgań, ponadto w większości przypadków są one prowadzone przez 
całą dobę. W oczywisty zatem sposób spotykają się z niechęcią sąsiadujących 
mieszkańców czy organizacji działających na rzecz proekologicznego stylu życia.

Innym bardzo ważnym wyzwaniem przedsiębiorstw prowadzących 
działalność logistyczną jest płynne zaopatrywanie klientów zlokalizowanych 
w miastach. Zmiany w otoczeniu gospodarczym, trendy fluktuacji popytu 
konsumentów tzw. „generacji Y”, zmiany demograficzne i migracje ludności 
sprawiają, że ta umiejętność będzie szczególnie istotna w najbliższym okresie1. 
Podstawowym punktem odniesienia dla jakości przepływów na terenie miast, 

1 Według danych ONZ do 2050 roku mieszkańcy miast będą stanowili ponad 65% światowej 
ludności. IBM Smarter City Solutions on Cloud, IBM Global Services White Paper, IBM Corp. 
2011, s. 3.
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metropolii czy aglomeracji zarządzanych przez przedsiębiorstwa z sektora 
TSL i KEP jest dostęp do bieżących danych o poziomie zapasów i potrzebie 
zaopatrzenia w rozproszonych punktach detalicznych. Swoistym „egzaminem 
kompetencji” przedsiębiorstw funkcjonujących w modelu łańcucha dostaw 
sterowanego popytem na terenie miasta jest elastyczna realizacja zaopatrzenia 
tej rozproszonej infrastruktury. Potrzeba ograniczania poziomu utraconych 
możliwości sprzedaży i jednoczesne sprostanie wymogom społecznej odpowie-
dzialności biznesu wymaga kompatybilności systemów IT, umożliwiającej płyn-
ną wymianę informacji z wielu źródeł ich pochodzenia. Operator logistyczny 
lub ekspresowy, będący integratorem danych, uzależnia poziom swojej usługi 
(a zatem satysfakcji i jakości życia mieszkańców miasta) od drożności prze-
pływów na terenie miasta. Jest ona natomiast wypadkową szeregu czynników,  
tj. obowiązujących regulacji związanych z usprawnianiem przepływów ładun-
ków tworzonych przez samorządy, dostępu do informacji o miejscu i nasileniu 
kongestii (informacji o wypadkach, robotach drogowych, czasowych wydarze-
niach, itp.), dostępu do informacji o wolnych miejscach parkingowych wzdłuż 
zaplanowanej trasy zaopatrzenia klientów itp. Informacje te są, bądź mogą być 
zbierane i udostępniane przez samorządy miast, a także wykorzystywane na 
potrzeby poprawy udrażniania transportu, np. w projektach typu ITS. Jednakże 
poprawa jakości przepływów towarów na terenie miasta nie jest istotnym celem 
realizowanym przez włodarzy miast. Zgodnie z wynikami badania statutowego 
przeprowadzonego przez Katedrę Logistyki SGH w 2012 roku na temat innowacji 
w zarządzaniu transportem w polskich miastach, respondenci (przedstawiciele 
samorządów odpowiedzialni za zarządzanie transportem) jako najistotniejszy cel 
wdrożenia projektu ITS wskazali „potrzebę bieżącego udrażniania przejazdów 
w transporcie publicznym”, w dalszej kolejności „potrzebę zmniejszenia liczby 
zatrzymań i zatłoczenia (kongestii)” i „potrzebę monitoringu lokalizacji pojaz-
dów w transporcie publicznym”. Najmniej istotne były: „potrzeba bieżącego 
udrażniania przejazdów w transporcie ładunków w mieście” oraz „zmniejszenie 
hałasu i zanieczyszczeń powodowanych przez ruch drogowy”. Taka postawa i kie-
runki działań samorządów skutecznie ograniczają poprawę płynności transportu 
towarowego wykonywanego w obrębie miasta, wpływając na wzrost kongestii 
i łączący się z nią wzrost zanieczyszczenia oraz spadek poziomu jakości życia 
i przebywania w mieście, a w konsekwencji współdecydując o atrakcyjności 
inwestycyjnej i zrównoważonym rozwoju miasta.
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Cloud computing wobec wyzwań sektora TSL

Zmienność i nieciągłość popytu wymusza na przedsiębiorcach poszuki-
wanie takiego modelu biznesowego (sposobu funkcjonowania), który będzie 
w stanie zaproponować klientom ofertę przewyższającą działania konkurencji, 
jednocześnie zapewniając dochodowość na dłuższy czas, czyli pozwoli uzyskać 
i utrzymać przewagę konkurencyjną. Kluczową rolę w osiąganiu takich przewag 
odgrywają elastycznie i wrażliwie reagujące interoperacyjne systemy informa-
tyczne, które mają bezpośredni wpływ na jakość funkcjonowania łańcuchów 
dostaw, coraz częściej stając się ich motorem napędowym. Szczególnie intere-
sującym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw bieżącym uwarunkowaniom 
konkurowania jest cloud computing.

Cloud computing, czyli dostęp do współdzielonych, zwirtualizowanych 
zasobów IT poprzez Internet i opłaty subskrypcyjne – wyłącznie za wykorzy-
staną funkcjonalność (pay-as-use) rozumianą jako usługę2 – oznacza możliwość 
dopasowania działań do bieżących potrzeb rozwoju przedsiębiorstwa optymali-
zując wielkość kosztów, dając w rezultacie elastyczność i przejrzystość – dwie 
najbardziej pożądane cechy przedsiębiorstw, których kompetencje związane 
są z działaniami logistycznymi (Cloud-drivenlogistics). Jednocześnie to cechy 
szczególnie istotne dla przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, a ich osią-
gnięcie jest ważne ze względu na skalowalność zasobów, przejrzystość kosztową, 
prostotę obsługi, elastyczność w powszechnym dostępie do informacji3.

W konsekwencji, przedsiębiorstwa wykorzystujące cloud computing mają 
możliwość standaryzacji i centralizacji danych w obrębie całego łańcucha dostaw 
(pochodzących np. z systemów SCM, CRM, SRM, TMS, WMS, VMI, ERP, 
CPFR, ECR, itp.) i – zarządzając nimi – w bezpośredni sposób wpływać na po-
szczególne elementy obsługi klienta. Przetwarzanie w chmurze jest też dobrym 
narzędziem modelowania łańcuchów dostaw sterowanych popytem klientów. 
Informacja z miejsca konsumpcji jest dostarczana w czasie rzeczywistym do 

2 Opis sposobów dostępu i rodzajów usług cloud computing: P. Mell, T. Grance, the nISt 
Definition of Cloud Computing, Special Publication, Recommendations of the National Institute 
of Standards and Technology, NIST, Gaithersburg 2011, s. 2, csrc.nist.gov/publications/nist-
pubs/800–145/SP800–145.pdf (dostęp: 4.05.2013).

3 Więcej na ten temat: K. Nowicka, Cloud computing a koszty transakcyjne, w: Uwarun-
kowania zmian kosztów transakcyjnych, red. R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza 
Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
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miejsca produkcji w skali globalnej. Istnieje więc możliwość indywidualizacji 
produktów i doboru najbardziej adekwatnego sposobu dostawy danego towaru, 
optymalizując kosztyoraz skracając czas. Tym samym możliwe jest wsparcie 
rozwoju wielokanałowości dostawcy. Potencjał ten jest szczególnie pożądany 
w przypadku wyzwań stawianych wieloźródłowemu zaopatrzeniu globalnemu 
przedsiębiorstw działających w systemie Just-In-time i szczególnie intersujący dla 
operatorów logistycznych wspierających globalne łańcuchy dostaw swoich klien-
tów, bądź kreujących je. Został on dostrzeżony m.in. przez firmę DB Schenker, 
która pod koniec kwietnia 2013 roku poszerzyła kontrakt z dostawcą infrastruktu-
ry IT o usługi w modelu cloud computing. Ta platforma technologiczna umożliwia 
DB Schenker i jego klientom wykorzystanie systemu monitorującego pełen cykl 
procesu łańcucha dostaw, dostarczając w czasie rzeczywistym informacje o po-
ziomach zapasów, zamówieniach i bieżących wysyłkach. Istnieje łatwość identyfi-
kacji poziomu zamówionych zapasów, zapasów będących w produkcji, w miejscu 
pochodzenia, na różnych etapach transportu, w trakcie odprawy celnej, śledząc je 
aż do ostatecznego miejsca dostawy. Daje to możliwość pełnej kontroli wydajności 
funkcjonowania łańcucha dzięki łatwemu dostępowi do informacji, niezbędnemu 
do szybkiej reakcji na zaburzenia na każdym etapie tych przepływów4.

Skalowalność zasobów przetwarzanych w chmurze to możliwość testowania 
nowych rozwiązań (np. start-up także w kontekście nowych projektów) bez potrzeby 
inwestycji w infrastrukturę IT, a ograniczanie poziomu zamrożonego kapitału w ak-
tywa trwałe daje możliwość alternatywnej inwestycji w innowacyjne rozwiązania, 
badania i rozwój skutkujące np. świadczeniem nowych usług w nowych segmentach 
rynkowych, na nowych geograficznie obszarach. Przykładem takiego rozwiązania 
może być projekt CEVA Matrix wdrożony przez operatora logistycznego CEVA 
Logistics. W lutym 2013 roku operator logistyczny CEVA Logistics otworzył 
w Jacksonville na Florydzie pierwsze Centrum Doskonałości Logistycznej (Center of 
Logistics Excellence)5. W Centrum kreowane będą projekty związane z innowacjami 
logistycznymi, dla których punktem odniesienia będą optymalizacja łańcucha dostaw, 

4 www.gtnexus.com/db-schenker-logistics-renews-contract-to-utilize-and-provide-
customers-access-to-gt-nexus-cloud-technology-platform (dostęp: 4.05.2013)

5 S. Mueller, new Law Pushes Proactive approach to Cold Shipping, „Jacksonville 
Business Journal” 2012, Jul 6, www.bizjournals.com/jacksonville/print-edition/2012/07/06/new-
law-pushes-proactive-approach-to.html?page=all; www.cevalogistics.com/en-US/whyceva/
TechnologyMatrix/Pages/default.aspx; www.warehouse-monitor.pl/index.php/rynek/operatorzy-
logistyczni/1336-otwarto-centrum-doskonalosci-logistycznej (dostęp: 4.05.2013).
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zintegrowane usługi i technologiczne rozwiązania. W Centrum będą świadczone usługi 
związane m.in. z projektowaniem oraz inżynierską analizą rozwiązań, zarządzaniem 
transportem, wprowadzaniem rozwiązań dla globalnych łańcuchów dostaw i szereg 
innych usług pomocniczych związanych z jakością, bezpieczeństwem oraz doskona-
łością operacyjną działań logistycznych. Projekt ten to także przykład zastosowania 
platformy CEVA Matrix, opartej w pełni na rozwiązaniach przetwarzania w chmurze, 
która optymalizuje najlepsze w swojej klasie komponenty pochodzące od niezależnych 
dostawców oprogramowania, łącząc je z tymi, które opracowano w CEVA i z wiedzą 
pozwalającą zaoferować klientom innowacyjne rozwiązania wspierające wszystkie 
aspekty kompleksowego łańcucha dostaw. CEVA Matrix integruje poszczególnych 
kontrahentów i umożliwia automatyczną wymianę danych operacyjnych między pro-
cesami. Technologia cloud computing pozwala CEVA Matrix zapewnić przejrzystość 
globalnego łańcucha dostaw obejmującego 1200 oddziałów w 170 krajach (włączając 
zarządzanie przepływami towarów wymagających specyficznych warunków przecho-
wania, np. chłodniczych – Cold Supply Chain, znacząco zwiększających ilość danych 
niezbędnych do przetwarzania i przechowywania).

Wykorzystanie potencjału przetwarzania w chmurze jest też dobrym 
rozwiązaniem problemów z płynnym zaopatrywaniem miast. Ogromna ilość 
informacji pochodzących z wielu źródeł jest przechowywana i przetwarzana 
oraz wykorzystywana przez samorządy miast w celu ograniczania kongestii 
i jej negatywnych skutków np. poprzez wdrażanie inteligentnych systemów 
transportowych. Zastosowanie cloud computing w tym celu nie tylko ograni-
cza początkowe koszty inwestycji, zmniejsza ryzyko i poprawia przejrzystość 
rozwiązania, ale umożliwia także elastyczne dopasowanie zasobów do potrzeb 
rosnących wraz z rozwojem miasta, wpływając tym samym na całkowite koszty 
posiadania ITS przez sektor publiczny6. Warto nadmienić, że projekty ITS 
wdrażane w polskich miastach stanowią koszt rzędu nawet ponad 184 mln zł7. 
Jak się jednak okazuje, powszechna dostępność do rozwiązań cloud computing 
nie spotkała się z zainteresowaniem włodarzy miast w Polsce. Żadne z 16 przeba-
danych miast wdrażających ITS w 2012 roku nie wykorzystało tego potencjału8.

6 Z. Chen, K. Wang, Cloud Computing for agent-Based Urban transportation Systems, 
„IEEE Intelligent Systems” 2011, vol. 26, s. 77.

7 Wartość projektu TRISTAR z Trójmiasta. Projekty ITS są finansowane z budżetu samo-
rządu na poziomie 15–50%, www.cupt.gov.pl/?id=980 (dostęp: 8.05.2013).

8 Wyniki badania statutowego przeprowadzonego przez Katedrę Logistyki SGH w 2012 roku 
na temat innowacji w zarządzaniu transportem w polskich miastach – opracowanie w druku.
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Cloud-driven logistics a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Wykorzystanie cloud computing w przedsiębiorstwach należących do 
sektora TSL w bezpośredni sposób może przyczynić się do poprawy ich wi-
zerunku jako podmiotów społecznie odpowiedzialnych. Korzyści ekonomiczne 
wynikające z zastosowania cloud computing w szeroko pojętej logistyce można 
prosto konstatować z opisu jego potencjału w poprzednim podrozdziale. Warto 
natomiast zwrócić uwagę na efekty proekologiczne i prospołeczne łączące się 
z tym rozwiązaniem. Są one podyktowane przede wszystkim wykorzystywa-
niem współdzielonych zasobów. Nabywanie funkcjonalności IT eliminuje po-
trzebę zakupu samej infrastruktury IT (sprzętu i oprogramowania), jak również 
innych urządzeń niezbędnych do gwarantowania ciągłości działania procesów 
w przedsiębiorstwie, tj. urządzeń UPS, urządzeń służących do chłodzenia, ser-
werów przechowujących kopie zapasowe i innych, które poza kosztem zakupu 
oraz utrzymania wymagają m.in. dodatkowych pomieszczeń oraz całodobowego 
monitoringu funkcjonowania. Wymienione urządzenia są zbędnym źródłem 
zużycia energii i emisji zanieczyszczeń środowiska w cyklu swego życia oraz 
w procesach ich utylizacji. Zważywszy na tempo postępu technologicznego, 
potrzebę wymiany lub uaktualniania zasobów IT co około 3–4 lata i powszechny 
dostęp do nowoczesnych rozwiązań cloud, należy rozważać zasadność posiada-
nia infrastruktury IT w formie własnych aktywów.

Ujednolicona komunikacja wykorzystująca cloud computing wpływa na 
wzrost poziomu przepływu informacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw 
i pracownikami wewnątrz organizacji, a rozwiązania wideo, umożliwiające 
współpracę w czasie rzeczywistym, są jedną z najważniejszych proekologicznych 
inicjatyw w środowisku biznesowym. Wdrożenie technologii wideokonferencji 
przez firmę TNT (której celem jest stanie się pierwszą neutralną pod względem 
emisji dwutlenku węgla firmą w sektorze) ograniczy podróżowanie o około 
20%, co pozwoli na uzyskanie oszczędności w wysokości 11 mln euro w ciągu 
czterech lat i wpłynie na znaczne obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla9. 
Praca na odległość w znacznym stopniu ogranicza negatywny wpływ transportu 
na środowisko naturalne, ponieważ po prostu go eliminuje.

9 E. Jaworska, nowe sposoby komunikacji w sukurs ochronie środowiska naturalnego, itfo-
cus.pl/porady-ekspertow/wplyw-it-srodowisko/nowe-sposoby-komunikacji-w-sukurs-ochronie-
srodowiska-naturalne (dostęp: 5.05.2013).
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Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym partnerów współpracujących 
w łańcuchu dostaw rewitalizuje jego negatywny wpływ na środowisko natu-
ralne ze względu na restrukturyzację dotychczas wykorzystywanych procesów. 
Struktura i wielkość dostaw są precyzyjniej dopasowane do fluktuacji popytu. 
W konsekwencji ograniczenia poziomu zbędnych zapasów i wzrostu rotacji 
towarów, wielkość powierzchni magazynowych ulega zmniejszeniu wraz z ich 
negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Transport natomiast może być 
efektywnej zarządzany na całej trasie podróży zmieniając proces powrotu w pro-
ces dostawy z pełnym wykorzystaniem przestrzeni przewozowej. Eliminacja 
transportu (przestrzeni przewozowej) niedodającego wartości to efektywny 
wpływ na poziom emisji zanieczyszczeń. Im większa skala działania łańcucha 
dostaw wykorzystującego cloud computing, tym większe efekty proekologiczne 
przedsiębiorstw z sektora TSL.

W obszarze skutków prospołecznych działań analizowanego sektora warto 
wskazać pozyskiwanie nowych kompetencji i doświadczeń osób zaangażowa-
nych w zarządzanie (planowanie, organizowanie, wdrażanie i kontrolę) nowymi 
procesami wykorzystującymi najnowsze technologie. Poprawa jakości działań 
proekologicznych wywiera także pozytywny wpływ na poziom satysfakcji 
poszczególnych grup interesariuszy przedsiębiorstwa, tj. lokalnych społeczności 
czy inwestorów.

Należy też podkreślić rolę wykorzystania przetwarzania w chmurze w zrów-
noważonym rozwoju miast. Koszt realizacji dostaw do klientów w mieście ma 
bowiem swoje ujęcie nie tylko w obszarze ekonomicznym, ale i ekologicznym 
oraz społecznym. Brak kompatybilności (interoperacyjności) systemów IT wdra-
żanych w projektach typu ITS i marginalizowanie problemu nasilenia kongestii 
w przepływach towarów przez włodarzy polskich miast współdecyduje o jakości 
życia ich mieszkańców, a tym samym o atrakcyjności i konkurencyjności tych 
miast. Sytuacja ta jest swoistym sprzężeniem zwrotnym zależności pomiędzy 
działaniami władz miasta na rzecz poprawy jakości przepływów transportu pu-
blicznego i jednoczesnym wzrostem kongestii w obszarze przepływu ładunków 
wraz z jej negatywnymi skutkami dla osób przebywających w mieście. Wpływać 
może też na obniżenie poziomu satysfakcji klientów detalicznych zlokalizowa-
nych na obszarach zurbanizowanych korzystających z usług sektora TSL i KEP.
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Podsumowanie

Celem artykułu była prezentacja potencjału rozwoju sektora TSL dzięki 
wykorzystaniu cloud computing wobec wyzwań społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. Decyzje podejmowane w obszarach społecznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw wpływają na siebie i często są współzależne. Punktem 
odniesienia dla działań realizowanych w ich obrębie jest poszukiwanie rozwią-
zań ograniczających ich negatywne następstwa. Zastosowanie przetwarzania 
w chmurze w celu poprawy wyników ekonomicznych, poprzez wzrost konku-
rencyjności i ograniczanie kosztów, w bezpośredni sposób współgra z efektami 
proekologicznymi oraz prospołecznymi realizując oczekiwania różnych grup 
interesariuszy. Głównym punktem odniesienia wpływu cloudcomputing na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw z sektora TSL jest zmiana modelu zarządzania 
globalnymi łańcuchami dostaw, która jest wynikiem wykorzystania możliwości 
kreowanych przez charakterystykę przetwarzania w chmurze.

Naturalnie cloud computing, jak każde inne rozwiązanie, wymaga przepro-
wadzenia adekwatnych analiz wskazujących na najbardziej atrakcyjne obszary 
dla jego zastosowania w celu minimalizacji negatywnych skutków pojawiającego 
się ryzyka. Wciąż problematycznym obszarem jest postrzeganie bezpieczeństwa 
danych (szczególnie osobowych) przechowywanych na zewnątrz przedsiębior-
stwa10. Sytuacja ta jednak łączy się przede wszystkim z brakiem jednolitych 
regulacji i jest klasycznym przykładem wyprzedzenia rozwiązań praktyki wobec 
obowiązującego prawa. Zdaje się być zatem jedynie kwestią czasu rozwianie tej 
obawy, szczególnie, że certyfikowani dostawcy usług przetwarzania w chmurze 
stosują częstokroć bardziej zaawansowane technologicznie i bezpieczniejsze 
systemy chroniące dane niż te, które posiadają przedsiębiorstwa.

Cloud computing wymusza zmianę postrzegania dotychczasowego sposobu 
zarządzania łańcuchami dostaw i logistyką. Bezsprzecznie będzie miał wpływ na 
funkcjonowanie zarówno przedsiębiorstw wykorzystujących rozwiązania w tym 
modelu, jak i pozostałych. Na przykład duże przedsiębiorstwa o skomplikowa-
nej strukturze własnych zasobów będą mierzyły się z problemem pojawiania 
się nowych konkurentów w obszarach ich inwestycji w niszowe rozwiązania. 
Zastosowanie przetwarzania w chmurze ogranicza bowiem bariery wejścia do 

10 Więcej na temat charakteru obaw dotyczących cloud computing np. w: K. Łapiński,  
B. Wyżnikiewicz, Cloud computing – wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę 
Polski, IBNGR, Warszawa 2011, s. 16–19.
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sektorów, umożliwiając powstawanie przedsiębiorstw typu start-up w zasadzie 
bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Analizując problematykę zmienia-
nych przez cloud computing zasad funkcjonowania sektora usług logistycznych-
trafniejsze wydaje się być więc poszukiwanie odpowiedzi nie na pytanie czy?, 
tylko kiedy? i jak?

Ponadto przetwarzanie w chmurze jest szczególnie interesującym roz-
wiązaniem dla administracji samorządowej długoterminowo i strategicznie 
postrzegającej inteligentne zarządzanie miastem. Interoperacyjne projekty ITS 
to wyjście naprzeciw oraz realne wsparcie konkurencyjnego rozwoju miasta. 
Płynność przepływu informacji i powszechny dostęp do niej ogranicza kongestie 
zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym. Wykorzystanie w tym 
celu potencjału przetwarzania w chmurze to istotne wzmocnienie zrównowa-
żonego rozwoju miasta w ujęciu ekonomicznym, ekologicznym i społecznym 
stanowiące o jego atrakcyjności dla mieszkańców oraz podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą na jego terenie.

Cloud computing ma zatem szerokie spektrum wpływu na realizację celów 
społecznej odpowiedzialności i niniejsze opracowanie nie wyczerpuje zagadnień 
z tym związanych, a jedynie wskazuje najistotniejsze obszary zastosowania 
w bardzo wrażliwym na problemy degradacji ekologicznej sektorze TSL. Jakość 
systemów IT silnie współgra z jakością funkcjonowania łańcuchów dostaw, 
w których przedsiębiorstwa TSL ogrywają kluczowąrolę. Outsourcing (także 
zatem cloud computing) coraz częściej stanowi o przewagach konkurencyjnych 
przedsiębiorstw i problematyka ta jest jednym z obszarów badawczych Katedry 
Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
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CLOUD COMPUTING – TSL ENTERPRISE DEVELOPMENT DIRECTION  
TO FACE THE CHALLENGES OF CSR

Summary

TSL sector meets not only the problem of the negative impact on the environment 
degradation and discontent of local communities, but also, and perhaps above all, finding 
an effective method of achieving economics objectives. Those challenges can be met by 
use of cloud computing, which allows development of the company in a manner suited to 
the current demand fluctuations. The purpose of article is to present the potential of TSL 
sector development in the social responsible manner through the use of cloud computing 
(Cloud-driven CSR). Cloud computing will create a new organization model of the TSL 
and others logistics sectors in the coming years (Cloud-driven logistics).

Keywords: cloud computing, CSR, TSL
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW  
W BRANżY TSL

Społeczna odpowiedzialność dla współczesnych przedsiębiorstw stała się bardzo 
ważnym kierunkiem rozwoju. Mimo że jej założenia są realizowane na zasadzie do-
browolności, coraz częściej przedsiębiorstwa postrzegają społeczną aktywność jako 
swoją powinność. Można to zauważyć również w przedsiębiorstwach transportowych 
i logistycznych. W artykule przedstawiono rozumienie i obszary CSR. Dokonano cha-
rakterystyki wykorzystania tej idei w praktyce przedsiębiorstw sektora TSL.

Słowa kluczowe: CSR, strategia, branża TSL

Wprowadzenie

Coraz częściej przedsiębiorcy chcą być postrzegani jako świadomi i odpo-
wiedzialni społecznie partnerzy w biznesie. W zarządzaniu firmą uwzględniają 
oni nie tylko zyski finansowe, ale dbają o społeczeństwo, środowisko naturalne 
i dobre relacje z interesariuszami. Tworząc swoje strategie działania kierują 
się ideą CSR. Pomaga to w realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, której 
celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością i dochodowością 
przedsiębiorstwa, interesem społecznym w rozwoju cywilizacyjnym oraz wy-
korzystywaniem środowiska.

Obecnie problematyka społecznej odpowiedzialności jest szeroko dys-
kutowana zarówno przez teoretyków, którzy chcą wyjaśnić to zjawisko oraz 
rządzące nimi mechanizmy, jak i praktyków gospodarczych szukających nowych 
rozwiązań biznesowych.

* Natalia Pawlak, mgr inż., Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii 
Zarządzania, Politechnika Poznańska, e-mail: natalia.pawlak@put.poznan.pl.
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Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstw oraz praktyczne jej zastosowanie w branży TSL.

Znaczenie i rozwój CSR w Polsce

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie ma jednoznacznej definicji w litera-
turze. Przyjmowane są różne określenia CSR w zależności od kręgów zainteresowań.

CSR (ang. Corporate Social responsibility) to społeczna odpowiedzialność 
biznesu. Można powiedzieć, że prawidłowo opracowana strategia CSR nie tylko 
poprawia wizerunek firmy i relacje z klientami, ale także stwarza możliwości po-
zyskania nowych projektów oraz zwiększenia konkurencyjności firmy. Ponadto 
przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność, nie tylko ekonomiczną i prawną za 
swoją działalność, ale również czują się zobowiązane do podejmowania działań 
zmierzających do realizacji celów społecznych.

Komisja Europejska w komunikacie dotyczącym społecznej odpowiedzial-
ności z 2001 roku zdefiniowała ją jako „koncepcję, w której przedsiębiorstwa 
dobrowolnie decydują się wspierać działania na rzecz lepszego społeczeństwa 
i czystszego środowiska. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest 
procesem, który umożliwia zarządzanie relacjami z różnorodnymi grupami 
interesariuszy mającymi wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa”1.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to działania dobrowolne, 
wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsię-
biorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komer-
cyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Głównym założeniem CSR 
jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych 
z uwzględnieniem poszanowania środowiska przyrodniczego2. 

Koncepcja CSR uległa znacznemu rozszerzeniu w porównaniu do jej 
początków, a jej istotę odzwierciedla norma w zakresie społecznej odpowie-
dzialności ISO 26000. Została ona opublikowana w listopadzie 2010 roku przez 
Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (International Standarization 
organization, ISo). Według normy ISO 26000 społeczna odpowiedzialność to 
zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych i środowiskowych 

1 European Commission 2001, Promoting a European Framework for Corporate Social 
Responsibility Green Paper, http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2001/
ke3701590_en.pdf,3 czerwca 2009, s. 5.

2 http://www.mg.gov.pl/node/10892 (dostęp: 04.2013).
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w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ 
podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko.

Opierając się na wyżej wymienionej normie, możemy powiedzieć, że 
odpowiedzialność firmy to odpowiedzialność za wpływ jej działań i decyzji na 
społeczeństwo i środowisko. Odpowiedzialny biznes znajduje wyraz w przejrzy-
stym i etycznym zachowaniu, które3: 

 – jest zgodne z zastosowanym prawem i spójne z międzynarodowymi nor-
mami zachowania, 

 – funkcjonuje w całej firmie i jest praktykowane we wszystkich działa-
niach w obrębie jej strefy wpływów,

 – przyczynia się do zrównoważonego rozwoju,
 – uwzględnia oczekiwania interesariuszy4 firmy we wszystkich obszarach 

jej działania.
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest działaniem prospołecznym, 

nastawionym na podejmowanie lub wspieranie inicjatyw społecznych i udzie-
lanie pomocy. Poza tym dąży do czynienia dobra społeczności, instytucjom czy 
innym podmiotom gospodarczym, niezależnie od czasu oczekiwania na korzyści  
(tzn. w jakim czasie mogą pojawić się jego pozytywne efekty). Społeczna od-
powiedzialność w biznesie jest realizowana przez ludzi i dla ludzi w ramach 
konkretnej organizacji, najczęściej przedsiębiorstwa. Działania te mają charakter 
dobrowolny, są skierowane do konkretnych interesariuszy: prawników, przed-
stawicieli otoczenia biznesu bądź makrootoczenia, a także środowiska biznesu 
i mogą się wyrażać np. w trosce o zachowanie zasobów naturalnych5.

Obszary zainteresowań odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw 
obejmują6:

 – kontekst społeczny,
 – środowisko wewnętrzne organizacji biznesowych,
 – bezpośrednie otoczenie organizacyjne.

3 www.pracujwlogistyce.pl/szukaminformacji/poradnikexperta-artykuly/20-poradnik-
eksperta/793 (dostęp: 04.2013).

4 Interesariusze to wszystkie podmioty, które wpływają na firmę i na które firma wpływa. 
Wśród kluczowych interesariuszy zazwyczaj wymieniamy pracowników, klientów, konsumen-
tów, dostawców, media, administrację publiczną czy środowisko naturalne.

5 G. Barkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empiryc-
znym, Difin, Warszawa 2011, s. 20.

6 Tamże, s. 26.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności podmiotów gospodar-
czych obejmuje7:

 – otoczenie rynkowe – dostawcy, odbiorcy, konkurenci, kooperanci; CSR 
w tym obszarze stosuje zasady etyki w kontaktach z otoczeniem, po-
sługiwanie się uczciwą informacją i reklamą, realizowanie właściwych 
reguł w procesach prywatyzacji, fuzjach i przejęciach;

 – otoczenie publiczne – instytucje pożytku publicznego, administra-
cja publiczna, organizacje społeczne i mieszkańcy; w tym przypadku 
CSR to realizowane przez podmioty gospodarcze przedsięwzięcia na 
rzecz nauki, szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury, sportu, w formach 
sponsoringu, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz innych rodzajach 
współdziałania przedsiębiorstw ze sferą publiczną;

 – sfera zatrudnienia – rekrutacja, selekcja, zarządzanie zasobami ludzkimi, 
system motywacji i wynagrodzenia oraz rozwiązywania konfliktów pra-
cowniczych, zwłaszcza w relacjach przełożony–podwładny; CSR to prze-
strzeganie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zasady 
podmiotowości pracowników, sprawiedliwości społecznej, a także dawanie 
szans na rozwój osobowościowy, gwarancji stabilności i bezpieczeństwa;

 – relacje z inwestorami – z aktualnymi lub potencjalnymi akcjonariusza-
mi; w tym obszarze CSR charakteryzuje się rzetelnością i pełnością in-
formacji dla inwestorów, respektowaniem praw pierwokupu oraz prze-
strzeganiem składanych obietnic;

 – ochrona środowiska – technologia i organizacja wszelkich działań 
przedsiębiorstwa związanych z użytkowaniem zasobów środowiska; 
w tym przypadku CSR to właściwa gospodarka zasobami przyrodniczy-
mi w przedsiębiorstwie, właściwa wycena korzystania z zasobów oraz 
przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Nowoczesny i odpowiedzialny biznes poszukuje synergii pomiędzy eko-
nomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania, budując  
w oparciu o założenia CSR kompleksową strategię rozwoju firmy. Podejmowanie 
przez przedsiębiorstwa dobrowolnych zobowiązań co do zasad postępowania 
w wielu przypadkach może umożliwić rezygnację z regulacji, prowadząc 
tym samym do redukcji obciążeń administracyjnych dla biznesu. Działania 

7 Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących 
do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. L. Wojtasiewicz, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
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prowadzone na rzecz CSR prowadzą także pośrednio do osiągania szeregu 
celów politycznych, takich jak: wzrost innowacyjności, zwiększanie spójności 
społecznej, zintegrowane rynki pracy, a także zrównoważone wykorzystanie 
zasobów środowiska8.

Duże międzynarodowe korporacje od lat chcą być postrzegane jako od-
powiedzialne, gdyż są przedmiotem wnikliwej obserwacji i oceny zarówno ze 
strony konsumentów, jak i organizacji pozarządowych. Jednak CSR nie dotyczy 
wyłącznie firm dużych. Coraz częściej obserwuje się, że małe i średnie przed-
siębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w rozwoju lokalnych społeczności.

W Polsce i innych krajach przez wiele lat uważano, że gospodarka jeszcze 
nie dojrzała do uwzględniania kwestii społecznych i środowiskowych, a firmy 
muszą walczyć o przetrwanie na rynku. Dodatkowo, obecny kryzys gospodarczy 
powinien skłaniać do przewartościowania modelu gospodarczego na bardziej 
odpowiedzialny, w celu zapewnienia solidnych podstaw szybkiej odbudowy 
i przyszłego stabilnego rozwoju. Jest to szansa dla biznesu w znalezieniu nowych 
przewag konkurencyjnych, wynikających z lepszego wykorzystania zasobów, 
w tym także personelu oraz budowania trwałych relacji z interesariuszami w celu 
umocnienia pozycji na rynku9.

Można powiedzieć, że społecznie odpowiedzialny biznes to taki, który 
działa w czterech wymiarach, równoznacznych z najważniejszymi obowiązkami 
firmy: filantropia, etyka, prawo i ekonomia. Poza tym do korzyści płynących z od-
powiedzialnego prowadzenia biznesu należy zaliczyć: wzrost konkurencyjności, 
zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy, wzrost zainteresowania 
inwestorów, poprawa relacji ze społecznością lokalną i władzami lokalnymi,efek-
tywniejsze zarządzanie i długoterminowa przewaga konkurencyjna, podnoszenie 
poziomu kultury organizacyjnej, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy 
w oczach opinii publicznej, pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, 
dostęp do lepszych partnerów biznesowych.

8 http://www.mg.gov.pl/node/10892 (dostęp: 04.2013).
9 Tamże.
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Jeśli chodzi o rozwój CSR w Polsce, to można wyróżnić następujące 
okresy10:

 – I okres rozwoju (1997–2000) – charakteryzował się stadium milczenia 
i całkowitego braku zainteresowania, 

 – II okres (2000–2002) – gdy idea CSR często wywoływała niechęć czy 
sprzeciw ze strony liderów biznesu i osób uważających, że wolny rynek 
stanowi panaceum na wszystko,

 – III etap (2002–2004) – charakteryzował się zainteresowaniem i publicz-
nymi deklaracjami w uznawaniu roli zasad etyki i odpowiedzialności 
społecznej w szanującej się firmie,

 – IV etap (2004–2005) – to podejmowanie konkretnych i cząstkowych pro-
jektów, posiadających wybrane i znaczące obszary funkcjonowania firm,

 – V okres (od 2006) – zmierza do powiązania CSR z innymi strategiami re-
alizowanymi w firmie (np. personalną, marketingową, komunikacyjną).

Działanie CSR w transporcie – ujęcie praktyczne 

Według danych IPCC (2007) transport przyczynia się do 13% całkowitej 
emisji CO2. Wpływ środowiskowy związany z jego emisją jest przyczyną różno-
rakiej presji wywieranej na firmy TSL nie tylko ze strony Komisji Europejskiej. 
Z czasem presja będzie odczuwalna również ze strony konsumentów, wśród 
których rośnie świadomość ekologiczna. Poza tym są klienci biznesowi, którzy 
przy własnej analizie łańcucha dostaw muszą brać pod uwagę poziom emisji 
generowany przez transport produktu, ponieważ oni także mogą zostać obcią-
żeni dodatkowymi kosztami związanymi z presją środowiskową, np. z daninami 
publicznymi. Warto wiedzieć, że koszt emisji transportu jest wliczany w cenę 
produktu. Ponadto klienci biznesowi są również wrażliwi na postrzeganie ich 
marki przez konsumentów. Tak więc, jeśli chcą wprowadzić niskoemisyjny pro-
dukt, będą szukali firmy TSL, która sprosta ich wymaganiom. W tym przypadku 
firmy z branży TSL stoją wobec strategicznych decyzji obniżenia emisyjności, 
np. poprzez większą ładowność, lepsze planowanie trasy, unikanie „pustych 
przebiegów”, zmiany w środkach transportu, działania offsetowe oraz budowę 
przyjaznej środowisku marki wśród klientów. W tej sytuacji łatwo wykazać, że 

10 Społeczna odpowiedzialność w biznesie w Polsce. Wstępna analiza, Wydawnictwo 
Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, CeDeWu, Warszawa 2007.
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perspektywa środowiskowa, a w szczególności dążenie do obniżania emisyjno-
ści, może przyczynić się do większej konkurencyjności poprzez wprowadzenie 
zmian operacyjnych. Może także generować innowacje, wpłynąć bezpośrednio 
na finanse firmy oraz przyczynić się do wzrostu wartości niematerialnych, jak 
np. marka. Przykład CSR w TSL to: Korporacyjne CSR obowiązuje już w całym 
GEFCO itp.11

Można stwierdzić, że ekologiczna logistyka to kolejny trend stawiający 
wyzwanie firmom produkcyjnym i handlowym oraz przedsiębiorstwom z branży 
TSL. Jest to skomplikowany proces planowania przepływu surowców, materia-
łów i produktów tak, aby był on jak najbardziej efektywny zarówno z punktu 
ekonomicznego (minimalizacja kosztów), jak i ekologicznego (minimalizacja 
emisji CO2)

12.
Planując transport towarów, przedsiębiorcy zazwyczaj korzystają z usług 

firm logistyczno-spedycyjnych. Przy wyborze partnera warto kierować się 
etyką i zdecydować się na współpracę z firmą, dla której pojęcie zrównoważo-
nej logistyki jest bardzo ważne. Wiele firm minimalizuje emisję CO2. Tak też 
jest w firmie DB Schenker Logistics, w której jednym z istotnych celów jest 
zmniejszenie emisji CO2 o 15% do 2020 roku. Pomaga jej w tym projekt Zielona 
Droga, który zakłada m.in. stopniową modernizację floty pojazdów, szkolenia 
dla kurierów z ekologicznej i ekonomicznej jazdy czy optymalizację wypeł-
nienia samochodów i ograniczenie tzw. „pustych przebiegów”, gdyż w skali 
kilku tysięcy pojazdów kursujących codziennie na trasach w kraju i zagranicą 
ma to duże znaczenie dla środowiska – mniej kursów samochodów to znacznie 
mniejszy poziom emisji spalin do atmosfery13.

Poza tym, zlecając organizację transportu usługodawcy, można zapytać 
się o ekologiczne rozwiązania oraz koncentrować się nie tylko na cenie usługi, 
ale i na innych walorach, takich jak raporty emisji spalin, zmniejszanie CO2 
czy e-faktury. Firma DB Schenker Logistics posiada odpowiednią ofertę 
z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań i narzędzi, takich jak e-faktura, 
ekokalkulator czy raporty emisji spalin. Dzięki elektronicznej fakturze zmniej-
sza się obciążenie środowiska poprzez ograniczenie zużycia papieru, natomiast 

11 www.pracujwlogistyce.pl/szukaminformacji/poradnikexperta-artykuly/20-poradnik-
eksperta/793 (dostęp: 04.2013).

12 http://csr.pl/article/389/ – opublikowano 18 marca 2013.
13 Tamże.
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dzięki raportom emisji spalin klienci uzyskują informację o wielkości emisji 
gazów i zanieczyszczeń pyłowych w trakcie przewozu przesyłek w dowolnych 
kierunkach i w określonym czasie. Ponadto ekokalkulator (EcoTransIT), który 
jest dostępny na stronie internetowej DB Schenker Logistics, umożliwia spraw-
dzenie, jakie skutki dla środowiska naturalnego będzie miał planowany transport 
towaru o danej masie. Dzięki tym informacjom klienci mogą bardziej świadomie 
i odpowiedzialnie podejmować decyzje biznesowe14.

Nie można pominąć wzmianki o kontenerze, w którym można przewozić 
dużą ilość towaru drogą morską, lądową i kolejową, bez potrzeby przeładowy-
wania jego zawartości, ponieważ to kontener jest tym, co jest przeładowywane. 
Kontener jest tak prosty w transporcie, że planując logistykę na lądzie jak 
największą część drogi powinien stanowić transport kolejowy, gdyż kolej gwa-
rantuje mniejsze obciążenie dla środowiska i jest bezpieczniejsza od transportu 
drogowego. Z jednej strony kontener przyczynił się do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń i CO2, a z drugiej – do ich zwiększenia, bo importowanie i eks-
portowanie z odległych krajów jak np. Chiny, stało się niezwykle opłacalne. 
Przeciwieństwem tego typu transakcji jest nearshoring, który polega na świad-
czeniu usług pomiędzy krajami położonymi w małej odległości geograficznej, 
często pomiędzy krajami sąsiadującymi. Pojęcie to funkcjonuje głównie w branży 
IT, ale może być wzorem do naśladowania w logistyce, gdyż zamiast importować 
surowce i materiały z odległych regionów, możemy korzystać z oferty lokalnych 
dostawców. Być może ich ceny okażą się konkurencyjne i wtedy zrezygnujemy 
z dalekobieżnego transportu, oszczędzając środowisko naturalne15.

Kolejnym prostym rozwiązaniem ułatwiającym transport są palety. 
Kontenery ułatwiają transport na dużych odległościach, a palety są pomocne 
przy transportowaniu dużych ilości towarów na małym terenie. Niektóre firmy 
stosują jeszcze prostsze rozwiązania niż palety. Przykładem jest firma VELUX 
– producent okien, który opracował system pakowania okien CUBE. System 
ten nie wymaga użycia palet, ponieważ 7 lub 14 okien jest sklejane specjalnym 
środkiem na bazie wody, a następnie owijane folią tworząc gotowy do transportu 
sześcian (ang. cube). W wyniku zastosowania procesu zwiększa się powierzchnia 
magazynowa, a przy jednym transporcie można przewieźć więcej okien niż przy 
użyciu palet. Tak więc wyżej wymienione rozwiązania wpływają na środowisko. 

14 http://csr.pl/article/389/ – opublikowano 18 marca 2013.
15 Tamże.
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Poza tym warto skupić się na szczegółach dopracowując już oferowane roz-
wiązania, które w skali globalnej mogą być ogromną zasługą na rzecz ochrony 
środowiska16.

Kolejną firmą, która realizuje CSR, jest Raben. Działalność społeczna jest 
realizowana nie tylko poprzez postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym. 
Idea odpowiedzialności społecznej spółki (CSR) obejmuje również świadomy 
wpływ na środowisko lokalne. Działalność prospołeczna jest tylko jedną z wielu 
dziedzin ujętych w odpowiedzialnej działalności gospodarczej Grupy Raben. 
Zakłada troskę o środowisko naturalne i świat, w którym będą żyły przyszłe 
pokolenia. Uczestnictwo firm należących do Grupy Raben w życiu społeczności 
sprawia, że jej działanie jest skuteczniejsze i bardziej harmonijne dzięki tworze-
niu długotrwałych i istotnych inwestycji. Grupa stanowi także dobry przykład 
dla innych i pokazuje, jak łatwo można wspierać potrzebujących. Poprzez zaan-
gażowanie społeczne firmy Grupy Raben pomagają w rozwiązywaniu różnych 
problemów, takich jak bezrobocie, głód czy choroby dzieci, często poprzez 
wdrożenie programów społecznych bądź pomoc innym instytucjom we wdra-
żaniu takich programów. Ponadto idea odpowiedzialności społecznej spółki jest 
nierozerwalnie związana z wartościami społecznymi. Kierując się nimi, firmy 
Grupy Raben angażują się w działalność prospołeczną i współpracują z wieloma 
organizacjami pożytku publicznego. Tak więc Grupa Raben poprawia standardy 
postępowania z klientami, pracownikami i kontrahentami, stawiając czoła wy-
zwaniom wynikającym z odpowiedzialności społecznej. Zmiany przyczyniają 
się do stworzenia kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, odpowiedzialności 
i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych stron17.

Działania z zakresu CSR prowadzone są za pomocą dialogu z interesariusza-
mi. W ramach budowania strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Raben 
przeprowadzono badania wśród polskich klientów na temat preferowanych form 
zaangażowania, które powinna realizować firma. Okazało się, że inicjatywy te 
muszą dotyczyć18:

 – troski o środowisko naturalne,
 – propagowania bezpieczeństwa na drodze,
 – wspierania przedsiębiorczości młodych osób.

16 Tamże.
17 www.raben-group.com/aktualnosci-csr.html (dostęp: 05.2013).
18 Tamże.
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Z tej przyczyny firma m.in. ufundowała stypendium, Greenovations, za 
ekologiczny pomysł. Poza tym zainicjowała kampanię społeczną „Transport jest 
potrzebny” oraz uczestniczy w Dniu Przedsiębiorczości, organizowanym przez 
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Organizacje, których cele są zbieżne 
z wymienionymi wyżej, mogą ubiegać się o wsparcie merytoryczne, logistyczne 
bądź finansowe. Grupa Raben wspiera Fundację Radość Dziecka, która istnieje 
od 2004 roku, a od 2007 roku pomaga rodzinie przedwcześnie urodzonych 
pięcioraczków z Brzeska, które wymagają permanentnej opieki lekarskiej. Poza 
tym Grupa Raben we wrześniu 2008 roku przekazała Szpitalowi Dziecięcemu 
w Poznaniu im. B. Krysiewicza sumę pozwalającą na zakup specjalistycznego 
sprzętu EKG. Na pomoc fundacji mogą również liczyć placówki wychowawcze, 
domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej oraz szkoły. Tylko w tym roku rozda-
no 120 paczek z artykułami niezbędnymi w codziennym życiu oraz słodyczami. 
Grupa wspiera także działalność Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyrekcją 
Jacka Sykulskiego19.

Poza tym od kilku lat jest możliwość przeznaczania 1% z podatku na rzecz 
osób potrzebujących pomocy oraz organizacji i fundacji takie osoby wspierają-
cych. Cel, na jaki przeznaczana jest ta kwota, jest szczytny, a potrzeby ogromne. 
Warto więc brał udział w takich przedsięwzięciach.

Wnioski

Obecnie w kraju jest dużo firm, które konsekwentnie rozwijają i realizują 
uruchomione wcześniej projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności w biz-
nesie, dotyczące zarówno pracowników, środowiska społecznego, jak i rynku. 
Głównym celem podejmowania inicjatyw z zakresu CSR i etyki biznesu jest chęć 
poprawienia wizerunku przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy.

CSR pozwala na udoskonalenie działań firmy i na jej szybsze reakcje na 
potrzeby rynku. Identyfikacja i angażowanie interesariuszy przy jednoczesnym 
wymaganym przez CSR umieszczaniu firmy w kontekście wyzwań zrówno-
ważonego rozwoju, pozwala na lepszą analizę szans i ryzyk, a tym samym na 
budowę lepszej strategii, wprowadzanie innowacji i skuteczniejsze osiąganie 
założonych celów. Dodatkowo CSR wykształcił wiele narzędzi, które wspierają 
implementację strategii, np. narzędzia oceny, standardy raportowania czy me-

19 www.raben-group.com/aktualnosci-csr.html (dostęp: 05.2013).
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chanizmy angażowania interesariuszy. Trzeba jednak zaznaczyć, że działania 
zgodne z ideą CSR nie są magicznym środkiem na wszystkie problemy firmy. 
W przypadku branży logistycznej krótka analiza CSR wskazuje szereg aspektów, 
z którymi firmy będą musiały sobie poradzić, a które jednocześnie wpływają na 
ich perspektywę finansową20.

Reasumując, współcześnie działający przedsiębiorcy muszą zdawać sobie 
sprawę, jak ważny jest kontakt z lokalną społecznością. W swoich działaniach 
powinni brać pod uwagę potrzeby nie tylko pracowników, ale również naj-
bliższego otoczenia firmy, wspomagając i zachęcając pracowników do działań 
opartych na wolontariacie.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE TRANSPORT, 
FORWARDING AND LOGISTICS (TFL) SECTOR

Summary

Corporate Social Responsibility for modern enterprises has become a very im-
portant direction of development. Although the assumptions are made on a voluntary 
basis, more and more companies see social activity as his duty. This can be seen also 

20 www.pracujwlogistyce.pl/szukaminformacji/poradnikexperta-artykuly/20-poradnik-eks-
perta/793 (dostęp: 04.2013).
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in the case of transportation and logistics companies.This chapter presents the concept 
and scope of the CSR. The author describes the use of the corporate social responsibility 
approach in the field of transport-forwarding-logistics. Furthermore the paper shows the 
practical application of CSR.

Keywords: CSR, strategy, TSL industry



NARZĘDZIA I FORMY AKTYWNOŚCI CSR





ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 790 2013pROblEmY  TRANSpORTU  I  lOGISTYKI  NR  23

Małgorzata BroJak-trzaSkoWSka*

RAPORTOWANIE DLA ZRÓWNOWAżONEGO ROZWOJU  
W ŚWIETLE ZASAD gloBAl REpoRting initiAtiVE JAKO 
PRZEJAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
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W artykule wyjaśniono cele zasad raportowania GRI w zakresie tworzenia spo-
łecznie odpowiedzialnych działań podmiotów sektora TSL. Zaprezentowano wytyczne 
w tym zakresie, w szczególności przedstawiono zestawy wskaźników (ekonomiczne, 
społeczne i środowiskowe).
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Wprowadzenie

W obecnych czasach coraz więcej mówi się i pisze na temat społecznej 
odpowiedzialności w biznesie, która generuje konkretne korzyści, zarówno wy-
mierne (finansowe), jak i trudno mierzalne (wizerunkowe). Niestety, rzeczywisty 
stan wiedzy przedsiębiorców na ten temat ciągle jest niewystarczający. Wobec 
powyższego, celem artykułu jest przybliżenie wytycznych GRI do raportowa-
nia w aspekcie podejmowania przez podmioty sektora TSL działań społecznie 
odpowiedzialnych.
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Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, e-mail: malgorzata.brojak@wzieu.pl.
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Przybliżenie istoty CSR

CSR (z ang. Corporate Social responsibility), czyli społeczna odpowie-
dzialność biznesu1, stanowi odpowiedź współczesnych przedsiębiorstw na 
dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze, przy czym uwzględnia potrzeby 
środowiskowe. Podmioty gospodarcze, również z sektora TSL, formułują stra-
tegię, którą adresują do najważniejszych interesariuszy, przy czym strategia ta 
ukierunkowana jest nie tylko na efektywność, ale również na kwestie uwzględnia-
nia interesów społecznych. Należy przy tym zwrócić uwagę na etyczne podejście 
przedsiębiorstw do interesariuszy, czyli jednostek lub grup, które mają wpływ 
na dany podmiot lub pozostają pod jego wpływem. W praktyce etyka w biznesie 
sprowadza się do ochrony praw człowieka, przypisywania dużego znaczenia 
do bezpieczeństwa i zdrowia klientów oraz stosowania sprawiedliwych norm 
zatrudnienia.

CSR to zestaw zobowiązań przedsiębiorstwa do umacniania społecznego 
kontekstu, w którym funkcjonuje, wobec grup interesu i środowiska naturalnego, 
a także wobec dobrobytu społecznego. Istnieją przy tym różne stopnie odpowie-
dzialności społecznej (rys. 1)2:

 – postawa obstrukcjonistyczna, gdy przedsiębiorstwa robią tak mało, jak 
tylko jest to możliwe, na rzecz rozwiązania problemów społecznych 
i ekologicznych;

 – postawa obronna, gdy organizacja robi wszystko to, czego wymaga  
od niej prawo, ale nic ponad zobowiązania prawne i etyczne;

 – postawa dostosowawcza, gdy przedsiębiorstwo wypełnia obowiązki 
prawne i etyczne, ale jednocześnie jest gotowe robić więcej, niż wynika 
to z tych obowiązków;

 – postawa aktywna, wówczas gdy przedsiębiorstwo wypełnia swoje zo-
bowiązania i jednocześnie jest gotowe czynić więcej na rzecz odpowie-
dzialności społecznej.

1 Rozważania na temat CSR prowadzi m. in. M. Krukowska, Jak oceniać odpowiedzial-
ność społeczną biznesu, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2012; Biznes, etyka, odpo-
wiedzialność, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012; J. Jonker,  
A. Rudnicka, J. Reichel, nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju 
zrównoważonym, CSR Impact, Łódź 2011.

2 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s. 122–125.
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Rys. 1.  Postawy przedsiębiorstw wobec kwestii odpowiedzialności społecznej
Źródło:  opracowanie własne.

Należy zauważyć, że w celu zachowania postaw społecznych menedżerowie 
powinni3:

 – przestrzegać właściwych procedur księgowych,
 – dostarczać akcjonariuszom odpowiedniej informacji na temat wyników 

finansowych,
 – zarządzać organizacją w sposób zapewniający ochronę praw akcjona-

riuszy,
 – trafnie oceniać przyszły wzrost, zapobiegać degradacji środowiska na-

turalnego.
Ponadto, istotną rolę odgrywa wspieranie przez przedsiębiorstwa dobra 

ogólnospołecznego, np. poprzez mecenat w dziedzinie edukacji, kultury lub 
sportu. 

Co istotne, wdrażanie zasad CSR w funkcjonowaniu przedsiębiorstw 
poprawia ich reputację oraz wizerunek społeczny, szczególnie wzrasta zaufanie 
ze strony akcjonariuszy, klientów, dostawców, inwestorów i innych grup inte-
resariuszy, a w efekcie wzrasta również konkurencyjność podmiotów gospo-
darczych. CSR stanowi filozofię działania w biznesie opartą na poszanowaniu 

3 Tamże, s. 117–119.
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interesów zarówno samych pracowników, jak i podmiotów zewnętrznych, dzięki 
czemu  pracownicy stają się bardziej lojalni i wydajni, wzmacniają się relacje 
z interesariuszami oraz zwiększa się wiarygodność przedsiębiorstwa. Z drugiej 
strony, wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu może wywoły-
wać konflikty interesów i przyczyniać się do nadmiernego wykorzystywania 
władzy przez przedsiębiorstwa.

CSR w Polsce na przykładzie sektora TSL – doświadczenia 
praktyczne

Analizując praktykę CSR w Polsce, należy zwrócić uwagę na działalność 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu – partnera CSR Europe – stanowiącego 
platformę współpracy, wymiany pomysłów i doświadczeń biznesowych, którego 
nadrzędnym celem funkcjonowania jest wspieranie przedsiębiorców w przedsię-
wzięciach na rzecz odpowiedzialności i zaangażowania społecznego. Organizacja 
ogłasza konkursy na najbardziej odpowiedzialne przedsiębiorstwa, opracowuje 
raporty społeczne, a także organizuje targi i konferencje na temat społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Ponadto, stwarza możliwości do wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań związanych z rozwojem CSR.

Analizując kwestie biznesu społecznie odpowiedzialnego w aspekcie 
wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne, należy zauważyć, że 
w przypadku sektora TSL wdrażanie zasad CSR, z uwagi na specyfikę prowa-
dzonej działalności gospodarczej, jest możliwe przede wszystkim w obszarze 
podmiotów koncentrujących się na spedycji i logistyce. Natomiast, jeżeli chodzi 
o odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne w aspekcie kształtowania 
pozytywnych relacji z różnymi grupami interesariuszy – w całym sektorze. 
Działalność zgodną z wytycznymi CSR deklarują między innymi: TKS 
TRANS Sp. z o.o., Jakontrans Transport – Spedycja – Serwis, MIRATRANS, 
DHL EUROCONNET, Legarto Sp. z o.o., Ameks Transport, GRUPA DELTA 
TRANS, ARKA Sp. z o.o. i inne.
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Zalecenia GRI w raportowaniu jako element społecznej odpowiedzial-
ności biznesu

Wytyczne GRI (Global Reporting Initiative4) są przejawem komunikowania 
się organizacji z otoczeniem, tj. interesariuszami, zatem w biznesie chodzi szcze-
gólnie o inwestorów, kooperantów, instytucje otoczenia biznesu, a także środo-
wisko naukowo-badawcze. Jest to nowoczesny, ciągle doskonalony i elastyczny 
instrument zarządzania. Zalecenia GRI to podstawa uniwersalnego raportowania 
kwestii zrównoważonego rozwoju, czyli z powodzeniem mogą być stosowane 
w sektorze TSL. Raportowanie zrównoważonego rozwoju umożliwia zmierzenie 
pozytywnych i negatywnych aspektów z nim związanych.

Podkreślić przy tym należy fakt, że raporty opracowane przez podmioty 
sektora TSL mogą stanowić przejaw społecznej odpowiedzialności, szczególnie 
w stosunku do interesariuszy, dostarczając ważnych informacji o prowadzonej 
działalności. Niestety, w warunkach polskich raportowanie zrównoważonego 
rozwoju jest ciągle niedoceniane.

Raportowanie zgodnie z wytycznymi GRI winno uwzględniać trzy inte-
gralne elementy: zasady raportowania, wytyczne do raportowania i informacje 
standardowe.

Ponadto, w raportowaniu istotną rolę odgrywają:
 – zestawy wskaźników wyników zapewniające logiczną i spójną inter-

pretację danych,
 – suplementy sektorowe zawierające wskaźniki specyficzne dla danego 

sektora,
 – protokoły techniczne zawierające wskazówki dotyczące typowych pro-

blemów związanych z opracowaniem raportu.

Raportowanie dla zrównoważonego rozwoju zgodne z wytycznymi 
GRI w sektorze TSL

Zasady i wytyczne stanowią pomoc dla organizacji na każdym etapie 
procesu podejmowania decyzji dotyczących raportowania kwestii zrównowa-
żonego rozwoju. Ich przestrzeganie zapewnia właściwą jakość prezentowania 
informacji. Szczególne znaczenie ma dobór odpowiednich z punktu widzenia 

4 Światowa Inicjatywa Sprawozdawcza.
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danego przedsiębiorstwa wskaźników wyników (podstawowych i dodatkowych). 
Raport przygotowany zgodnie z wytycznymi GRI powinien uwzględniać kwe-
stie społecznego, gospodarczego i środowiskowego oddziaływania organizacji, 
a także zagadnienia i wskaźniki ważne dla głównych interesariuszy. 

Przedsiębiorstwo sektora TSL przygotowując raport powinno uwzględnić:
a) czynniki zewnętrzne, czyli główne problemy związane ze zrównowa-

żonym rozwojem, zalecenia interesariuszy co do wskaźników, właściwe 
akty i regulacje prawne, sytuację konkurencyjną w sektorze TSL, korzy-
ści i zagrożenia związane z funkcjonowaniem konkretnej organizacji;

b) czynniki wewnętrzne, czyli strategiczne, taktyczne i operacyjne cele 
funkcjonowania podmiotu, oczekiwania głównych grup interesariuszy 
oraz kluczowe kompetencje.

Wytyczne umożliwiają definiowanie różnorodnych podmiotów wyszcze-
gólnionych w raporcie, standardowe informacje ułatwiają zrozumienie sensu 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zawierają również zestawy wskaźników do-
starczających porównywalnych danych dotyczących aspektów ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych.

W ramach standardowych informacji przedsiębiorstwa przedstawiają5:
a) strategię i analizę, tj.:

 – strategiczne podejście do zagadnień zrównoważonego rozwoju, tj. 
oświadczenie kierownictwa na temat znaczenia strategicznego rozwoju 
dla organizacji, priorytety w ujęciu taktycznym i operacyjnym, ogólne 
trendy mające wpływ na zrównoważony rozwój, kluczowe zdarzenia 
(sukcesy i porażki) w raportowanym okresie, opinię co do stopnia re-
alizacji założonych celów, główne wyzwania stojące przed organizacją;

 – charakterystykę podstawowych oddziaływań na kwestie zrównoważo-
nego rozwoju w aspekcie szans i wyzwań, ze szczególnym uwzględnie-
niem tych informacji, które są istotne z punktu widzenia interesariuszy 
zainteresowanych finansową stroną funkcjonowania danego podmiotu;

b) profil organizacyjny, czyli nazwę przedsiębiorstwa, markę, główne pro-
dukty (usługi), strukturę organizacyjną, kraje, w których funkcjonuje 
organizacja, formę własności, strukturę prawną, obsługiwane rynki 
zbytu, skalę prowadzonej działalności wraz z podaniem liczby zatrud-

5 Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, www.globalreporting.org 
(dostęp: 10.02.2012).
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nionych pracowników, przychodów netto ze sprzedaży, zadłużenia i ka-
pitału własnego, nagrody otrzymane w raportowanym okresie.

Dodatkowo można wskazać sumę aktywów, strukturę akcjonariatu, 
strukturę geograficzną z uwzględnieniem sprzedaży i kosztów według kraju lub 
regionu, na który przypada co najmniej 5% łącznych przychodów ze sprzedaży. 
Z kolei parametry raportu określają okres raportowania (rok obrotowy lub kalen-
darzowy), datę publikacji ostatniego raportu, cykl raportowania, a także osobę 
kontaktową. Pozostałe elementy dotyczą6: 

 – struktury nadzorczej, zobowiązań i zaangażowania (informacji czy or-
ganizacja stosuje zasadę ostrożności co do zarządzania ryzykiem przy 
planowaniu operacyjnym lub wprowadzaniu nowych produktów, ze-
wnętrznych, popieranych przez organizację ekonomicznych, społecz-
nych i środowiskowych inicjatyw, zasad i deklaracji;

 – podejścia do zarządzania;
 – wskaźników podstawowych i dodatkowych, jeżeli zostały uwzględnione.

Podmioty, które sporządzą raport zgodnie z zasadami GRI, informują 
Global Reporting Initiative o tym fakcie, przesyłając jego kopię lub wypełniają 
raport on-line w rejestrze GRI.

Wskaźniki wyników stosowane w raporcie zgodnym z wytycznymi 
GRI

Przy raportowaniu wskaźników wyników stosuje się następujące zasady: 
 – informacje przedstawia się za konkretny okres,
 – uwzględnia się wyznaczone cele, stosuje się zestawy wskaźników,
 – uwzględnia się ogólnie obowiązujące miary (np. kilogramy, tony, litry).

Wskaźniki wyników według GRI dzielą się na trzy grupy: ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. Dostarczają one ilościowych i jakościowych infor-
macji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście zrównowa-
żonego rozwoju, przy czym powinny umożliwiać ich porównywanie w czasie. 
W przypadku sektora TSL mogą być zastosowane wskaźniki z każdej grupy, 
przy czym należy uwzględnić przede wszystkim wskaźniki podstawowe, nato-
miast uzupełniająco – pozostałe z nich.

6 Tamże, s. 22–25.
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Wskaźniki ekonomiczne

Organizacje powinny uwzględnić informacje dotyczące7:
1) Wyników ekonomicznych – wskaźników podstawowych:

 – EC1 – bezpośredniej wartości ekonomicznej;
 – EC2 – implikacji finansowych i innych ryzyk oraz szans dla funkcjono-

wania organizacji wynikających ze zmian środowiskowych;
 – EC3 – pokrycia zobowiązań emerytalnych organizacji;
 – EC4 – znaczącego wsparcia finansowego, które uzyskano od państwa;

2) Obecności na rynku:
 – EC5 – wysokości wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla 

w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokali-
zacjach organizacji;

 – EC6 – polityki, praktyki oraz udziału wydatków przeznaczonych na 
usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji;

 – EC7 – procedur w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego;
3) Pośredniego wpływu ekonomicznego:

 – EC8 – wkładu w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz 
społeczeństwa poprzez działania komercyjne, działania pro bono.

Wskaźniki środowiskowe

Środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju odnosi się do pozy-
tywnego i negatywnego oddziaływania organizacji raportującej na przyrodę. 
W grupie wskaźników środowiskowych podaje się odpowiednio w aspekcie8:
1) Surowce/materiały:

 – EN1 – wykorzystane surowce i materiały według wagi i objętości;
 – EN2 – udział procentowy materiałów pochodzących z recyklingu;

2) Energia:
 – EN3 – bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii;
 – EN4 – pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii;
 – EN5 – ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacjom i remontom 

infrastruktury i poprawie efektywności energetycznej;

7 Tamże, s. 28.
8 Tamże, s. 30–31.
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 – EN6 – inicjatywy w celu dostarczenia produktów i usług efektywnych 
energetycznie lub opartych na energii odnawialnej;

 – EN7 – inicjatywy w celu zmniejszenia pośredniego zużycia energii;
3) Woda:

 – EN8 – łączny pobór wody w związku z prowadzoną działalnością;
 – EN9 – źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody;
 – EN10 – łączna objętość wody podlegającej recyklingowi;

4) Bioróżnorodność:
 – EN11 – lokalizacja i powierzchnia posiadanych gruntów w obszarach 

chronionych;
 – EN12 – opis wpływu działalności na bioróżnorodność obszarów chro-

nionych;
 – EN13 – siedliska chronione lub zrewitalizowane;
 – EN14 – strategie, obecne działania i plany zarządzania co do bioróżno-

rodności;
 – EN15 – liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze 

Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów;
5) Emisje, ścieki i odpady:

 – EN16 – łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych;
 – EN17 – inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych;
 – EN18 – inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 – EN19 – emisje substancji zubożających warstwę ozonową;
 – EN20 – emisje innych istotnych związków emitowanych do powietrza;
 – EN21 – całkowita objętość ścieków według jakości;
 – EN22 – całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu;
 – EN23 – łączna liczba i objętość istotnych wycieków;
 – EN24 – waga transportowanych odpadów niebezpiecznych dla środo-

wiska;
 – EN25 – znaczenie dla bioróżnorodności akwenów wodnych;

6) Produkty i usługi:
 – EN26 – inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu wytwarzanych pro-

duktów i świadczonych usług na środowisko;
 – EN27 – udział procentowy materiałów odzyskanych;

7) Zgodność z regulacjami:
 – EN28 – wartość pieniężna kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
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8) Transport:
 – EN29 – znaczący wpływ na środowisko naturalne wywierany przez 

transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta 
organizacja raportująca oraz środowiskowy wpływ wywierany przez 
transport pracowników;

Wskaźniki społeczne

Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju sprowadza się do wpływu 
organizacji na systemy społeczne, w których prowadzi swoją działalność. 
W zakresie praktyk dotyczących zatrudnienia i godnej pracy stosuje się 
następujące wskaźniki9:
1) Aspekt: zatrudnienie:

 – LA1 – łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia;
 – LA2 – wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych;
 – LA3 – świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym;

2) Aspekt: relacje pomiędzy zatrudnionymi pracownikami i kierownictwem:
 – LA4 – odsetek osób zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi;
 – LA5 – minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o zmianach ope-

racyjnych;
3) Aspekt: bezpieczeństwo i higiena pracy:

 – LA6 – odsetek liczby pracowników reprezentowanych w komisjach ds. 
BHP;

 – LA7 – wskaźnik urazów, chorób zawodowych, nieobecności w pracy;
 – LA8 – edukacja, doradztwo, programy prewencyjne, które zapewniają 

pomoc pracownikom w przypadku zaistnienia poważnych chorób;
 – LA9 – kwestie BHP, uwzględnione w umowach ze związkami zawo-

dowymi;
4) Aspekt: edukacja i szkolenia:

 – LA10 – średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na 
jednego pracownika według struktury zatrudnienia;

 – LA11 – programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia 
ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników;

9 Tamże, s. 33–34.
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 – LA12 – odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jako-
ści pracy;

5) Aspekt: różnorodność i równość szans:
 – LA13 – skład kadry pracowniczej w podziale według płci, wieku;
 – LA14 – podstawowe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn według stano-

wiska.
W zakresie respektowania praw człowieka rekomenduje się następujące 

grupy wskaźników wyników: procedury odnośnie zamówień i inwestycji, 
przeciwdziałanie dyskryminacji, swobodę zrzeszania się i prawo do sporów 
zbiorowych, aspekty dotyczące pracy dzieci, pracy przymusowej, praktyki 
w zakresie bezpieczeństwa, a także prawa ludności rdzennej. W zakresie wskaź-
ników odzwierciedlających wpływ na społeczeństwo wymienia się: społeczność 
lokalną, korupcję, udział w życiu publicznym, zasady wolnej konkurencji.

Wnioski

Podkreślić należy fakt, że coraz więcej polskich przedsiębiorstw sektora 
TSL wdraża zasady społecznej, ekonomicznej i środowiskowej odpowiedzial-
ności w prowadzonej działalności gospodarczej. Zarówno etyka, jak i odpowie-
dzialność społeczna, np. wspomaganie przez przedsiębiorstwa ochrony środo-
wiska naturalnego, realizacja celów społecznych, maksymalizowanie wartości 
dla różnych grup interesariuszy oraz minimalizowanie negatywnych skutków 
prowadzonej działalności biznesowej, zyskują na znaczeniu.

Współczesne przedsiębiorstwa to nie tylko jednostki gospodarcze nastawione 
na maksymalizowanie korzyści materialnych, ale również organizacje społeczne, 
dlatego tak ważną rolę odgrywa społeczna odpowiedzialność biznesu. Obecnie 
liczy się zarówno wiedza o mechanizmach ekonomicznych, wiedza techniczna, 
jak i znajomość etycznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej. 
Istotnym elementem nowoczesnego zarządzania podmiotami gospodarczymi 
jest społeczne raportowanie zgodnie z wytycznymi GRI, przyczyniające się do 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
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REPORTING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE LIGHT  
OF THE PRINCIPLES OF THE GLOBAL REPORTING INITIATIVE  
AS A MANIFESTION OD CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY  

AS AN EXAMPLE TSL SECTOR 

Summary

This article aims to explain the principles of the GRI reporting in terms of making 
sector entities TSL socially responsible activities. Presented above all guidelines in this 
area, especially kits of indicators (economic, social and environmental).

Keywords: corporate social responsibility, reporting, TSL sector
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gospodarczej i w stosunkach z zainteresowanymi stronami1. Do bardziej oczy-
wistych elementów związanych ze społeczną odpowiedzialnością zalicza się 
filantropię, ustalanie cen, stosunki pracownicze, ochronę zasobów naturalnych, 
jakość produktów oraz prowadzenie operacji w krajach o totalitarnych syste-
mach rządów. Ponadto menedżerowie muszą dokonywać decyzji związanych 
z rodzajami opakowań, możliwości wtórnego przerobu wyrobów, działania na 
rzecz ochrony środowiska. Wszystkie te postawy oraz związane z nimi decyzje 
wywierają wpływ na wszystkie obszary w przedsiębiorstwie2.

Logistyka jest integrującym elementem wszystkich działań niezbędnych do 
transportu produktów w całym łańcuchu dostaw. Dla typowego produktu łańcuch 
ten rozciąga się od źródła surowca poprzez system produkcji oraz dystrybucji aż 
do systemu logistyki odpadami. Działania logistyczne obejmują między innymi 
transport towarów, składowanie, zarządzanie zapasami, przetwarzanie infor-
macji3. Celem opracowania jest przedstawienie ecomappingu jako narzędzia 
stanowiącego podstawę do dalszych działań w przedsiębiorstwie w celu zmini-
malizowania skutków działalności na środowisko naturalne, które jest jednym  
z elementów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Z roku na rok w Polsce produkuje się coraz więcej odpadów, w tym dużą 
część stanowią odpady elektroniczne, które przy odpowiedniej wiedzy oraz dzia-
łaniu mogą podlegać recyklingowi. Zbieranie ich i recykling ma na względzie 
nie tylko aspekty zdrowotne, środowiskowe, ale przyczynia się do odzyskiwania 
cennych surowców zawartych w produktach. Ponadto działania proekologiczne 
są jednym z narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)4.

Istota społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategiczne podejście do CSR ma coraz większe znaczenie dla konku-
rencyjności przedsiębiorstw, ponieważ może ono przynieść korzyści w zakresie 

1 Komisja Europejska 2011, komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, rady, 
Europejskiego komitetu Ekonomiczno-Społecznego i komitetu regionów, odnowiona strate-
gia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela 
25.10.2011, str. 4.

2 S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, str. 98–100.
3 What is green Logistics?, http://www.greenlogistics.org/ (dostęp: 2.05.2013).
4 o społecznej odpowiedzialności biznesu, http://www.parp.gov.pl/index/index/1711 (dostęp: 

22.04.2013).



119Ecomapping jako narzędzie...

zarządzania ryzykiem czy też oszczędności kosztów, relacji z klientami, zarzą-
dzania zasobami ludzkimi i potencjału innowacyjnego. Podejście to wymaga 
zaangażowania nie tylko pracowników danego przedsiębiorstwa, lecz również 
obszaru poza nim. CSR może stymulować rozwój nowych rynków i sprzyjać 
tworzeniu nowych możliwości wzrostu gospodarczego. Zajmując się kwestiami 
odpowiedzialności społecznej, przedsiębiorstwa mogą budować długotermino-
we zaufanie pracowników, konsumentów i obywateli, tworząc podstawę pod 
zrównoważone modele biznesowe. Większe zaufanie z kolei przyczynia się do 
tworzenia otoczenia, w którym przedsiębiorstwa mogą podejmować inicjatywy 
innowacyjne i rozwijać się5.

Poprzez CSR przedsiębiorstwa w ramach swojej działalności integrują 
kwestie społeczne i środowiskowe oraz tworzą dobrowolne interakcje z intere-
sariuszami w takich obszarach, jak:
1. Innowacje i przedsiębiorczość (tworzenie zrównoważonych produktów 

i usług oraz wspieranie przedsiębiorczości).
2. Wzmacnianie umiejętności i kompetencji (uczenie się przez całe życie, 

zdolności do bycia zatrudnionym, równowaga między pracą a życiem 
prywatnym, transfer kompetencji i odpowiedzialnych restrukturyzacji).

3. Równe szanse i zróżnicowanie (rekrutacja i szkolenia niezależnie od wieku, 
płci, upośledzenia czy pochodzenia) innowacyjnych produktów i usług dla 
ww. rynku.

4. Zdrowie i bezpieczeństwo (stała poprawa i monitoring ww. obszaru w ra-
mach działalności operacyjnej).

5. Ochrona środowiska (poprzez eko-design, eko-wydajność, odnawialne 
i alternatywne źródła energii).

6. Ukierunkowanie CSR (dopasowanie polityki CSR firm do ich strategii 
i wartości, integracji CSR z innymi funkcjami biznesowymi, przełożenia 
CSR na cele i oceny zespołowe i indywidualne, szkolenia).

7. Proaktywne angażowanie interesariuszy.
8. Przywództwo i zarządzanie umożliwiające tworzenie strategii przyjaznych 

CSR.
9. Komunikacja i transparentność (w księgowości, raportowaniu, identyfikacji 

kryteriów efektywnościowych, monitorowania danych, używania różnych 

5 Komisja Europejska 2011…, str. 4–6.
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kanałów komunikacyjnych, ciągłego uczenia się i oceny ogólnego wpływu 
komunikacji i przejrzystości na biznes).

10. Kooperacja i alianse (zapewnienie maksymalizacji społecznego i ekono-
micznego wpływu).
Tak rozległy obszar działań CSR wynika z różnego jej definiowana  

i interpretowania6. 
Coraz więcej przedsiębiorstw z branży TSL podejmuje działania mające 

na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Budując 
model biznesowy, przedsiębiorstwa – w tym również operatorzy logistyczni – 
kładą nacisk na zrównoważony rozwój. Efektywność CSR zależy od nastawienia 
pracowników, dlatego firmy powinny również rozwijać świadomość ekologiczną 
pracowników, dostawców oraz klientów jako jeden z elementów integracji aspek-
tów w CSR. 

Proekologiczne zarządzanie

Zgodnie z ideą CRS przedsiębiorstwa coraz częściej kładą nacisk na stałą 
poprawę i monitoring działalności operacyjnej, łańcucha dostaw i w społeczno-
ściach oraz na ochronę środowiska. W warunkach globalnego łańcucha dostaw 
coraz więcej przedsiębiorstw wchodzi na ścieżkę prowadzącą do zarządzania 
środowiskowego. Ze strony konsumentów można zauważyć coraz większe zain-
teresowanie zdrowiem, bezpieczeństwem oraz warunkami pracy. Od roku 1993 
funkcjonuje system ekozarządzania oraz audytu Eco Management and Audit 
Scheme (EMAS). System ten traktowany jest jako instrument planu działań na 
rzecz zrównoważonej produkcji (w tym procesów logistycznych) i konsumpcji. 
Należy jednak zaznaczyć, że jest to dobrowolny instrument, ale posiadający atry-
buty efektywności oraz wiarygodności, dzięki czemu może nabierać znaczenia 
marketingowego i prestiżowego, wzmacniając konkurencyjność przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa nie muszą dokonywać wyboru pomiędzy efektywnością 
ekonomiczną a postawą proekologiczną. Zrównoważone, czyli proekologicz-
ne zarządzanie logistyką czy też procesami logistycznymi zachodzącymi  
 

6 Autorki jednakże nie będą dokładnie analizowały różnic pomiędzy poszczególnymi de-
finicjami, lecz polecają artykuł: A. Pyszka, Społeczne odpowiedzialne innowacje – koniecz-
ność czy moda, http://www.ptzp.org.pl/files/ konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p011.pdf (dostęp: 
3.05.2013), w którym opisane są różnice w interpretacji CSR.
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w przedsiębiorstwie produkcyjnym, pozwala zniwelować wiele problemów 
funkcjonowania przedsiębiorstw, takich jak rosnące koszty7:

 – energii,
 – surowców naturalnych,
 – składowania odpadów.

Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju wiąże się z koniecznością 
monitorowania zużycia energii oraz emisji substancji lotnych do atmosfery.

Spedytorzy wiedzą, że zrównoważone koncepcje logistyczne są uzasad-
nione z ekonomicznego punktu widzenia. W obliczu ciągle rosnących cen paliw 
i z uwagi na potrzeby klientów dążących do zrównoważonego rozwoju również 
podczas transportu ich dóbr, konieczna jest zmiana strategii. Ochrona klimatu 
i zmiana wartości w logistyce prowadzą powoli do sytuacji, w której, tak samo 
jak w przypadku wyrobów markowych, na dłuższą metę kupowane będą tylko 
usługi wytwarzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju8. Dlatego też 
inżynierowie dopracowują wszystkie krytyczne punkty szukając możliwości 
zaoszczędzenia paliwa. Zielona logistyka w aspekcie transportu, to transport 
chroniący zasoby naturalne, a w aspekcie techniki pojazdów – oszczędne ko-
rzystanie z energii.

Nie ma jednej skutecznej metody wdrażania systemu zarządzania środo-
wiskowego. Etapy postępowania zależą przede wszystkim od wielkości przed-
siębiorstwa, oferowanych produktów i usług, ale również od poziomu kultury 
zarządzania czy też wewnętrznych i zewnętrznych problemów. Jednym z ciekaw-
szych narzędzi wdrażania systemu zarządzania środowiskowego są ekomapy9.

Ecomapping jako narzędzie do dalszych proekologicznych działań

Ekomapy są prostymi narzędziami stworzonymi w celu pokazania w formie 
graficznej obszarów oraz procesów, które stanowią zagrożenie dla środowiska. 
Narzędzie to pomaga przedsiębiorstwom na wdrożenie systemu zarządzania 

7 P. Golińska, Proekologiczne zarządzanie łańcuchem dostaw – wyzwania dla informatycz-
nych systemów zarządzania, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2010, nr 12, str. 42 – 45.

8 Jednym z takich przykładów zarządzania środowiskowego jest firma Krone, o której au-
torki zaczerpnęły informacje ze strony internetowej przedsiębiorstwa: www.krone-trailer.com/
polski/firma/filozofia-i-zrownowazony-rozwoj/innowacje/zielona-logistyka/ (dostęp: 27.04.2013).

9 K. Wiśniewski, zielona logistyka, http://www.log24.pl/artykuly/zielona-logistyka,1927, 
(dostęp: 28.04.2013).
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środowiskowego ISO 14001. Opiera się na ukazaniu na mapie danego przedsię-
biorstwa działań istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska. Na mapie 
zostają zobrazowane miejsca, w których następuje oddziaływanie pomiędzy 
przedsiębiorstwem a jego otoczeniem.

Ekomapa generuje pytania, które prowadzą od identyfikacji nieuświado-
mionych problemów środowiskowych, ale przede wszystkim porządkują wiedzę 
o przedsiębiorstwie. Należy jednak wspomnieć, iż ekomapa nie może być ce-
lem w samym w sobie, lecz powinna być podstawą do szerszego zarządzania 
środowiskowego.

Wykorzystywane jest kilka szablonów ekomap, które poświęcone są po-
szczególnym obszarom oraz „punktom zapalanym” w przedsiębiorstwie. Dzięki 
poszczególnym mapom, które koncentrują się na lokalizacji, gospodarce wodno-
-ściekowej, glebie i składowaniu, emisjach do powietrza odorów, hałasu i pyłu, 
energii, gospodarce odpadami, ryzyku, uzyskuje się zestaw wielowarstwowej 
graficznej informacji, co pozwala na stworzenie odpowiedniego programu ochro-
ny środowiska. Na wejściu znajdują się surowce, materiały, energia, produkty 
pomocnicze i opakowania. Natomiast na wyjściu produkty, usługi, a także różne 
rodzaje emisji, np. odpady, ścieki. Schemat identyfikacji problemów, niezależnie 
od przedsiębiorstwa, jest ten sam. Mapy powinny obrazować rzeczywisty obraz 
przedsiębiorstwa, jego sytuację, zachowywać proporcje, a wszystkie elementy 
na niej powinny być rozpoznawalne10. Na mapach należy umieszczać jeden, 
dwa istotne obiekty, które pozwolą w prosty sposób zorientować się w układzie 
danego przedsiębiorstwa.

Na rysunku 1 pokazano przykład ekomapy, na której widać dwa rodzaje 
symboli:

 – kreskowanie – do oznaczania obszarów, w których występują niewielkie 
problemy (obszary, które powinno się monitorować, a problemy anali-
zować),

 – okrąg: problem (obszar, w którym konieczne jest przeprowadzenie dzia-
łań korygujących). Im bardziej poważny jest problem, tym grubszy po-
winien być okrąg.

10 Tamże.
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Rys. 1.  Ekomapa – lokalizacja zakładu wraz z poszczególnymi oddziałami w ujęciu 
ryzyka oraz gospodarki odpadami

Źródło:  EMaS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMaS w MŚP, html://bookshop.
europa.eu/.../emas-easy.../KH7406136PLC_002.pdf (dostęp: 26.04.2013).

Ekomapy składają się z 10 powiązanych ze sobą kroków:
Krok 1. Lokalizacja zakładu – należy sporządzić mapę zakładu w rzucie z góry 
z oznaczeniem parkingów, dróg dojazdowych, ulic oraz otoczenia.
Krok 2. Zasoby na wejściu i wyjściu – należy ustalić przepływ zasobów oraz 
ich charakterystykę. Ten krok pozwoli na zwrócenie większej uwagi podczas 
późniejszych prac na zagadnienia takie jak procesy magazynowania, bezpieczeń-
stwo i higiena pracy, zagrożenie życia.
Krok 3. Opinie pracowników – wszyscy pracownicy mają doświadczenie, pomy-
sły, dlatego też należy ich włączyć w realizację projektu.
Krok 4–9. Ekomapy zakładu – obserwacje i ocena postępowania pracowników 
oraz wyposażenia.
Krok 10. Organizacja, zarządzanie oraz informowanie.

Opracowywanie ekomap polega na dokładnej analizie poszczególnych 
procesów lub też innych czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie. 
Posługiwanie się prostymi symbolami czyni ekomapy czytelnymi dla wszystkich 
pracowników11.

11 K. Wiśniewski, zielona logistyka…
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Społeczna odpowiedzialność biznesu, w tym proekologiczne zarządza-
nie, wymaga ciągłego doskonalenia procesów biznesowych i logistycznych. 
Przydatnym, według autorek opracowania, i podstawowym narzędziem do 
dalszych analiz, jest przeprowadzenie ecomappingu w przedsiębiorstwie.

Podsumowanie

Ecomapping, choć przede wszystkim służy pracownikom – inżynierom 
środowiska, może być przydatnym narzędziem dla menedżerów czy logistyków. 
Pomaga nie tylko osiągnąć logiczny układ w kwestii zarządzania środowiskiem, 
lecz także uporządkować wiele kwestii związanych z odpadami, występującymi 
zagrożeniami dla pracowników, klientów, dostawców. Dzięki temu prostemu 
narzędziu można podjąć w przedsiębiorstwie  działania zmierzające do rozwią-
zania problemów w obszarach:
1. Gospodarki wodno-ściekowej – gdzie jest największe zużycie wody, w któ-

rych miejscach mogą wystąpić potencjalne awarie, w których miejscach 
występuje marnotrawstwo.

2. Gleby i składowania – gdzie magazynowane są np. zbiorniki ze zużytym 
olejem, czy gleba jest lub była skażona, czy pomieszczenia magazynowe 
mają betonowe podłogi, są wydzielone, wentylowane itd.

3. Emisji do powietrza odorów, hałasu i pyłu – jaka jest jakość powietrza.
4. Energii – czy są obszary, w których energia jest marnotrawiona, gdzie 

występują straty energii.
5. Gospodarki odpadami – jaki jest poziom recyklingu, czy umowy z dostaw-

cami obejmują odbiór, np. opakowań.
6. Ryzyka – czy wyjścia bezpieczeństwa są dostępne oraz łatwe do 

zidentyfikowania.
Przedstawienie wyników swojej działalności, w tym wyników środowisko-

wych, dodaje znacznej wartości organizacji, wzmacniając wizerunek przedsię-
biorstwa oraz pozycję na rynku.

Wiele przedsiębiorstw zaczęło promować inżynierię utylizacji, gospoda-
rowanie odpadami, czyli tzw. „zieloną logistykę”, widząc w tych działaniach 
możliwość budowy dobrych relacji z otoczeniem – klientami, dostawcami. 
To podejście wkroczyło również w przedsiębiorstwa typowo usługowe (spe-
dycja), gdyż oznacza ono niewysokie zużycie energii w magazynach czy też 
w transporcie, przyczyniając się nie tylko do ochrony środowiska, jako jednego 
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z elementów koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również do 
obniżenia kosztów własnych w przedsiębiorstwie. Ekomapa może okazać się 
bardzo przydatnym narzędziem w zarządzaniu proekologicznym.
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ECOMAPPING AS A TOOL  
USED IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

Intense competition, a clear division into segments, outsourcing policy will force 
the company to take up the fight for customers. The company shapes its market position 
through continuous improvement of services. The scope for innovative solutions in con-
junction with the marketing tools opens new horizons. The concept of Corporate Social 
Responsibility to have of great importance. The concept can be a chance to achieve 
a competitive advantage. Therefore, the authors provide a definition of CSR. In the next 
part of the paper describes the attitude of „green logistics” tools of ecomapping. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, logistics, ecomapping





ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 790 2013pROblEmY  TRANSpORTU  I  lOGISTYKI  NR  23

ILona PoLItoWICz*  
agnIESzka WaLa**

TECHNOLOGIE SATELITARNE W KSZTAŁTOWANIU 
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W TRANSPORCIE

W artykule wskazano możliwości zastosowania technologii satelitarnych w trans-
porcie w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu, wskazując wybrane przy-
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Wprowadzenie

Technologie satelitarne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności 
w transporcie należy rozpatrywać w szerszym kontekście – członkostwa Polski 
w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz europejskiej polityki kosmicznej,  
opracowywanej i wdrażanej wspólnie przez Unię Europejską i Europejską Agencję 
Kosmiczną. Celem artykułu jest przedstawienie obszarów zastosowania technologii 
satelitarnych w transporcie w kontekście realizowania koncepcji społecznej odpo-
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wiedzialności biznesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu, według Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jest traktowana jako odpowiedź 
przedsiębiorców na wyzwania zrównoważonego rozwoju1. Poprzez Społeczną 
Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social responsibility – CSR) definiowana 
jest koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie integrują społeczne 
i środowiskowe aspekty w ramach swojej działalności biznesowej oraz w ramach 
stosunków z interesariuszami (Komisja Europejska)2. Społeczną odpowiedzialność 
biznesu należy rozpatrywać jako zobowiązanie organizacji do przyczyniania 
się do zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, głównie poprzez 
przyjmowanie i wywiązywanie się z zobowiązań natury społecznej i ekologicznej, 
budowanych na wartościach osadzonych w obowiązujących normach prawnych, ale 
wychodzących poza określone tymi normami minimum. Zobowiązania przedsię-
biorców w tym obszarze (CSR) wywodzone są z norm prawnych (konstytucyjnych 
i ustawowych oraz prawa międzynarodowego)3. Nasz kraj powinien wypracować 
szerokie metody komunikacji w zakresie informacji o produkcie technologii sateli-
tarnej, jego zastosowania oraz korzyści w kształtowaniu społecznej odpowiedzial-
ności. Strategiczny dokument w tym zakresie, Wizja zrównoważonego rozwoju dla 
polskiego biznesu 2050, potwierdza i wyraża świadomość reprezentantów polskich 
firm, iż w dążeniu do osiągnięcia długoterminowego i stabilnego rozwoju konieczna 
jest równowaga w otoczeniu społeczno-gospodarczym4. Raport ten potwierdza, że 
jednym z najważniejszych wymienionych w Wizji wyzwań dla polskiego biznesu 
jest zrównoważony system transportowy.

Sektor technologii satelitarnych

Stworzona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w najbliższym otoczeniu 
Ziemi infrastruktura satelitarna na potrzeby telekomunikacji, nawigacji oraz 
obserwacji Ziemi umożliwiła, obok rozwoju przemysłu produkującego hardware 

1 T. Gasiński, G. Piskalski, zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przed-
siębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, www.mg.gov.pl, s. 12 (dostęp: 14.03.2012).

2 Tamże, s.12.
3 M. Bernatt, Społeczna odpowiedzialność Biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodo-

wy, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 30.

4 Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, http://www.mg.gov.pl/files/
upload/ 8383/ MG_WIZJA.pdf (dostęp: 29.05.2013).
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technologii kosmicznych, powstanie nowego sektora usług przemysłu. Ilustruje 
to poniższy diagram przedstawiający obrazowo strukturę sektora kosmicznego. 
Ten wschodzący nowy przemysł – nowoczesnych usług satelitarnych – staje się 
obecnie siłą napędową innowacyjnych rozwiązań w wielu sektorach gospodarki 
(komunikacja, transport, środowisko, rolnictwo, bezpieczeństwo, administra-
cja). Jednocześnie sektory te tworzą rynek potrzeb na tak wyspecjalizowane 
usługi. Innowacyjne aplikacje satelitarne stają się silnym motorem transformacji 
nowych metod komunikacji oraz kreatorem nowych systemów informowania 
i monitorowania .

Polska od 30 lat kształci własny sektor kosmiczny w technologiach informa-
cyjnych, telekomunikacji i elektronice łańcucha produkcji i usług satelitarnych, 
począwszy od wytwarzania podzespołów, platform satelitarnych, poprzez 
segment naziemny (stacje odbioru danych, odbiorniki sygnałów satelitarnych, 
itp.), aż do segmentu obejmującego usługi z wykorzystaniem technologii sa-
telitarnych. Potencjał naukowo-technologiczny polskiego sektora kosmicznego 
potwierdzają również wyniki współpracy z ESA w ramach Porozumienia PECS 
(Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym), podpisanego w 2007 
roku na okres 5 lat. W trzech przeprowadzonych dotychczas konkursach na 
projekty PECS zgłoszono ponad 135 wniosków. Obecnie realizowane projekty 
dotyczą m.in. obserwacji, nawigacji i łączności satelitarnej oraz transferu tech-
nologii, w szczególności dla sektora bezpiecznego transportu, ekotransportu, 
prognoz meteorologicznych dla transportu i satelitarnego monitoringu w trans-
porcie. Wykonawcy to między innymi: Centrum Badań Kosmicznych PAN, 
Geosystems Sp. z o.o., Instytut Geodezji i Kartografii, Politechnika Wrocławska, 
Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Lotnictwa, Astri Sp. z o.o., Politechnika 
Warszawska. Stosowane technologie umożliwiają praktyczne zastosowanie 
wiedzy i doświadczenia w tworzeniu nowych lub znacząco ulepszonych dóbr 
w poczuciu odpowiedzialności za procesy ekosystemowe. Wynalazki dają 
możliwość otrzymania zintegrowanych danych stosownych informacji w postaci 
map satelitarnych dla usług transportowych właściwych dla rozwoju zrówno-
ważonego. Z punktu widzenia zrównoważonych relacji, w realizacji zamówień 
bardzo ważne jest uwzględnianie ekoinnowacyjności w kreowaniu sprzyjającego 
środowisku łańcucha dostaw, gdzie technologie satelitarne i innowacyjne rozwią-
zania mają szczególne zastosowanie. W kontekście wykorzystania technologii 
ICT (technologie informatyczne i informacyjne) ciekawą koncepcją jest tzw. 
mądra logistyka (smart logistics). Koncepcja SMART to zbiór zasad i prze-
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wodnik dotyczący rozwoju rozwiązań technologii ICT oraz narzędzia w postaci 
norm ukierunkowanych na przechodzenie do gospodarki niskowęglowej5. Do 
zwiększenia wydajności logistyki służy oprogramowanie i sprzęt komputerowy 
dla monitoringu, optymalizacji oraz zarządzania procesami umożliwiającymi 
redukowanie do minimum koniecznego magazynowania surowców, zużycia 
paliwa, drogi transportowania i częstotliwości pustych lub częściowo załadowa-
nych przejazdów6.

 

Rys. 1.  Rozwój innowacji dla środowiska
Źródło:  opracowanie własne.

Potrzeby technologiczne i potencjał drzemiący w nowoczesnych techno-
logiach wpływają na siebie wzajemnie, stymulując rozwój coraz to nowszych 
technologii i innowacyjnych rozwiązań komunikatorów. Patrząc na potrzeby 
konsumenta, nie sposób nie zauważyć takich czynników, jak wzrost wymagań 
sektora edukacji w dziedzinie technologii satelitarnych monitorujących działania 
w społecznej odpowiedzialności biznesu, dyktowanych coraz częściej zmianą 

5 L. Woźniak, B. Ziółkowski, A. Warmińska, S. Dziedzic, Podręcznik ekoinnowacji. 
Diagnoza trendów i dobre praktyki, www.mg.gov.pl/files/upload/8381/EKOINNO.pdf, s. 17.

6 Tamże, s. 17.
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stylu życia czy preferencji konsumpcyjnych. Wyrazem wzrostu znaczenia 
społecznej odpowiedzialności, nie tylko przedsiębiorców, jest ustanowiona 
w 2010 roku przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO), norma 
ISO 26000, która porządkuje wiedzę na temat CSR. ISO 26000 nie ma formy 
certyfikacji7. Relacje z interesariuszami firm w obszarze promowania m.in. od-
powiedzialności społecznej w łańcuchu wartości, opisują wytyczne normy ISO 
26000 i zasady ONZ Global Compact8, połączone podstawowym przekonaniem, 
że organizacje powinny zachowywać się w sposób społecznie odpowiedzial-
ny9. Także Marketing 3.010 zmierza ku działaniom biznesu zorientowanym na 
dotarcie do klientów wysoce świadomych, znających i stosujących zdobycze 
technologiczne, wymagających holistycznego i wielowymiarowego podejścia, 
pozwalającego z jednej strony dostarczać im oczekiwanych wartości, a zarazem 
budować w nich partnerów organizacji, co zmienia obecne podejście do formu-
łowania koncepcji biznesu. Nowe podejście w kreowaniu i zarządzaniu markami 
ma czynić je inicjatorami zmian m.in. społeczno-kulturowych, wpływających 
na ochronę środowiska. Marki przyszłości to, według Kotlera, marki odpo-
wiedzialne społecznie. W przemyśle technologii satelitarnych najważniejszym 
źródłem informacji dla zapotrzebowania na nowe rozwiązania są sami odbiorcy. 
Wywiady z użytkownikiem uwidaczniają potrzeby rozwoju wynikające bardzo 
często z ograniczeń produkcyjnych i braków technologicznych. Przykładem 
rozwoju nowych technologii mogą być projekty realizowane w ramach eko-
systemów innowacji szeroko poparte kampaniami społecznymi (np. Nokia i jej 
zaangażowanie w nieodpłatnie przekazanie kanału informacyjnego nokia.mobi 
na rzecz kampanii WWF pod nazwą Stop Climate Change)11.

7 www.parp.gov.pl, Polsko-Szwajcarski Program Współpracy (dostęp: 27.05.2013).
8 Rozpoczęty w 2000 r. ONZ Global Compact jest zarówno polityką platformy, jak i prak-

tycznych ram dla firm, które są zobowiązane do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych 
praktyk biznesowych. Na podst.: Caring for Climate: the Business Leadership platform, a call 
a for business liders, www.globalcompact.org (dostęp: 29.05.2013).

9 Un global Compact and International Standard ISo 26000 guidance on Social 
responsibility, An Introduction to Linkages between UN Global Compact Principles and ISO 
26000 Core Subjects, UN Global Compact Office, New York, November 2010, s. 3.

10 Marketing 1.0 oznacza działania, które skupiają się na produkcie, Marketing 2.0 oznacza 
koncentrację na kliencie jako takim, a Marketing 3.0 – jako kolejny etap – oznacza holistyczne 
(całościowe) podejście do klienta, jako wielowymiarowego, wyznającego wartości człowieka, 
który może się stać partnerem.

11 L. Woźniak, B. Ziółkowski, A. Warmińska, S. Dziedzic, Podręcznik ekoinnowacji..., s.17.
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Od inwencji do innowacji dla nowoczesnych technologii

Badania światowe wskazują, iż obecnie innowacje są jedynym źródłem 
trwałego wzrostu gospodarczego, co sprawia, iż stają się podstawą strategii kon-
kurencyjnych przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. OECD wskazuje, iż 
2/3 wzrostu krajów rozwiniętych należy łączyć z wprowadzaniem na ich rynki 
innowacji w zakresie technologii satelitarnych.

Dominacja cenowa, tak skutecznie prowadzona przez rynki azjatyckie 
sprawia, iż pozostałe kraje mogą konkurować na rynkach międzynarodowych 
wyłącznie innowacjami, czyli nowymi rozwiązaniami i technologiami w budo-
waniu ekoproduktów i usług w obrębie działań dla zrównoważonego rozwoju. 
W rankingu Innovation Union Scorebord Polska zajmuje obecnie miejsce w gru-
pie umiarkowanych innowatorów. Strategia Innowacyjności i Efektywności 
Gospodarki Polski zakłada wprowadzenie Polski do 2020 roku. do grupy krajów 
„doganiających” liderów12.

Rys. 2.  Proces zarządzania spaceproduktu dla ekosystemu
Źródło:  opracowanie własne.

W ten sposób przedsiębiorstwa są w stanie zrealizować swoje strategiczne 
cele i skutecznie konkurować na rynku. Niestety rzadkością jest, aby wyniki 
oraz odkrycia naukowe były wprost implementowane lub od razu używane 
w gospodarce. Techniki satelitarne nie są tu wyjątkiem.

12 Przejście z miejsca 22 na 15, Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, 
Ministerstwo Gospodarki.
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Implementacja innowacyjnych rozwiązań 

Innowacyjne rozwiązania mogą przyczyniać się do sprostania globalnym 
wyzwaniom w obszarze zmian klimatycznych, bezpieczeństwa, starzenia się 
społeczeństw czy leczenia nowych chorób. Innowacje mogą być implementowane 
w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego, nawet w tych postrzeganych 
jako tradycyjne i nieinnowacyjne, jak np. transport. Zatem rola, zastosowanie, 
dostęp w obszarze dysponowania nowymi technologiami ma wpływ na możli-
wości monitorowania zagrożeń dla funkcjonowania zróżnicowanych systemów 
organizacji, funkcjonowania człowieka i środowiska naturalnego, co zarówno 
w kontekście kształtowania, jak i realizacji założeń CSR, ma istotne znaczenie. 
Kanadyjski Bobmardier z siedzibą w Montrealu, jeden ze światowych producen-
tów pociągów i samolotów, od handlowych po biznesowe, w swojej koncepcji 
biznesu koncentruje się na rozwijaniu zdolności łączenia ludzi poprzez bezpiecz-
ne i ekologicznie odpowiedzialne środki transportu. Konsekwentnie inwestuje 
w badania i rozwój, wdrażanie innowacyjnych narzędzi rozwoju produktów. 
Przedsiębiorstwo to dysponuje bardzo kompleksową strategią CSR, której misja 
uwzględnia zaspokajanie potrzeb mobilności z poszanowaniem planety i ludzi. 
Trzonem strategii korporacyjnej Bombardiera są działania zgodne z ideą CSR.  
W 2009 roku zidentyfikowano sześć filarów, w obszarze których przedsiębior-
stwo ma największą odpowiedzialność i możliwości osiągnięcia postępów. Filary 
te są zgrupowane w trzech kluczowych obszarach:
1. Realizacja innowacji – filar produkty i usługi – w odniesieniu do zaanga-

żowania w najwyższej klasy standardy w zaspokajaniu potrzeb transpor-
towych z zapewnieniem bezpieczeństwa i tworzenia wysokich standardów 
odpowiedzialności za środowisko naturalne.

2. Odpowiedzialne zarządzanie – filar zarządzanie – osadzony w silnym 
zapewnieniu ładu korporacyjnego i etycznego postępowania wyrażonych 
w obietnicy firmy, podstawowych wartościach oraz firmowym Kodeksie 
Etyki i Postępowania Zawodowego; filar zatrudnienie – doceniający rolę 
i znaczenie pracowników w rozwoju przedsiębiorstwa i wyrażający sposób 
ich traktowania; filar operacje – to koncepcja wykonywania pracy w sposób 
maksymalizujący bezpieczeństwo i efektywność ekologiczną w miejscach 
pracy Bombardiera i jego produktów; filar łańcuch wartości – stanowi 
zobowiązanie do ścisłej współpracy z dostawcami na całym świecie w celu 
zapewnienia skuteczności i trwałości łańcucha dostaw.
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3. Wsparcie dla społeczności – filar odpowiedzialne społeczeństwo – to zobo-
wiązanie wnoszenia pozytywnego wkładu w społecznościach, w których 
obszarze firma prowadzi interesy13. Dla przykładu technologia Bombardier 
Primove, jako system transportu dla miast przenoszący je w odpowiedzial-
ną przyszłość, dostarcza produkty w postaci wszelkich rodzajów elektrycz-
nych pojazdów kolejowych i drogowych, w tym tramwajów, autobusów, 
samochodów i ciężarówek bez korzystania z wszelkich napowietrznych 
przewodów. To eliminuje tradycyjne ograniczenia, kable, przewody, wtyki 
i sprawia, że transport w miastach może być bardziej elastyczny, wygodny 
i bezpieczniejszy, a miasta ciche, czyste i ładniejsze. Technologia Primove 
jest testowana i będzie stosowana w różnych miejscach w Europie, między 
innymi w Augsburgu, Berlinie, Braunschweigu i Mannheim w Niemczech 
oraz Brugii i Lommel w Belgii14.
Parsons z Pasadeny w USA, od blisko 70 lat dostarcza procesy i technologie 

na rzecz lepszego świata. To lider na różnych rynkach, koncentrujący się na 
transporcie, infrastrukturze ekologicznej, obronie bezpieczeństwa i zasobów. 
Zasadniczym składnikiem wizji korporacyjnej Parsons w zakresie odpowie-
dzialności społecznej, zrównoważonego rozwoju jest praktyka opracowywania 
i wdrażania metod i zachowania, które równoważą zużycie zasobów i wpływu 
tego zużycia na środowisko – w sposób ekonomiczny i poprawiający jakość 
życia. Parsons wypełnia odpowiedzialność korporacyjną stosując ją w sześciu 
podstawowych wartościach: bezpieczeństwo, jakość, uczciwość, różnorodność, 
innowacje i zrównoważony rozwój. Każda wartość przenika cztery obszary 
odpowiedzialności: środowisko, rynek, miejsce pracy, społeczność15. 

Technologie satelitarne i cyfrowe są obecnie usługami strategicznymi 
posiadającymi wysoką wartość ekonomiczną i społeczną. Do przykładów inno-
wacji, które swe źródło zawdzięczają przygotowaniom do misji kosmicznych, są 
m.in. takie wynalazki, jak:

 – w obszarze medycyny: dializator krwi, tomograf komputerowy, teleme-
dycyna, nowe metody produkcji leków,

13 our aproach to CSr, www.bombardier.com (dostęp: 29.05.2013). 
14 Tamże, s. 8.
15 Planet, People, Progress, Corporate Social responsibility report, Parsons, Pasadena 2013, 

s. 4–6.
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 – w obszarze bezpieczeństwa: nowe materiały izolacyjne, np. polimer 
(m.in. w kombinezonach strażackich), innowacyjne produkty umoż-
liwiające oczyszczanie wody (dializator), czujniki gazów trujących 
(w tym dymu, chemikaliów i zanieczyszczeń), łączność w trakcie klęsk 
żywiołowych, meteorologia,

 – w obszarze rolnictwa: monitorowanie jakości ziem, dokładne szacowa-
nie plonów, precyzyjne określanie potrzeb nawozowych,

 – w obszarze techniki i przemysłu: narzędzia zasilane akumulatorami (na-
rzędzia bezprzewodowe, odkurzacze), opony zimowe, materiały kom-
pozytowe zwiększające wytrzymałość klocków hamulcowych, ostrza 
z twardą, węglową warstwą, folia metalizowana, łożyska bezsmarowe, 
telekomunikacja, łączność satelitarna, telewizja cyfrowa, telewizja in-
ternetowa, GPS, Galileo, nawigacja samochodowa, media, zdjęcia cy-
frowe, narzędzia do cyfrowej obróbki fotografii.

Głównymi filarami tej polityki są budowa i eksploatacja systemów GMES 
i Galileo oraz rozwój zdolności w czterech obszarach priorytetowych: badaniu 
zmian klimatu, innowacyjności i realizacji Strategii Europa 2020, bezpieczeń-
stwo i eksploracja przestrzeni kosmicznej.

GPS – global Positioning System, jest tłumaczony jako Globalny System 
Pozycyjny, Globalny System Lokalizacyjny lub Globalny System Pozycjonowania. 
Pierwsze tłumaczenie najlepiej wyjaśnia podstawową funkcję systemu, którą jest 
zapewnianie możliwości wyznaczania położenia obiektów (nazywane niekiedy 
pozycjonowaniem) na całej powierzchni Ziemi i w jej bliskim otoczeniu. System 
GPS został stworzony dla celów wojskowych, posiada dużą odporność nadawa-
nego z satelitów sygnału na zagłuszenie i celowe zniekształcenia. Użytkownik 
tego systemu korzysta z odbiornika emitowanych przez satelity sygnałów; na ich 
podstawie wyznaczane są: pozycja, prędkość i aktualny czas. W celu wyzna-
czenia trzech współrzędnych położenia obiektu (np. wysokości nad poziomem 
morza, długości i szerokości geograficznej) potrzebne są sygnały z czterech sate-
litów. Do wyznaczenia dwu współrzędnych położenia obiektu (np. tylko długości 
i szerokości geograficznej na powierzchni Ziemi) potrzebne są sygnały z trzech 
satelitów. Dodatkowo w obu tych przypadkach, wyznaczany jest aktualny czas. 
Kolejny system to GLONASS to skrót od global navigation Satellite System. 
Jest to rosyjski system nawigacji, odpowiednik amerykańskiego GPS. Służy do 
określania pozycji obserwatora za pomocą specjalnego odbiornika. Podstawą 
do określenia pozycji jest, podobnie jak w przypadku GPS, pomiar odległości 



136 Ilona Politowicz, agnieszka Wala

pomiędzy człowiekiem a znajdującym się na orbicie satelitą, którego pozycja 
jest znana.

W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku, za sprawą francuskiego Centrum 
Badań Kosmicznych, powołano do życia projekt systemu Galileo. Miała to być 
odpowiedź Europy na jedyny działający w tamtym okresie ogólnodostępny 
system nawigacji GPS. Francja, jako jeden z nielicznych krajów w Europie, 
miała centrum lotów kosmicznych (na terenie Gujany Francuskiej w Ameryce 
Południowej), własny kosmodrom i produkowała też rakiety Ariane czy samoloty 
typu Concorde i Mirage, nic więc dziwnego, że ten kraj jako pierwszy zauważył 
potrzebę skonstruowania europejskiego systemu nawigacji.

Włoski region Lombardii stosuje zaawansowany system monitorowania 
ponadnarodowego transportu odpadów niebezpiecznych. Jednym z głównych 
problemów dla Lombardii i innych regionów jest uniknięcie nielegalnego 
transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów przemysłowych. Region, 
w ramach rozwiązania satelitarnego, w 2007 roku stworzył System Informacji 
dla Ponadnarodowego Transportu Odpadów (S.I.T.T. – Sistema Informativo 
transporti transfrontalieri di rifiuti). S.I.T.T. pozwala na pełną dematerializację 
rejestrów administracyjnych spółki zarządzania odpadami (w tym trasy, masy 
ładunków, daty wylotu i przylotu). System jest oparty na GPS Lombardia, re-
gionalnej sieci stałej satelitarnej nawigacji, jako sygnał stacji dla podmiotów pu-
blicznych i prywatnych, który poprawia dokładność podstawowych parametrów 
sygnału GPS. System jest obecnie w fazie przedoperacyjnej: od 2008 roku 200 
pojazdów, w tym samochodów ciężarowych i przyczep, jest monitorowanych na 
co dzień, większość z nich podróżuje z Włoch do Niemiec, Europy Wschodniej 
i Holandii, Austrii i Szwajcarii16. 

Obserwacja satelitarna jest niczym innym jak metodą zdalnego zbierania 
informacji, która zastępuje lub uzupełnia obserwacje naziemne. Obserwacje na-
ziemne, lotnicze oraz satelitarne są dla siebie uzupełniające ze względu na swoją 
specyfikę. Metody lotnicze są na przykład nieprzydatne, jeżeli chodzi o mo-
nitorowanie większego terenu. Podczas gdy amerykański satelita Landsat jest 
w stanie zobrazować pas terenu o szerokości 185 kilometrów, zdjęcie wykonane 
z pułapu lotniczego może objąć swoim zasięgiem pas szerokości maksymalnie 
kilkunastu kilometrów. Ważnym przykładem są mapy satelitarne, gdzie wykonu-

16 Satellites going Local – 30 regions, Cites and SME’s Share good Practice, Eurisy, Paris 
2012, s. 40.
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je się zobrazowania w małej rozdzielczości przestrzennej dla sektora transportu, 
a użytkownicy mają dostęp do, aktualizowanej co kilkanaście minut, świeżej 
informacji. Rodzaje danych, które uzyskujemy dzięki satelitom, są różne: obrazy 
optyczne, radarowe, trójwymiarowe modele terenu. Z ich analizy pozyskuje się 
szczegółowe informacje, takie jak: ocena susz w skali kraju, ocena wieloletniej 
dynamiki rozwoju aglomeracji miejskich, nasilenia ruchu, zarządzania prze-
strzenią. Aplikacje satelitarne i ich zastosowania stają się coraz ważniejsze dla 
zrównoważonego zarządzania miastami. Pojawiają się coraz bardziej dostępne 
i użyteczne narzędzia do optymalizacji zarządzania wewnętrznego i zapewnie-
nia sprawnego systemu informacji umożliwiających łatwo zaplanować podróże 
i zmiany wśród różnych form transportu pasażerów. Ich stosowanie jest niezbęd-
ne także w obszarze potrzeb pasażerów z ograniczoną możliwością poruszania 
się i szczególnych potrzeb zmniejszania negatywnego wpływu ruchu/transportu 
miejskiego na zdrowie i środowisko17. Przykładem społecznej odpowiedzialności 
za środowisko i przestrzeń miejską z zastosowaniem omawianych technologii 
jest sieć wypożyczalni samochodów elektrycznych w Paryżu, wykorzystująca 
aplikacje innowacyjnej nawigacji satelitarnej. Rozwiązanie to jest stosowane 
od grudnia 2011 roku. Samochody można uruchomić autonomicznie na około  
250 km. Aplikacja nawigacji satelitarnej umożliwia abonentom usługi zna-
lezienie najbliższego dostępnego auta na stronie internetowej lub za pomocą 
smartfonów, dzięki darmowej aplikacji na iPhone. Każdy samochód jest 
wyposażony w GPS, umożliwiający planowanie trasy, znalezienie lokalizacji 
stacji ładowania i rezerwację miejsc parkingowych. GPS jest niezbędnym 
narzędziem dla operatorów usług np. by w nagłych wypadkach zlokalizować 
użytkowników. W dłuższej perspektywie rozszerzenie usługi ma prowadzić do 
osiągnięcia szacowanego rocznego spadku CO2 o prawie 300 000 t18. Ekologizm 
oznaczający zainteresowanie światowym ekosystemem zyskał światową rangę 
wraz z przełomową konferencją ONZ pod nazwa „Szczyt Ziemi”, poświęconą 
środowisku naturalnemu w 1992 roku w Rio de Janeiro. Wypracowano wów-
czas zbiór zasad zrównoważonego rozwoju, znany jako „Deklarację z Rio”, 
wraz z programem działań z zaleceniami i wytycznymi19. Uznano, że kwestie 

17 G.M. Fiore, S. Reetz, S. De Mey, how do Satellite Services Contribute to the Establishment 
of a Sustainable Model of Urban Mobility in Europe?, Eurisy, Paris 2012.

18 Satellites going Local…, s. 38.
19 Program Narodów Zjednoczonych, www.undp.org.pl (dostęp: 10.03.2012).
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środowiskowe są dostrzegane i akceptowane w Europie przez opinię publiczną, 
choć w różnym stopniu, co wynika z dążenia społeczeństwa europejskiego do 
poprawy jakości życia20. Współczesne podejście do mobilności w mieście wiąże 
się z pojęciem optymalizacji zastosowania różnorodnych środków transportu 
i kreowaniem współmodalności pomiędzy różnymi rodzajami transportu 
zbiorowego (pociąg, tramwaj, metro, autobus, taksówka) oraz poszczególnymi 
rodzajami transportu indywidualnego (samochód, motocykl, rower, chodzenie 
pieszo). To także ujęcie realizacji wspólnych celów w zakresie dobrobytu gospo-
darczego, zarządzania popytem na transport, pożądanej jakości życia i ochrony 
środowiska21. W dokumencie transport for London. Smarter Working guide 
podniesione są znacząco kwestie istotności postępu technologicznego i komuni-
kacji oraz inteligentnych systemów transportowych i ich rola także w redukowaniu 
stopnia zanieczyszczenia środowiska miasta. Planowane dla miasta rozwiązania 
dotyczą sieci, która oferuje jakościowo lepszą podróż, skraca jej czas, zapewnia 
niezawodność, mniej wypadków, ograniczenie zatłoczenia i mniejszy negatyw-
ny wpływ na środowisko. Skuteczny i efektywny transport stanowi integralną 
część wspierania ożywienia gospodarczego, rozwijania mobilności społecznej, 
walki ze zmianami klimatycznymi i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza22. 
Współcześnie wszystkie podmioty i instytucje powinny zawierać w swoich pro-
gramach komunikacyjnych kwestie środowiskowe. Mapy satelitarne dają spójny 
obraz zabudowy, a nawet mogą pomóc w monitorowaniu jakości i ilości wody na 
terenach zurbanizowanych. Dzięki pracy satelitów będzie można poprawić i zapla-
nować budowę w sposób bardziej oszczędny i mniej czasochłonny, unikając przy 
tym nieścisłości zdjęć robionych z powierzchni ziemi lub z pokładów samolotów. 
Pozwalają także na obserwację wody kanalizacyjnej, umożliwiając nawet wczesne 
wykrywanie wycieków pod powierzchniami nieprzenikliwymi dla wody (drogami 
asfaltowymi, parkingami) i usuwanie awarii, zanim skutki staną się znaczące. 
Interesująca jest również możliwość wykrywania przez nie nadmiernych ilości 
różnych zanieczyszczeń przenikających np. do rzek. Mapa satelitarna rejonów 
Waszyngton–Baltimore w celu zmierzenia, ile procent powierzchni jest pokryte 

20 B. Jacennik, Perspektywy marketingu społecznego w Polsce, www.psychologia.edu.pl (do-
stęp: 10.03.2012).

21 Zielona Księga, W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Bruksela 2007, s. 4.
22 transport for London. Smarter Working guide, Mayor of London, Norman Baker, 

Parliamentary Under Secretary of State for Transport, www.tfl.gov.uk/assets/.../smarter-working-
guide, s.3 (dostęp: 20.05.2013).
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warstwami nieprzepuszczalnymi, głównie asfaltowymi, pokazała wynik około 
30%, z czego wynika, że zanieczyszczenia spowodowane wysychaniem gleby 
mogą być problemem. Miasto Waszyngton wraz z okolicami jest pokryte w 25% 
nieprzepuszczalną warstwą. Tereny między Waszyngtonem a Baltimore są mniej 
zurbanizowane. Mierzony parametr przyjmuje tam wartość około 10%. Do 10% 
człowiek przy pomocy własnych zmysłów smaku i węchu jest w stanie określić, 
czy woda jest zdatna do spożycia, powyżej nie ma takiej możliwości.

Bardzo ważną technologią stworzoną na potrzeby kosmosu jest łączność 
satelitarna, szczególnie w przypadku usług nadawczych, takich jak telewizja, 
radio, transmisja danych, kiedy odbiorcami są liczne i rozmieszczone w róż-
nych miejscach grupy użytkowników. Istotny jest zasięg sygnału wysyłanego 
przez satelity na orbicie. Dociera on bezpośrednio na duże obszary, nawet na 
całe kontynenty. Dzięki łączności satelitarnej możliwe jest dostarczenie infor-
macji niezależnie od ilości użytkowników. Niezależnie od tego, czy transmisja 
przeprowadzana jest w obrębie kilku czy kilku tysięcy kilometrów, jej koszt 
się nie zmienia. Rodzaj ukształtowania terenu nie jest dla sygnału satelitarnego 
przeszkodą, dzięki temu może on dotrzeć wszędzie – od terenów górzystych do 
podmokłych. Nie ma konieczności inwestowania w budowę nowej infrastruk-
tury kablowej, wystarczy tylko krótki czas na instalację sprzętu i uruchomienie 
łączności. Dla łączności satelitarnej stosuje się zasadniczo trzy rodzaje orbit: 
orbitę geostacjonarną (GEO), średnią (MEO) i niską (LEO). Ze względu na swoje 
szczególne właściwości, orbita geostacjonarna ma dla komunikacji w transporcie 
zdecydowanie najistotniejsze znaczenie. Aktualnie transport czerpie informacje 
zarówno z systemów satelitarnych budowanych specjalnie na potrzeby np.: 
wojska (DSCS, Milstar, WGS, GBS w USA, Skynet w Wielkiej Brytanii, włoski 
Sicral), jak również z satelitów cywilnych wyposażonych w transpondery na po-
trzeby militarne (np. francuski Syracuse, hiszpański Hispasat) oraz z systemów 
komercyjnych (Inmarsat, Intelsat, Eutelsat i in.).

Jeżeli chodzi o samoloty nowej generacji, nawigacja satelitarna znajduje tu 
szereg różnych zastosowań, takich jak: 

 – nawigowanie statkiem powietrznym w przestrzeniach kontrolowanych, 
niekontrolowanych i strefach wydzielonych,

 – wykonywanie rozpoznania terenu i poszukiwanie obiektów,
 – naprowadzanie na cele nawodne przez nawigatora naprowadzania będą-

cego na okręcie z wykorzystaniem stacji radiolokacyjnej,
 – podejście do lądowania i lądowanie na wybranym lotnisku,
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 – nawigowanie na lotniskach, 
 – podejście do wież wiertniczych na morzu i lądowanie na platformie śmi-

głowców bojowych, śmigłowców transportowych itp.
 – nawigacja lotnictwa Straży Granicznej, nawigacja lotnictwa Policji. 

Satelitarny system do sporządzania map obecnie wykorzystywany w pla-
nowaniu rozwoju urbanizacyjnego pozwala na lepsze zagospodarowanie prze-
strzenne w miastach i ich okolicach, a także może uchronić glebę od odwodnienia.

Wnioski

Rezultaty postępu technologicznego pozwalają dzięki innowacjom, także 
technologiom satelitarnym, kreować nowe koncepcje prowadzenia biznesu oraz 
tworzyć i utrzymywać przewagi konkurencyjne wielu organizacjom i gospodar-
kom. Mobilność osiągana i zapewniana zróżnicowanymi formami transportu 
z zastosowaniem nowoczesnych, inteligentnych technologii ma sprzyjać nie tylko 
szybszemu łączeniu się ludzi, zapewnianiu dostępu do miejsc czy zasobów, ale ma 
być procesem bezpiecznym dla jego użytkowników, kreatorów oraz środowiska 
naturalnego z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wyrazem rozu-
mienia wyzwań, przed jakimi stoi nasza planeta, jest społeczna odpowiedzial-
ność i jej zastosowanie nie tylko w przestrzeni gospodarczej. Transport stanowi 
integralną część zarówno życia społeczeństw, jak i systemów gospodarczych, 
a także wielu indywidualnych firm. Dlatego tak ważne znaczenie ma wdrażanie 
społecznej odpowiedzialności biznesu w jego obszarze dla niwelowania wpływu 
negatywnych skutków na otoczenie oraz wspieranie nowoczesnych rozwiązań 
zapewniających postęp i wzrost jakości życia oraz konkurencyjność przedsię-
biorstw oraz miejsc. Warto podkreślić, że polityka transportowa zdefiniowana 
w 2009 roku Zielonej Księdze tEn-t: Przegląd polityki. W kierunku lepiej 
zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki 
transportowej wskazuje m.in. promowanie ekonomicznych i ekologicznych, 
bezpiecznych i skutecznie chronionych usług transportowych w ramach rynku 
wewnętrznego i poza nim. Polityka ta powinna uwzględniać europejskie cele, 
również te definiowane poza sektorem transportu, ale także szerzej pojęte cele 
polityczne, społeczno-ekonomiczne i instytucjonalne23. To także ważne wyzwa-

23 Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona Księga, tEn-t: Przegląd polityki. W kierunku 
lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki transpor-
towej, Bruksela 2009, s. 3.
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nie dla Polski i rodzimej gospodarki. Artykuł nie wyczerpuje w pełni podjętej 
w nim złożonej tematyki, jednak Autorki wyrażają nadzieję, że Czytelnik w ten 
sposób będzie zainspirowany do dalszych poszukiwań i refleksji.
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SATELLITE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT  
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE TRANSPORT

Summary

Satellite technologies and business solutions in the development of corporate social 
responsibility in transport should be seen in a broader context-the European space policy, 
Polish membership in ESA and developed and implemented jointly by the EU and ESA. 
The purpose of this article is to present areas of satellite technologies in transport in the 
context of the realization by or in solutions in the field of transport, the concept of cor-
porate social responsibility. Our country should develop a wide range of communication 
methods for product information of satellite technologies and the benefits of its use in 
the development of corporate social responsibility. Strategic document in this area – 
„a Vision of sustainable development for Polish business by 2050” confirms and strassed 
an awareness the representatives of Polish companies that in quest to achieve long-term 
and sustainable development, it is necessary to balance socio-economic environment. 
This report confirms that one of the most important listed in the vision of the challenges 
for the Polish business is a sustainable transport system.

Keywords: satellite technologies, responsibility, transport
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MARKETINGOWA ORIENTACJA DZIAŁAŃ CSR  
NA PRZYKŁADZIE FIRM LOGISTYCZNYCH**

Działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu są prowadzone przez 
przedsiębiorstwa w coraz szerszym zakresie. Również dla przedsiębiorstw sektora 
TSL, CSR staje się coraz ważniejszym kierunkiem rozwoju. Odkrywany jest potencjał 
działań społecznie ukierunkowanych i nowe pola oddziaływania CSR. Kluczowym 
polem oddziaływania społecznej aktywności stał się marketing. W artykule pokazano, 
w jaki sposób działania CSR pełnią rolę narzędzi marketingowych. Przedstawiono 
obszary działań CSR z uwzględnieniem specyfiki sektora TSL. W części empirycznej 
scharakteryzowano działania CSR stosowane przez liderów logistycznych, takich jak 
Schenker, DHL.

Słowa kluczowe: CSR, marketing, przedsiębiorstwo logistyczne

Wprowadzenie

Słowo „odpowiedzialność” w ostatnich latach zyskało w biznesie wyraźnie 
szerszy kontekst. Nie odnosi się już tylko do kwestii zapewniania standardów 
jakościowych produktów i obsługi. Współczesne przedsiębiorstwo powinno od-
powiadać za wszelkie aktywności związane z jej funkcjonowaniem. Rozszerzyła 
się również lista tych, wobec których przedsiębiorstwo powinno być odpowie-
dzialne. Dawniej swoisty monopol w tym zakresie miał klient. Teraz przed-
siębiorstwo powinno odpowiedzialnie funkcjonować i rozwijać się względem 

* Izabela Dembińska, dr, Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
Uniwersytet Szczeciński, e-mail: izabela.dembinska@wzieu.pl.

** Artykuł finansowany ze środków na naukę na lata 2011–2013 jako projekt badawczy 
Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/B/HS4/05088 pt. „Społeczna odpowiedzialność przed-
siębiorstw sektora TSL w Polsce – diagnoza i przyszłe wyzwania”.
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partnerów biznesowych, pracowników, otoczenia społecznego. Powinno również 
być świadome swojego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Pojęcie społecznej odpowiedzialności jest szerokie i złożone. Nie ma przy-
jętej jednej, powszechnie obowiązującej definicji. W różnorodności poglądów na 
temat, czym jest, a czym nie jest społeczna odpowiedzialność, można wyłonić 
kilka grup poglądów. Pierwsza grupa definicji to klasyczne ujęcia, w których 
społeczna odpowiedzialność rozpatrywana jest w kontekście filozoficzno- 
-etycznym. Przyjmują one czasami formę swoistych zaleceń. Podkreślają do-
browolny charakter CSR oraz wskazują na konieczność traktowania CSR jako 
codziennej praktyki. Druga grupa obejmuje ujęcia o charakterze normatywnym, 
podkreślające znaczenie norm i mechanizmów w realizacji celów społecznej 
odpowiedzialności, nierzadko też je wskazujące. W trzeciej grupie poglądów 
motywem przewodnim są działania traktowane jako instrumenty CSR. Ukazują 
zatem przedmiotowy zakres społecznej odpowiedzialności. Można też zauważyć 
grupę definicji, które akcentują relacje ze społeczeństwem i interesariuszami, 
uznając je tym samym za priorytetowe pole aktywności CSR. W tym przypadku 
często wskazuje się, że dzięki CSR relacje te zacieśniają się, powodując jedno-
cześnie skracanie dystansu między przedsiębiorstwem a otoczeniem.

Przyjęcie na siebie społecznej odpowiedzialności wiązać się może z lękiem, 
zobowiązaniem czy poczuciem winy. Społeczna odpowiedzialność sprowadza 
się zatem do wypełniania pewnych powinności wobec społeczeństwa. Jeśli przy-
jąć, że odpowiedzialność to norma etyczna, przedsiębiorstwo, stosując działania 
CSR, wyraża tym samym gotowość ponoszenia konsekwencji skutków swojego 
funkcjonowania i rozwoju, przy czym skutki nie mają tutaj tylko perioratywnego 
wydźwięku, są również pozytywnie postrzegane. Nurtującą wątpliwością jest to, 
na ile ta odpowiedzialność, tym samym działania, których jest ona źródłem, są 
szczere. Na ile przedsiębiorcy w swoich społecznych aktywnościach są uczciwi? 
Owszem, działania społecznej odpowiedzialności są dobrowolne, nie ma w tym 
zakresie żadnego ustawowego przymusu. Jednakże, czy przedsiębiorcy deklarują 
społeczną odpowiedzialność, bo wierzą w jej słuszność, czy tylko dlatego, bo 
tak trzeba czy tak wypada? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest trudna, 
o ile w ogóle możliwa. Jeśli nawet wykonać badania, to nie ma pewności, na 
ile uzyskane odpowiedzi będą szczere. Przedsiębiorcy bowiem z reguły starają 
przedstawiać siebie i swoje przedsiębiorstwa w dobrym świetle. Próbując jednak 
zastanawiać się nad tą wątpliwością, wydaje się, że motywy podejmowania 
działań CSR mogą być umiejscowione nad dwóch biegunach. Pierwszy biegun 
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to motywy idealistyczne, a więc te, wydawałoby się, szczere. Drugi biegun to 
motywy komercyjne, które sprowadzają działania podejmowane w ramach CSR 
do partykularnych interesów.

Prowadzenie różnych aktywności w ramach CSR w pewnym sensie uszla-
chetnia przedsiębiorców. Ale można też zastanawiać się nad tezą, że społeczna 
odpowiedzialność jest tak chętnie stosowana, ponieważ świetnie spełnia się 
w roli narzędzia marketingowego. Zauważyć należy, że we współczesnym mar-
ketingu coraz trudniej wymyślić coś nowego, coś kreatywnego i innowacyjnego. 
Spowszedniał. Nie ma już takiej „rześkości”, co kiedyś. Nie ma już fascynacji 
marketingiem, który coraz rzadziej zaskakuje. Prowadzenie typowych kampanii 
marketingowych, stosowanie dobrze już znanych narzędzi marketingu, staje się 
nudne i coraz mniej skuteczne. Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzial-
ności biznesu dał marketingowi nowe pola do aktywności. Przyczynił się do 
operowania nowymi narzędziami. Nadał też części doskonale znanych narzędzi 
marketingowych nowy kontekst. Mając na uwadze te tezy, celem artykułu 
jest przedstawienie marketingowego znaczenia społecznej odpowiedzialności. 
Pokazanie, jak różne działania i przedsięwzięcia podejmowane w ramach spo-
łecznej odpowiedzialności mogą służyć celom marketingowym. Przedmiotem 
empirycznej egzemplifikacji są przedsiębiorstwa logistyczne, co związane jest 
z głównym obszarem zainteresowań autorki. Wybór przedsiębiorstw był celowy, 
ponieważ chciano ukazać przykłady najlepszych praktyk.

Marketingowy wymiar CSR jako problem badawczy

Rozpatrując marketingowy wymiar CSR jako problem badawczy, generalne 
pytanie badawcze może być postawione w następujący sposób: w jaki sposób 
działania podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności pozwalają 
realizować cele marketingowe? W celu dokładniejszego objaśnienia problemu 
badawczego, można postawić cząstkowe pytania badawcze:
1) Które cele marketingowe mogą być realizowane przez działania CSR?
2) Które obszary działań CSR: pracownicy, klienci, dostawcy, udziałowcy, 

społeczność, środowisko, przyczyniają się w największym zakresie do 
realizacji celów marketingowych?

3) W których obszarach CSR działania są najskuteczniejszym narzędziem 
marketingu?
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4) Czy potencjał poszczególnych obszarów działań CSR jako narzędzi mar-
ketingowych różnicuje się w zależności od rodzaju działalności (sektora)?
Tak sformułowane cząstkowe pytania badawcze dotyczą samej istoty mar-

ketingowego wymiaru CSR. Pytania można oczywiście dalej uszczegóławiać. 
Stopień oraz sfery uszczegółowienia zależą od głównego celu badawczego. 

Światowy dorobek naukowy pokazuje coraz większe zainteresowanie 
problematyką społecznej odpowiedzialności. Publikacje dotyczące problematyki 
CSR można w zasadzie podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa skupia się na 
głównym nurcie CSR. Treści są przedstawiane prawie w schematycznym ukła-
dzie. Najczęściej ukazują istotę CSR, pola działań CSR, przesłanki i uwarunko-
wania podejmowania działań CSR, normatywne aspekty CSR, etyczne atrybuty 
CSR, metody pomiaru społecznej odpowiedzialności. Druga grupa autorów 
przyczynia się do atomizacji problematyki CSR, co oczywiście nie jest złym 
zjawiskiem, a wręcz przeciwnie. Podejmują oni rozważania ukierunkowane na 
konkretne problemy, jak CSR w małych przedsiębiorstwach, społeczna odpo-
wiedzialność odnoszona do danej działalności (transport, bank, przemysł itp.), 
społeczna odpowiedzialność jednostek administracji samorządowej itp. Można 
przypuszczać, że punkt ciężkości stopniowo będzie przesuwał się w kierunku tej 
drugiej grupy opracowań. Będzie się tak działo, im bardziej koncepcja CSR bę-
dzie się upowszechniać, ale też dlatego, gdyż problemy badawcze koncentrujące 
się wokół społecznej odpowiedzialności będą coraz bardziej uszczegóławiane.

Choć najczęściej przyjmuje się, że problematyka społecznej odpowie-
dzialności zaczęła pojawiać się w literaturze na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku, będąc bardziej dociekliwym, można się doszukać 
jeszcze wcześniejszych wzmianek. Już w 1916 roku J.M. Clark1 zwrócił uwagę 
na znaczenie przejrzystości kontaktów biznesowych przedsiębiorstwa, pisząc 
w Journal of Political Economy, że jeżeli ludzie są w ogólnym ujęciu odpo-
wiedzialni za skutki swoich działań, analogicznie do tego biznes powinien być 
odpowiedzialny za następstwa swojej działalności, niezależnie od tego, czy są 
to działania zgodne z prawem czy nie. Natomiast w swojej drugiej książce the 
Future of Industrial Man z 1942 roku, guru zarządzania, P. Drucker zauważa, że 
firmy, obok ekonomicznego, mają również społeczny wymiar. Swoje rozważania 
na ten temat kontynuował w następnej książce, the Practice of Management 

1 J.M. Clark, the Changing Basis of Economic responsibility, „Journal of Political Economy” 
1916, vol. 24 (March), s. 209 – 229.
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(1954). Zauważył, że przedsiębiorstwo powinno postrzegać siebie w trzech 
wymiarach. Po pierwsze, jako „biznes”, czyli instytucję, która funkcjonuje po 
to, by generować wynik ekonomiczny. Po drugie, jako „organizację”, opartą na 
składniku ludzkim i mającą charakter społeczny. Taką, która nie tylko zatrudnia 
pracowników, ale musi dbać o ich rozwój. Po trzecie, jako „instytucję społeczną”, 
osadzoną w społeczeństwie i społeczności lokalnej, a więc znajdującą się pod 
wpływem interesu publicznego. 

Autorem jednej z pierwszych formalnie uznanych definicji społecznej od-
powiedzialności jest H.R. Bowen2. Postrzegał on ją jako obowiązek przedsiębior-
ców do podejmowania decyzji i obierania kierunków działań, które są pożądane 
z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa (celów ekonomicznych) oraz wartości 
przyjętych w społeczeństwie. Zauważyć można, że w latach 60. i 70. XX wieku 
skupiano się przede wszystkim na definiowaniu społecznej odpowiedzialno-
ści3 oraz na wskazywaniu relacji między funkcjonowaniem przedsiębiorstwa 
a otaczającą go społecznością4. Nawoływano do zmiany postrzegania przez 
przedsiębiorców swojego miejsca i roli w otoczeniu. Wskazywano na koniecz-
ność integracji biznesu ze społeczeństwem czy potrzebę wyznaczania pewnych 
granic wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa, określonych poziomem aprobaty 
oddziaływania skutków jego funkcjonowania przez społeczeństwo5. 

Dalszy rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności szedł w kierunku 
problemów etyki. Tworzono różne modele odpowiedzialności – odpowiedzial-
ność etyczna, prawna, ekonomiczna, filantropijna6, odpowiedzialność w stosun-
ku do pracowników, w stosunku do klientów, w stosunku do interesariuszy, 

2 H. Bowen, Social responsibilities of the Businessman, Harper and Row, New York 1953.
3 T. Levitt, the Dangers of Social responsibility. „Harvard Business Review” 1958, vol. 36 (5),  

s. 41–50; C.C. Walton, Corporate Social responsibility, Wadsworth, Belmont CA 1967;  
G. Keim, Corporate Social responsibility: an assessment of the Enlightened Self – Interest 
Model, „Academy of Management Review” 1976, vol. 3 (1), s. 32–40; T. Zenisek, Corporate 
Social responsibility: a Conceptualisation Based on the organizational Literature, „Academy 
of Management Review” 1979, vol. 4 (3), s. 359–368. 

4 J.W. McGuire, Business and Society, McGraw-Hill, New York 1963; K. Davis,  
R.L. Blomstrom, Business and its Environment, McGraw-Hill, New York 1966; G.A. Steiner, 
Business and Society, Random House, New York1971.

5 W.C. Frederick, the growing Concern over Business responsibility, „California 
Management Review” 1960, vol. 2, s. 54–61; F. Hirsch, Social Limits to growth, Harvard 
University Press, Cambridge MA 1976.

6 A.B. Caroll, Business and Society. Ethics and Steakholder Management, Ohio 1993.
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w stosunku do społeczeństwa7 czy dwuwymiarowy model: odpowiedzialny/nie-
odpowiedzialny8. W latach 90. XX wieku pojawiają się różne wątpliwości wobec 
społecznej odpowiedzialności, a nawet głosy krytyki9. Natomiast upowszech-
nianie koncepcji zrównoważonego rozwoju przyczyniło się do tego, że postrzega 
się ją obecnie jako nadrzędną względem społecznej odpowiedzialności10.

W porównaniu do literatury z obszaru zarządzania, w marketingu społeczna 
odpowiedzialność wciąż nie znajduje należnego sobie zainteresowania. W latach 
60.i 70. XX wieku, kiedy pojawiają się pierwsze publikacje o CSR w marketin-
gu, uwagę skupiano na społecznej funkcji marketingu, a nie na społecznej roli 
przedsiębiorstwa11. W rezultacie ukształtował się obszar badań marketingowych 
ukierunkowany na społecznie pożądane zachowania i cele przedsiębiorstwa. 
Przedmiotem badań były też często reakcje konsumentów na inicjatywy CSR12, 
problematyka postrzegania znaczenia etyki i społecznej odpowiedzialności wśród 

7 C.C. Walton, Corporate…
8 D.R. Dalton, R.A. Cosier, the Four Faces of Social responsibility, „Business Horizons” 

1992, vol. 3, s. 19–27.
9 R.E. Freeman, J. Liedtka, Corporate social responsibility: a Critical approach, „Business 

Horizons” 1991, vol. 34 (4), s. 92–98; A.B. Carroll, Corporate Social responsibility Evolution of 
a Definitional Construct, „Business & Society” 1999, vol. 38 (3), s. 268–295; R.B. Reich, the new 
Meaning of Corporate Social responsibility, „California Management Review” 1998, vol. 40 (2),  
s. 8–17; D. Vogel, the Market for Virtue: the Potential and Limits of Corporate Social 
responsibility, Brookings Institution Press 2006.

10 T.N. Gladwin, J.J.Kennelly, T.S. Krause, Shifting Paradigms for Sustainable Development: 
Implications for Management theory and research, „Academy of Management Review” 1995, 
vol. 20 (4), s. 874–907; D.A. Rondinelli, M.A. Berry, Environmental Citizenship in Multinational 
Corporations: Social responsibility and Sustainable Development, „European Management 
Journal” 2000, vol. 18 (1), s. 70–84; Corporate Social responsibility across Europe, red. A. Habisch, 
Springer 2005; P. Bansal, Evolving Sustainably: a Longitudinal Study of Corporate Sustainable 
Development, „Strategic Management Journal” 2005, vol. 26 (3), s. 197–218; O. Salzmann,  
A. Ionescu-Somers, U. Steger, the Business Case for Corporate Sustainability: Literature review 
and research options, „European Management Journal” 2005, vol. 23 (1), s. 27–36.

11 P. Kotler, S. Levy, Broadening the Concept of Marketing?,„Journal of Marketing” 1969, 
vol. 33 (January), s. 10–15; W. Lazer, Marketing’s Changing Social relationships?, „Journal  
of Marketing” 1969, vol. 33 (January), s. 3–9.

12 T.J. Brown, P.A. Dacin, the Company and the Product: Corporate associations and 
Consumer Product responses?, „Journal of Marketing” 1997, vol. 61 (January), s. 68–84;  
S. Sen, C.B. Bhattacharya, Does Doing good always Lead to Doing Better? Consumer reactions 
to Corporate Social responsibility, „Journal of Marketing Research” 2001, vol. 38 (May),  
s. 225–243.
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praktyków marketingu13, korzyści działań o wymiarze społecznym. Dużo miejsca 
w literaturze marketingowej zajmują zagadnienia etyczne14. Są one jednak odno-
szone głównie do decyzji marketingowych, tym samym pomijany jest problem 
marketingowego znaczenia etycznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa jako 
całości. Poza tym znacznie zawężona jest grupa interesariuszy – do dwóch głów-
nych, czyli do klientów i uczestników łańcucha dostaw. W niewielkim stopniu 
opisane są w literaturze marketingowej narzędzia CSR. Jako jeden z niewielu, 
zajął się tą problematyką Philip Kotler15. Do narzędzi CSR zaliczył on:

 – Cause Promotions,
 – Cause-related Marketing,
 – Corporate Social Marketing,
 – Corporate Philanthropy,
 – Community Volunteering,
 – Socially responsible Business Practices.

Ciekawym, a zarazem ważnym, tematem są relacje między CSR a Public 
Relations. W zasadzie pojawiają się tutaj dwa podstawowe problemy badawcze. 
Po pierwsze, co CSR może zrobić w obszarze PR? Po drugie, w jaki sposób 
można wykorzystać PR dla celów CSR? Podkreślić należy, by nie stawiać znaku 
równości między CSR a PR. CSR to nie jest tylko budowanie wizerunku przed-
siębiorstwa, ale określony sposób zarządzania.

Pola aktywności CSR w przedsiębiorstwie logistycznym

W literaturze spotkać można różne ujęcia obszarów społecznej odpowie-
dzialności. Usystematyzowane zostały one w normie 26000, która wyróżnia 
następujące obszary CSR:

 – ład organizacyjny,
 – prawa człowieka,

13 A. Singhapakdi, S.J. Vitell, K.C. Rallapalli, K.L. Kraft, the Perceived role of Ethics 
and Social responsibility: a Scale Development?, „Journal of Business Ethics” 1996, vol. 15,  
s. 1131–1140.

14 O.C. Ferrell, L. Gresham, a Contingency Framework for Understanding Ethical Decision-
Making in Marketing, „Journal of Marketing” 1995, vol. 49, s. 87–96; J.R. Goolsby, S.D. Hunt, 
Cognitive Moral Development and Marketing, „Journal of Marketing” 1992, vol. 56, s. 55–68.

15 P. Kotler, N. Lee, Corporate Social responsibility – Doing the Most good for your Company 
and your Cause, Wiley 2005.
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 – stosunki pracy,
 – środowisko,
 – sprawiedliwe praktyki rynkowe,
 – relacje z klientami,
 – zaangażowanie społeczne.

Wszystkie te obszary można odnieść do funkcjonowania przedsiębiorstwa 
logistycznego. Jednakże, w porównaniu z innymi rodzajami działalności, inaczej 
będzie rozkładać się intensywność aktywności w poszczególnych obszarach. 
Związane jest to ze specyficznymi warunkami danej działalności, które wpły-
wają na cele przedsiębiorstwa oraz kształtują procesy i sferę realną. 

Ład korporacyjny to wypełnianie zasad oraz norm odnoszących się do 
zarządzania przedsiębiorstwem. Zasadniczym celem jest poprawa efektywności 
zarządzania przedsiębiorstwem, jednakże z uwzględnieniem interesu społecz-
nego, poszanowaniem interesariuszy oraz respektowaniem zasad etycznych. 
Wszelkie działania powinny być transparentne i jawne. Podstawą zachowań jest 
w tym przypadku kodeks etyczny (kodeks dobrych praktyk itp.). Mimo że nie 
jest on obligatoryjny, a zawarte w nim zalecenia nie mają mocy prawnej, jest co-
raz częściej wdrażany w przedsiębiorstwach, ponieważ stanowi uporządkowany 
i dostępny dla wszystkich zbiór przyjętych standardów zachowań. 

Każde przedsiębiorstwo powinno funkcjonować, szanując wszystkie prawa 
człowieka oraz jego godność. Dobre praktyki realizowane w ramach tego ob-
szaru powinny wynikać z potrzeby przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji 
lub wzmacniania ochrony praw pracowniczych. W przypadku przedsiębiorstw 
logistycznych najbardziej zauważalnymi aktywnościami jest dążenie do 
zagwarantowania równego dostępu do zatrudnienia, równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w systemie wynagrodzenia i awansów, co związane jest 
z łamaniem stereotypów, wypływających z myślenia, że branża logistyczna jest 
zarezerwowana raczej dla mężczyzn. Oczywiście, nie wszystkie stanowiska 
pracy w przedsiębiorstwie nadają się do tego, by zatrudniać na nich kobiety  
(np. kierowca zestawu siodłowego), ale to nie znaczy, że trzeba ograniczać 
dostęp dla kobiet. Według badań prowadzonych przez Europhia Consulting16, 
w większości firm działających w sektorze logistyki i łańcucha dostaw mniej 
niż 30% pracowników to kobiety. Na stanowiskach związanych z zarządzaniem 

16 global Supply Chain human resources research 2008, Europhia Consulting, December 
2008.
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udział ten jest jeszcze mniejszy – tylko 10% pracowników to kobiety. Sytuację tę 
potwierdzają inne dane. Z badań przeprowadzonych przez Europejską Federację 
Transportu wynika, że tylko 20,5% osób zatrudnionych w transporcie to kobiety. 
A zatem dużym wyzwaniem w sektorze logistycznym jest „zniwelowanie różnic 
płci”. Zaznaczyć trzeba, że jest to tendencja obserwowana na całym świecie, 
a nie tylko na wybranych rynkach. Dlatego też o wiele trudniej będzie niwelować 
te stereotypowe zachowania w stosunku do kobiet. 

Inne problemy związane z poszanowaniem praw człowieka w środowi-
sku logistycznym nie są aż tak zauważalne. Uwzględnianie w prowadzonej 
działalności kontekstu kulturowego i politycznego państw oraz regionów jest 
wpisane w specyfikę działalności logistycznej, która z natury rzeczy ma cha-
rakter globalny. Nie ma więc problemów z zatrudnianiem obcokrajowców czy 
respektowaniem kulturowych zasad i obyczajów. Problem zapewniania środków 
bezpieczeństwa w logistyce jest w dużej mierze regulowany przepisami prawa, 
jak np. czas pracy kierowców, warunki pracy w magazynie. Z kolei, jeśli chodzi 
o zatrudnienie osób niepełnosprawnych, branża logistyczna daje duże możliwo-
ści pracy dla tych osób, np. w administracji, w spedycji. Często stosowaną formą 
jest telepraca.

Obszar społecznej odpowiedzialności, określany jako „stosunki pracy”, 
jest dość szeroki. Działania są związane nie tylko z pracą wykonywaną we-
wnątrz przedsiębiorstwa, ale również na jego rzecz oraz poza nim. Oznacza 
to, że wykraczają poza relacje z pracownikami i obejmują współpracę również 
z podwykonawcami, dostawcami czy konkurencją. Do „dobrych praktyk” w tym 
obszarze zalicza się m.in.: wykonywanie wszelkich prac przez legalnie zatrud-
nionych pracowników, zatrudnienie na podstawie stosownej umowy, korzystanie 
z legalnie działających pośredników pracy, współpraca z kontrahentami respek-
tującymi prawa swoich pracowników, zapewnienie godnych warunków pracy 
i odpowiedniego poziomu wynagrodzenia, zagwarantowanie prawa do odpo-
czynku, urlopu, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz możliwości łączenia 
pracy z obowiązkami rodzinnymi, zapobieganie chorobom zawodowym, zapew-
nianie odpowiednich szkoleń, zapewnienie uczciwych relacji z pracownikami, 
prowadzenie polityki jawności dostępu do informacji, słuchanie pracowników, 
współpraca z nimi, branie pod uwagę ich sugestii i zażaleń.

Wytyczne normy ISO 26000 w zakresie relacji z dostawcami wskazują na 
uwzględnianie kryteriów społecznych i środowiskowych w praktykach i pro-
cedurach dotyczących zakupów, dystrybucji – w przypadku przedsiębiorstw 
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logistycznych świadczenia usług i zawierania umów. Przedsiębiorstwa logistycz-
ne funkcjonują w ramach łańcuchów dostaw. Ze swoimi dostawcami i innymi 
partnerami biznesowymi wchodzą w długoterminowe relacje partnerskie, dążąc 
do obopólnych korzyści. Podobnie wyglądają relacje z klientami. Obie strony 
dążą do tego, by współpraca była długoterminowa i zaangażowana, bo obie 
strony czerpią z tego korzyści. Powszechne stały się takie koncepcje, jak 3PL 
czy 4PL. Taka atmosfera współpracy niewątpliwie ułatwia stosowanie różnych 
narzędzi i realizację celów społecznej odpowiedzialności. Najczęściej stosowane 
narzędzia na rzecz tworzenia relacji i pogłębiania współpracy z dostawcami 
i podwykonawcami to: określanie zasad współpracy, określanie wymogów 
jakościowych, monitorowanie spełniania warunków współpracy, wspierania do-
stawców i podwykonawców w ich rozwoju, wspólne z dostawcami i partnerami 
biznesowymi inwestycje oraz projekty nowych usług.

Działalność przedsiębiorstw logistycznych w dużym stopniu i w różny spo-
sób przyczynia się do negatywnego oddziaływania na środowisko. Największy 
udział ma transport drogowy, który jest źródłem kosztów zewnętrznych genero-
wanych przez wypadki, hałas, zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatyczne, 
defragmentacje terenu. Rozwój centrów i parków logistycznych każe zwrócić 
uwagę również na ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, 
głównie na terenochłonność i wynikające z tego problemy. To powoduje, że 
przedsiębiorstwa logistyczne czują się szczególnie zobowiązane do działań 
ekologicznych, polegających najczęściej na stosowaniu bardziej przyjaznego 
środowisku taboru, szkoleniu kierowców w zakresie umiejętności ekologicznej 
jazdy, odpowiednim planowaniu tras, gospodarce opakowaniami.

Ekologiczne zachowania w ramach społecznej odpowiedzialności powin-
ny dotyczyć również sfery administracyjnej. Przedsiębiorstwa logistyczne jak 
najbardziej i w tej sferze stosują dobre praktyki w formie recyklingu artykułów 
biurowych, używania energooszczędnego oświetlenia, ograniczania zużycia 
wody czy zakupu nowych energooszczędnych urządzeń.

W obszarze uczciwych praktyk rynkowych mieszczą się w szczególności 
etyczne zachowania firmy w relacjach z innymi organizacjami, w tym z organi-
zacjami rządowymi, partnerami, dostawcami, wykonawcami, konkurencją oraz 
zrzeszeniami, których jest się członkiem. Przedsiębiorstwo, chcąc być uważane 
za podmiot stosujący uczciwe praktyki rynkowe, a tym samym za odpowiedzial-
ne społecznie, powinno realizować dobre praktyki służące przeciwdziałaniu nie-
uczciwej konkurencji, uczciwej współpracy oraz poszanowaniu praw własności. 
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Ponadto każda organizacja powinna aktywnie promować zasady odpowiedzial-
ności społecznej w swojej strefie wpływów (partnerów, dostawców, otoczenia). 
W przypadku przedsiębiorstw logistycznych ważnym polem aktywności jest 
uczciwa konkurencja, która w sektorze logistycznym odbywa się ceną i jakością. 
Praktyki nieuczciwej konkurencji, głównie stosowanie niskich cen na przewozy, 
są stosowane raczej przez małe przedsiębiorstwa, którym trudno konkurować 
z dużymi przedsiębiorstwami takimi elementami jak infrastruktura, technolo-
gia, innowacyjność. Rynek logistyczny ma również wysokie bariery wejścia. 
Dlatego też po nieuczciwe praktyki sięgają czasami przedsiębiorstwa inicjujące 
swoją działalność na rynku. Natomiast inne problemy związane z nieuczciwymi 
praktykami na rynku, jak korupcja, fałszerstwa, wymuszenia, defraudacja itp., 
w sektorze logistycznym nie są jakoś szczególnie zauważalne w porównaniu 
z innymi sferami działalności.

Każde przedsiębiorstwo powinno szanować swoich klientów i być wobec 
nich uczciwe. Musi oferować przejrzyste warunki umów oraz dbać o obiektywną 
i rzetelną informację. Musi zapewniać wysoką jakość obsługi oraz mieć sprawny 
system rozpatrywania reklamacji. Tych praktyk nie należy rozpatrywać już 
w kontekście społecznej odpowiedzialności, bowiem takie są obecnie standardy 
funkcjonowania na rynku. Przedsiębiorstwom logistycznym zapewnianie takich 
standardów ułatwia specyfika relacji z klientami, jaka charakteryzuje współpracę 
w łańcuchu dostaw, o której już wcześniej wspominano.

Według zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwo powinno 
aktywnie wspierać społeczności lokalne, pomagając w rozwiązywaniu ich 
problemów. Dobre praktyki z tego obszaru należy ukierunkować na prowa-
dzenie dialogu społecznego, który powinien angażować organizacje w proces 
planowania i realizacji projektów społecznych, uwzględniać przy wyborze 
kierunków zaangażowania realnych potrzeb społecznych, w tym podejmować 
inwestycje w takich obszarach, jak edukacja i kultura, zdrowie, rozwój i dostęp 
do technologii. Do najczęściej podejmowanych działań w tym obszarze należą: 
angażowanie się w realizację procesów demokratyzacji życia społecznego, 
promowanie i wspieranie edukacji na wszystkich poziomach, zaangażowanie 
w działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia, likwidacji analfabety-
zmu oraz barier w uzyskaniu wykształcenia, wspieranie działalności kulturalnej, 
pomoc w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tworzenie nowych miejsc pracy, 
preferowanie lokalnych dostawców, udział w inwestycjach społecznych, w roz-
woju lokalnej infrastruktury. Przedsiębiorstwa logistyczne chętnie angażują się 
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w tego typu aktywności, zwłaszcza w organizację różnych imprez kulturalnych, 
sportowych, rozrywkowych dla lokalnej społeczności, wspieranie różnych form 
aktywności dzieci, dofinansowanie infrastruktury placówek edukacyjnych, od-
budowywanie lokalnych ekosystemów np. poprzez sadzenie drzewek, zarybianie 
stawów, umożliwianie odbycia praktyk zawodowych. Zauważyć jednak trzeba, że 
nie wszystkie przedsiębiorstwa logistyczne są tym zainteresowane. Obserwacje 
pozwalają twierdzić, że w takie działania angażują się duże przedsiębiorstwa, 
w zasadzie – liderzy na rynku. Małe przedsiębiorstwa, jak wynika z obserwacji, 
po pierwsze nie mają czasu i pieniędzy na organizację takich działań, po drugie 
– uważają, że taka aktywność nie przyniesie im  wymiernych korzyści.

Cele CSR a cele marketingowe – symbioza działań w przedsię-
biorstwach logistycznych. Case study

DB Schenker Logistics

DB Schenker Logistics jest globalnym operatorem logistycznym zarządza-
jącym łańcuchami dostaw. Społeczna odpowiedzialność oraz zrównoważony 
rozwój są dla DB Schenker Logistics głównymi determinantami funkcjono-
wania. CSR jest integralną częścią strategii rozwoju i działania już od lat 90.  
XX wieku, co znaczy, że w branży logistycznej byli pionierami w tym względzie. 
Model biznesowy DB Schenker Logistics dąży do równowagi między ekonomią, 
etyką i ekologią.

Społeczna odpowiedzialność jest realizowana we wszystkich obszarach wy-
mienianych w normie ISO 26000, z uwzględnieniem każdej z grup interesariuszy 
firmy – pracowników, klientów, dostawców, społeczności lokalnych, mediów czy 
studentów. W DB Schenker Logistics uważa się, że siłą dobrze funkcjonującej 
organizacji są przede wszystkim jej pracownicy. Dlatego priorytetem jest dialog 
z pracownikami, budowa przyjaznego środowiska pracy oraz tworzenie kultury 
organizacyjnej opartej na przyjętych wartościach. Pracowników najczęściej 
interesują problemy związane z kwestiami organizacji pracy, wynagrodzenia 
i rozwoju. Dialog z pracownikami prowadzony jest, między innymi, poprzez 
coroczne badania satysfakcji, oceny roczne, spotkania prezesa z pracownikami, 
regularne spotkania Grup Kierowniczych Oddziałów, Regionów, Spółki, spotka-
nia dyrektorów oddziałów z pracownikami. Poza tym został wprowadzony tryb 
zgłaszania naruszeń zasad etycznych. Ważnym narzędziem planowania kariery 
w DB Schenker Logisitcs są rozmowy rozwojowe. Są one przeprowadzane 
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zawsze na początku roku. Traktuje je się jako okazję do rozliczenia celów, jakie 
zostały przed pracownikiem postawione, oraz jako okazję do ustalenia nowych 
celów, na kolejne 12 miesięcy. W 2011 roku rozmowy rozwojowe odbyło aż 84% 
zatrudnionych. Tyle samo pracowników odbyło takie rozmowy w 2012 roku. 
DB Schenker Logistics zależy na ciągłym rozwoju potencjału pracowników. 
Z tego względu zapewnia się możliwość uczestnictwa w szkoleniach wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Realizowane są również projekty szkoleniowo-doradcze 
dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
Przykładem jest program „Strategia: Zachwycony Klient”. W sumie w latach 
2010–2011 przeprowadzono ponad 350 szkoleń, na które uzyskano dotację z UE 
na sumę 634 972 euro. W roku 2011 liczba godzin szkoleniowych na pracownika 
etatowego wyniosła 19,81 h, a w roku 2012, kończącym program szkoleniowy 
wspierany przez Unię Europejską – 13,22 h. 

Jak można zauważyć, program działań ukierunkowanych na pracowników 
jest kształtowany strategicznie. Możliwość pracy i rozwoju swojej kariery 
zawodowej w takich warunkach bez wątpienia jest magnesem dla potencjal-
nych kandydatów. Jest też wyznacznikiem nowocześnie prowadzonej polityki 
zatrudnienia dla konkurencji. Takie podejście do pracowników, jakie stosuje 
DB Schenker Logistics, można postrzegać jako czynnik public relations. Na 
efekt marketingowy dzisiaj nie pracuje się bowiem tylko produktem, ale całą 
organizacją, wszystkimi jej elementami, w tym polityką kadrową. O miejscu 
i sile na rynku stanowią pracownicy, a ich kwalifikacje i potencjał zależą od 
polityki kadrowej.

DB Schenker Logistics jest liderem na rynku. Jego pozycja wśród kon-
kurencji jest mocna i ugruntowana. Wśród klientów ma rozpoznawalną markę. 
Mimo to, polityka wobec klientów, zarówno wobec tych, którzy już współpracują 
z DB Schenker Logistics, jak i tych potencjalnych, cały czas jest rozwijana. Osią 
wszelkich działań jest partnerstwo i dostarczanie klientom wartości. Głównym 
celem jest świadczenie wysokiej jakości usług oraz oferowanie nowoczesnego 
systemu obsługi. Relacje z klientem są oparte na zaufaniu i jasnych zasadach 
współpracy, która przejawia się prowadzeniem badań satysfakcji, uczestnictwem 
w regularnych spotkaniach, kontaktem telefonicznym i mailowym. 

W badaniach poziomu zadowolenia odbiorców przesyłek, prowadzonych 
w roku 2011 i 2012, usługi świadczone przez kurierów zostały ocenione na po-
ziomie 9,4 w dziesięciostopniowej skali. Natomiast w badaniach opinii klientów 
przy pomocy platformy Opineo.pl. do końca 2012 roku 6261 internautów oceniło 
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usługi DB Schenker Logistics w obszarze „dbałość o przesyłkę” na 8,9, a w ob-
szarze „łatwość kontaktu” na 8,6 w dziesięciostopniowej skali. Aby usprawnić 
zarządzanie procesami logistycznymi oraz uwolnić zasoby administracyjne, 
stosowana jest zautomatyzowana wymiana danych z klientami. Klienci mają 
dostęp do takich aplikacji, jak składanie zamówień, tracking, e-faktura. 

Wprowadzono program System Dbałości o Klienta Extr@, w którym klien-
ci na bieżąco mogą przekazywać swoje uwagi i opinie na temat realizowanych 
procesów oraz serwisu. W 2012 roku wdrożono elektroniczny system reklamacji, 
dzięki któremu odpowiedź na wszelkie zastrzeżenia do wykonanych usług ma 
sprawniejszy przebieg. Stosowane przez DB Schenker Logistics działania wpi-
sują się więc w obszar CRM (Consumer relations Management) i pełnią rolę 
skutecznych narzędzi marketingowych. Jednocześnie z powodzeniem pozwalają 
realizować cele społecznej odpowiedzialności.

Głównymi dostawcami DB Schenker Logistics są przewoźnicy i kurierzy. 
W ramach budowania i wzmacniania partnerskich relacji realizuje się wiele 
działań wpisanych w cele społecznej odpowiedzialności, których adresatami 
są dostawcy, jak Liga Kierowców, ranking Przewoźników Premium, Akademia 
Przewoźnika Premium, Akademia Kuriera Premium, Mistrzostwa Eko-drivingu. 
Akademia Przewoźnika Premium DB Schenker to program, który wspiera 
właścicieli firm przewozowych w rozwoju ich biznesu. W latach 2011–2012 
przeprowadzono 4 warsztaty i 20 lokalnych spotkań z przewoźnikami.

Z kolei Akademia Kuriera Premium DB Schenker to cykl szkoleń pod-
noszących kwalifikacje zawodowe kurierów, ukierunkowany na problematykę 
kontaktu z klientem, reklamacji, bezpieczeństwa w transporcie. W latach 
2011–2012 przeprowadzono 449 takich kursów. Dla klientów dbałość o relacje 
z dostawcami odgrywa coraz większe znaczenie. Wychodzą oni z założenia, że 
w ten sposób uzyskuje się nie tylko lepsze warunki do zapewniania wysokich 
standardów jakości usług, ale również stabilizację i pewność tych warunków, 
co w dobie konkurowania jakością odgrywa duże znaczenie. Tym samym DB 
Schenker Logistics, dobierając odpowiednich dostawców, dbając o ich rozwój 
oraz kształtując efektywną atmosferę współpracy, traktuje ich jako istotny 
czynnik konkurowania i pozyskiwania klientów.

W warunkach wzrastającej presji ekologicznej, klient wybierając operatora 
logistycznego, zwraca szczególną uwagę na tabor, którym realizowane są jego 
usługi. Dlatego DB Schenker Logistics przykłada dużą wagę do tego, by flota 
przewoźników składała się z samochodów spełniających wysokiej klasy normy 
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EURO. Ponieważ energooszczędna jazda w sektorze europejskiego transportu 
lądowego należy do najważniejszych inicjatyw DB Schenker Logistics w zakre-
sie wspierania ekologii, stąd też firma kładzie szczególny nacisk na edukację 
w tym zakresie. 

W całej Grupie DB Schenker Logistics planuje się w ciągu kolejnych kilku 
lat przeszkolić z ekologicznej i ekonomicznej jazdy ponad 20 000 kierowców 
samochodów ciężarowych w Europie. W Polsce, w latach 2011 i 2012, prze-
prowadzono 108 szkoleń z eco-drivingu i bezpiecznej jazdy, w których wzięło 
udział 1022 kurierów. Szkolenia te już przynoszą wymierne efekty – kierowcy, 
którzy brali w nich udział, zużywają średnio nawet o dziesięć procent paliwa 
mniej niż wcześniej.

W ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwo powinno tworzyć 
dobre relacje ze społecznością lokalną. Trzeba pamiętać, że działalność przed-
siębiorstwa współtworzy warunki życia okolicznej społeczności, co znaczy, że 
zawsze w jakimś zakresie oddziałuje na nią. W dużym stopniu jest to negatywny 
wpływ poprzez hałas, zanieczyszczenia czy defragmentację krajobrazu. Nie da 
się raczej tych dwóch bytów oddzielić od siebie. Trzeba więc szukać jakiegoś 
kompromisu. Takim rozwiązaniem są działania CSR, mające na celu pokazanie, 
że przedsiębiorstwu zależy na wysokiej jakości życia społeczności lokalnej.

Społeczność lokalna względem DB Schenker Logisitcs zgłasza następujące 
oczekiwania: uczestnictwo w akcjach charytatywnych, dotacje, przestrzeganie 
zasad bezpiecznej i przepisowej jazdy przez kurierów, zapewnienie nowych 
miejsc pracy. W odpowiedzi są realizowane działania CSR, jak badania pod 
nazwą DB Schenker jako Preferowany Sąsiad (co dwa lata), projekty wolonta-
riackie na rzecz lokalnych społeczności (dwie edycje w roku), spotkania, kontakt 
telefoniczny i mailowy z członkami społeczności lokalnej. Dużą rolę wśród tych 
działań odgrywa wolontariat pracowniczy, który od 2008 roku jest promowany 
na zasadzie konkursu Czas Pomagania w DB Schenker. Polega on na tym, że 
zespoły pracowników z każdej lokalizacji firmy mogą przygotować i realizować 
własne pomysły na projekty adresowane do lokalnych społeczności. Program 
ma dwie edycje: jesienno-zimową pod nazwą Świąteczny Czas Pomagania oraz 
wiosenno-letnią – Zielony Czas Pomagania. W ramach edycji jesienno-zimowej 
zespoły pracowników tworzą pomysły na świąteczne akcje adresowane do naj-
bardziej potrzebujących w lokalnych społecznościach, m.in. organizują spotkania 
mikołajkowe dla dzieci ze świetlic i szpitali, remontują pomieszczenia domów 
dziecka, przygotowują wigilie dla bezdomnych oraz organizują zbiórki produk-
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tów dla schronisk dla zwierząt. Celem programu Zielony Czas Pomagania jest 
neutralizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i jednocześnie 
edukacja w zakresie działań ekologicznych oraz promowanie proekologicznych 
postaw. 

Marketingowych przesłanek można się również dopatrzeć we wspieraniu 
studentów w zdobywaniu praktycznej wiedzy. DB Scheker Logistics oferuje 
w tym zakresie szeroki wachlarz działań, na przykład uczestnictwo w zajęciach 
edukacyjnych, organizacja praktyk i wizyt studyjnych czy udział w akademic-
kich konferencjach. Takie działania mają wymierne korzyści. W ten sposób 
można rozpocząć proces budowania relacji z potencjalnymi pracownikami bądź 
osobami, które w przyszłości będą pełnić jakąś rolę na rynku logistycznym – 
będą występować w roli dostawców, klientów, a może konkurencji.

Z obserwacji branży logistycznej wynika, że największa aktywność wśród 
działań społecznej odpowiedzialności ma miejsce w obszarze „środowisko”. 
DB Schenker Logistics stosuje tutaj ciekawe podejście. Uważa bowiem, że aby 
wypełniać zobowiązania wobec środowiska, niezbędne jest zaangażowanie 
pracowników. Należy się z tym zgodzić, ponieważ im świadomość ekologiczna 
pracowników będzie większa, tym skuteczniejsze będą działania w zakresie 
ochrony środowiska. Działania ukierunkowane są na procesy świadczenia usług 
oraz na procesy administracyjne. W pierwszym przypadku, by zmniejszyć emi-
sję szkodliwych substancji do atmosfery, dba się o maksymalne załadowanie 
samochodów, redukując tym samym ich liczbę na drogach. Poza tym prowadzi 
się racjonalną gospodarkę odpadami. Budując nowe terminale, uwzględnia się 
potrzebę ograniczania hałasu. DB Schenker Logistics jako pierwszy operator 
logistyczny wprowadziło ekokalkulator dla wszystkich rodzajów transportu. 
Jest to narzędzie pozwalające precyzyjnie wyliczyć z uwzględnieniem dokładnej 
trasy, rodzaju transportu, wagi przesyłki ilość wytworzonej energii i emisji: 
CO2, tlenku azotu, węglowodorów i płynów, nawet przy wykorzystaniu wielu 
rodzajów transportu dla jednej przesyłki. Jak zatem widać, obszar ekologiczny 
CSR jest dla DB Schenker Logistics wyraźnie priorytetowy.

Grupa Raben (Poland)

Grupa Raben, poprzez działania CSR, zobowiązuje się wyznaczać trendy 
w branży przynoszące dodatkowe korzyści otoczeniu poprzez zrównoważony 
rozwój. Jak deklaruje, wszystkie podejmowane działania mają być zgodne z za-
sadami zrównoważonego rozwoju, zmierzać do ochrony środowiska i oszczę-
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dzania surowców tak, by mieć na względzie warunki życia i rozwoju przyszłych 
pokoleń. Na najbliższe lata Grupa Raben wyznaczyła sobie następujące cele 
strategiczne CSR: troska o zdrowie oraz bezpieczeństwo, partnerstwo, dialog 
oraz współpraca z interesariuszami, zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy 
oraz utrzymanie najlepszych pracowników, kompensowanie negatywnego wpły-
wu na środowisko, promocja jakości oraz roli transportu i usług logistycznych. 
Łatwo można zauważyć, że cele te są zbieżne z obszarami CSR zdefiniowanymi 
w ISO 26000.

Działania podejmowane w ramach CSR Grupa Raben konsultuje z interesa-
riuszami. Poprzez ten prosty zabieg zacieśnia z nimi swoje relacje. W Badaniach 
Satysfakcji Klientów i Pracowników pytano polskich klientów o oczekiwane for-
my aktywności, by lepiej je dopasować do ich potrzeb. Okazało się, że inicjatywy 
te powinny dotyczyć:

 – troski o środowisko naturalne,
 – propagowania bezpieczeństwa na drodze,
 – wspierania przedsiębiorczości młodych osób.

W Grupie Raben wprowadzono również Kodeks Etyki. Zapisane w nim 
zasady działają zarówno na rzecz firmy, jak i osób w niej zatrudnionych. Celem 
jest promowanie sprawiedliwych i wiarygodnych zachowań wobec wszystkich 
pracowników. Działania pozbawione szacunku dla drugiej osoby, wykorzystu-
jące jej niższą pozycję bądź bezbronność, takie jak mobbing, molestowanie, dys-
kryminowanie czy niepożądane zachowanie skutkujące naruszeniem godności 
osobistej, są niezgodne z wartościami firmy. Wszelkie działania powinny być 
determinowane uczciwością i prawością. Zakazane są materialne i niematerialne 
korzyści osobiste wynikające z pracy w Grupie Raben, takie jak: wykorzysty-
wanie pozycji, pełnionej funkcji lub stanowiska do uzyskania preferencyjnych 
warunków dla osobistych celów. O wyborze jakiejkolwiek usługi lub produktu 
decyduje jakość oraz konkurencyjność oferty, a także rzetelność i odpowiedzial-
ność jej oferenta. Niedozwolone są niejasne i niejawne umowy z partnerami 
biznesowymi. 

Grupa Raben jest bardzo dumna z tego, że jej siłą jest różnorodność. Uważa, 
że nierówne traktowanie ze względu na wiek, płeć, wyznanie, niepełnospraw-
ność, orientację seksualną, kolor skóry, stan cywilny, ciążę, stan rodzicielski, 
opinię polityczną, narodowość, pochodzenie etniczne, status społeczny może 
przyczynić się do zniszczenia tego wyróżnika. Od 1 stycznia 2013 roku w Polsce 
zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 
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2012 roku w sprawie e-fakturowania, co wynikało z konieczności dostosowania 
polskich przepisów do dyrektywy unijnej 2010/45/UE z 13 lipca 2010 roku. 
Intencją Rady UE, wyrażoną we wspomnianej dyrektywie, jest m.in. ułatwienie, 
przyspieszenie i obniżenie kosztów związanych z obiegiem faktur (szczególną 
rolę przeznaczono fakturom elektronicznym). Zgodnie z intencją Rady UE 
i jej wytycznymi od 1 stycznia 2013 roku w Polsce faktury elektroniczne są 
traktowane na równi z papierowymi. Raben Polska sp. z o.o. już w roku 2012 
wprowadziła możliwość otrzymywania faktur z tytułu świadczonych usług lo-
gistycznych w formie elektronicznej (tzw. e-faktury). Jeżeli klient wyraża zgodę 
na otrzymywanie e-faktur, na koszt Raben Polska jest sadzone drzewo na terenie 
leśnym, którym opiekuje się Fundacja AERIS FUTURO. W ten sposób klient 
sam decyduje o swoim udziale we wspieraniu tej proekologicznej inicjatywy.

Grupa Raben jest zaangażowana w wiele przedsięwzięć natury charyta-
tywnej. Pomaga Fundacji Radość Dziecka. Od 2007 roku wspiera finansowo 
rodzinę przedwcześnie urodzonych pięcioraczków z Brzeska, które wymagają 
permanentnej opieki lekarskiej. We wrześniu 2008 roku przekazała Szpitalowi 
Dziecięcemu pieniądze, pozwalające na zakup specjalistycznego sprzętu EKG, 
kierując się przekonaniem, że zdrowie dzieci jest wartością najwyższą. Uważa, 
że niesienie pomocy jest odpowiedzialnością i wymaga pokory. Daje Grupie 
Raben poczucie sensu. 

Podsumowanie

Czy można połączyć cele marketingowe i społecznej odpowiedzialności? 
Przykłady DB Schenker Logistics czy Grupy Raben pokazują, że jest to możliwe, 
nie tylko w branży logistycznej, ale w każdym obszarze działalności bizneso-
wej. Trudno się spierać, co bardziej pomaga czemu: czy marketing społecznej 
odpowiedzialności, czy odwrotnie – społeczna odpowiedzialność marketingowi. 
Wydaje się, że nie jest to w tym przypadku najważniejsze. Ważne jest, że powsta-
ła wspólna płaszczyzna działań i co więcej, że można uzyskiwać synergiczne 
efekty. 

Śledząc przykłady firm logistycznych, można dojść do przekonania, że 
działania społecznej odpowiedzialności mogą służyć celom CRM. W zasadzie 
działaniami we wszystkich obszarach społecznej aktywności (wg ISO 26000) 
można jednocześnie kształtować pozytywne relacje z klientem. Zastanawiając 
się natomiast nad tym, w których obszarach CSR działania są najskuteczniejszym 
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narzędziem marketingu, wydaje się, iż przekonujące dla klientów są działania 
proekologiczne.

Społeczna odpowiedzialność kryje duży potencjał działań o charakterze 
public relations. Dlatego często pojawiają się zarzuty wobec firm realizujących 
działania społecznie odpowiedzialne, że wprowadzają CSR nie z pobudek 
społecznych czy ekologicznych, lecz wyłącznie ze względów wizerunkowych. 
Patrząc na efekty działań można się zastanawiać, czy te zarzuty mają jakie-
kolwiek znaczenie. Najważniejsze bowiem są chęci oraz pozytywne skutki 
podejmowanych działań. Firmy nie mają przecież obowiązku być społecznie 
odpowiedzialnymi. CSR obejmuje działania wykraczające poza przepisy prawne 
regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Społeczna odpowiedzialność to 
dobrowolne przyjęcie przez firmę strategii uwzględniającej społeczne, etyczne 
i ekologiczne aspekty swojej działalności gospodarczej.
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MARKETING DIMENSION OF CSR ACTIVITIES – ANALYSIS BASED ON 
THE EXPERIENCE OF LOGISTICS COMPANIES

Summary

Corporate social responsibility is now the leading strategy that realizes more and 
more companies, regardless of industry. Also for logistics companies CSR plays an 
important role, becoming not only the direction of development and improvement, but 
also is an important factor of competitiveness. In this paper the author wants to think 
about, which CSR activities plays the role of the marketing tools, which is the field of 
their impact, and what may be their potential effectiveness. In the empirical part the 
author will examine some of CSR activities used by logistics leaders, such as Schenker, 
DHL, to show their marketing dimension.

Keywords: CSR, marketing and logistics company
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 
SEKTORA TSL A WSPÓŁPRACA Z WYBRANYMI 

USŁUGOBIORCAMI W ŚWIETLE BADAŃ

Respektowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności 
przedsiębiorstw sektora TSL staje się powoli normą oraz integralną częścią współpracy 
przedsiębiorstw sektora TSL z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi 
i usługowymi. W pierwszej części artykułu zaprezentowano teoretyczne aspekty 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw TSL, a w drugiej opisano metodykę 
badań własnych i dokonano analizy ich wyników dotyczących wybranych aspektów 
współpracy badanych firm z przedsiębiorstwami TSL.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa TSL, społeczna odpowiedzialność biznesu, 
usługobiorcy logistyczni

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa TSL zajmują się świadczeniem usług związanych z re-
alizacją procesów logistycznych między ogniwami łańcucha dostaw. Klienci 
przedsiębiorstw TSL oczekują określonych, wymiernych korzyści związanych 
z realizacją procesów logistycznych przez profesjonalnych usługodawców logi-
stycznych. Rozwój rynku usług logistycznych jest uwarunkowany skłonnością 
przedsiębiorstw do zlecania obsługi logistycznej firmom zewnętrznym, która 
determinowana jest kreowaniem i dostarczaniem wartości oczekiwanych przez 
przedsiębiorstwa korzystające z usług przedsiębiorstw TSL. Z drugiej jednak 
strony niedostosowanie działalności usługodawców logistycznych do wymagań 

* Magdalena Gąsowska, dr, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, e-mail: mga-
sowska@mail.wz.uw.edu.pl.



168 Magdalena gąsowska

pozostałych interesariuszy może niekorzystnie wpływać na reputację i wyniki 
przedsiębiorstw TSL. Tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy sprzyja 
długookresowemu rozwojowi przedsiębiorstw.

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia zasad społecznej odpowie-
dzialności biznesu w działalności przedsiębiorstw sektora TSL oraz wpływu 
realizacji tej koncepcji przez przedsiębiorstwa TSL na współpracę z badanymi 
przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw TSL

Współczesny biznes stanął przed koniecznością rozwiązywania coraz 
poważniejszych i nasilających się problemów społecznych oraz ekologicznych. 
W konsekwencji menedżerowie będą w przyszłości musieli podejmować dzia-
łania zorientowane na podniesienie problemów społecznych i ekologicznych do 
wymiaru strategicznego1. Koncepcją koncentrującą się na odpowiedzialności 
organizacji wobec społeczeństwa i otoczenia jest społeczna odpowiedzialność 
biznesu, która nie oznacza rezygnacji z ekonomicznych celów przedsiębior-
stwa, ale opiera się na dążeniu do równowagi między ekonomią, ekologią 
i społeczeństwem.

Przedsiębiorstwa, realizując zadania społecznej odpowiedzialności biz-
nesu, biorą udział w procesie równoważenia gospodarki, a więc realizują cele 
rozwoju zrównoważonego. Zrównoważony rozwój jest koncepcją globalnego 
trwałego rozwoju, którego podstawowym wyznacznikiem jest poprawa jakości 
życia i dobrobytu ludzkości w warunkach ograniczonych zasobów naturalnych, 
z uwzględnieniem długookresowych skutków przemysłu2.

W warunkach zmienności i niestabilności otoczenia podstawą bezpieczeń-
stwa funkcjonowania przedsiębiorstwa stają się dobre relacje z podmiotami zain-
teresowanymi jego działalnością. Przedsiębiorstwa, którym udało się zbudować 
solidne, oparte na zaufaniu i współpracy relacje z kluczowymi interesariuszami, 
wykazują większą trwałość i odnoszą sukces. W konsekwencji coraz częściej ce-
lem współczesnych przedsiębiorstw staje się tworzenie wartości dla wszystkich 

1 K. Rutkowski, Wpływ megatrendów na zarządzanie łańcuchem dostaw – przykład Peakoil,  
w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 234, red. J. Witkowski, A. 
Baraniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 100.

2 zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, 
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005, s. 565. 
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grup interesów3. Przyjęcie społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo 
to budowanie i wdrażanie strategii zaangażowania społecznego, przekraczające-
go zobowiązania prawne4.

Ochrona środowiska i zasobów oraz odpowiedzialność za wpływ wywie-
rany przez działania logistyczne i procesy w łańcuchu dostaw na społeczeństwo 
należą do megatrendów kształtujących strukturę i funkcjonowanie współczesnej 
logistyki i łańcuchów dostaw5. Profesjonalnie działające przedsiębiorstwa TSL 
przyczyniają się do mniejszej uciążliwości procesów logistycznych dla otoczenia 
środowiskowego i społecznego6. Świadczenie usług logistycznych dla wielu 
klientów przez jeden podmiot ma mniejsze negatywne skutki aniżeli realizacja 
procesów logistycznych przez indywidualne podmioty gospodarcze. 

Decyzja o zleceniu realizacji procesów logistycznych przedsiębiorstwom 
TSL jest uwarunkowana możliwością odniesienia korzyści finansowych i/
lub pozafinansowych przez przedsiębiorstwo. W obecnych uwarunkowaniach 
rynkowych koszty logistyczne mają znaczący wpływ na wynik finansowy przed-
siębiorstw. W konsekwencji cena staje się jedną z najważniejszych determinant 
zakresu stosowania usług logistycznych7. System logistyczny przedsiębiorstwa 
zlecającego realizację procesów logistycznych i system logistyczny przedsię-
biorstwa TSL ulegają wzajemnym interakcjom. Strategia usługobiorcy wpływa 
na modelowanie procesów logistycznych firmy świadczącej usługi logistyczne. 

Z praktyki gospodarczej wynika, że nie można oczekiwać, iż mechani-
zmy rynkowe dokonają selekcji i wszystkie przedsiębiorstwa staną się bardziej 
odpowiedzialne. Przedsiębiorstwa realizujące koncepcję społecznej odpowie-
dzialności biznesu są ograniczone tym, co mogą zrobić, gdyż realizacja tej 
koncepcji kosztuje, co wymaga akceptacji udziałowców, klientów, pracowników. 
Oczekiwania każdej z tych grup muszą być wyważone, żeby nie zagroziły 

3 Logistyka w naukach o zarządzaniu, red. I. Bonk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice 2010, s. 175.

4 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 43. 
5 D. Kisperska-Moroń, transformacja łańcuchów dostaw jako podstawa ewolucji kompeten-

cji menedżerskich, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2012, nr 6, s. 20.
6 A. Skowrońska, koncepcja logistycznego imperatywu ekologicznego, „Logistyka” 2007, 

nr 4, s. 39–40.
7 J. Długosz, znaczenie cen w outsourcingu logistycznym (cz.1), „Logistyka” 2006, nr 3, 

s. 18–21; Tenże, znaczenie cen w outsourcingu logistycznym (cz.2), „Logistyka” 2006, nr 4,  
s. 34–35.
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konkurencyjności przedsiębiorstw. Dużą rolę w kreowaniu odpowiedzialności 
przedsiębiorstw odgrywa otoczenie instytucjonalne oraz świadomość społeczeń-
stwa, które powinno artykułować swoje oczekiwania, a następnie egzekwować 
(rozliczać) ich realizację8.

Ponieważ wiele współczesnych przedsiębiorstw konkuruje łańcuchami 
dostaw, usługodawcom logistycznym powierza się również obsługę łańcucha 
dostaw, co oznacza współpracę z więcej niż jednym przedsiębiorstwem. 
Doprowadzenie do tego, by globalny łańcuch dostaw działał w sposób przyjazny 
dla środowiska naturalnego i otoczenia społecznego, jest o wiele trudniejsze 
niż w przypadku pojedynczego przedsiębiorstwa. Wynika to z dużej liczby 
zaangażowanych przedsiębiorstw i ich rozproszenia geograficznego. W takich 
warunkach analizowanie i doskonalenie procesów operacyjnych na całej 
długości łańcucha dostaw staje się skomplikowanym zadaniem, a jest to klucz 
do wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w łańcuchu 
dostaw9. Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw oznacza integrację 
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych celów z procesem zarządzania 
łańcuchem dostaw. W konsekwencji kreowana jest wartość dla wszystkich 
interesariuszy łańcucha dostaw.

Przedsiębiorstwa będące ogniwami tego samego łańcucha dostaw funk-
cjonują z reguły w odmiennym otoczeniu geograficznym, ekonomicznym, 
politycznym i kulturowym. Może to znacznie utrudniać wdrożenie koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu, konwergencję standardów CSR i moni-
toring wdrażania tej koncepcji. Ponadto nie ma gwarancji, że korzyści i koszty 
wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu będą się równo 
rozkładać w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw10. Realizacja koncepcji 
społecznej odpowiedzialności biznesu w całym łańcuchu dostaw wymaga part-
nerstwa z przedsiębiorstwami będącymi jego ogniwami. Procesy zarządzania 
społecznie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw stają się bardziej skomplikowa-
ne, gdyż relacje partnerskie przeradzają się w kolaborację, a więc w taki rodzaj 
współpracy, który polega na wspólnym ustalaniu celów i działań w łańcuchu 

8 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność…, s. 122. 
9 A. Harrison, R. van Hoek, zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010, s. 187–192.
10 E. Jastrzębska, zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw jako element wdraża-

nia koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej  
nr 31, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, 
s. 223.



171Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw...

dostaw na podstawie otwartej komunikacji i wzajemnego dwukierunkowego 
przepływu informacji11.

Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębior-
stwach z sektora TSL wymaga12:

 – świadomości efektów oddziaływania technologii i procesów logistycz-
nych na otoczenie społeczne, gospodarcze, przyrodnicze, przestrzenne;

 – poszukiwania takich sposobów zaspokajania potrzeb związanych z re-
alizacją procesów logistycznych, które zmniejszą uciążliwe oddziaływa-
nie na otoczenie społeczne, przyrodnicze i przestrzenne;

 – minimalizowania zużycia czasu, przestrzeni, materii i energii podczas 
realizacji procesów logistycznych;

 – maksymalizowania efektywności wykorzystania czasu, przestrzeni, ma-
terii i energii podczas realizacji procesów logistycznych;

 – minimalizowania i/lub usuwania ubocznych skutków realizacji proce-
sów logistycznych;

 – wdrażania innowacji w systemie dostaw oraz w zakresie opakowań;
 – współpracy w ramach łańcuchów dostaw;
 – zastosowania zintegrowanych systemów informatycznych;
 – współpracy w ramach międzynarodowych łańcuchów logistycznych;
 – dostosowania działalności do zmieniających się potrzeb i oczekiwań 

klientów;
 – koncentracji uwagi na skracaniu czasu realizacji dostaw, zwiększania 

częstotliwości, elastyczności i niezawodności dostaw.
Wobec współczesnych globalnych zagrożeń, nacisków społecznych, organi-

zacji nadzorujących działalność przedsiębiorstw, klientów i inwestorów, pomijanie 
aspektów ekologicznych i społecznych prowadzonej działalności gospodarczej 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem TSL może negatywnie wpłynąć na reputację 
i wyniki firmy. Wzajemne powiązania przedsiębiorstw będących ogniwami łań-
cucha dostaw powodują, że negatywne skutki pomijania aspektów ekologicznych 
i społecznych działania przedsiębiorstwa TSL, będącego ogniwem łańcucha 
dostaw, mają wpływ na reputację i wyniki pozostałych uczestników łańcucha.

11 Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, red. S. Kauf, 
Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 106–109.

12 A. Skowrońska, rola logistyki w równoważeniu rozwoju podstawą budowania nowego 
wzorca kwalifikacji logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2010, nr 1, s. 10.
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Metodyka badań empirycznych

Prezentowane w opracowaniu dane empiryczne pochodzą z bardziej obszer-
nych badań pilotażowych, dotyczących systemów logistycznych przedsiębiorstw 
północno-wschodniej Polski. Wśród celów przeprowadzonych badań była analiza 
determinant outsourcingu procesów logistycznych, kryteriów wyboru przedsię-
biorstw świadczących usługi logistyczne oraz ukazanie korzyści i problemów zwią-
zanych z outsourcingiem procesów logistycznych w badanych przedsiębiorstwach. 

Do gromadzenia danych wykorzystano metodę wywiadu bezpośredniego 
z osobami odpowiedzialnymi za procesy logistyczne w badanych przedsiębior-
stwach. Badania przeprowadzono w 2012 roku, do ich realizacji wykorzystano 
kwestionariusz ankietowy. Przeprowadzone badania dotyczyły lat 2009–2011. 

Pierwsza część kwestionariusza dotyczyła ogólnych informacji o badanym 
przedsiębiorstwie, takich jak: rok rozpoczęcia działalności, forma prawna przed-
siębiorstwa, dział (działy) prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD, 
przeciętny stan zatrudnienia, wartość sprzedaży produktów i usług, rynek, na 
którym działało przedsiębiorstwo, pochodzenie kapitału.

Druga część kwestionariusza dotyczyła przede wszystkim: celów logi-
stycznych, organizacji logistyki w przedsiębiorstwie, strategii logistycznych 
stosowanych przez przedsiębiorstwo, zmian w systemie logistycznym, innowacji 
w logistyce, zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw, ryzyka związanego z re-
alizacją procesów logistycznych, efektów działań i rozwiązań logistycznych, 
systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie logistyką, kosztów 
logistycznych w przedsiębiorstwie, outsourcingu procesów logistycznych, de-
terminant procesów logistycznych.

Prezentowane tu wyniki badań dotyczą wybranych aspektów współpracy 
badanych firm z przedsiębiorstwami TSL w latach 2009–2011.

Badania przeprowadzono wśród 92 małych, średnich i dużych przedsię-
biorstw północno-wschodniej Polski, charakteryzujących się zróżnicowaną 
pozycją konkurencyjną na rynku. Duże przedsiębiorstwa stanowiły 16,3% 
badanych przedsiębiorstw. 44,6% badanej próby przedsiębiorstw stanowiły 
przedsiębiorstwa średnie. Małe przedsiębiorstwa stanowiły 39,1% badanych firm. 

Zbadano przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i usługowe. 
Przedsiębiorstwa przemysłowe stanowiły 53,3% badanej próby przedsiębiorstw. 
Przedsiębiorstwa handlowe stanowiły 28,3% badanych firm. Najmniejszy odse-
tek badanej próby przedsiębiorstw (18,4%) stanowiły przedsiębiorstwa usługowe.
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Znaczenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw TSL 
w kreowaniu procesów logistycznych badanych firm

W celu identyfikacji roli działań i rozwiązań logistycznych w badanych 
przedsiębiorstwach respondenci zostali poproszeni o wskazanie, jakie było 
znaczenie logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem w latach 2009–2011. 
Najwięcej uczestników badania wskazało, że w 2009 roku działania i rozwią-
zania logistyczne miały istotny wpływ na redukcję kosztów transportu (51,1%). 
W dalszej kolejności respondenci wskazywali na następującą rolę logistyki w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem: logistyka ma istotny wpływ na wzrost przychodów 
operacyjnych (48,9%), w logistyce operacyjnej tkwi nadal bardzo duży potencjał 
poprawy (46,7%), logistyka ma istotny wpływ na zmniejszenie poziomu zapasów 
(45,3%), logistyka ma istotny wpływ na redukcję kosztów operacyjnych (44,6%), 
logistyka podwyższa elastyczność przedsiębiorstwa (43,5%).

W 2010 roku 61,4% respondentów wskazało, że działania i rozwiązania 
logistyczne miały istotny wpływ na redukcję kosztów operacyjnych. W 60,3% 
badanych przedsiębiorstw logistyka miała istotny wpływ na zmniejszenie po-
ziomu zapasów. Logistyka znacząco wpływała na redukcję kosztów transportu 
w 58,7% badanych firm. Ten sam odsetek respondentów (54,3%) wskazał, że: 
logistyka ma istotny wpływ na wzrost przychodów operacyjnych, w logistyce 
operacyjnej tkwi nadal bardzo duży potencjał poprawy, logistyka ma coraz 
bardziej charakter profesjonalny i zorganizowany.

Analiza wyników badań wskazała, że w 2011 roku w większości badanych 
przedsiębiorstw logistyka miała istotny wpływ na: redukcję kosztów transportu 
(63,0%), zmniejszenie poziomu zapasów (62,0%) oraz redukcję kosztów opera-
cyjnych (61,4%). Zdaniem 59,7% respondentów w logistyce operacyjnej tkwi 
nadal bardzo duży potencjał poprawy. W 56,7% badanych firm logistyka miała 
coraz bardziej charakter profesjonalny i zorganizowany.

W latach 2009–2011 w 38,2% badanych przedsiębiorstw realizowane 
działania i rozwiązania logistyczne były odpowiedzią na uwarunkowania ryn-
kowe. 19,5% respondentów wskazało, że w 2009 roku działania i rozwiązania 
logistyczne przenikały całe przedsiębiorstwo i służyły koordynacji przepływów 
i informacji. W roku 2009 w 36,9% badanych firm działania i rozwiązania 
logistyczne przenikały całe przedsiębiorstwo i służyły koordynacji przepływów 
i informacji w całym łańcuchu dostaw. W latach 2010–2011 39,1% badanych 
przedsiębiorstw optymalizowało procesy logistyczne w całym łańcuchu dostaw. 
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Współpraca badanych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw charakteryzowała się 
elementami partnerstwa – częściową wymianą informacji, częściową integracją 
działań oraz systemów informatycznych. Żaden z menedżerów logistyki nie 
wskazał, że ścisła integracja procesów logistycznych dotyczy całego systemu 
dostarczania wartości dla klienta.

Jak wynika z wcześniejszych wywodów, w obecnych uwarunkowaniach 
rynkowych procesy logistyczne powinny być kreowane przy respektowaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju. W 2009 roku jedynie w 5,43% badanych firm logistyka 
była narzędziem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. W latach 2010–
2011 procesy logistyczne były kreowane przez pryzmat zrównoważenia celów 
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w 19,6% badanych firm. Uczestnicy 
badań podkreślali, że kadra menedżerska w badanym okresie koncentrowała się 
przede wszystkim na złagodzeniu negatywnego wpływu światowego kryzysu go-
spodarczego na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Z badań wynika, że mene-
dżerowie logistyki mają świadomość znaczącego wpływu procesów logistycznych 
na otoczenie społeczne i ekologiczne, jednakże w okresie dekoniunktury przede 
wszystkim koncentrowali się na realizacji celów ekonomicznych. 

W latach 2009–2011 63 spośród 92 badanych firm (68,5%) powierzyło reali-
zację procesów logistycznych przedsiębiorstwom z sektora TSL. Respondentów 
poproszono o wskazanie czynników, które decydowały o outsourcingu proce-
sów logistycznych. Analiza wyników badań dała podstawy do sformułowania 
wniosku, że w latach 2009–2011 najczęściej wskazywanymi przez uczestników 
badania czynnikami decydującymi o outsourcingu procesów logistycznych były: 
redukcja kosztów (59,8%), wzrost satysfakcji klienta (42,4%), zmniejszenie na-
kładów inwestycyjnych (41,3%), zmniejszenie zaangażowania kapitału (33,7%), 
optymalizacja procesów logistycznych (37,0%), redukcja zatrudnienia (32,6%), 
możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności (31,5%), 
oszczędność czasu (31,5%), wysokie kompetencje firm logistycznych (25,0%), 
rewolucja w technologiach teleinformatycznych wspomagających zarządzanie 
łańcuchami dostaw (23,9%).

Badaniom poddano kluczowe kryteria wyboru przedsiębiorstw świadczą-
cych usługi logistyczne. Z analizy wyników badań można sformułować wniosek, 
że dla zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw kluczowym kryterium 
decydującym o wyborze przedsiębiorstwa z sektora TSL była redukcja kosztów 
(63,0%). Kolejnymi najczęściej wskazywanymi przez respondentów czynnikami 
decydującymi o wyborze przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne 
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były: wzrost satysfakcji klientów (46,7%), elastyczność (40,2%), terminowość 
usług (33,7%), doświadczenie w sektorze (23,9%), możliwość technicznej obsługi 
ładunków (21,7%), zakres świadczonych usług (20,7%), reputacja (16,3%).

Badania potwierdziły, że dla zdecydowanej większości przedsiębiorstw 
najważniejszym kryterium wyboru przedsiębiorstwa TSL jest redukcja kosztów. 
Żaden uczestnik nie wskazał na realizację koncepcji społecznej odpowiedzial-
ności biznesu jako istotne kryterium wyboru przedsiębiorstwa świadczącego 
usługi logistyczne. Należy tu podkreślić, że w analizowanym okresie 16,3% 
respondentów wskazało, że reputacja jest ważnym kryterium wyboru przedsię-
biorstwa TSL. Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu przez 
usługodawcę logistycznego ma wpływ na reputację, czyli podzielaną przez różne 
grupy interesariuszy ocenę dotyczącą zdolności i gotowości przedsiębiorstwa do 
sprostania ich oczekiwaniom i dostarczania im wartości. 

Z analizy wyników badań można wysnuć wniosek, że większość badanych 
przedsiębiorstw zmniejszyła koszty dzięki współpracy z przedsiębiorstwami 
TSL (57,6%). 42,4% badanych firm osiągnęło przy tym wzrost satysfakcji 
klientów. Prawie co trzecie przedsiębiorstwo (34,8%), dzięki realizacji procesów 
logistycznych przez przedsiębiorstwo TSL, zwiększyło tempo dostosowywania 
swoich procesów do zmiennych uwarunkowań rynkowych. Z drugiej jednak 
strony 26,1% badanych przedsiębiorstw poniosło większe koszty outsourcingu 
niż zakładano. Niektórzy respondenci podkreślali, że współpraca z przedsię-
biorstwem TSL nie spełniła oczekiwań (13,0%), spowodowała demotywację 
i dezorientację własnego personelu, obawy przed redukcją zatrudnienia (8,7%), 
wpłynęła na pogorszenie jakości obsługi klientów (7,6%). 

Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych i empirycznych 
można sformułować następujące syntetyczne wnioski. 

W teorii przedmiotu istnieje dość powszechne przekonanie, że postrzeganie 
działalności przedsiębiorstwa wyłącznie przez pryzmat wyników ekonomicznych 
nie jest właściwe. Przedsiębiorstwa powinny podejmować odpowiedzialność za 
prowadzenie swojej działalności wobec wszystkich grup interesów. Ochrona śro-
dowiska i zasobów oraz odpowiedzialność za wpływ wywierany przez procesy 
logistyczne na społeczeństwo należą do megatrendów kształtujących strukturę 
i funkcjonowanie współczesnej logistyki i łańcuchów dostaw. 



176 Magdalena gąsowska

Przeprowadzone badania potwierdziły, że działania i rozwiązania logistycz-
ne istotnie wpływają na wyniki ekonomiczne współczesnych przedsiębiorstw i ich 
łańcuchów dostaw. W latach 2009–2011 badane firmy dokonały wielu usprawnień 
procesów logistycznych, coraz więcej przedsiębiorstw optymalizowało procesy 
logistyczne współpracując w całym łańcuchu dostaw. Współpraca badanych 
przedsiębiorstw optymalizujących procesy logistyczne w łańcuchu dostaw 
charakteryzowała się elementami partnerstwa – częściową wymianą informacji, 
częściową integracją działań oraz systemów informatycznych. W okresie deko-
niunktury menedżerowie logistyki, kreując procesy logistyczne, koncentrowali 
się przede wszystkim na realizacji skonkretyzowanych celów ekonomicznych.

Dla zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw kluczowym kryte-
rium decydującym o wyborze przedsiębiorstwa z sektora TSL była redukcja kosz-
tów. Co ważne – żaden respondent nie wskazał na realizację koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu jako istotne kryterium wyboru przedsiębiorstwa świad-
czącego usługi logistyczne, choć z drugiej strony, prawie co piąty uczestnik badania 
przytaczał opinię, że reputacja jest ważnym kryterium wyboru przedsiębiorstwa 
TSL. Zła reputacja wynikająca z ujawnienia nadużyć wobec społeczeństwa i śro-
dowiska może prowadzić do zerwania współpracy z kontrahentami. 

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw nie wywierała presji 
na uwzględnianie aspektów ekologicznych i społecznych w działalności przed-
siębiorstw TSL, którym powierzała realizację procesów logistycznych. Badane 
przedsiębiorstwa koncentrowały się przede wszystkim na redukcji kosztów. 
Zarazem strategia usługobiorcy wpływa na modelowanie procesów logistycz-
nych firmy świadczącej usługi logistyczne. Realizacja koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu kosztuje i wymaga akceptacji udziałowców, klien-
tów, pracowników. Wyniki podjętych badań dały podstawy do sformułowania 
wniosku, że uwarunkowania działalności współczesnych przedsiębiorstw TSL 
z jednej strony sprzyjają społecznej odpowiedzialności biznesu, a z drugiej ją 
ograniczają.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES FROM THE TRANSPORT, 
FREIGHT AND LOGISTICS SECTOR AND THEIR COOPERATION WITH 

SELECTED SERVICE USERS – RESEARCH RESULTS

Summary

The aim of the article is to analyse the importance of respecting the principles of 
corporate social responsibility in activities of enterprises from the Transport, Freight 
and Logistics sector and present the influence of implementation of this concept by 
Transport, Freight and Logistics enterprises on their cooperation with the examined 
production, commercial and service enterprises. The first part of the article presents the 
theoretical aspects of corporate social responsibility of Transport, Freight and Logistics 
enterprises, the second describes author’s own research methodology and analysis of 
the results concerning selected aspects of cooperation of the examined enterprises with 
Transport, Freight and Logistics enterprises.
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LOGISTYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU TSL 

W PROSPOŁECZNE DZIAŁANIA  
WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI CSR

Koncepcja społecznej odpowiedzialności zyskuje coraz większą popularność 
wśród polskich firm. W ciągu ostatnich kilku lat do grona firm deklarujących zaintere-
sowanie CSR i gotowość do wypełnienia jej założeń dołączyli usługodawcy z sektora 
TSL. Podkreślają swoje zaangażowanie w działania CSR poprzez wywiady, reklamy 
lub strony internetowe. Koncepcja społecznej odpowiedzialności zakłada szereg działań 
w trzech obszarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W artykule przed-
stawiono rozważania na temat społecznych praktyk realizowanych przez dostawców 
usług logistycznych, a także oceniono ich zaangażowanie w kontekście osiągania celów 
społecznych.

Słowa kluczowe: CSR, usługodawcy logistyczni, działania prospołeczne

Wprowadzenie

Rosnące wymagania i potrzeby klientów, intensywna konkurencja i nadal 
trudna sytuacja na rynku TSL, będąca pokłosiem globalnego kryzysu finansowe-
go, stanowią dla polskich usługodawców logistycznych istotne wyzwania, a jed-
nocześnie zachętę do wszechstronnego rozwoju. Rozwój ten nie dotyczy już tylko 
poszerzania zakresu świadczonych usług, poprawy ich jakości i obniżania cen. 
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Współcześni klienci i pozostali partnerzy biznesowi, a także pracownicy, przed-
stawiciele władz i mediów – słowem szeroko pojęte społeczeństwo, w którym 
usługodawcy logistyczni funkcjonują – oczekują od dobrych firm z branży TSL 
zaangażowania w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Koncepcja 
ta stawia firmom liczne wymagania dotyczące ich działalności na rzecz własnego 
rozwoju ekonomicznego, ochrony środowiska naturalnego i szeroko pojętego 
społeczeństwa. Mimo iż firmy deklarujące zastosowanie koncepcji CSR wydają 
się rozumieć, iż dotyczy ona trzech wyżej wspomnianych obszarów, nietrudno 
zauważyć, że w praktyce najczęściej skupiają się głównie na działaniach pro-
ekologicznych. W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu Autorzy 
przyjrzą się prospołecznym działaniom polskich usługodawców logistycznych, 
weryfikując natężenie i zakres tej aktywności.

Istota koncepcji CSR i jej społecznego komponentu

W ostatnich latach wśród polskich przedsiębiorstw, w tym także reprezentu-
jących branżę TSL, zainteresowanie zdobywa idea społecznej odpowiedzialności 
biznesu.  Źródeł tej idei można szukać w koncepcjach marketingu społecznego 
i zrównoważonego rozwoju. Za P. Kotlerem i in., społeczna orientacja w marke-
tingu oznacza, że organizacja powinna określić potrzeby, pragnienia i interesy 
docelowych rynków, a następnie dostarczyć pożądanego zadowolenia sprawniej 
i skuteczniej niż konkurenci, jednak w taki sposób, aby utrzymać lub poprawić 
pomyślność zarówno konsumentów, jak i społeczeństwa2. Warto także w tym 
miejscu wyjaśnić pojęcie marketingu społecznie zaangażowanego (ang. causa 
related marketing), które zdaniem E. Lipskiej stanowi kategorię pośrednią 
miedzy marketingiem komercyjnym a marketingiem społecznym. Koncepcja ta 
implikuje łączenie określonych celów społecznych, ekonomicznych i wizerunko-
wych przedsiębiorstwa, przyczyniając się do wzmocnienia jego pozycji rynkowej. 
Cele owe osiąga się często poprzez zaangażowanie we współpracę trzech stron: 
biznesu, organizacji non-profit oraz konsumentów. Reasumując, istotą marketin-
gu społecznie zaangażowanego jest postawa społecznie odpowiedzialna, podczas 
gdy marketing społeczny jest procesem promowania tej postawy3.

2 P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 17.

3 Tamże, s. 316.
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Z kolei postulat uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju pojawił się 
po raz pierwszy na konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1969 roku4. 
W kolejnych latach ONZ opracowywało szczegółowe założenia koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju mającej wyznaczyć nowy ład społeczno-ekonomiczny na świe-
cie. Założenia te zostały zaprezentowane w 1987 roku w raporcie „Nasza wspólna 
przyszłość”. Raport ten został stworzony pod przewodnictwem G.H. Burtland, stąd 
często nazywany jest on „raportem Burtland”5. W dokumencie tym po raz pierwszy 
zdefiniowano zrównoważony rozwój (ang. sustainable development) jako sposób 
harmonijnego rozwoju społeczeństw bez ograniczania szans następnych generacji 
na zaspokojenie ich potrzeb rozwojowych w przyszłości6. W praktyce zrówno-
ważony rozwój to proces długookresowy, w którym dąży się do równoważenia 
trzech systemów: gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Celem tej koncepcji 
nie jest ograniczanie wzrostu gospodarczego – jest to taki rozwój społeczno- 
-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań gospodar-
czych, politycznych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb danych podmiotów, zarówno obecnie, jak 
i w przyszłości7. Organizacje dążące do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju 
powinny realizować działania w trzech obszarach8:

 – ekologicznym – polegającym na powstrzymaniu degradacji środowiska 
i eliminacji jego zagrożeń, 

 – ekonomicznym – wyrażającym się w zaspokojeniu podstawowych po-
trzeb materialnych ludzkości przy użyciu techniki i technologii nienisz-
czących środowiska,

 – społecznym – który zakłada zabezpieczenie minimum socjalnego (li-
kwidację głodu, nędzy i ubóstwa), ochronę zdrowia, rozwój sfery du-
chowej człowieka (kultura), bezpieczeństwo i edukację.

4 T. Gasiński, G. Piskalski, zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przed-
siębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 11.

5 J. Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, 
PWE, Warszawa 2007, s. 7.

6 T. Gasiński, G. Piskalski, zrównoważony biznes…, s. 11.
7 P. Bartkowiak, zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrów-

noważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2008, s. 5.
8 A. Skowroński, zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji, 

„Problemy Ekorozwoju” 2006, vol. 1, nr 2, s. 51.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social responsibility 
– CSR) to z kolei koncepcja pozwalająca w praktyczny sposób wdrożyć zało-
żenia zrównoważonego rozwoju. Oznacza ona dobrowolne, wykraczające poza 
minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki 
społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z za-
interesowanymi stronami. Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne 
i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje 
z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego9. Co ważne, 
stawiane wyżej postulaty nie powodują zahamowania rozwoju ekonomicznego 
przedsiębiorstwa, bowiem CSR należy rozumieć jako proces skutecznego i efek-
tywnego zarządzania przedsiębiorstwem, który przyczynia się do wzrostu jego 
konkurencyjności, stabilnego i trwałego rozwoju. Równocześnie kształtowane 
są korzystne warunki dla rozwoju ekonomicznego i społecznego10. Realizacja 
koncepcji CSR w praktyce pozwala zatem przedsiębiorstwu generować wartość 
dla społeczeństwa i środowiska i jednocześnie osiągać korzyści ekonomiczne.

W obszarze logistyki zarówno autorzy poruszający problematykę CSR, jak 
i praktycy kładą szczególny nacisk na jej komponent ekologiczny, stosunkowo 
mało uwagi poświęcając obszarowi społecznemu, mimo że stawia on przed-
siębiorstwom liczne wyzwania. Norma „ISO 26000:2010. Wytyczne w sprawie 
odpowiedzialności społecznej” zawiera bardzo konkretne wskazówki dla 
przedsiębiorstw w zakresie prospołecznego postępowania. Celem ISO 26000 
jest wsparcie organizacji w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Norma ma 
promować powszechne zrozumienie odpowiedzialności społecznej i uzupełniać 
(nie zastępować) inne narzędzia i inicjatywy na tym polu. Wspomniany dokument 
dzieli koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu na siedem kluczowych 
obszarów (ang. coresubjects), które z kolei dzielą się na tzw. zagadnienia (ang. 
issues). Kluczowe obszary CSR to według ISO 2600011:

 – ład korporacyjny,
 – prawa człowieka,
 – praktyki w miejscu pracy,
 – środowisko naturalne,

9 http://www.mg.gov.pl/node/10892 (dostęp: 10.05.2013).
10 A. Paliwoda-Matiolańska, odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania 

Przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 77.
11 ISo 26000: 2010. guidance on Social responsibility, s. VIII.
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 – uczciwe praktyki biznesowe,
 – sprawy konsumenckie,
 – zaangażowanie i rozwój społeczności.

Spośród wyżej wymienionych, szczególnie istotne z punktu widzenia 
realizacji społecznych celów CSR, wydają się być obszary 2, 3 i 7. Szczegółowe 
zagadnienia w ramach tych trzech obszarów CSR zawarto w tabeli 1. 

Tabela 1. 

Kluczowe obszary i zagadnienia w normie ISO 26000:2010 dotyczące obszaru 
społecznego CSR

Obszar kluczowy Zagadnienie

Prawa człowieka

 – należyta staranność (działań na rzecz poszanowania praw człowieka)
 – zagrożenia dla praw człowieka
 – unikanie współsprawstwa 
 – rozpatrywanie skarg 
 – dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 
 – prawa obywatelskie i polityczne 
 – prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne
 – fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy

Praktyki w miejscu 
pracy

 – zatrudnienie i stosunek pracy
 – warunki pracy i ochrona socjalna 
 – dialog społeczny
 – bezpieczeństwo i higiena pracy 
 – rozwój i szkolenie w miejscu pracy

Zaangażowanie 
i rozwój społeczności

 – zaangażowanie społeczności
 – edukacja i kultura
 – tworzenie miejsc pracy i rozwój umiejętności
 – rozwój i dostęp do technologii
 – tworzenie bogactwa i dochodów 
 – zdrowie
 – inwestycje społeczne 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: ISo 26000: 2010. guidance on Social 
responsibility, s. VIII.

Ogólnie biorąc, prospołeczne praktyki przedsiębiorstw w ramach realizacji 
koncepcji CSR powinny odnosić się do ich pracowników i społeczności, w któ-
rych owe podmioty funkcjonują. Można wymienić szereg narzędzi służących 
realizacji prospołecznych celów przedsiębiorstw. W odniesieniu do pracowników 
firma może inwestować w ich rozwój poprzez programy podnoszące kwalifikacje 
pracowników (kursy, szkolenia), programy integracyjne, programy na rzecz wy-
równywania szans (elastyczne formy zatrudnienia, wyrównywanie szans osób 
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po 45. roku życia, osób niepełnosprawnych). Z kolei wolontariat pracowniczy 
polega na dobrowolnej pracy (np. wykonywanie określonych prac, przeznaczanie 
pewnej liczby godzin pracy) pracowników firm na rzecz inicjatyw prospołecz-
nych (instytucji, organizacji, akcji)12. Wolontariat taki podnosi poziom integracji 
i morale zaangażowanych weń pracowników oraz poczucie ich własnej wartości. 
Bardzo ważną kwestią, obwarowaną licznymi wymogami prawnymi, jest stwo-
rzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Higiena, w tym również 
psychiczna (stres), a także dobry stan zdrowia bezpośrednio przekładają się na 
jakość wykonywanej pracy. Jedną z podstawowych zasad odpowiedzialnego 
biznesu jest poszanowanie wolności organizowania się pracowników w związki 
zawodowe. Poprawnie prowadzony dialog społeczny może przyczynić się do 
unikania kryzysów oraz poszukiwania i wypracowywania obszarów wspólnych 
szans. Niedopuszczalne są wszelkie formy dyskryminacji; warunki pracy i płacy 
kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach muszą być identyczne, tak samo 
jak możliwości awansu czy rozwijania kompetencji. Kwestie dyskryminacji mogą 
dotyczyć również wieku pracownika oraz polityki zatrudniania i zwalniania. 
Poprzez działania na rzecz pracowników przedsiębiorstwo uzyskuje następujące 
korzyści13:

 – lepsze morale pracowników – poziom zadowolenia z pracy, produktyw-
nośći innowacyjność (warto zauważyć, że innowacyjność może stanowić 
źródło przewagi konkurencyjnej gdyż kreatywność nie zawsze wymaga 
wysokich nakładów, np. rozwiązań technologicznych),

 – lojalność – zadowoleni (nie tylko usatysfakcjonowani finansowo) pra-
cownicy czują się w większym stopniu związani z firmą,

 – łatwiejsza rekrutacja – atrakcyjność w oczach przyszłych pracowników.
Z kolei działania na rzecz lokalnej społeczności przyjmują postać działań 

polegających na wspieraniu lokalnych instytucji i osób, współpracy z lokalnymi 
organizacjami, programów dla dzieci i młodzieży, działań ekologicznych, a także 
inwestycyjnych (np. budowanie dróg). Przedsiębiorstwo może także prowadzić 
kampanie społeczne umożliwiające wpływanie na postawy społeczeństwa za 
pośrednictwem mediów. Kampanie takie mają na celu niesienie pomocy potrze-
bującym (np. przekazywanie części zysków ze sprzedaży określonego produktu 
na cele społeczne) lub zwiększenie świadomości społecznej na określony temat 

12 http://www.parp.gov.pl/index/index/1711(dostęp: 10.05.2013).
13 T. Gasiński, G. Piskalski, zrównoważony biznes…, s. 26.
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(np. ochrona środowiska, edukacja konsumencka). Rozwiązaniem dla firm, 
które odniosły sukces rynkowy, może być podzielenie się nim z innymi poprzez 
powołanie fundacji. Aby środki wykorzystane zostały w sposób jak najbardziej 
efektywny, powinno się przeznaczyć na działania społeczne ściśle określony 
budżet oraz sformułować jasne kryteria przyznawania wsparcia14. Przykładowe 
korzyści, jakie może uzyskać przedsiębiorstwo dzięki działaniom na rzecz 
szeroko rozumianego społeczeństwa, są następujące15:

 – poprawa wizerunku firmy, zwiększenie wiarygodności w oczach inte-
resariuszy,

 – poprawa relacji z lokalną społecznością,
 – wzrost liczby konsumentów (konsumenci mający dostęp do szerokiej 

gamy produktów o jednakowo dobrej jakości i cenie, prawdopodobnie 
wybiorą produkty wytwarzane w sposób uwzględniający zasady zrów-
noważonego rozwoju).

Charakterystyka przedsiębiorstw świadczących usługi na krajowym 
rynku TSL

Krajowy sektor TSL (transport, spedycja, logistyka) tworzą zróżnicowane 
pod względem wielkości, zasięgu działania, zakresu świadczonych usług, a także 
oferowanych standardów, przedsiębiorstwa usługowe. Podstawą ich działalności 
jest szeroko pojętaobsługa ładunków. Część branży zajmuje się świadczeniem 
prostych usług, które najczęściej dotyczą przemieszczania i składowania towa-
rów. Podmioty te określa się mianem usługodawców 2PL. Segment ten tworzą: 
przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne, składowe, spedytorzy, a także 
przewoźnicy drogowi. Pozostałe podmiotywyspecjalizowałysięw logistyce kon-
traktowej i oferują na rynku kompleksową, dostosowaną do potrzeb i preferencji 
klientów, obsługę logistyczną. Grupa ta dysponuje rozbudowanym pakiet usługi 
określana jest mianem operatorów 3PL. Oferentami logistyki kontraktowej 
są znane na rynku przedsiębiorstwa logistyczne, w tym przewoźnicy KEP16. 
Outsourcing 3PL wymaga wysokich umiejętnościlogistycznych, zaangażowania 
zasobów rzeczowych, siły roboczej oraz znacznego wyposażenia techniczne-

14 http://www.parp.gov.pl/index/index/1711 (dostęp: 10.05.2013).
15 T. Gasiński, G. Piskalski, zrównoważony biznes…, s. 31.
16 Usługi kurierskie, ekspresowe i paczkowe.
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go17. Zazwyczaj obsługa realizowana jest w ramach międzynarodowej sieci 
logistycznejz użyciem najnowszych rozwiązań IT, a także z uwzględnieniem 
wymaganego poziomu obsługi klienta18. Duża część operatorów 3PL oferuje 
swoim klientom rozwiązania typu 4PL. W ramach tej obsługi przedsiębiorstwo 
staje się wiodącym operatorem (4PL), który koordynuje procesy zachodzącew 
łańcuchu dostaw, często odpowiada także za jego rekonfigurację.

Podstawowym źródłem danych o krajowym rynku TSL jest coroczny ranking  
H. Brdulak, publikowany w dodatku TSL do „Rzeczpospolitej”19. W 2012 roku w ba-
daniu wzięło udział 61 firm tego sektora. Według autorki raportu, w strukturze kra-
jowego rynku TSL wyodrębnić można dwie grupy usługodawców. Pierwszą tworzą 
duże przedsiębiorstwa, głównie operatorzy logistyczni, reprezentujące kapitał zagra-
niczny, drugą – firmy krajowe wyspecjalizowane w transporcie i spedycji drogowej. 
Na rynku dominują jednak oferenci zagraniczni. W portfolio usługodawców dominują 
usługi z zakresu spedycji, transportu i magazynowania (tab. 2). Jednocześnie spedycja 
i transport drogowy stanowią podstawę działalności dla ponad połowy ankietowa-
nych firm. Większośćprzedsiębiorstw świadczy także usługi logistyczne (69%). Dla  
8 operatorów stanowią one główne źródło przychodów. Ponad połowa realizuje 
obsługę celną (57%), a 40% – zajmuje się przewozami intermodalnymi. Z kolei 
10% świadczy usługi kurierskie. Niemal wszyscy deklarująmiędzynarodowy zasięg 
działania z użyciem różnych gałęzi transportu, a także obsługę wielu kategorii 
ładunków.

Znaczna część branży TSL oferuje swoim klientom pakiet usług dodatko-
wych. Spowodowane jest to stale rosnącym popytem na obsługę niestandardową 
z wartością dodaną (VAS). Coraz silniej zauważaną tendencją jest branżowa 
specjalizacja sektora TSL. Spora część operatorów oferuje usługi dedykowane 
wybranym segmentom gospodarki. Świadczy to o dojrzewaniu rynku oraz 
profesjonalizacji obsługi logistycznej20.

17 W. Rydzkowski, A. Trzuskawska-Grzesińska, rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4PL na 
świecie i w Polsce, w: nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Materiały konferencyjne Polskiego 
kongresu Logistycznego. Logistics 2008, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008,  
s. 96.

18 Por. J. Długosz, znaczenie operatora logistycznego w kształtowaniu obsługi klienta insty-
tucjonalnego, „Logistyka” 2011, nr 5, s. 1030.

19 Opracowano na podstawie: H. Brdulak, Polski rynek tSL w 2011 r. LTS, nr 2, 
„Rzeczpospolita” 2012, nr 9269.

20 M. Świtała, tSL Sector Companies and their offer of Logistics Services, „Handel 
Wewnętrzny” 2012, nr 4, s. 62.
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Tabela 2

Zakres usług świadczonych przez przedsiębiorstwa TSL

Usługi podstawowe (w %) Usługi VAS (w %)

1 2

Spedycyjne 98 dostawy w temperaturze kontrolowanej 59

Transportowe 87 cross-docking 57

Magazynowe 72 co-packing 46

Logistyczne 69 dostawy JiT 43

Celne 57 logistyka zwrotna 38

Intermodalne 41 co-manufacturing 33

Kurierskie 10 naprawy 18

Rozwiązania branżowe (rodzaj obsługiwanej branży) (w %)

Farmaceutyczna 46 motoryzacyjna 36

Chemiczna 46 sieci detaliczne 34

Odzieżowa 44 elektronika 25

RTV/AGD 43 e-commerce 23

FMCG 39 medyczna 21

Źródło: opracowano na podstawie: H. Brdulak, Polski rynek tSL…, s. 24–27.

Wybrane elementy koncepcji CSR w działaniach usługodawców 
logistycznych

Aktywność usługodawców w obszarze CSR w dużej mierze wynika z po-
trzeby dostosowania swojej strategii do zmieniających się warunków konkurowa-
nia. Obecnie klienci wymagają od dostawców transparentnych zasad współpracy 
opartych na wzajemnym zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i uczciwej konku-
rencji. Oczekują także obsługi świadczonej zgodnie z obowiązującymi w danym 
sektorze standardami, nie tylko logistycznymi i środowiskowymi, ale także 
społecznymi (w tym przestrzegania praw człowieka, zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy itd.). Nie bez znaczenia pozostają także kwestie marketingowe. 
Do głównych korzyści prospołecznych praktyk na krajowym rynku usług TSL 
zaliczyć należy wzmocnienie relacji z kluczowymi grupami interesariuszy oraz 
poprawę wizerunku i wartości marki.
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Wyniki badania ankietowego wskazują, że niemal 70% podmiotów sektora 
usług TSL deklaruje zaangażowanie w działania społecznie odpowiedzialne21. 
Zainteresowanie koncepcją CSR jest szczególnie widoczne w strategiach dużych 
usługodawców logistycznych. W grupie tej ponad 90% respondentów wskazuje 
na zachowania społecznie akceptowane. W badaniu odnotowano jednak wysoki 
poziom niewiedzy wśród mikro- i małych przedsiębiorstw (na pytanie: Czy 
Państwa firma jest przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym? 50% ankie-
towanych odpowiedziało „nie wiem”). Brak znajomości idei CSR wśród tych firm 
może wynikać z faktu, że podmioty te często prowadzą działalność pod znaną 
marką logistyczną, a tym samym nie odczuwają potrzeby budowy własnej tożsa-
mości na rynku usług logistycznych. Jednocześnie, pełniąc rolę podwykonawcy 
w łańcuchu dostaw, stają się ważnym partnerem operatorów logistycznych, a tym 
samym – grupą odbiorców działań z zakresu CSR. Dobrym tego przykładem jest 
organizowana przez firmę DB Schenker Akademia Kuriera i Przewoźnika, której 
głównym celem jest wzmocnienie kompetencji zawodowych przewoźników 
świadczących usługi na podstawie umowy zawartej z operatorem22.

Wyniki wskazują, że usługodawcy TSL podejmują zróżnicowane działania 
prospołeczne (tab. 3). W przeprowadzonym badaniu respondenci najczęściej 
wskazywali na finansowe wsparcie akcji charytatywnych oraz inicjatywy skie-
rowane do wybranych grup interesariuszy. Działania usługodawców mają jednak 
charakter sporadyczny. Tylko 36% respondentów potwierdza długookresową 
współpracę z organizacjami pożytku publicznego. Niewiele więcej deklaruje 
systematyczne wspieranie rozwoju polskich uczelni wyższych. Co piąty ankie-
towany wykazuje doświadczenie w organizowaniu kampanii społecznych.

21 Pomiaru źródeł pierwotnych dokonano pod koniec 2011 roku. W 2012 roku opracowano 
wyniki badań. Uczestnicy badania wypełniali ankietę elektroniczną w trybie on-line. W badaniu 
uczestniczyło 107 podmiotów reprezentujących branżę TSL. Stopień realizacji próby (dobranej 
w sposób celowy) wyniósł 10,36%. Reprezentantami przedsiębiorstw biorących udział w badaniu 
byli głównie pracownicy wyższego i średniego szczebla. Najczęściej badani deklarowali zatrud-
nienie na stanowisku dyrektora ds.: marketingu, handlowych lub sprzedaży. Oprócz nich w ba-
daniu uczestniczyli pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych oraz kadra szczebla 
operacyjnego.

22 Zob.: K. Pograniczny, odpowiedzialni, „Top Marki – katalog marek rynku logistycznego 
2009”, Medialog, Poznań 2009, s. 29.
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Tabela 3

Wybrane działania usługodawców TSL dotyczące obszaru społecznego CSR

Lp. Wyszczególnienie Odsetek wskazań (w %)
1 Działalność charytatywna 64

2 Stała współpraca z uczelniami, kołami naukowymi 
 i organizacjami studenckimi 39

3 Stała współpraca z organizacjami pożytku publicznego 36
4 Programy etyczne dla pracowników 31
5 Kampanie społeczne 20
6 Wolontariat pracowniczy 13

Źródło:  opracowano na podstawie: H. Brdulak, Polski rynek tSL…, s. 24–27.

Jedynie 31% ankietowanych dysponuje programami etycznego postępo-
wania. Normy i zasady postępowania zgodne z wartościami firmy deklarują 
respondenci zatrudnieni wyłącznie w dużych przedsiębiorstwach. Można przy-
puszczać, że w budowaniu relacji z pracownikami badane podmioty skupiają się 
na: motywowaniu kadry do przestrzegania standardów obsługi klienta, promocji 
idei pracy zespołowej oraz popularyzowaniu wzorców zachowań zgodnych 
z zasadami kultury korporacyjnej. Mało popularnym rozwiązaniem okazał się 
wolontariat pracowniczy. Tylko 13% usługodawców wskazało na tę formę ak-
tywności społecznej. Także w tym przypadku działania w ramach wolontariatu 
pracowniczego oferują wyłącznie duże podmioty sektora TSL.

Przykłady prospołecznych praktyk polskich usługodawców 
logistycznych

W ramach działalności charytatywnej firma Raben w 2004 roku założyła 
fundację „Radość dziecka”. Fundacja zajmuje się organizowaniem i finansowa-
niem zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej 
diagnostyki lekarskiej dzieci, zakupem żywności i leków i przekazywaniem ich 
na rzecz osób potrzebujących, organizowaniem i finansowaniem operacji i za-
biegów przeprowadzanych we właściwych placówkach, pomocą finansową i rze-
czową osobom potrzebującym, organizacją i finansowaniem imprez sportowych 
i rekreacyjnych oraz kolonii i wycieczek dla dzieci, przyznawaniem stypendiów 
i nagród, prowadzeniem schroniska dla bezdomnych oraz organizowaniem 
i prowadzeniem punktów bezpłatnego żywienia23.

23 http://www.raben-group.com/fundacja-radosc-dziecka.html (dostęp: 10.05.2013).
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Jeśli chodzi o stałą współpracę z uczelniami, kołami naukowymi i or-
ganizacjami studenckimi, w listopadzie 2010 roku firma Fiege podpisała 
porozumienie o współpracy z Katedrą Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. Współpraca ma celu wymianę doświadczeń 
pomiędzy praktykami i nauczycielami akademickimi oraz uzupełnienie teore-
tycznej wiedzy studentów Katedry o wiedzę praktyczną. W ramach współpracy 
zadeklarowano, że wysokiej klasy specjaliści zatrudnieni w Fiege poprowadzą 
wykłady z zarządzania logistycznego zakończone praktycznymi warsztatami, na 
których studenci będą opracowywać optymalne modele zarządzania logistyką 
dla wybranych firm. Porozumienie przewiduje również rekrutację studentów na 
płatne praktyki w Fiege. Studenci objęci programem praktyk zyskują szansę 
poznania praktycznej działalności firmy i realizowania konkretnych zadań pod 
okiem pracowników firmy. Tak zdobyte doświadczenia ułatwią im planowanie 
kariery i ustalenie preferencji zawodowych, które będą decydowały w przyszłości 
o ich sukcesie w zawodzie logistyka. Porozumienie obejmuje także współpracę 
z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi, dając studentom możliwość 
poznania najnowocześniejszych rozwiązań logistycznych24.

Przykładem współpracy z organizacjami pożytku publicznego jest działal-
ność firmy DHL Global Forwarding, która w 2011 roku podpisała umowę z Polską 
Akcją Humanitarną. W ramach współpracy z PAH, DHL Global Forwarding za-
angażowała się w program Pajacyk i funduje posiłki niedożywionym dzieciom. 
DHL Global Forwarding przewozi rocznie na pokładach samolotów i statków 
dziesiątki tysięcy przesyłek. Zaangażowanie tej firmy w akcję Pajacyk oznacza 
zatem tysiące posiłków w skali roku dla dzieci ze szkół objętych programem 
Polskiej Akcji Humanitarnej. Do końca pierwszego kwartału 2013 roku firma 
ufundowała ponad 156 000 gorących posiłków25.

Jeśli chodzi o programy etyczne dla pracowników, firma Raben ustano-
wiła kodeks etyki dla swoich pracowników. Zgodnie z nim pracownicy oraz 
podwykonawcy Grupy Raben kierują się wspólnymi wartościami. W celu 
doprecyzowania zachowań, które są zgodne z firmowymi drogowskazami, 
powstały zasady etyczne. Spisane zasady działają zarówno na rzecz firmy, jak 
i osób w niej zatrudnionych. Określenie horyzontu etycznego oraz utworzenie 

24 http://www.fiege.pl/pl/fiege_poland/news/national_news_ordner/kadry (dostęp: 10.05.2013).
25 http://www.dhlgf.pl/category/index/cid/24/Odpowiedzialnosc-Spoleczna-Biznesu (dostęp: 

10.05.2013).
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Komisji ds. Etyki jest wyrazem społecznej odpowiedzialności Grupy Raben. 
Grupa deklaruje podejmowanie dialogu z otoczeniem w celu usprawnienia 
swojego działania oraz promowania sprawiedliwych i wiarygodnych zachowań 
wobec wszystkich pracowników26.

Firma kurierska Siódemka SA współpracuje z Fundacją Hospicyjną przy 
kolejnych edycjach kampanii społecznej „Hospicjum to też życie”. Siódemka 
jest partnerem logistycznym tego przedsięwzięcia. Celem kampanii jest roz-
powszechnienie działalności wolontariackiej zarówno w hospicjach, domach 
opieki długoterminowej, jak i w ramach tak zwanego wolontariatu sąsiedzkiego 
oraz nagłośnienie roli tego typu aktywności w życiu każdego człowieka. Firma 
zapewnia pełną obsługę logistyczną w dystrybucji materiałów informacyjnych, 
które należy dostarczyć do kilkuset miejsc docelowych w całej Polsce. Całe 
przedsięwzięcie jest wyzwaniem z punktu widzenia logistyki, ponieważ mate-
riały powinny dotrzeć do miejsc docelowych w tym samym czasie, co wymaga 
pełnej synchronizacji związanych z tym działań27.

Wreszcie jeśli chodzi o wolontariat pracowniczy, firma DB Schenker 
promuje go na zasadzie konkursu pod nazwą „Czas Pomagania”. Zespoły 
pracowników przygotowują i realizują własne pomysły na projekty adreso-
wane do lokalnych społeczności. Kapituła konkursu, złożona z kluczowych 
menadżerów, dwa razy w roku wybiera projekty, które otrzymają dofinanso-
wanie. Firma przekazuje liderom projektów środki finansowe niezbędne do 
realizacji ich pomysłów. Warunkiem jest ciekawy pomysł, praca zespołowa 
oraz partnerstwo z lokalną organizacją społeczną lub instytucją publiczną. 
W ramach programu wolontariatu pracowniczego realizowane są dwa cykle 
– „Świąteczny Czas Pomagania” oraz „Zielony Czas Pomagania”. Pierwszy 
z nich odbywa się w okresie Bożego Narodzenia i pozwala na organizację 
świątecznych spotkań w domach dziecka, szpitalach, szkołach, świetlicach 
środowiskowych, czy pomoc zwierzętom w schroniskach. W okresie wiosenno- 
-letnim realizowany jest „Zielony Czas Pomagania”, w ramach którego pracow-
nicy zgłaszają projekty ekologiczne. W latach 2008–2011 w firmie DB Schenker 
przeprowadzonych zostało 126 projektów wolontariatu pracowniczego28.

26 http://www.raben-group.com/kodeks-etyki.html (dostęp: 10.05.2013).
27 http://www.log24.pl/firmy/sodemka-sa/news/siodemka-wspiera-hospicja (dostęp: 10.05.2013).
28 http://dbschenker-csr.pl/spoleczenstwo/wolontariat-pracowniczy (dostęp: 10.05.2013).
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Podsumowanie

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest w ostatnich latach chętnie 
dyskutowana w kręgach akademickich czy w mediach. Również praktycy biznesu 
wykazują rosnące zainteresowanie wdrażaniem i realizacją celów CSR. Wydaje 
się, że do grona tych praktyków dołączyli także usługodawcy logistyczni funkcjo-
nujący na polskim rynku TSL. Zarówno w mediach branżowych, jak i masowych 
znaleźć można przykłady inicjatyw CSR, w tym dotyczących jej społecznego wy-
miaru. Jakkolwiek analiza owych inicjatyw prowadzi do wniosku, że ich autorami 
jest stosunkowo wąska grupa najważniejszych graczy na rynku TSL. Wniosek 
ten potwierdziły rezultaty badania ankietowego zaprezentowane w niniejszym 
opracowaniu. Wskazują one, że pomimo iż na rynku TSL dostrzega się wzrost 
znaczenia koncepcji CSR, badane przedsiębiorstwa nie wykazują wysokiego 
poziomu społecznego zaangażowania. Ich aktywność często ogranicza się do 
sporadycznego stosowania wybranych narzędzi społecznej odpowiedzialności. 
Świadczy to o braku strategicznego podejścia do CSR wśród przedstawicieli 
branży TSL. Reasumując, usługodawcy logistyczni angażujący się w praktyczne 
wdrożenie koncepcji CSR powinni kłaść większy nacisk na jej wymiar społeczny. 
Istnieją liczne rozwiązania ułatwiające realizację prospołecznych działań – są to 
zarówno przepisy prawnei standardy zarządzania, jak i liczne praktyczne metody 
i narzędzia, które można w tym zakresie wykorzystać. Działania takie w oczywisty 
sposób przynoszą korzyści pracownikomi społeczności, w której funkcjonuje dany 
podmiot, a ponadto pozwalają uzyskać wartość dodaną także temu podmiotowi, 
przede wszystkim jednak stają się narzędziem budowy kapitału społecznego.
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THE ASSESSMENT OF ENGAGEMENT OF LOGISTIC SERVICE 
PROVIDERS FUNCTIONING ON POLISH MARKET IN SOCIAL 

ACTIVITIES IMPLIED BY CSRCONCEPT

Summary

Nowadays, the idea of social responsibility gains significant popularity among 
Polish companies. During last few years logistics service providers also joined the group 
of businesses declaring their interest in CSR and willingness to fulfill its assumptions. 
They emphasize their engagement in CSR activities through interviews, commercials or 
websites. However the social responsibility concept implies range of activities in three 
areas: economics, social and environmental, both in specialist literature and practitio-
ners’ declarations the last mentioned area seems to be dominative. In spite of this rather 
common tendency authors of this paper make effort to highlight social aspects of CSR. In 
particular, the main aim of this paper is to present results of researches made by authors 
covering socially oriented practices realized by logistics service providers as well as 
assessment of those providers’ engagement in the achievement of CSR social goals. To 
attain this aim the results of quantitative analysis are presented and social practices of 
chosen logistics service providers are stated.

Keywords: CSR, logistics service providers, social activities
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SPOŁECZNIE I ŚRODOWISKOWO ODPOWIEDZIALNE 
DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW TSL I KEP  

W MIEJSKIM TRANSPORCIE TOWARÓW

Transport samochodowy towarów na obszarach zurbanizowanych przyczynia 
się do zwiększonego ruchu i kongestii transportowej, zanieczyszczania środowiska 
naturalnego, zwiększania poziomu hałasu i wibracji oraz wzrostu odsetka wypadków 
drogowych, a w efekcie do obniżenia jakości życia mieszkańców. Z tymi wyzwaniami 
muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa z branży TSL i KEP, odpowiedzialne za przepływy 
ładunków w miastach. Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych przez pol-
skich przewoźników z branży TSL i KEP wychodzących naprzeciw społecznym i ekolo-
gicznym oczekiwaniom różnych grup interesariuszy w miastach oraz przyczyniających 
się do zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych. W artykule wykazano 
także, że prospołeczne i proekologiczne rozwiązania wdrażane przez przewoźników 
ładunków w miastach mogą wpływać pozytywnie na ograniczanie kosztów przepływów 
towarowych, zarówno tych bezpośrednio związanych z zarządzaniem operacjami (np. 
dzięki lepszemu wykorzystaniu ładowności pojazdów czy ograniczaniu liczby przeje-
chanych kilometrów, zmniejszeniu zużycia paliwa), jak i pośrednich, będących efektem 
upłynniania ruchu miejskiego.

Słowa kluczowe: CSR, transport towarów, miasto
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Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa branż TSL (transport, spedycja, logistyka) i KEP (usługi 
kurierskie, ekspresowe i paczkowe1) świadome, że ich działalność, zwłaszcza 
samochodowy transport towarów, przyczynia się do degradacji środowiska 
naturalnego, podejmują różne prospołeczne i proekologiczne działania. Wśród 
nich można wyróżnić rozwiązania bezpośrednio związane z organizacją prze-
pływu ładunków, których celem jest zmniejszanie lub zapobieganie powstawaniu 
negatywnych skutków transportu oraz działania, które w sposób pośredni mają 
niwelować niekorzystne efekty przemieszczania ładunków dla środowiska (np. 
sadzenie drzew) lub dla społeczeństwa (np. działania w zakresie filantropii, 
mecenatu, sponsoringu czy wolontariatu pracowniczego w ramach projektów 
skierowanych do lokalnych społeczności).

Przedsiębiorstwa TSL i KEP szczególną uwagę powinny zwrócić na dys-
trybucję w miastach ze względu na wysokie koszty społeczne i środowiskowe, 
jakie powoduje transport samochodowy ładunków na obszarach silnie zurbani-
zowanych. Chociaż transport towarów w miastach stanowi między 10% a 20% 
całkowitego miejskiego ruchu drogowego (przejechanych kilometrów), to szacuje 
się, że samochody ciężarowe przyczyniają się, w sposób nieproporcjonalnie 
większy niż samochody osobowe, do zanieczyszczania środowiska naturalnego, 
zwiększania poziomu hałasu i wibracji, wzrostu odsetka wypadków, a w efek-
cie do obniżenia jakości życia mieszkańców2. Ponadto samochody dostawcze 
konkurują o ograniczone zasoby infrastruktury drogowej liniowej i punktowej 
z prywatnym i publicznym transportem pasażerskim, przez co powodują wzrost 
kongestii transportowej, zwłaszcza w godzinach porannego (7.00–9.00) i popo-
łudniowego (16.00–18.00) szczytu komunikacyjnego. Kongestia transportowa 
nie tylko zmniejsza prędkość poruszania się pojazdów i wydłuża czas trans-
portu, lecz wpływa także na wzrost zużycia paliwa, zwiększony poziom emisji 
zanieczyszczeń i hałasu oraz powoduje wzrost liczby wypadków drogowych. 

1 Branżę KEP tworzą przewoźnicy ekspresowi, nazywani w języku potocznym firmami ku-
rierskimi. W Polsce stanowią oni grupę ponad 150 przedsiębiorstw (wg danych UKE) zróżnico-
wanych pod względem wielkości, geograficznego obszaru działania i zakresu oferowanych usług.

2 Nawet jeśli ruch ciężarówek stanowi 10% miejskiego transportu, to według szacunków 
odpowiada za ok. 40% hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska (dwutlenku azotu, 
cząstek stałych, gazów cieplarnianych). Civitas, goods Distribution and City Logistics (draft),  
s. 4, www.civitas-initiative.eu (dostęp: 20.06.2012).
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Tym samym podnosi społeczne i środowiskowe koszty zaopatrywania miast 
i interesariuszy w towary. Eskalacja problemów występuje zwłaszcza w dużych 
miastach3 i metropoliach4. Z drugiej strony sklepy, firmy usługowe i przed-
siębiorstwa produkcyjne, dzięki szybkim, punktualnym i częstym dostawom 
niezbędnych do funkcjonowania dóbr, mogą prowadzić swoją działalność przy 
niższych kosztach zapasów i magazynowania. Występuje tu konkurencyjność 
celów między przedsiębiorcami (nadawcami i odbiorcami ładunków, przewoź-
nikami) i mieszkańcami miast5 oczekującymi zmniejszania liczby samochodów 
ciężarowych i ograniczania negatywnych skutków przemieszczania ładunków. 
Aczkolwiek obie grupy czerpią korzyści z wyższej dostępności produktów 
i usług. Dlatego z perspektywy jakości funkcjonowania w mieście istotne jest 
wprowadzanie rozwiązań w dystrybucji towarów satysfakcjonujących różne 
grupy interesariuszy.

Celem artykułu jest analiza działań przedsiębiorstw reprezentujących bran-
że TSL i KEP w Polsce, wychodzących naprzeciw społecznym i ekologicznym 
interesom różnych grup interesariuszy w miastach oraz przyczyniających się do 
zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych. 

Przesłanki do podejmowania prospołecznych i proekologicznych 
działań

Rozwój działań zgodnych z koncepcją społecznej odpowiedzialności 
biznesu (Corporate Social responsibility – CSR) podejmowanych przez firmy 
TSL i KEP w transporcie towarów w miastach jest uzależniony od szeregu 

3 Duże miasto, zgodnie z definicją obszaru metropolitalnego, liczy między 100 a 300 tysię-
cy mieszkańców, zaś wielkie miasto – powyżej 300 tysięcy. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2 pkt. 9, Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717.

4 W koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 zostało wyznaczonych  
10 ośrodków metropolitalnych w Polsce (metropolii będących jednocześnie wielkimi miastami): 
Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, duopol Bydgoszczy i Torunia, 
Katowice wraz z Aglomeracją Górnośląską, Lublin. Oprócz wymienionych 10 miast, do miana 
metropolii pretendują Białystok i Rzeszów (należą do Unii Metropolii Polskich). koncepcja prze-
strzennego zagospodarowania kraju 2030, http://www.mrr.gov.pl /rozwoj_regionalny/Polityka_
przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf (dostęp: 9.03.2013).

5 J. Witkowski, Modelowanie logistyki miejskiej. W poszukiwaniu nadrzędnego celu i kry-
teriów oceny modelu, w: Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zasto-
sowaniach, red. J. Witkowski, A. Baraniecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 126–127.
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czynników zewnętrznych. Formalne czynniki obejmują m.in. unijne przepisy 
prawne nakładające na państwo polskie i przedsiębiorstwa obowiązek redukcji 
emisji substancji szkodliwych do środowiska naturalnego6 oraz regulacje dla 
transportu towarowego wprowadzane przez władze miejskie. Nieformalne czyn-
niki związane są z proekologicznymi postawami firm TSL i KEP oraz klientów 
– nadawców i odbiorców ładunków – korzystających z usług transportowych.

Władze miast mogą stosować system oparty na restrykcjach, ogranicze-
niach w dostępie do infrastruktury drogowej7 i opłatach dla przedsiębiorstw, 
aby ograniczać ruch towarowy, albo na udogodnieniach dla przewoźników 
z postawami proekologicznymi. Restrykcje i ograniczenia mogą obejmować:

 – zakazy wjazdu do określonych części miast, głównie ulic i centrów hi-
storycznych, w celu ograniczania zanieczyszczeń i wibracji oraz tworze-
nia przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów,

 – ograniczenia tonażowe i czasowe dla ruchu samochodów ciężarowych 
w wyznaczonych strefach miast przez całą dobę lub w określonych po-
rach dnia (najczęściej w czasie szczytów komunikacyjnych czy w go-
dzinach nocnych), wprowadzone w życie w kilku polskich miastach 
– w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Toruniu, Gorzowie 
Wielkopolskim, Gliwicach, Łomży i Ełku (planowane w Opolu, Płocku 
i Gdańsku),

 – zakazy wjazdu do określonych części miast pojazdów dostawczych na 
paliwa ropopochodne z emisją spalin i innych zanieczyszczeń przekra-
czającą wyznaczone normy (do tej pory nie zostały wprowadzone takie 
regulacje w polskich miastach).

Głównym celem tych ograniczeń jest zmniejszanie ruchu samochodów 
ciężarowych w miastach, zwłaszcza dużych pojazdów. Niestety brak komplekso-

6 Obecnie obowiązujący cel w Unii Europejskiej to redukcja emisji CO2 do 2020 roku  
o 20% w porównaniu do roku 1990.

7 W przeciętnym mieście około 20% powierzchni miasta jest dedykowane infrastrukturze 
transportowej, której dominującą część stanowi infrastruktura drogowa. keeping Europe’s cit-
ies on the move, European Commission, Brussels 2010, s. 11. Jednocześnie warto podkreślić, że 
miasto może mieć ograniczone możliwości jej rozbudowy ze względu na strukturę przestrzen-
no-funkcjonalną, w tym istniejącą zabudowę, jej zwartość, układ przestrzenny w historycznych 
centrach oraz koszty gruntów, w tym koszty alternatywne ich wykorzystania. Poza tym władze 
miast nie dążą za wszelką cenę do zwiększania jej przepustowości. Coraz częściej regulują dostęp 
do infrastruktury drogowej, aby ograniczać ruch samochodów osobowych i dostawczych na rzecz 
zbiorowej komunikacji osób czy zwiększają efektywność jej wykorzystania dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technologii w zarządzaniu ruchem miejskim.
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wego podejścia władz samorządowych do usprawniania transportu towarowego 
w miastach8 przyczynia się do zwiększonego ruchu pojazdów dostawczych 
i eskalacji kongestii transportowej. Na przykład brak infrastruktury wyładun-
kowo-załadunkowej na ulicach handlowych, przy biurowcach i sklepach zmusza 
firmy doręczające ładunki do jeżdżenia w poszukiwaniu miejsca do parkowania 
lub do zatrzymywania się na zakazach, chodnikach i ulicach, co utrudnia lub 
blokuje ruch innych użytkowników dróg. Z kolei w wypadku całkowitych zaka-
zów wjazdu do wyznaczonych stref lub dostępu do nich we wczesnych godzinach 
porannych lub nocnych, problemy z parkowaniem i zatłoczeniem ulic przenoszą 
się na obszary wokół tych stref. Pojazdy zatrzymują się, często nielegalnie, 
aby dostarczyć towar do klientów poza godzinami uprawniającymi do wjazdu. 
Czasami takie zachowanie podyktowane jest specyfiką funkcjonowania przed-
siębiorstw, np. firmy kurierskie przesyłki do klientów instytucjonalnych z reguły 
doręczają między 8.00 a 17.00, czyli w godzinach zakazu wjazdu. Ponadto 
warto podkreślić, że regulacje i ograniczenia w dostępie do infrastruktury 
transportowej liniowej i punktowej są wprowadzane najczęściej bez współpracy 
i konsultacji władz miast z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorstwa trans-
portowe i kurierskie9. W przyszłości skala wyzwań w zaopatrywaniu placówek 
handlowych i gastronomicznych będzie rosła, gdyż coraz więcej metropolii, 
zgodnie z planami zapisanymi w dokumentach strategicznych (strategiach 
rozwoju miasta czy strategii/polityce rozwoju systemu transportowego), będzie 
wprowadzać w dzielnicach centralnych strefy ruchu spokojnego z ograniczeniem 
prędkości do 30 km/h i deptaki pieszo-rowerowe. Celem tych rozwiązań jest 
aktywizowanie życia społecznego w centrach miast, co z kolei ma sprzyjać roz-
wojowi handlu i usług gastronomicznych na tych obszarach. Tej ekspansji z kolei 
będzie towarzyszyć wzrost zapotrzebowania na dostawy towarów i problemy 
z wjazdem do tych stref.

8 Badania poświęcone innowacjom w zarządzaniu transportem w miastach, przeprowadzone 
w latach 2012–2013 przez zespół badawczy pracowników Katedry Logistyki Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie pokazały, że władze polskich miast zarządzaniu transportem towarów 
poświęcają ułamek uwagi skierowanej do transportu pasażerskiego. Władze samorządowe kon-
centrują się przede wszystkim na usprawnianiu ruchu poprzez nadawanie priorytetu zbiorowej 
komunikacji pasażerskiej, uważając jednocześnie, że usprawnianiem dystrybucji towarów po-
winny zajmować się przede wszystkim podmioty gospodarcze.

9 Na podstawie rozmowy z przedstawicielami Forum Przewoźników Ekspresowych przepro-
wadzonej w maju 2012 roku.



200 aneta Pluta-zaremba

Drugie podejście związane jest z systemem udogodnień i zachęt do 
proekologicznych i prospołecznych postaw firm zajmujących się miejskim 
transportem ładunków. Badania przeprowadzone w polskich metropoliach 
pokazały, że władze niektórych miast widzą potrzebę i możliwości powiąza-
nia dostępu do infrastruktury z promowaniem ekologicznych form transportu 
ładunków w najbliższych latach. Zgodę na jazdę po buspasach dla pojazdów 
z ekologicznym napędem czy dostęp do obszarów objętych zakazem wjazdu lub 
zwolnienia z opłat za parkowanie rozważają władze samorządowe Warszawy, 
Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Katowic i Poznania, a w przyszłości być może 
Rzeszowa. Równie istotne jest wspieranie rozwoju nowoczesnej infrastruktury, 
m.in. budowy sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Wśród polskich 
miast przoduje Wrocław, który współfinansował budowę 10 stacji do ładowania 
samochodów elektrycznych należących do Wrocławskiego Systemu Ładowania 
Pojazdów Elektrycznych i planuje budowę pięciu kolejnych w ciągu najbliższych 
pięciu lat10. 

Najważniejsza jednak wydaje się być postawa przedsiębiorstw TSL i KEP 
wobec prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu, gdyż w wielu 
przypadkach wiąże się to z ponoszeniem dodatkowych nakładów finansowych 
i wzrostem kosztów świadczenia usług transportowych. Dlatego równie istotny 
jest poziom świadomości ekologicznej i społecznej nadawców i odbiorców ła-
dunków oraz ich gotowość do zapłaty wyższej ceny za usługi o obniżonej emisji 
hałasu i szkodliwych substancji.

Działania firm TSL i KEP w miejskim transporcie ładunków

Szczególną uwagę, ze względu na przyczynianie się do poprawy jakości 
życia w miastach, warto poświęcić działaniom przedsiębiorstw TSL i KEP 
bezpośrednio związanym z organizacją przepływu ładunków na obszarach 
zurbanizowanych, których celem jest ograniczanie powstawania negatywnych 
skutków transportu. Tym bardziej, że w najbliższych latach zapotrzebowanie na 
miejski transport towarów będzie rosło, pomimo że według prognoz GUS po-

10 Do tej pory w całej Polsce wybudowanych zostało: 12 stacji RWE w Warszawie, 4 ter-
minale e+ z 12 stanowiskami w czterech lokalizacjach w Warszawie, 14 terminali Galactico  
(1 w Krakowie, 2 w Warszawie, 1 w Zielonej Górze i 10 we Wrocławiu), 3 stacje w Katowicach.
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pulacja w większości polskich miast będzie systematycznie spadać11. Na wzrost 
popytu wpłynie szereg czynników, wśród których najważniejsze znaczenie 
mają: rosnąca liczba sklepów detalicznych i punktów usługowych, zwiększanie 
częstotliwości dostaw mniejszych partii towarów na skutek zmiany potrzeb 
klientów oraz rosnący popyt na obsługę „ostatniej mili” w handlu internetowym. 
Rodzi to potrzebę realizacji częstszych kursów niejednokrotnie przy niższym 
współczynniku wypełnienia samochodów ciężarowych, co prowadzi do wy-
dłużenia ich tras do rozproszonej sieci klientów oraz wzrostu liczby pojazdów 
dostarczających ładunki do centrów handlowych, obszarów z licznymi punktami 
gastronomicznymi i dzielnic biurowych czy do indywidualnych klientów na 
osiedlach mieszkaniowych.

Wśród działań przedsiębiorstw TSL i KEP, zgodnych ze społeczną odpo-
wiedzialnością biznesu na terenie polskich miast, można wyróżnić: 

 – budowę efektywnego systemu dystrybucji do miast (określenie lokaliza-
cji magazynów i centrów cross-dockowych względem klientów w mia-
stach, aby zwiększać efektywność transportu i ograniczyć ruch dużych 
samochodów ciężarowych),

 – organizację systemu przepływu ładunków w miastach (sposób dostar-
czania i odbierania przesyłek, zarządzanie trasami i ich optymaliza-
cję, zarządzanie ruchem i harmonogramami dostaw oraz zwiększenie 
współczynnika wypełnienia pojazdów dzięki konsolidowaniu dostaw 
przez operatorów logistycznych) wspieraną często przez systemy infor-
matyczne, uwzględniające informacje o korkach i bieżących utrudnie-
niach na drogach, i nowoczesne technologie komunikacyjne,

 – wprowadzanie nowych rozwiązań w obsłudze segmentu Business-to-
Consumer (B2C) w handlu internetowym, aby zmniejszyć liczbę po-
konywanych kilometrów, ograniczyć ponowne wizyty kuriera w sytu-
acji nieobecności klienta podczas pierwszej próby doręczenia przesył-

11 Obecnie, według danych GUS-u, w Polsce około 60% ludności mieszka w miastach. 
W ostatnich latach wyhamowany został proces urbanizacji demograficznej i wiele miast osiągnę-
ło już apogeum rozwoju. W najbliższych latach (do 2035 roku) prognozowany jest systematyczny 
spadek populacji miejskiej, prowadzący do wyludniania się także dużych miast i metropolii. 
Rozwijać się będą nieliczne metropolie (głównie Warszawa i Kraków) i miasta położone wokół 
nich. Wynika to nie tylko ze zmniejszania się populacji Polski i z emigracji, lecz również z obser-
wowanego od kilku lat przemieszczenia się ludności z miast na obszary podmiejskie. Prognoza 
ludności na lata 2008–2035, Departament Badań Demograficznych, GUS, Warszawa 2009,  
s. 174–175.
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ki czy wyeliminować konieczność dostawy pod drzwi klienta (odbiór 
w punktach współpracujących z firmami kurierskimi, np. Parcel Shops 
wprowadzone przez GLS Poland, DHL Service Point – DHL Express, 
saloniki prasowe Kolportera K-EX, czy w oddziałach firm kurierskich 
– np. X-Store firmy X-Press Couriers – lub w urządzeniach do odbioru 
przesyłek, np. paczkomatach InPost-u),

 – lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportowej drogowej 
przez 24 godziny na dobę (nocne lub poranne dostawy),

 – ekologiczną jazdę i szkolenia kierowców w celu zmniejszania zużycia 
paliwa i liczby wypadków drogowych,

 – utrzymywanie pojazdów w należytym stanie technicznym, aby ograni-
czać emisję szkodliwych substancji oraz wypadki drogowe,

 – wykorzystanie samochodów dostawczych z ekologicznym napędem (na-
pędzanych gazem ziemnym o obniżonej emisji CO2 i spalin lub z napę-
dem elektrycznym) czy samochodów o opływowych kształtach zmniej-
szających zużycie paliwa lub innych ekologicznych środków transportu 
(np. rowerów, rowerów elektrycznych i motorowerów).

Warto bliżej przyjrzeć się działaniom firm z branży KEP, które odpowiadają 
za gros ruchu towarowego w miastach i związane z nim problemy. Przyczynił się 
do tego, obserwowany od 2010 roku, intensywny rozwój usług KEP dla klientów 
indywidualnych głównie w handlu internetowym, ale także rosnące zapotrze-
bowanie firm z różnych branż na dostawy małych przesyłeki usług „szytych 
na miarę” potrzeb klientów instytucjonalnych. Analiza systemów dystrybucji 
przesyłek operatorów ekspresowych (dużych i średnich graczy działających na 
rynku krajowym i międzynarodowym) oraz kurierów miejskich (obsługujących 
jeden lub kilka rynków lokalnych) pokazuje, że podejmują oni przede wszystkim 
wysiłki na rzecz optymalizacji przepływów ładunków poprzez wybór odpowied-
niego modelu działania i budowę efektywnego systemu operacyjnego. 

Wyróżnia się dwa główne modele realizacji zleceń klientów w zależności od 
sposobu organizacji przepływu przesyłek i zasięgu geograficznego: hub & spoke 
i model bezpośredni. Celem w obu systemach jest optymalizacja tras przejazdu 
oraz zmniejszenie liczby kursów i przejechanych kilometrów. W modelu hub & 
spoke, stosowanym głównie w systemach o zasięgu krajowym i międzynarodo-
wym, przesyłki zbierane przez kurierów od różnych klientów na terenie miast są 
konsolidowane w wyznaczonych terminalach i sortowniach, z których następnie 
przewożone są do oddziałów w innych miastach położonych najbliżej miejsca 
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doręczenia. Na terenie miast operatorzy ekspresowi, np. DHL Express, wprowa-
dzają z reguły rejonizację pracy kurierów12. Podział na odpowiedniej wielkości 
strefy decyduje o efektywności systemu doręczania przesyłek, zwłaszcza w du-
żych miastach i metropoliach oraz zmniejsza ruch samochodów dostawczych. 
Równie ważne jest doświadczenie kuriera i doskonała znajomość topografii 
miasta, dzięki czemu może on omijać drogi o największym natężeniu ruchu. 
Model hub & spoke w innowacyjny sposób zastosowała firma X-Press Couriers 
świadcząca usługi serwisu miejskiego w kilku dużych miastach13. Przesyłki 
zbierane od klientów przez kurierów rowerowych i pieszych (ekologiczne środki 
transportu) są konsolidowane w punktach X-Store i następnie zbiorczo przesy-
łane samochodami do placówek zlokalizowanych najbliżej odbiorców w innych 
częściach miasta. Taka organizacja przepływów obniża znacząco liczbę kursów 
w porównaniu z systemem dostaw bezpośrednich między punktem nadania 
i odbioru na terenie miasta oraz redukuje koszty obsługi przesyłek.

W modelu przesyłek bezpośrednich, dominującym w serwisie miejskim, ze 
względu na krótki czas realizacji zlecenia i bezpośredni transport między punk-
tami nadania i odbioru przesyłki, kluczowe znaczenie ma efektywna organizacja 
pracy kurierów i dobór środków transportu. W metropoliach największą ela-
styczność, ze względu na kongestie transportowe, zapewniają kurierzy rowerowi 
i motorowerowi. Bardzo istotnym elementem wspierającym wydajność operacyj-
ną są systemy informatyczne, zwłaszcza te zaawansowane, wykorzystujące algo-
rytmy matematyczne, aktywnie podpowiadające dyspozytorowi wybór kuriera 
znajdującego się najbliżej punktu odbioru, trasę przejazdu z uwzględnieniem 
aktualnego natężenia ruchu, a nawet przekazywanie zlecenia między kurierami 
w celu optymalizacji ich pracy i czasu dostawy. Rider Express, po wdrożeniu 
systemu informatycznego oferującego takie funkcje, osiągnął wzrost wydajności 
operacyjnej (m.in. możliwość realizacji o 50% więcej przesyłek ekspresowych 
przy tych samych zasobach, lepsze zarządzanie pracą kurierów rowerowych 
oraz zmniejszenie przejechanych kilometrów przez kurierów samochodowych 
średnio o 20% dziennie)14. 

12 Szerzej w: M. Cichosz, A. Pluta-Zaremba, Modele działania operatorów ekspresowych 
w metropoliach w obliczu kongestii i ograniczeń ruchu, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 
2012, nr 11, s. 18–19.

13 Szerzej w: M. Cichosz, A. Pluta-Zaremba, Systemy operacyjne kurierów miejskich wobec 
wyzwań ruchu wielkomiejskiego, „Logistyka” 2013, nr 1, s. 32–33.

14 Tamże, s. 32.
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Wciąż nieliczne firmy KEP rozważają wykorzystanie samochodów 
z ekologicznym napędem do przewozów w miastach. Jedną z nich jest X-Press 
Couriers, który na razie testuje smarty o napędzie elektrycznym15. Niewątpliwie 
brakuje zachęt ze strony władz miejskich w postaci np. zwalniania z opłat lub 
szerszego dostępu do stref z ograniczonym ruchem czy buspasów. Przyczyny 
takiego podejścia leżą również w modelu funkcjonowania firm TSL i KEP na 
polskim rynku, polegającym na zlecaniu usług przewozowych zewnętrznym 
podwykonawcom – kierowcom samochodów ciężarowych i kurierom. Bardzo 
często są to małe jednoosobowe firmy, które trudno jest przekonać czy nakłonić 
do ponoszenia takich nakładów finansowych.

Efekty wdrażania rozwiązań usprawniających transport towarów 
w miastach

Analiza działań przedsiębiorstw TSL i KEP w miejskim transporcie towa-
rów prowadzi do wniosków, że przewoźnicy wprowadzają przede wszystkim te 
rozwiązania, które – oprócz korzyści społecznych i ekologicznych – przynoszą 
wymierne efekty ekonomiczne w postaci niższych kosztów operacyjnych 
i wyższego poziomu obsługi klientów. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, 
że potencjalne korzyści w sferze ekonomicznej stanowią główną przesłankę 
optymalizacji przepływu ładunków w miastach. Tym bardziej, że wpływ świa-
towego kryzysu gospodarczego na branże TSL i KEP skłonił przedsiębiorstwa 
do intensyfikacji wysiłków na rzecz zmniejszania kosztów funkcjonowania, aby 
móc zaoferować klientom wysokiej jakości usługi w niższych cenach. 

Znacznie rzadziej przewoźnicy podejmują działania wiążące się z koniecz-
nością ponoszenia dużych nakładów finansowych (np. na zakup dużo droższych 
samochodów dostawczych z napędem elektrycznym). W związku z tym władze 
metropolii powinny zastanowić się nad sposobami zachęcania firm transportujących 
ładunki w miastach do inwestowania nie tylko w systemy zarządzania przepływami 
ładunków, lecz także w proekologiczne pojazdy. Tym bardziej, że firmy TSL i KEP 
o międzynarodowym zasięgu inwestują w ekologiczne gałęzie i środki transportu 
w tych miastach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, które wdrożyły 
odpowiednie przepisy chroniące środowisko naturalne i historyczne dzielnice.

15 Ekoflota X-PressCouriers, http://www.x-press.com.pl/o-x-press-couriers/projekty-spolki-
(dostęp: 20.05.2013).
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Wprowadzane przez przedsiębiorstwa TSL i KEP rozwiązania są próbą 
pogodzenia potrzeb różnych grup interesariuszy, nie tylko oczekiwań klientów 
korzystających z usług transportowych, lecz także inwestorów, mieszkańców 
czy władz miast. Usprawnianie przepływów i zwiększanie wydajności systemu 
transportowego przyczynia się do zmniejszenia ruchu miejskiego, a tym samym 
do obniżenia kongestii, poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, 
hałasu i wibracji oraz liczby wypadków spowodowanych przez pojazdy dostaw-
cze. Te korzyści mają zarówno wymiar ekologiczny, jak i społeczny ze względu 
na zmniejszanie negatywnych skutków transportu, co prowadzi do podnoszenia 
jakości życia mieszkańców. W ten sposób firmy TSL i KEP wspomagają także 
władze samorządowe w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju miast16.

Wnioski

Od momentu powstania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu 
toczy się dyskusja, zarówno w sferach naukowych, jak i w kręgach biznesowych, 
w jaki sposób pogodzić korzyści wizerunkowe i marketingowe z ekonomiczny-
mi. Rozwiązania wdrażane przez przewoźników ładunków w miastach pokazują, 
że prospołeczne i proekologiczne działania mogą także wpływać pozytywnie 
na ograniczanie kosztów przepływów towarowych zarówno tych bezpośrednio 
związanych z zarządzaniem operacjami (np. dzięki lepszemu wykorzystaniu 
ładowności pojazdów, ograniczaniu liczby przejechanych kilometrów, zmniej-
szeniu zużycia paliwa), jak i pośrednich, będących efektem zwiększania mobil-
ności w ruchu miejskim. Działania przedsiębiorstw TSL i KEP mogą spełniać 
niejednokrotnie odmienne oczekiwania różnych interesariuszy oraz przyczyniać 
się do podnoszenia jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miast.

16 Do głównych kryteriów, według M. Albertiego, stanowiących podstawę oceny stopnia 
zrównoważonego rozwoju miasta należą: jakość środowiska miejskiego, przepływy zachodzące 
na terenie miasta i struktura funkcjonalno-przestrzenna (model miasta). M. Alberti, Measuring 
Urban Sustainability, „Environment Impact Assessment Review” 1996, no. 16, s. 381–424. 
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SOCIALLY AND ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE ACTIVITIES  
IN URBAN GOODS TRANSPORT

Summary

Road-based freight transport in urban areas causes environmental problem such 
as: urban traffic and congestion, local air pollution, traffic noise and vibration and acci-
dents caused by trucks. These challenges particularly affect activities of TSL and CEP 
companies in urban goods transport reducing their effectiveness as well as lowering 
inhabitants’ life quality. The paper presents socially and environmentally responsible 
solutions implemented by TSL and CEP companies in urban transport to reduce or 
prevent the negative effects of parcels carriage and to achieve economic goals. These 
activities lead to satisfying different expectations and opposing interests of stakeholders 
comprising transport companies’ customers, inhabitants and local authorities. An effi-
cient urban transport complying with corporate social responsibility principles is key to 
improve citizens’ life quality and attain sustainable development of urban areas.

Keywords: CSR, urban goods transport, city
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OBSZARY CSR W PRZEDSIĘBIORSTWACH Z BRANżY TSL 
NA PRZYKŁADZIE FIRM ADAMPOL SA, GRUPY RABEN 

ORAZ PKP CARGO SA

Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej z nich przedstawiono ideę 
społecznej odpowiedzialności biznesu, która staje się coraz popularniejszą koncepcją 
zarządzania firmą. Szczególną uwagę zwrócono na obszary CSR. W kolejnej części 
artykułu omówiono sytuację na rynku usług TSL w Polsce. W trzeciej części arty-
kułu opisano działania trzech przedsiębiorstw z branży TSL popularyzujących ideę 
społecznej odpowiedzialności biznesu w naszym kraju. Celem artykułu jest wskazanie 
obszarów CSR, w których odpowiedzialne społecznie wybrane firmy z branży TSL 
podejmują działania.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, obszary CSR, TSL

Wprowadzenie

Społeczna odpowiedzialność biznesu to coraz bardziej popularna koncepcja 
zarządzania firmą. Firmy, wdrażając strategię CSR, budują wśród swych intere-
sariuszy pozytywny wizerunek oraz wzbudzają zaufanie. Interesariuszami zaś 
są między innymi klienci, pracownicy, dostawcy, inwestorzy oraz społeczności 
lokalne. Wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie 
w perspektywie długofalowej może prowadzić również do wzmocnienia pozycji 
rynkowej firmy i wzrostu jej wartości. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
może dotyczyć kilku obszarów z różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa, 
rządzących się innymi zasadami oraz skierowanymi do różnych grup interesa-

* Izabela Wypych, mgr, Zakład Eurologistyki i Przedsiębiorczości, Instytut Logistyki 
i Zarządzania Międzynarodowego, Politechnika Częstochowska, e-mail: izabela.wypych@zim.pcz.pl.
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riuszy. W niniejszym artykule przedstawiono ideę społecznej odpowiedzialności 
biznesu a szczególną uwagę zwrócono na jej obszary. Omówiono także sytuację 
na rynku usług TSL w Polsce oraz działania trzech przedsiębiorstw z branży 
TSL popularyzujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu w naszym 
kraju. Celem artykułu jest wskazanie obszarów CSR, w których wybrane firmy 
odpowiedzialne społecznie z branży TSL podejmują działania.

Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej obszary 

CSR to skrót od angielskiej nazwy Corporate Social responsibility. Termin 
ten tłumaczony jest na język polski, jako „społeczna odpowiedzialność biznesu” 
i dotyczy szeroko rozumianej roli biznesu w społeczeństwie.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu ma swoje korzenie 
w zasadach zrównoważonego rozwoju definiowanego jako rozwój społeczno- 
-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności 
lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i pokoleń przyszłych1. 
Wzrost zainteresowania budowaniem modelu biznesu odpowiedzialnego spo-
łecznie wynika także z postępującego procesu globalizacji, rozwoju społeczeń-
stwa obywatelskiego, demokracji oraz rozwoju nauki o zarządzaniu.

Przedsiębiorstwa, wdrażając koncepcję CSR, kierują się moralnym 
obowiązkiem prowadzenia działalności biznesowej w sposób etyczny oraz 
uwzględniający potrzeby społeczeństwa i środowiska. Traktują tę koncepcję jako 
narzędzie ułatwiające prowadzenie działalności biznesowej poprzez budowanie 
pozytywnych relacji z partnerami gospodarczymi, instytucjami publicznymi, 
społeczeństwem oraz upatrują w niej korzyści, np: wzmocnienia siły marki, 
polepszenia wizerunku firmy i wzrostu zaufania do jej działań2.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest pojęciem bardzo złożonym i ist-
nieje wiele jego definicji. Kilka z nich przedstawiono w tabeli 1.

1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627.
2 G. Wieteska, zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B, Difin, Warszawa 

2011, s. 162.
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Tabela 1

Wybrane definicje społecznej odpowiedzialności biznesu

Źródło Definicja CSR

Norma ISO 26000

Zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych 
i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie 

odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na 
społeczeństwo i środowisko.

Komisja Europejska
Koncepcja, wedle której przedsiębiorstwa dobrowol nie decydują się 
podejmować starania na rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego 

środowiska.

Światowa Rada Biznesu 
na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju

Zobowiązanie biznesu do etycznego zachowania i przyczyniania 
się do rozwoju ekonomicznego poprzez poprawę jakości życia 

pracowników wraz z ich rodzinami, jak również lokalnych 
społeczności i społeczeństwa jako całości

Program Narodów 
Zjednoczonych ds. 
Rozwoju (UNDP)

Podejście do zarządzania oraz odpowiedź na kwestie społeczne, 
środowiskowe, ekonomiczne w szerszym ujęciu oraz etyczne, a także 
na oczekiwania interesariuszy w tych kwestiach w stopniu, w jakim 

biznes może na nie reagować.

PWN
Zakres, w jakim społeczne, środowiskowe i etyczne ryzyka oraz 

korzyści są zarządzane w celu ochrony i wzrostu wartości firmy dla 
akcjonariuszy.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: T. Gasiński, G. Piskalski, zrównoważony biz-
nes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki, Warszawa 2009, s.15 oraz Społeczna odpowiedzialność 
Przedsiębiorstw (CSr), http://www.mg.gov.pl/node/10892, (dostęp: 4.04.2013).

Pomimo braku jednoznacznych wymagań dotyczących CSR oraz bardzo 
wielu jej definicji, można zauważyć elementy wspólne, a mianowicie3:

 – działania w ramach CSR skierowane są do szerokiej grupy interesariu-
szy, 

 – organizacje wdrażające założenia CSR w podejmowanych działaniach 
kierują się zasadami etycznymi, 

 – społeczna odpowiedzialność biznesu to równoważenie trzech wymia-
rów: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, 

 – wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu jest dobrowolne. 
W celu usystematyzowania wiedzy z zakresu CSR oraz osiągnięcia glo-

balnego porozumienia w kwestii podstawowych definicji i obszarów społecznej 
odpowiedzialności, w 2010 roku został przyjęty pierwszy międzynarodowy stan-

3 E. Mazur-Wierzbicka, z czym to się je, czyli CSr w pigułce, w: CSr a pokolenie y. Materiały 
pokonferencyjne,  Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012, s. 9.
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dard społecznej odpowiedzialności – Norma ISO 26000. Zdefiniowano w niej 
siedem kluczowych obszarów CSR, w ramach których organizacje uzyskują 
korzyści. Są to4:

 – ład organizacyjny – proces podejmowania decyzji w organizacji,
 – prawa człowieka – wszystkie niezbywalne prawa, które przysługują lu-

dziom z samego faktu bycia osobami obdarzonymi godnością,
 – relacje z pracownikami – wszystkie występujące w praktyce organizacji 

relacje z pracownikami świadczącymi na jej rzecz prace, zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz organizacji,

 – środowisko – wpływ decyzji i działań organizacji na środowisko przy-
rodnicze,

 – uczciwe praktyki rynkowe – etyczne postępowanie organizacji w sto-
sunku do wszystkich innych podmiotów,

 – relacje z konsumentami – odpowiedzialność za dobra i usługi oferowane 
konsumentom,

 – zaangażowanie społeczne i rozwój – relacje organizacji z innymi orga-
nizacjami obecnymi na obszarze jej działań oraz przyczynianie się do 
poprawy jakości życia w jego wszystkich wymiarach.

Tabela 2

Obszary CSR według normy ISO 26000 i ich kluczowe zagadnienia

Lp.
Obszary CSR  

w rozumieniu ISO 
26000

Zagadnienia kluczowe dla tych obszarów

1 2 3

1 Ład organizacyjny

 – transparentność oraz przejrzystość działań
 – odpowiedzialność, etyczne postępowanie
 – dialog i współpraca z interesariuszami
 – zgodność z prawem

2 Prawa człowieka

 – prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się
 – zakaz pracy dzieci oraz eliminacja pracy przymusowej
 – różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy 
(eliminacja wszelkich form dyskryminacji)

3 Relacje 
z pracownikami

 – prawo do godziwego wynagrodzenia, sprawiedliwego 
traktowania oraz niedyskryminowania

 – prawo do godziwych warunków pracy, bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników

 – rozwój pracowników, szkolenia

4 T. Gasiński, G. Piskalski, zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przed-
siębiorstw, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009, s. 16–17.
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1 2 3

4 Środowisko

 – ograniczenie zużycia surowców i energii
 – ograniczenie produkcji niebezpiecznych odpadów oraz 
innych zanieczyszczeń

 – podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska
 – podnoszenie świadomości wpływu działalności na 
środowisko naturalne

 – uwzględnianie założeń środowiskowych na etapie 
projektowania innowacyjnych produktów i technologii

5 Uczciwe praktyki 
rynkowe

 – walka z korupcją, defraudacją i praniem brudnych pieniędzy
 – uczciwa konkurencja 
 – poszanowanie prawa własności 
 – promowanie odpowiedzialności społecznej 

6 Relacje 
z konsumentami

 – uczciwy i przejrzysty marketing
 – dostęp do informacji oraz do procesu zawierania umów
 – ograniczanie ryzyka wynikającego z użytkowania wyrobów 
i usług 

 – stymulowanie zrównoważonej konsumpcji

7
Zaangażowanie 
społeczne          
i rozwój

 – działania przyczyniające się do poprawy jakości życia 
społeczeństwa

 – nawiązywanie partnerstw na rzecz rozwoju 
 – podejmowanie inwestycji społecznych
 – poszanowanie praw członków społeczności lokalnych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: T. Gasiński, G. Piskalski, zrównoważony biz-
nes…, s. 15 oraz R. Rabiański, Biznes odpowiedzialny społecznie. zagadnienia, 
korzyści, praktyki, opracowanie w ramach projektu „Społecznie odpowiedzial-
ny biznes – transfer wiedzy w oparciu o sieć CSR” 2011, s. 10.

Sytuacja na rynku usług TSL w Polsce

TSL to akronim słów transport, spedycja oraz logistyka. Pojęcie sektora 
usług TSL może być rozumiane jako rodzaj działalności gospodarczej polegają-
cej na oferowaniu i realizacji na rynku, a więc w stosunku do innych podmiotów, 
usług: przemieszczania osób i dóbr materialnych (transport), organizacji przewo-
zu ładunków (spedycja) oraz kompleksowego zarządzania i realizacji wszelkich 
procesów przepływu, włącznie z transportem, spedycją, magazynowaniem 
(logistyka)5. Branża TSL obejmuje spedytorów, przewoźników, a także przed-
siębiorstwa świadczące usługi związane z przeładunkiem i magazynowaniem 
towarów. 

5 C. Mańkowski, krajowy rynek usług tSL w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospo-
darczego i finansowego, „Logistyka” 2010, nr 1, s. 38 – 41.
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Corocznie w czerwcu, w dodatku LTS do „Rzeczpospolitej”, publikowany 
jest ranking dotyczący rynku TSL w Polsce. Wyniki takiego rankingu za rok 
2011 prezentują sytuację w branży TSL jako dobrą. Odnotowany został wzrost 
w zakresie przychodów w branży w porównaniu do roku 2010, a także w zakresie 
zysku brutto, majątku trwałego i zatrudnienia. Średnia wielkość przychodu ba-
danych firm to ponad 200 mln zł (na jedną firmę), zysk brutto to ponad 7 mln zł,  
majątek trwały niecałe 50 mln zł, zatrudnienie 421 osób. Najwięcej przedsię-
biorstw wykazało przychód w przedziale od 100 mln do 300 mln zł. Rozkład 
firm w zależności od przychodów wskazuje na podział polskiego rynku TSL na 
duże firmy świadczące usługi jako operator logistyczny, o kapitale zagranicznym 
i mieszanym oraz mniejsze firmy, głównie z kapitałem polskim, lokujące się 
w obszarze spedycji oraz transportu drogowego6. 

Największa liczba upadłości w branży „Transport i gospodarka magazyno-
wa” została zanotowana w 2009 roku i wynosiła 52. W 2010 roku ilość upadłości 
spadła do 40 i w roku 2011 pozostała na takim samym poziomie7. W 2012 roku 
upadłość ogłosiło 31 podmiotów, czyli o 22% mniej niż w roku poprzednim8.

Pierwsza dziesiątka firm z branży TSL pod względem wielkości przycho-
dów osiągniętych w 2011 roku została przedstawiona na rysunku 1. 

Spośród dziesięciu firm, które osiągnęły największe przychody w badanym 
okresie, tylko cztery finansowane są kapitałem pochodzenia polskiego. Są to: 
Lotos Kolej Sp. z o.o., Rohlig Suss Logistics SA, PEKAES SA oraz JAS-FBG 
SA. Pozostałe sześć firm to podmioty finansowane kapitałem zagranicznym. 
Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu, 
są firmami prywatnymi. 

Na pierwszym miejscu znalazła się Grupa Raben, o której szerzej napi-
sano w kontekście społecznej odpowiedzialności w kolejnej części niniejszego 
artykułu. Firma Adampol SA, którą również opisano w dalszej części artykułu, 
znalazła się we wspomnianym rankingu na trzynastym miejscu. Trzecia firma, 
do której także nawiązuje niniejszy artykuł, czyli PKP Cargo SA, nie została 
wymieniona w tym rankingu, a jej przychody ze sprzedaży w roku 2011 wynio-
sły 5 075,33 mln zł. 

6 H. Brdulak, Polski rynek tSL w 2011 r., „Rzeczpospolita” z 28.06.2012.
7 raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2011 roku, Warszawa 2.01.2012.
8 raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2012 roku, Warszawa 2.01.2013.
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Rys. 1.  Liderzy branży TSL pod względem przychodów ze sprzedaży w 2011 roku
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Polski rynek tSL w 2011 r., „LTS – Logistyka, 

Transport, Spedycja” 2012, nr 2, dodatek do „Rzeczpospolitej” z 28.06.2012.

Obszary CSR w firmach: Adampol SA, Grupa Raben oraz PKP Cargo 
SA

W niniejszym artykule zbadano, jakich obszarów CSR dotyczą działania 
podejmowane przez wybrane przedsiębiorstwa z branży TSL. Do analizy wy-
brano trzy firmy: Adampol SA, Grupę Raben9 i PKP Cargo SA10.

Adampol jest dynamicznie rozwijającą się firmą, świadczącą usługi zwią-
zane z obsługą łańcucha dystrybucji samochodów. Oprócz transportu i spedycji 
oferuje działania logistyczne, magazynowe oraz serwisowe. Przedmiotem dzia-
łalności PKP Cargo jest krajowy i międzynarodowy kolejowy przewóz towarów 
oraz prowadzenie kompleksowych usług logistycznych w zakresie kolejowych 
przewozów towarowych. Grupa Raben jest operatorem logistycznym, oferują-
cym usługi w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, 
spedycji morskiej i lotniczej oraz logistyki kontraktowej.

Podstawowe informacje na temat omawianych firm zestawiono w tabeli 3. 

9 www.raben-group.com/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr.html (dostęp: 15.04.2013).
10 www.pkp-cargo.pl/firma,csr.html (dostęp: 15.04.2013).
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Tabela 3

Informacje o Adampol SA, Grupie Raben i PKP Cargo SA

Adampol SA Grupa Raben PKP Cargo SA
Rok założenia 1990 w Polsce od 1991 2001
Forma własności prywatna prywatna publiczna

Pochodzenie kapitału zagraniczny (Niemcy, 
Rosja, Luksemburg)

zagraniczny 
(Holandia) polski

Stan zatrudnienia 380 osób 4 670 osób 23 670 osób
Przychody ze sprzedaży 359 397 tys. zł 2 017 803 tys. zł 4 607 445 tys. zł

Źródło: opracowanie własne.

Dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz przychodów ze sprzedaży dotyczą 
roku 2012 i pochodzą z rankingu największych polskich firm (lista 500) publi-
kowanego przez tygodnik „Polityka”11. W rankingu tym, według kryterium 
wysokości przychodów ze sprzedaży, PKP Cargo zajęła miejsce 43., Grupa Raben 
znajdowała się na miejscu 135., a firma Adampol zajęła miejsce 500. Grupa Raben 
została oznaczona srebrnym listkiem CSR, co oznacza, że deklaruje ona uwzględ-
nianie w swojej codziennej działalności istotnych, choć jeszcze nie wszystkich 
rozwiązań normy ISO 26000. Adampol i PKP Cargo oznaczono białymi listkami 
CSR, co oznacza, że firmy te wprowadzają wybrane rozwiązania z obszaru od-
powiedzialnego biznesu i stopniowo starają się je doskonalić i rozszerzać. Ważne 
jest, że rozumieją i doceniają potrzebę wdrażania rozwiązań CSR.

Wszystkie opisywane firmy zamieszczają na swoich stronach interne-
towych informacje na temat działań, jakie podejmują w obszarze CSR. PKP 
Cargo zamieszcza również wiele informacji na swoim profilu na Facebooku12. 
Opublikowano również dwa raporty na temat społecznej odpowiedzialności biz-
nesu w Adampol SA. Pierwszy dotyczył działalności firmy w latach 2007–201013, 
a drugi działań podjętych w roku 201114.

Przykładowe działania podejmowane przez wymienione firmy wraz z przy-
porządkowaniem tych działań do obszarów CSR zdefiniowanych w normie ISO 
26000 przedstawiono w tabeli 4.

11 www.lista500.polityka.pl/ (dostęp: 20.04.2013).
12 www.facebook.com/pkpcargo (dostęp: 16.04.2013).
13 Raport Społeczna odpowiedzialność Biznesu w aDaMPoL S.a. 2007–2010.
14 A. Borowska-Żywno, R. Czyżewska, A. Orzeszkowska, Raport Społeczna odpowiedzialność 

Biznesu w aDaMPoL S.a. 2011.
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Tabela 4

Działania CSR w Adampol SA, Grupie Raben i PKP Cargo SA

Obszary CSR Adampol Grupa Raben PKP Cargo 

Ład 
organizacyjny

publikacja raportów 
Społecznej 

Odpowiedzialności,

Kodeks etyczny 
pracowników ADAMPOL

opracowanie Kodeksu 
Etyki

wdrażanie idei 
Biznesu Społecznie 
Odpowiedzialnego

Prawa człowieka
brak dyskryminacji ze 

względu na wiek, płeć, rasę 
czy orientację seksualną

różnorodność 
w miejscu pracy, zakaz 

dyskryminacji
brak informacji

Relacje 
z pracownikami

Prywatna opieka zdrowotna, 
inwestycje w szkolenia 
i rozwój pracowników, 
kodeks etyki, działania 
integracyjne – konkurs 

ADAMPOLKI, spotkania

„Tydzień CSR”, badania 
opinii pracowników 

na temat CSR, Kodeks 
Etyki

„Zdrowa Firma”, 
„Rodzic w pracy”, 
„Firma przyjazna 

bieganiu”, „Ekspedycja 
na Mont Blanc”, 

„Niezwykli ludzie PKP 
CARGO”.

Środowisko

Oszczędność wody i energii, 
ciężarówki z normą EURO5, 

Green Office, szkolenia 
w zakresie bezpiecznej 

jazdy, ecodrivingu i ekologii

ograniczenie emisji 
spalin, optymalne 

wypełnienie środków 
transportu, flota z normą 

EURO 5

redukcja hałasu, 
emisji spalin i gazów, 
monitorowanie stanu 
zużycia wody, system 
zarządzania odpadami

Uczciwe 
praktyki 
rynkowe

„W firmie nie odnotowano 
żadnych przypadków 
naruszeń zasad wolnej 

konkurencji bądź stosowania 
praktyk monopolistycznych”

Ochrona danych 
klientów i partnerów, 

przestrzeganie terminów 
spotkań, umów, 

płatności, ograniczenie 
przyjmowania 

prezentów

brak informacji

Relacje 
z konsumentami

dialog z klientami, badanie 
satysfakcji klientów, 
usprawnienie działań 

w łańcuchu dostaw przez 
budowę stacji PDI

Badanie satysfakcji 
klientów

Forum Klienta 
i Partnerów 

Biznesowych PKP 
CARGO, portal dla 

klientów, informacje na 
Facebooku

Zaangażowanie 
społeczne 
i rozwój

wsparcie dla instytucji 
i stowarzyszeń pracujących 
na rzecz dzieci, wspieranie 

lokalnych inicjatyw 
i wydarzeń kulturalnych

„Fundacja Radość 
Dziecka”, działalność 

charytatywna, 
uczestnictwo w Dniu 

przedsiębiorczości

wspieranie WOŚP 
i akcji charytatywnych, 

mecenat imprez 
kulturalnych, zbiórka 

krwi „Kolejarze–
Potrzebującym”

Źródło: opracowanie własne.
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Przypisanie poszczególnych aktywności przedsiębiorstw do obszarów CSR 
według normy ISO 26000 zostało wykonane samodzielnie przez autorkę niniej-
szego artykułu, gdyż żadna z opisywanych firm nie klasyfikuje swoich działań 
z zakresu CSR w sposób zaproponowany przez twórców tej normy. W raportach 
firmy Adampol SA działania odpowiedzialne społecznie podzielono na takie 
obszary, jak odpowiedzialność wobec: klientów i partnerów, pracowników, 
otoczenia społecznego, środowiska naturalnego. Z kolei Grupa Raben określiła 
wizję oraz cele CSR, opracowała kodeks etyki, zamieszcza na stronie interne-
towej aktualności na temat CSR oraz informacje o działalności charytatywnej 
i pomocy humanitarnej, lecz nie dokonuje klasyfikacji podejmowanych działań 
na konkretne obszary. PKP Cargo SA również nie przypisuje swych działań do 
konkretnych obszarów.

Wnioski

Najwięcej działań z zakresu społecznej odpowiedzialności podejmowanych 
przez analizowane firmy dotyczy obszarów takich jak środowisko, zaangażo-
wanie społeczne i rozwój oraz relacje z pracownikami i konsumentami. Mniej 
działań firmy te podejmują w obszarach dotyczących uczciwych praktyk 
rynkowych czy praw człowieka. PKP Cargo najwięcej projektów CSR kieruje 
do swych pracowników, lecz planuje zwiększyć oddziaływanie CSR w innych 
obszarach. Nie zauważono zależności pomiędzy obszarami CSR a specyfiką 
branży. Z przeprowadzonej analizy nie wynika, aby działania CSR podejmowa-
ne przez przedsiębiorstwa z branży TSL dotyczyły w sposób szczególny jednego 
czy kilku obszarów, a inne całkowicie pomijały. Firmy funkcjonujące w branży 
TSL starają się być odpowiedzialne we wszystkich obszarach, wobec wszystkich 
interesariuszy, a nie tylko wybranych.
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CSR AREAS IN COMPANIES OPERATING  
IN THE LOGISTICS INDUSTRY ON THE EXAMPLE  

OF ADAMPOL SA, RABEN GROUP SA AND PKP CARGO SA

Summary

Corporate social responsibility is becoming more and more popular concept of 
company management. By implementing CSR strategy companies are building a positive 
image and trust among its stakeholders. This article presents the idea of corporate social 
responsibility. Special attention has been paid to CSR areas. Article also discusses the 
situation of logistics industry in Poland. Next part of the article describes the operation 
of the three companies of the logistics industry that promote the idea of corporate social 
responsibility in our country. The purpose of the article is to indicate the CSR areas in 
which the socially responsible companies of the logistics industry are taking action. 

Keywords: corporate social responsibility, CSR areas, TSL 
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
W KSZTAŁCENIU NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM 

WŚRÓD PRZYSZŁEJ KADRY  
BRANżY TRANSPORT–SPEDYCJA–LOGISTYKA

W publikacji przedstawiono najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone 
w szkolnictwie ponadgimnazjalnym zawodowym. Szczególną uwagę poświęcono nowej 
strukturze programów nauczania – głównie w zawodach z branży TSL – pod kątem 
odniesień do założeń CSR. Następnie dokonano analizy zapisów tych dokumentów pod 
względem możliwości wystąpienia zagrożeń w realizacji zapisanych tam celów oraz zadań.

Słowa kluczowe: kształtowanie postaw, szkolnictwo ponadgimnazjalne zawodowe

Wprowadzenie

Jednym z głównych elementów wprowadzonych zmian jest zwiększenie 
nacisku na wykształcenie odpowiednich postaw, zarówno społecznych, jak 
i zawodowych, wśród młodzieży ponadgimnazjalnej kształcącej się w zawodach 
z branży TSL. Nowe zapisy oraz wynikające z nich efekty kształcenia, które 
uczniowie mają osiągnąć podczas edukacji, są kluczowe dla zdobycia postaw 
społecznych niezbędnych we współczesnym społeczeństwie oraz na rynku pracy. 
Oprócz wiedzy oraz umiejętności czysto zawodowych – specjalistycznych, ko-
nieczne jest posiadanie szeregu innych umiejętności, takich jak praca w zespole, 
asertywność, odpowiedzialność za podejmowane działania.

Celem artykułu jest przedstawienie nowego podejścia do kształcenia techni-
ków z branży TSL oraz analiza rzeczywistej efektywności zapisów nowych pod-

* Paweł Sobczak, dr inż., Katedra Logistyki i Transportu, Wydział Zarządzania, Informatyki 
i Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, e-mail: psobczak@wsb.edu.pl.
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staw programowych kształcenia w zawodzie, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagrożeń, które mogą zakłócać osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia.

Reforma ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego

W dniu 1 września 2012 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1, w polskim 
szkolnictwie ponadgimnazjalnym zawodowym zaczęły obowiązywać nowe pod-
stawy programowe kształcenia w zawodach. Nowelizacja podstaw programo-
wych wprowadziła szereg zmian w kształceniu, których głównym celem ma być 
zwiększenie umiejętności oraz kompetencji (w tym kompetencji społecznych) 
przyszłych absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych.

Wprowadzone zmiany dotyczą również zawodów z branży TSL, w których 
odbywa się kształcenie na poziomie technika. Przykładowe zawody kończące się 
uzyskaniem tytułu technika z branży TSL to: technik logistyk, technik spedytor, 
technik transportu drogowego, technik transportu kolejowego, technik eksplo-
atacji portów i terminali.

Najważniejszym aktem normatywnym odnoszącym się do zmian w szkol-
nictwie zawodowym jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 
Rozporządzenie zawiera najważniejsze informacje dotyczące klasyfikacji zawo-
dów po wprowadzeniu modernizacji. Jedną z głównych zmian jest określenie 
liczby i nazw zawodów zgodnie z podziałem umieszczonym w klasyfikacji 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia w sprawie klasyfikacji zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania2.

Zawody zostały pogrupowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 
(PKD) i podzielone na 8 obszarów kształcenia3:

 – administracyjno-usługowy (A),
 – budowlany (B),
 – elektryczno-elektroniczny (E),

1 Dz.U. nr 205, poz. 1206.
2 Dz.U. nr 82, poz. 537.
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasy-

fikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
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 – mechaniczny i górniczo-hutniczy (M),
 – rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R),
 – turystyczno-gastronomiczny (T),
 – medyczno-społeczny (Z),
 – artystyczny (S).

Zawody z branży TSL przedstawione powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego, przydzielono do obszaru administracyjno-
-usługowego (A).

Głównym elementem znowelizowanych podstaw programowych kształ-
cenia w zawodzie jest położenie nacisku na uzyskanie przez absolwentów 
konkretnych, wymiernych i niewymiernych efektów kształcenia.

Struktura nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie

Każda podstawa programowa kształcenia w zawodzie składa się z kilku 
stałych elementów:

 – efektów kształcenia,
 – warunków realizacji kształcenia,
 – minimalnej liczby godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

Efekty kształcenia, których zdobycie, oprócz warunków realizacji kształ-
cenia oraz wymaganej minimalnej liczby godzin przewidzianej na kształcenie 
zawodowe, stanowi główny element podstawy programowej kształcenia w za-
wodzie, podzielono na 3 podstawowe grupy:

 – efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, w tym kompeten-
cje personalne i społeczne,

 – efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, 
stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów,

 – efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawo-
dach.

W ramach grupy efektów wspólnych dla wszystkich zawodów, zapisano 
również wspomniane wyżej kompetencje personalne i społeczne – tzw. KPS, 
w ramach których zapisane są efekty miękkie związane z działalnością zawodo-
wą w społeczeństwie. 
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Jednym z efektów w grupie KPS jest efekt kPS (1) przestrzega zasad kul-
tury i etyki4, który stanowi podstawowy zapis regulujący kształtowanie postaw 
związanych ze społeczną odpowiedzialnością pracownika. 

Kultura i etyka pracownika stanowi bardzo ważny element społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstwa, ponieważ jest podstawowym elementem 
procesu budowania tej odpowiedzialności przez pojedynczych pracowników 
przedsiębiorstwa.

Kolejna grupa efektów występująca w nowych podstawach programowych 
została określona jako Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP). Efektami z tej 
grupy pośrednio odnoszącymi się do zagadnień CSR są5:

BHP (4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia 
i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych.

BHP (5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych 
czynników w środowisku pracy.

BHP (6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na orga-
nizm człowieka.

BHP (7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wy-
maganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

BHP (8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wyko-
nywania zadań zawodowych.

BHP (9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje 
przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

BHP (10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy 
pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Efekty kształcenia, zarówno grupy KPS jak i BHP, realizowane są w ramach 
kształcenia efektów związanych z odpowiednimi kwalifikacjami występującymi  
w kwalifikacjach wszystkich zawodów. W zawodach z branży TSL integracja 
ta jest szczególnie widoczna w zakresie poszczególnych efektów występujących 
w ramach kwalifikacji.

Przykładowo, w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali 333106, 
kształtowanie odpowiedzialności społecznej zawarte jest również w kwalifikacji 

4 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali 
333106, http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=333106, (dostęp: 2.04.2013).

5 Tamże.
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a.33. obsługa podróżnych w portach i terminalach, a dokładnie w znajdującej 
się w niej Jednostce efektów kształcenia (JEk) a.33.1 organizowanie obsługi 
podróżnych w portach i terminalach zapisany jest efekt a.33.1.(8) przestrzega 
norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych oraz efekt z drugiej 
jednostki z tej kwalifikacji a.33.2.(5) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych.

W pozostałych zawodach również zawarte są zapisy odnoszące się do od-
powiedzialności społecznej i związanych z tym czynności oraz podejmowanych 
decyzji. 

W zawodzie technik spedytor 3331086 w kwalifikacji a.29. obsługa 
klientów i kontrahentów w jednostce efektów kształcenia a.29.2 kalkulowanie 
cen usług spedycyjno-transportowych zapisany jest efekt a.29.2.(6) przestrzega 
zasad opłacania należności przewozowych.

Kolejny przykład stanowią zapisy zawodu technik transportu drogowego 
311927. W kwalifikacji a.70. organizacja przewozu środkami transportu dro-
gowego, jednostka efektów kształcenia a.70.2. organizowanie transportu dro-
gowego osób, zapisany jest efekt a.70.2.(6) obsługuje pasażerów korzystających 
ze środków transportu drogowego.

Każdy z przytoczonych efektów zapisanych w kwalifikacjach zawodów 
odnosi się w dużej mierze do zasad etyki zawodowej oraz odpowiedzialno-
ści społecznej pracownika podczas wykonywania powierzonych mu zadań 
zawodowych.

Ważnym elementem kształtowania właściwych postaw i odpowiedzialności 
społecznej jest wspomniane wcześniej, zapisane w podstawach programowych, 
wymagane minimalne wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, dzięki czemu 
zadania wykonywane na zajęciach mogą być jak najbardziej zbliżone do sytuacji 
występujących w późniejszej pracy zawodowej. Ma to umożliwić ukształtowanie 
odpowiednich postaw i zachowań u przyszłego absolwenta, jeszcze w trakcie 
kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, przed podjęciem pracy.

Bardzo ważnym elementem wprowadzonej reformy jest założenie, że główny-
mi elementami, które mają być poddawane sprawdzeniu podczas egzaminu zawo-
dowego, są efekty kształcenia zapisane w podstawie. Ma to zostać uzyskane dzięki 
odpowiednio zaplanowanemu i przeprowadzonemu egzaminowi zawodowemu.

6 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik spedytor 333108, http://www.ko-
weziu.edu.pl/ ppzawod.php?nr_zawodu=333108 (dostęp: 2.04.2013).
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Egzamin zawodowy jako element potwierdzający zdobycie kwalifikacji

Reforma szkolnictwa zawodowego powoduje również zmianę podejścia 
do spraw związanych z organizacją oraz przeprowadzaniem egzaminów 
zawodowych.

Podział zawodów na kwalifikacje spowodował, że egzamin zdawany jest 
z danej kwalifikacji, a nie z całego zawodu. Rozdział materiału realizowanego 
podczas kształcenia umożliwił dokładniejsze i lepsze zweryfikowanie osób 
przystępujących do egzaminu pod kątem zdobytych umiejętności.

Kolejnym ważnym elementem egzaminu jest podział na część teoretyczną 
oraz praktyczną. Podczas części teoretycznej sprawdzana jest wiedza teoretyczna 
kandydata z danego zakresu.

Część praktyczna egzaminu uległa największym zmianom i modyfikacjom 
w stosunku do dotychczas obowiązującej formy.

Do tej pory w zawodach realizowanych w technikum, egzamin praktyczny 
polegał na wykonaniu zadania „na papierze”, opisowo, co nie pozwalało na 
rzeczywiste sprawdzenie kompetencji społecznych oraz odpowiedzialności 
społecznej kandydata.

Obecnie, według wprowadzonej od tego roku reformy szkolnictwa ponad-
gimnazjalnego, część praktyczna egzaminu zawodowego ma być rzeczywiście 
„praktyczna”. Przeprowadzany egzamin będzie polegał na wykonaniu zadania 
zaczerpniętego z typowej, rzeczywistej sytuacji mogącej wystąpić podczas 
wykonywania zadań zawodowych. Egzaminator przeprowadzający egzamin 
będzie pełnił rolę obserwatora, a jego głównym zadaniem będzie weryfikacja 
oraz ocena nie tylko wyniku zadania, ale przede wszystkim wszystkich ele-
mentów pośrednich składających się na wykonywane zadanie – również tych, 
które związane są bezpośrednio z odpowiedzialnością społeczną wykonywanych 
czynności.

Celem prawidłowej weryfikacji efektów kształcenia, do każdego zestawu 
egzaminacyjnego autorzy zadań przygotowują bardzo szczegółowe informacje, 
jaki efekt w danym momencie i na którym etapie egzaminu jest weryfikowany.

Wszystkie sprawy związane z kompetencjami społecznymi (miejscem ich 
wystąpienia oraz sposobem weryfikacji) są dodatkowo bardzo mocno zaznaczo-
ne i szczegółowo opisane w dokumentacji egzaminatora oraz przeprowadzonego 
egzaminu. Pozwoli to na obiektywne sprawdzenie wszystkich efektów bez 
pominięcia któregokolwiek elementu.
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Pozytywny wynik przeprowadzonego egzaminu ma być dowodem nie 
tylko na zdobycie przez osobę egzaminowaną wymaganej wiedzy i kompetencji 
merytorycznych, ale również potwierdzeniem ukształtowania u zdającego 
odpowiedniej postawy społecznej i moralnej, która umożliwi mu realizowanie 
powierzonych zadań, także tych zgodnych z zasadami CSR.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany ustawowe w kształceniu zawodowym ponadgim-
nazjalnym, dzięki podkreśleniu znaczenia odpowiednich postaw społecznych 
i etycznych oraz próbie realnego zweryfikowania podczas egzaminu zawodowe-
go, mogą przyczynić się do realnego wzrostu zastosowania zasad CSR również 
przez pojedynczych pracowników przedsiębiorstw z branży TSL.

Jednak żeby efekty wprowadzonych zmian były skuteczne i absolwenci tech-
ników rzeczywiście stosowali zasady CSR w praktyce, konieczne jest unikanie 
zagrożeń związanych z wprowadzoną reformą kształcenia oraz egzaminowania:

 – zbyt niskie nakłady na pomoce dydaktyczne, w tym na wyposażenie 
pomieszczeń dydaktycznych, mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić 
ukształtowanie odpowiednich postaw;

 – konieczne są odpowiednie rozwiązania ogólnopolskie – systemowe – 
regulujące poziom i zakres wyposażenia ośrodków dydaktycznych;

 – egzaminatorzy muszą posiadać wysokie kwalifikacje;
 – muszą być prowadzone cykliczne szkolenia umożliwiające utrzymanie 

wysokiego poziomu egzaminatorów;
 – stopień ogólności podstawy programowej może powodować znaczne 

różnice w zakresie poszczególnych zestawów egzaminacyjnych – po-
trzebne są rozwiązania systemowe regulujące i doprecyzowujące te 
kwestie.
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SOCIAL RESPONSIBILITY IN UPPER SECONDARY EDUCATION  
OF FUTURE STAFF THE TRANSPORT-SHIPPING-LOGISTICS

Summary

The paper presents the most important changes that have been made   in vocational 
upper secondary education. Particular attention was paid to the new structure of the 
curriculum – primarily in the competition of the TSL sector – in terms of their new 
structure and references to the principles of CSR. Then an analysis of the provisions 
of these documents in terms of the potential risks in the implementation stored there 
objectives and targets.

Keywords: shaping attitudes, vocational upper secondary education
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ROLA UCZELNI WYżSZYCH W KSZTAŁCENIU 
ODPOWIEDZIALNYCH LOGISTYKÓW

Warunkiem rozwoju firm jest ich dobra współpraca z placówką edukacyjną. 
Z kolei rolą uczelni wyższej jest kształtowanie odpowiedzialnego podejścia biznesu 
do otoczenia. Celem artykułu jest prześledzenie kierunków i możliwości, jakie ma 
uczelnia, aby przyczyniać się do tworzenia zrównoważonych metasystemów logistycz-
nych. Podstawowymi kierunkami są: edukowanie w temacie zrównoważonego rozwoju 
biznesu, prowadzenie i publikowanie badań dotyczących metod zrównoważonego 
zarządzania logistyką przedsiębiorstw, miast i regionów, współpraca przy tworzeniu 
nowych rozwiązań, definiowanie zintegrowanej koncepcji CSR i wprowadzanie stan-
dardów. Stan wiedzy na temat kształcenia studentów logistyki w duchu społecznej 
odpowiedzialności nie jest bogaty. Dotąd to duże, globalne przedsiębiorstwa inicjowały 
wykorzystanie koncepcji CSR w oparciu o szereg standardów i norm. Wdrażanie działań 
CSR w małych przedsiębiorstwach, rozwijanych przez absolwentów polskich uczelni, 
będzie wynikiem ich wykształcenia. 

Celem badawczym artykułu była analiza programów kształcenia i efektów kształ-
cenia zawartych w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych, według których ocenia się 
wiedzę, umiejętności i kompetencje studentów kształconych w polskich uczelniach na 
kierunku Logistyka (specjalistów w dziedzinie nauk o zarządzaniu, kończących I sto-
pień edukacji). W wyniku tych badań pojawił się postulat o to, aby nauczając logistyków 
społecznej odpowiedzialności eksponować CSR w programach kształcenia i przygoto-
wać kolejne efekty kształcenia do egzekwowania wiedzy i umiejętności z tego obszaru. 
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Wprowadzenie

Termin „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa” (ang. Corporate 
Social responsibility – CSR) rozszerzył się na wszystkie instytucje i organi-
zacje takie jak placówki edukacyjne, w tym uczelnie wyższe. Realizując CSR, 
organizacje dobrowolnie decydują się wspierać działania na rzecz lepszego 
społeczeństwa i czystszego środowiska. Według koncepcji zarządza się relacjami 
z różnorodnymi grupami interesariuszy mającymi wpływ na funkcjonowanie or-
ganizacji1. CSR rozumiane jest też jako „ciągłe zobowiązanie do zachowywania 
się w sposób etyczny oraz wspierający rozwój ekonomiczny poprzez polepszanie 
jakości życia pracowników i ich rodzin, społeczności lokalnych i całych spo-
łeczeństw”2. CSR opisuje także zakres odpowiedzialności powstający po obu 
stronach tych relacji. Coraz powszechniejsza jest koncepcja zrównoważonego 
rozwoju – pełnej, systemowej odpowiedzialności organizacji za podejmowane 
działania (wysiłki na rzecz rozwoju ekonomicznego idą w parze z działaniami 
proekologicznymi i prospołecznymi) na rzecz różnych interesariuszy. Można 
wyróżnić następujące grupy interesariuszy uczelni wyższej: maturzyści, stu-
denci, absolwenci, kadra (naukowo dydaktyczna, administracyjna), pracodawcy, 
dostawcy, władze (centralne, lokalne), media, uczelnie (krajowe i zagraniczne), 
społeczność lokalna. Według J. Dietla, aktywność uczelni powinna wyrażać 
się w różnych inicjatywach wykraczających znacznie poza usługi edukacyjne 
i przejawiać głównie w aktywnym oddziaływaniu na różne grupy interesariuszy. 
Aby skutecznie wprowadzić do praktyki zarządzania działania społecznie czy 
ekologicznie odpowiedzialne, konieczne są procedury i wytyczne skłaniające 
pracowników uczelni do refleksji nad prowadzoną działalnością i uwzględniania 
wymagań interesariuszy. Identyfikacja procesów, zarządzanie nimi oraz ich 
wzajemnymi powiązaniami pozwolą na uporządkowanie tych związanych ze 
społeczną odpowiedzialnością. Wyznaczając osoby odpowiedzialne za zarzą-
dzanie społeczną odpowiedzialnością, budując i wdrażając strategię społecznej 
odpowiedzialności w uczelni wyższej, nie można zapomnieć o określeniu 

1 European Commission 2001, Promoting a European Framework for Corporate Social 
responsibility green Paper, http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2001/
ke3701590_en.pdf, s. 5.

2 World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social responsibility: 
Making good Business Sense, Genewa 2000, s. 7.
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metod oceny jej efektów (włącznie z oceną i opinią interesariuszy)3. Nie ma 
jeszcze modeli referencyjnych procesów z opisem czynności realizowanych na 
rzecz społeczeństwa czy środowiska. Bowiem dopiero w roku 2008 powstało 
Obserwatorium Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetów (The Social 
Responsibility of Universities Observatory), a w 2009 roku powstał w Stanach 
Zjednoczonych Związek Uniwersyteckiej Odpowiedzialności Społecznej 
(University Social Responsibility Alliance), który zajmuje się promocją tej idei 
głównie poprzez organizację konferencji międzynarodowych. Należy  spodzie-
wać się standardów odpowiedzialnościowych dla uniwersytetów; pracuje nad 
nimi COGITA – Corporate Social and Environmental Responsibility.

Edukowanie studentów kierunków logistyki (I stopień) – specjalistów 
w dziedzinie nauk o zarządzaniu w temacie zrównoważonego 
rozwoju

Podstawową działalnością uczelni jest edukacja na oferowanych kierunkach 
studiów zgodnie z etyką zrównoważonego rozwoju.  Jeśli edukacja kierunko-
wa studentów jest terminem łatwo definiowalnym i zgodnie realizowanym 
przez grono naukowców/nauczycieli akademickich, tak edukacja przyszłych 
logistyków w duchu etyki zrównoważonego rozwoju nie jest jasno nakreślona. 
Wprowadzając zagadnienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
do programów studiów (jako osobne przedmioty lub tematy na przedmiotach 
kierunkowych), uczelnie podnoszą świadomość przyszłych budowniczych relacji 
biznesowych. W procesie kształcenia oddziaływanie uczelni powinno być ukie-
runkowana na kilka grup odbiorców, do których można zaliczyć: potencjalnych 
nabywców wiedzy (uczniowie szkół średnich, maturzyści, studenci, studenci 
kończący studia i kontynuujący naukę np. na studiach podyplomowych, osoby 
pracujące, osoby lub organizacje decydujące o wyborze lub mające wpływ na 
wybór uczelni i kierunku kształcenia, tj.: absolwenci uczelni, osoby znaczące, 
które ukończyły uczelnię, rodzice przyszłych studentów), dodatkowo ośrodki 
opiniotwórcze oraz społeczeństwo.4 Pomocnym w określeniu adresatów kształ-

3 B. Rok, responsible Business: the Challenge for Management Education, w: responsible 
Management Education, red. W. Gasparski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Uniwersytet L. Koźmińskiego, Warszawa 2008, s. 32–33.

4 B. Szymoniuk, M. Rzemieniak, A. Jachim, S. Skowron, Promocja przedsiębiorstwa i pro-
duktu, Wydawnictwo Uczelniane PL 1998, s. 16.
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towania etycznych zachowań może być cykl życia studenta, który przedstawiono 
na rysunku 1.
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Rys. 1.  Cykl życia studenta w aspekcie kształcenia w obszarze CSR
Źródło:  opracowanie własne za: A. Pausits, relationship Management, Wissenschafts-

management 2006, No 4.

Grupa I – przyszli studenci pozostający w fazie przygotowania; składa się 
z dwóch podgrup. Pierwsza podgrupa docelowa to uczniowie klas maturalnych 
i przedmaturalnych. Druga podgrupa docelowa to pracownicy przedsiębiorstw. 
Pierwsza podgrupa to już nie „tabula rasa”, posiada bowiem podstawy etycznego 
zachowania wyniesione z domu, ukształtowane przez wychowanie i edukację 
szkolną. Informując tę grupę o działalności uczelni z obszaru CSR, pobudzi 
się jej zainteresowanie tematem i podkreśli jego wagę. Druga podgrupa po-
tencjalnych studentów jest dodatkowo ukształtowana przez przedsiębiorstwa, 
w których pracuje. Podejmując edukację na uczelni zyskują oni większy wpływ 
na społeczeństwo i środowisko. Opisując i promując zatem logistyczny kierunek 
studiów należy podkreślać tym odpowiedzialnym już ludziom, że ich wiedza 
zostanie poszerzona o rozwiązania CSR.

Grupa II – studenci pozostający w fazie przyjęcia i socjalizacji (II faza cyklu 
życia studenta). Faza II cyklu życia studenta rozpoczyna się z początkiem studiów 
i trwa kilka miesięcy. Jest to okres zbierania pierwszych doświadczeń, włączania 
studentów do programów, projektów i badań poświęconych CSR. Dużą rolę może 
odegrać tu samorząd studencki, który poprzez różne działania pomocowe reali-
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zuje idee odpowiedzialności społecznej, agitując np. do wolontariatu na rzecz 
recyklingu. III faza cyklu życia studenta – faza ekspansji i dojrzałości obejmuje 
okres, kiedy rozwijają się najtrwalsze więzy między studentem i uczelnią; faza 
ta kończy się wraz ze złożeniem przez studenta egzaminu końcowego. Studenci 
w tej fazie dostosowali się już do wymagań, z łatwością realizują zadania, 
chętnie dodatkowo się dokształcają , trafnie identyfikują problemy w relacjach 
przedsiębiorstw i środowiskowe. Edukowanie tej grupy w obszarze CSR musi 
wyzwalać potrzebę działania na rzecz otoczenia biznesu i środowiska. Należy 
włączać do programów edukacyjnych tematykę CSR i podpowiadać studentom, 
w jaki sposób mogą pracować w przedsiębiorstwach, działać na rzecz łańcuchów 
dostaw wykorzystując zdobywane wykształcenie/zawód. Potrzebne są też kursy 
odbywające się w Instytutach Psychologii i Socjologii, które przygotowują 
studentów do pełnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu sieciowych or-
ganizacji i do inicjowania działalności z obszaru CSR w przedsiębiorstwach, do 
których trafią. Tematykę CSR szczególnie poleca się ujmować w wymienionych 
przedmiotach nauk o zarządzaniu i poruszać następujące tematy5:

 – Podstawy zarządzania (wprowadzenie do koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności biznesu; rozwój koncepcji w Polsce i na świecie; etyczny 
wymiar funkcjonowania organizacji i procesów zarządzania; wskaza-
nie na istnienie koncepcji oraz praktyki społecznej odpowiedzialności 
biznesu).

 – Zarządzanie zasobami ludzkimi (wolontariat pracowniczy jako narzę-
dzie wspierania rozwoju pracowników; zarządzanie talentami; zarzą-
dzanie przez wartości; zarządzanie różnorodnością).

 – Marketing (marketing społeczny; marketing zaangażowany społecznie; 
sponsoring).

 – Zarządzanie strategiczne (koncepcja zrównoważonego rozwoju i wpływ 
wyzwań zrównoważonego rozwoju na organizacje; strategia społecznej 
odpowiedzialności biznesu; zakres tematyczny i obszary działań CSR).

 – Zarządzanie zaopatrzeniem; zarządzanie produkcją; zarządzanie dys-
trybucją  (ograniczanie zużycia dóbr).

 – Logistyka (wpływ działalności logistycznej organizacji na środowisko 
naturalne).

5 Zob.: http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Jak%20uczyc%20o%20CSR.pdf.
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 – Zarządzanie łańcuchem dostaw (normy, standardy i inicjatywy dotyczą-
ce społecznej odpowiedzialności biznesu; dialog i zarządzanie relacjami 
z interesariuszami; edukacja konsumentów; transparentność; komuniko-
wanie ogniwom łańcucha na temat CSR; raportowanie danych pozafi-
nansowych; odpowiedzialny łańcuch dostaw).

 – Ekonomika transportu (ekonomika transportu na tle  nauki o ochronie 
środowiska).

 – Etyka zawodowa (czynniki wpływające na poziom etyczny firmy; narzę-
dzia podnoszenia poziomu etycznego firmy; kodeksy etyki zawodowej).

 – Ekologistyka (gospodarka odpadami; tworzenia systemów recyklin-
gu; ekobilanse; zintegrowana polityka produktowa; ekoprojektowanie, 
w tym opakowań).

 – Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce przedsiębiorstw (nor-
malizacja i normy w zarządzaniu procesami logistycznymi; system za-
rządzania jakością według norm serii ISO 9000; systemy zarządzania 
środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: normy 
ISO serii 14000; normy PN-N/OHSAS serii 18000; normy ISO serii 
28000).

Wiedzę, umiejętności i kompetencje określone w Krajowych Ramach 
Kwalifikacyjnych6, zawierające aspekt CSR, które uczelnia (kształcąca spe-
cjalistów w dziedzinie zarządzania) powinna wyegzekwować od absolwentów 
I stopnia kierunku Logistyka, przedstawiono w tabeli 1. Kolejne kolumny tabeli 
dotyczą przedmiotów, na których mnożna oczekiwać, że prowadzący będą po-
ruszali tematykę CSR. 

6 http://www.nauka.gov.pl/krajowe-ramy-kwalifikacji-dla-szkolnictwa-wyzszego.
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Tabela 1

Efekty kształcenia dla I stopnia kierunku Logistyka
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wiedza
Procent uczelni poruszających tematykę CSR*  

i jednocześnie egzekwujących wiedzę, umiejętności, 
kompetencje**

L_W02

Ma podstawową wiedzę 
dotyczącą zarządzania, 
w tym zarządzania jakością 
i prowadzenia działalności 
gospodarczej.

96 19 19 96 77 92 96 96 19

Umiejętności

L_U03

Diagnozuje i rozwiązuje 
problemy związane 
z funkcjonowaniem systemów 
logistycznych

46 38 27 96 100 96 4 4 76

L_U04

Potrafi diagnozować 
i rozwiązywać problemy 
związane z konfiguracją 
i koordynacją łańcucha dostaw

92 31 27 100 56 100 31 31 96

L_U19
Posiada umiejętność 
motywowania i zarządzania 
potencjałem społecznym

0 92 19 76 15 73 92 19 0

L_U20

Posiada umiejętność 
samodzielnego poszukiwania 
sposobów rozwiązywania 
problemów zarządzania

62 31 27 65 92 65 92 19 31

Kompetencje

L_K05
Dostrzega patologie 
w organizacji i potrafi im 
przeciwdziałać

100 100 46 12 12 12 27 24 0

L_K07

Wykazuje świadomość 
własnej odpowiedzialności 
za udział w decyzjach 
lub w samodzielnym 
podejmowaniu decyzji

92 56 92 92 62 56 46 19 92



236 Ewa Stawiarska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

L_K08

Ma świadomość roli społecznej 
absolwenta uczelni technicznej, 
a zwłaszcza rozumie potrzebę 
formułowania i przekazywania 
społeczeństwu – m.in. 
poprzez środki masowego 
przekazu – informacji i opinii 
dotyczących osiągnięć techniki 
i innych aspektów działalności 
inżyniera; podejmuje starania, 
aby przekazać takie informacje 
i opinie w sposób powszechnie 
zrozumiały.

100 100 92 31 0 31 27 100 12

* Karty wymienionych w tabeli przedmiotów poddano analizie. Programy kształcenia 
oceniono subiektywnie (tzn. nie trzymając się zasady, że potwierdzeniem poru-
szania tematyki CSR musi być wyraźnie nazwany temat mający w tytule „CSR”). 
Przedmiotem badań były sylabusy przedmiotów pochodzących z 26 uczelni wybra-
nych z operatu zaproponowanego na stronie : http://www.uczelnie.pl/kierunki-stu-
diow/info,logistyka,7330.html.

** Poprzez umieszczenie w sylabusach  wymienionych symboli efektów kształcenia. 
Wybrane efekty tylko pośrednio oceniają wiedzę, umiejętności z obszaru CSR. 
Należy stwierdzić, że brakuje efektów jednoznacznie oceniających wiedzę i umie-
jętności studentów z tego obszaru.

Źródło: opracowanie własne.

Faza IV cyklu życia studenta rozpoczyna się wraz ze złożeniem egzaminu 
końcowego, trwa zwykle przez kolejny rok i może przybierać formę zaanga-
żowania się w działalność stowarzyszenia absolwentów na rzecz CSR lub 
podjęcia kolejnych studiów o tej tematyce. Warto dla absolwentów przygotować 
ofertę tanich indywidualnych konsultacji. Zderzają się oni bowiem z twardą grą 
rynkową, w której nie ma jeszcze prawdopodobnie miejsca na CSR. Młodzi 
i ambitni idealiści, w nowej rzeczywistości, bez wsparcia swoich uczelnianych 
promotorów mogą zniechęcić się do wdrażania CSR. 

Faza V rozpoczyna się rok po ukończeniu studiów. Absolwenci mogą mieć 
wkład w świadczenie usług przez uczelnię. Świadczenia te mogą mieć formę 
naukową (absolwenci mogą uczestniczyć w pracach zespołów badawczych jako 
pracownicy przedsiębiorstw nabywających usługi od uczelni). Organizowanie 
szkoleń, konferencji branżowych poświęconych aspektom CSR, to podstawowe 
działania uczelni kierowane do tej grupy. Opisywanie przykładów dobrych prak-
tyk, szkolenia z etyki postępowania, walki z korupcją, publikowanie przykładów 
tej walki, szkolenia z postępowania w sytuacji konfliktu interesów, podnoszenie 
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świadomości pracowników w zakresie uczciwej konkurencji i regulacji prawnych 
dotyczących zmów cenowych, przetargowych, stosowania cen dampingowych, 
podnoszenie świadomości odpowiedzialności za społeczności współpracujących 
organizacji lokalnych i środowisko, to „gorące” tematy edukowania logistyków 
„zakupowców”, „zaopatrzeniowców” i osoby zajmujące się zbytem. Aspekt 
ochrony środowiska (oszczędność paliwowo-energetyczna, prośrodowiskowe mo-
delowanie potoków, recykling, gospodarka opakowaniowa) zainteresują zapewne 
„transportowców” i menadżerów magazynów. Oprócz byłych studentów, a może 
za ich pośrednictwem, należy zapraszać na podobne szkolenia również logisty-
ków. To oni stymulować będą procesy podnoszenia świadomości pozostałych 
pracowników odnośnie do społecznego kontekstu, w jakim operuje biznes i przed-
stawiać korzyści, jakie może uzyskać firma z odpowiedzialnego uczestniczenia 
w łańcuchach dostaw i wprowadzania zasad CSR. Menadżerów MŚP (nie zawsze 
koncentrujących się na CSR) dopingować do uczestnictwa w szkoleniach może 
promowanie ich jako pomocne w obniżaniu kosztów. Podczas recesji zarządzający 
widzą w CSR okazję do obniżenia kosztów7. Wdrażanie CSR do operacyjnego 
zarządzania uczelnią jest działaniem ciągłym, co przedstawiono na rysunku 2.

Ważną grupą interesariuszy są przedsiębiorcy. Uczelnie często biorą pod 
uwagę ich zapotrzebowanie na kadry powołując nowe kierunki studiów, kierują 
studentów na praktyki, absolwentów do pracy, realizują wspólnie projekty ba-
dawczo-wdrożeniowe. Procedury postępowania w realizacji wyżej wymienionych 
czynności, uwzględniające aspekty CSR, stają się koniecznością. Oddziaływanie 
na tę grupę może być przyczynkiem do budowania silnego kapitału społecznego 
w regionie, w którym działa uczelnia. Rozpowszechniając standardy CSR wśród 
pracodawców, uczelnia przyczynia się do ograniczania niepewności, będącej po-
ważną przeszkodą w podejmowaniu działalności gospodarczej i współpracy mię-
dzy ludźmi i organizacjami. Pomoc uczelni w: budowaniu zaufania społecznego, 
kształtowaniu norm (w tym CSR) i powiązań, proinnowacyjnego nastawienia jed-
nostek i przedsiębiorstw, ma uzasadnienie głównie w ujęciu regionalnym. Bliskość 
geograficzna sprzyja współpracy, rozumieniu i przezwyciężaniu lokalnych proble-
mów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Okolicznościowe spotkania, 
konferencje i fora dyskusyjne, nieformalne kontakty naukowców, przedsiębiorców 
i regionalnej społeczności są istotnym elementem popularyzowania. 

7 P. Collins, CSr and Ethical Issues in operations Management, w: organizational Immunity 
to Coruption Buildig theoretical and research Foundations, red. A. Stachowicz-Stanusch, PAN, 
Katowice 2009, s. 234.
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Rys. 2.  Wdrażanie CSR do operacyjnego zarządzania uczelnią
Źródło:  opracowanie własne za: M. Titsu, adapted from Slack 2007 Courtesy,  

w: organizational Immunity to Coruption Buildig theoretical and research 
Foundations, red. A. Stachowicz-Stanusch, PAN, Katowice 2009, s. 254. 

Wsparcie w zrozumieniu i wdrażaniu CSR może przybrać postać owocnych 
dyskusji z przedsiębiorcami (głównie sektora MŚP) w salach audytoryjnych 
polskich uczelni, może też być oparte o dynamiczny informatyczny system 
współpracy wielu organizacji (uczelni, instytucji publicznych i przedsiębiorstw) 
pracujących na rzecz społeczeństwa i środowiska regionu.

Prowadzenie i publikowanie badań dotyczących metod zrówno-
ważonego zarządzania przedsiębiorstwem, dostawami, odbiorcami

Uczelnie wyższe uczestniczą w walce o granty i kontrakty konsultacyjne 
na badania, które kształtują świadomość konsumentów (uświadamiając, że 
produkt wytworzony zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju kosztuje 
więcej i przekonują, że warto dla dobra społecznego czy środowiska zań zapła-
cić). Badania takie są konieczne, potrzebna jest bowiem permanentna edukacja 
rynku i pokazanie pozytywnych, praktycznych aspektów wdrażania CSR w za-
rządzaniu firmami i dostawcami. Dla przykładu, badania Polskiej Zielonej Sieci 
prowadzone przez jedną z uczelni pokazały, że 50% respondentów dokonujących 
zakupów odzieży, elektroniki, zabawek i żywności jest w stanie zapłacić więcej 
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za towar etycznie wytworzony, czyta etykiety, sprawdza na stronach interne-
towych kodeksy postępowania producentów ulubionych marek. Te przeprowa-
dzone i opublikowane badania zdopingowały innych do etycznych zachowań. 
Istotą informowania o wynikach badań jest ukazanie pozytywnych aspektów 
CSR. W celu wsparcia uczelni we wdrażaniu i promowaniu CSR funkcjonuje 
the global Ethics observatory (gEobs)8, który jest systemem bazodanowym 
rozwijanym i prowadzonym przez UNESCO dla dostarczania informacji na 
temat etyki w nauce i technologii. Inicjatywa powstała w grudniu 2005 roku. 
System składa się z 5 niezależnych baz danych9: 

 – bazy ekspertów z dziedziny etyki,
 – bazy kluczowych instytucji aktywnych w obszarze etyki,
 – bazy etycznych programów szkoleniowych,
 – bazy przepisów prawnych i wytycznych powiązanych z kwestiami 

etycznymi,
 – bazy kodeksów postępowania.

Współpraca uczelni i przedsiębiorstw przy tworzeniu nowych 
rozwiązań i wprowadzaniu standardów CSR

Polskie uczelnie, tworząc swoje strategie funkcjonowania, biorą pod 
uwagę identyfikowane potrzeby interesariuszy i zaczynają uwzględniać zasady 
społecznej odpowiedzialności. Czerpią z wzorców i wypracowanych na świa-
towych uczelniach rozwiązań, ale również z wytycznych w standardach: CSR 
Europe w strategii „Enterprise 2020”, Zasady ONZ Global Compact, ISO 26000, 
Quality Management System ISO 9000, Environmental Management System 
ISO 14000, Social Accountability SA 8000, ICS, WCA oraz z wytycznych bran-
żowych: Electronic Industry Citizenship, Fair Trade WRAP. Uczelnie skupiają 
uwagę na tych, do których zachęca Komisja Europejska: Wytycznych OECD 
dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, Norm ISO 26000, Zasad inicjatywy 
ONZ Global Compact. Uczelnie mają już swoje doświadczenia we wdrażaniu 
standardów CSR, chętnie więc dzielą się nimi i wspomagają przedsiębiorców 
włączając się na przykład w monitorowanie standardów produkcji i upublicz-

8 European Science Foundation 2008, Stewards of Integrity, s. 7.
9 A. Sworowska, kodeksy etyczne uczelni wyższych, w:. główne wartości uczelni wyższych 

w kontekście różnych kultur narodowych. koncepcja badań i wyniki badań sondażowych, red. 
A. Stachowicz-Stanusch, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 109–124.
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niając informacje na temat zaobserwowanych nieprawidłowości, wywierają 
presję na sektor prywatny w kierunku podnoszenia standardów społecznych 
i środowiskowych, współpracują przy tworzeniu nowych rozwiązań i wprowa-
dzaniu standardów, edukują konsumentów. W swoich badaniach zauważyły, 
że największym wyzwaniem w kontaktach biznesowych jest kodeks (opraco-
wanie i komunikowanie kryteriów współpracy, wymogów ekonomicznych, 
społecznych, środowiskowych, kryteriów przetargowych, zapisów w umowach, 
systemów zachęt, standardów CSR i norm jakości oraz środowiskowych, opra-
cowanie i komunikowanie procedur współpracy, np. w prowadzeniu audytów 
u współpracujących przedsiębiorców, wykrywania nieprawidłowości, raporto-
wania naruszeń i nieetycznych zachowań)10.

Wśród aspektów społecznych, które uczelnia może monitorować badając 
przedsiębiorstwa, wyróżnia się:

 – przestrzeganie prawa pracy i praw człowieka, 
 – godziwe wynagradzanie pracowników,
 – przestrzeganie ustalonych godzin pracy,
 – bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 – sposoby oddziaływana na lokalną społeczność i sposoby minimalizacji 

negatywnego wpływu.
W ramach badań całych łańcuchów dostaw mierzyć można:
 – ilość wydzielanych gazów cieplarnianych przy produkcji, 
 – efektywność energetyczną produktu/materiału,
 – rodzaj wykorzystywanych źródeł energii w produkcji i przez produkt, 
 – możliwości ponownego przetworzenia materiałów składających się na 

produkt, 
 – recykling, 
 – biodegradowalność. 

Podsumowanie

Rosnący nadzór ze strony szeroko rozumianych interesariuszy, zmiany 
w środowisku społecznym i biznesowym zachodzące na początku dwudzieste-
go pierwszego wieku, stawiają w centrum uwagi społeczną odpowiedzialność. 

10 Standardy CSR i normy jakości oraz środowiskowe wypracowane przez np. BSCI, zob.: 
http://www.standardyetyczne.pl/bsci.html (dostęp: 15.09.2012).
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W związku z powyższym pojawiła się potrzeba kształcenia logistyków w obsza-
rze CSR11. Dzisiaj uczelnie angażują się w działania społecznie odpowiedzialne 
na swój własny sposób, w zależności od swoich kompetencji, zasobów, kultury 
organizacyjnej bądź identyfikowanych potrzeb interesariuszy. Pokazano, że 
jeszcze nie wszystkie uczelnie kształcące w dziedzinie zarządzania na kierunku 
Logistyka (I stopień) wplatają treści CSR do programów kształcenia. Menedżer 
logistyki musi posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje podnoszące społecz-
ną odpowiedzialność przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw, dla którego pracuje. 
Nauczanie o społecznej odpowiedzialności biznesu należy zatem bardziej eks-
ponować w programach kształcenia, egzekwować wiedzę, oceniać kompetencje 
i umiejętności studentów logistyki.

Bibliografia

Collins P., CSr and Ethical Issues in operations Management, w: organizational 
Immunity to Coruption Buildig theoretical and research Foundations, red.  
A. Stachowicz-Stanusch, PAN, Katowice 2009.

Rok B., responsible Business: the Challenge for Management Education, w: responsible 
Management Education, red. W. Gasparski, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Uniwersytet L. Koźmińskiego, Warszawa 2008.

Sworowska A., kodeksy etyczne uczelni wyższych, w: główne wartości uczelni wyż-
szych w kontekście różnych kultur narodowych. koncepcja badań i wyniki badań 
sondażowych, red. A. Stachowicz-Stanusch, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 
Gliwice 2009.

Szymoniuk B., Rzemieniak M., Jachim A., Skowron S., Promocja przedsiębiorstwa 
i produktu, Wydawnictwo Uczelniane PL 1998.

European Science Foundation 2008, Stewards of Integrity.
European Commission 2001, Promoting a European Framework for Corporate Social 

responsibility green Paper, http://ec.europa.eu/employmentsocial/publica-
tions/2001/ ke3701590_en.pdf.

World Business Council for Sustainable Development, Corporate Social responsibility: 
Making good Business Sense, Genewa 2000.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Jak%20uczyc%20o%20CSR.pdf.
http://www.standardyetyczne.pl/bsci.html.

11 B. Rok, responsible Business…



242 Ewa Stawiarska

THE ROLE OF UNIVERSITIES IN EDUCATING  
RESPONSIBLE LOGISTICS SPECIALISTS

Summary

The condition for the development of companies TSL is their good cooperation with 
educational institutions. The role of the university is to develop a responsible approach to 
business environment. The purpose of this article is to trace the trends and opportunities 
that the university has in terms to contribute to sustainable logistics meta-systems. The 
main directions are: to educate about the sustainable business development, to maintain 
and publicise of researches regarding the sustainable management practices of  logistics 
companies, cities and regions; to cooperate during  the creation of new solutions, to 
define an integrated approach and implementation of CSR standards. The experience 
in developing logistics students’ social responsibility regarding CSR is not rich as so 
far  large global enterprises were initiated implementation of CSR based on various 
standards and norms. The implementation of CSR in small businesses TSL, which is 
developing by graduated from/of Polish universities reflect on their education.

The aim of this article is to research and analyse educational university programs 
and their effectiveness based on National Qualification Norms; which are framework 
to knowledge, skills and competency of graduates from Polish Higher Education. This 
research focused on Logistics graduated specialised in management on Bachelors level. 
The research highlighted the importance of corporate social responsibility of business 
in teaching logistics students, as part of their educational process, as well as developing 
knowledge and skills of managers to be and existing managers of clustering logistics 
companies about the type of corporate social responsibility of business and enforce this 
knowledge and skills.  

Keywords: CSR, logistics, higher education
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SEKTORA TSL

W artykule zostały przedstawione teoretyczne i praktyczne uwarunkowania 
kształtowania inteligentnych systemów transportowych (IST). Przedstawiono w nim 
kierunki budowy i optymalizacji elementów składowych tego systemu w transporcie 
kolejowym i drogowym w powiązaniu z infrastrukturą transportu. W opracowaniu 
ukazano najważniejsze moduły składowe zaproponowane przez UE do wdrożenia przez 
operatorów tych systemów.

Słowa kluczowe: inteligentne systemy transportowe, technologia IT, sektor TSL

Wprowadzenie

Analiza struktury gałęziowej rynku przewozów towarowych i pasażerskich 
UE wskazuje, że transport samochodowy, poprzez swoją dominującą pozycję, 
wymaga odpowiedniej (dostosowanej do potrzeb realizacji procesu transporto-
wego) infrastruktury liniowej i punktowej. Jednocześnie rozwój społeczno-go-
spodarczy, wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw, spowodował nadmierne 
obciążenie infrastruktury transportu samochodowego, co w konsekwencji 
doprowadziło do gwałtownego nasilenia się negatywnych skutków transportu, 
tj. wzrostu: kongestii i frustracji kierowców, wypadków drogowych i ich ofiar 
śmiertelnych, emisji szkodliwych substancji do środowiska, emisji hałasu itp. 

* Józef Perenc, prof. zw., dr hab., Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, e-mail: jozef.perenc@wzieu.pl.

** Władysław Wojan, dr, PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, oddział w Szczecinie.
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Jednocześnie problemem stał się dostęp do surowców naturalnych i wzrost cen 
paliwa. Przedstawione powyżej problemy zmusiły różnego rodzaju instytucje 
do poszukiwania rozwiązań mogących wpływać na rozwiązanie problemów 
transportowych współczesnej gospodarki. Przyjmuje się, że problemy te będą się 
nasilać. W opinii ekspertów, zawartej w dokumencie służb Komisji Europejskiej 
towarzyszącej najnowszej Białej Księdze transportu z 2011 roku pod nazwą 
„Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”, wska-
zano, że „ogólna działalność transportowa będzie się rozwijać wraz z rozwojem 
działalności gospodarczej. W stosunku do roku 2005 transport towarów wzrośnie  
o ok. 40% do roku 2030 i o nieco ponad 80% do roku 20501. Ruch pasażerski 
wzrośnie nieco mniej niż transport towarów (o 34% do 2030 r. i o 51% do 2050 r.)”.

Efektywność współczesnej gospodarki w dużym stopniu opiera się na 
wykorzystaniu szeroko rozumianych nowoczesnych technologii, które z kolei 
wiele zawdzięczają postępowi w zakresie komputeryzacji, rozwojowi Internetu 
oraz systemów telekomunikacyjnych. Dlatego też w 1986 roku w USA niefor-
malna grupa przedstawicieli środowisk akademickich, rządowych i sektora 
prywatnego rozpoczęła spotkania mające na celu przeanalizowanie problemów 
funkcjonowania transportu lądowego i wskazała na możliwości wykorzystania 
nowoczesnych technologii pomiarowych jako narzędzi mogących rozwiązać nie-
które z problemów współczesnego transportu2. Głównym celem owej grupy było 
przygotowanie podstaw do planu rozwoju systemu transportu lądowego USA, 
z uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa ruchu, kongestii, oddziaływania 
transportu na środowisko oraz bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto wzięto 
pod uwagę efektywność gospodarki narodowej oraz konkurencyjność w aspekcie 
międzynarodowym, które to ściśle są powiązane z systemem transportu lądowego. 
W wyniku zmian zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach w życiu społeczno-
-gospodarczym krajów, zarówno rozwijających się, jak i wysoko rozwiniętych, 
procesy transportowe stały się czynnikiem warunkującym kształt współczesnej 
gospodarki w ujęciu lokalnym (krajowym) oraz globalnym. Jednocześnie zmienił 
się sposób postrzegania procesu transportowego przez uczestników rynku usług 
transportowych oraz użytkowników transportu indywidualnego. 

1 Towarowa działalność transportowa obejmuje międzynarodowy transport morski. Dla 
transportu lądowego przyrosty przewozów mogą być mniejsze – tj. do 30% w 2030 r. i około 
45–50% w 2050 r.

2 J.M. Sussman, Persprctives on Intelligent transportation Systems (ItS), „Springer” 2005, s. 4.
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Zmianie ulega również podejście do ekologicznych aspektów procesu 
transportowego. Podmioty polityki transportowej podejmują coraz bardziej skon-
centrowane działania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania 
transportu na środowisko. Przyporządkowują też tym działaniom odpowiednie 
narzędzia, co zostało wyraźnie wskazane w nowej Białej Księdze transportu 
Komisji Europejskiej z 2011 roku. 

Rosną wymagania gospodarcze i społeczne w stosunku do przedsiębiorstw 
sektora usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych (dalej sektor TSL) 
oraz oferowanych przez nie usług. Dynamiczne zmiany w otoczeniu tych firm 
zagrażają ich dotychczasowej pozycji rynkowej i powodują, że szukają one coraz 
bardziej nowoczesnych czynników przewagi konkurencyjnej. Współczesny sek-
tor TSL, ze względu na konieczność przystosowania się do zmian w strukturze 
przewożonych ładunków, preferencji klientów, sposobu podejścia do przemiesz-
czania osób i ładunków oraz do relacji zachodzących wewnątrz sektora w po-
łączeniu z jego otoczeniem, wprowadza zmiany procesowe, najczęściej oparte 
na nowoczesnych technologiach, w tym technologiach teleinformatycznych 
bazujących na inteligentnych systemach transportowych.

Pojęcie Inteligentnych Systemów Transportowych

Inteligentne systemy transportowe (dalej ITS) są elementem systemu 
transportowego. Oba pojęcia wywodzą się z teorii systemów, gdzie IST określić 
można jako zaawansowane aplikacje, które – choć same w sobie są tylko nośni-
kami informacji – mają na celu świadczenie innowacyjnych usług związanych 
z różnymi rodzajami transportu i zarządzaniem ruchem oraz pozwalają na 
lepsze informowanie różnych użytkowników oraz zapewniają bezpieczniejsze, 
bardziej skoordynowane i „inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych. 
Należy pamiętać, że istotą IST jest generowanie zmian w sposobie użytkowania 
infrastruktury i suprastruktury transportu w celu doskonalenia procesów trans-
portowych, poprawy bezpieczeństwa oraz ograniczenia negatywnych efektów 
środowiskowych3. 

Często pojęcie inteligentnych systemów transportowych jest wiązane 
z pojęciem telematyki. Telematyka (transportu) jest narzędziem inteligentnych 

3 Zob.: S. Ghosh, T. Lee, Intelligent transportation Systems. new Principles and architectures, 
CRC Press, Londyn 2000.
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systemów transportowych wykorzystującym technologie teleinformatyczne 
do zarządzania i sterowania ruchem (wychodząc z definicji samego pojęcia 
telematyki można przyjąć, że jako dział telekomunikacji, który zajmuje się 
przekazywaniem, wymianą lub rozpowszechnianiem informacji pod różną 
postacią, nie zawiera ona elementów hardwarowych, które wykorzystywane są 
w inteligentnych systemach transportowych).

Ich wykorzystanie w praktyce jest przejawem innowacyjnej i nowoczesnej 
gospodarki, narzędziem poprawiającym jakość i efektywność transportu. Na 
podstawie badań prowadzonych w UE uznaje się, że dzięki IST efektywność 
ekonomiczna transportu może wzrosnąć w granicach 15%–30%, można rów-
nież osiągnąć 40% poprawę bezpieczeństwa i zmniejszyć emisję spalin o 30%. 
Przyjmuje się, że systemy te bezpośrednio oddziaływają na czas realizacji procesu 
transportowego poprzez efektywniejsze wykorzystanie dostępnej infrastruktury, 
jak również przyczyniają się do skrócenia czasu interakcji pomiędzy uczestnika-
mi łańcuchów transportowych oraz ich otoczeniem, zwłaszcza użytkownikami 
transportu. 

Specyfika rozwiązań IST sprawia, że ich wdrażanie wymaga uprzedniego 
przeprowadzenia szeregu badań i analiz, którym poświęca się wiele uwagi, głów-
nie w aspekcie technologicznym. Zagadnieniom IST poświęcono wiele badań, 
głównie w USA, Kanadzie i Japonii. Także w Unii Europejskiej badaniom nad 
IST nadano odpowiednią rangę. Za początek rozwoju IST w UE przyjmuje się 
realizację 4 Programu Ramowego (lata 1994–1998), który obejmował wszystkie 
działania w zakresie ich rozwoju technologicznego, uwzględniając zagadnienia 
związane z wykorzystaniem telematyki w transporcie. Podjęto wiele programów 
badawczych, z których najważniejsze to: Galileo, e-Europe, KAREN. Uznano 
bowiem, że IST mogą być narzędziem realizacji istotnych założeń strategii Unii 
Europejskiej w obszarach innowacyjności, liberalizacji rynków, przedsiębior-
czości oraz spójności społecznej. Również w Polsce, w swoich dokumentach 
strategicznych ministerstwo transportu coraz częściej podkreśla znaczenie IST 
w działaniach na rzecz rozwoju infrastruktury transportu. Jest to konieczne 
w związku z przewidywanym wprowadzeniem w Unii Europejskiej jednolitego 
systemu infrastruktury IST. Bariery leżą po stronie wdrażania rozwiązań IST. 
Każdy region dysponuje odmiennymi uwarunkowaniami transportowymi, przez 
co wdrażanie IST wymaga indywidualnego podejścia. Jest to prawdopodobnie 
przyczyną braku spójnego i kompleksowego opracowania naukowego ujmujące-
go ekonomiczne aspekty wdrożenia IST.



249Inteligentne systemy transportowe...

Ocena stanu wdrażania inteligentnych systemów transportowych 
w Polsce

Ponieważ rozwój IST w Polsce znajduje się w fazie początkowej, ważnym 
jest, by określić poziom wdrażania poszczególnych elementów IST i systemów 
telematycznych. W tym celu wykorzystano schemat ich wdrażania przygotowany 
na podstawie zapisów zawartych w dyrektywie 2010/40/UE4. Na jej podstawie 
wyróżniono 6 obszarów działań związanych z wdrażaniem IST5, w których wy-
różniono szereg modułów szczegółowych specyfikacji, które stały się podstawą 
do przeprowadzenia analizy poziomu zaawansowania prac nad implementacją 
IST w Polsce, w podziale na poszczególne obszary, tj.:
1. Obszar optymalnego wykorzystania danych na temat dróg, ruchu i podró-

ży – w tym zakresie należy zwrócić uwagę na informacje udostępnione 
na stronach internetowych GDDKiA nt. warunków pogodowych na po-
szczególnych odcinkach zarządzanych przez siebie dróg, możliwy też jest 
podgląd obrazu z kamer monitorujących drogi. Dla dróg krajowych i au-
tostrad GDDKiA wskazuje planowane utrudnienia w ruchu spowodowane 
pracami modernizacyjnymi itp. Wskazywane są też drogi alternatywne 
i proponowane objazdy. Jednocześnie portale internetowe typu maps.go-
ogle.com czy nget.pl udostępniają informację o zatłoczeniu dróg w czasie 
rzeczywistym, ale tylko ten drugi portal wskazuje informacje o zamknięciu 
ulic w miastach z powodu robót modernizacyjnych. Obszar ten obejmuje 
również zagadnienia związane z dostępnością map elektronicznych sieci 
drogowej. Można zauważyć, że obecnie w zakresie kartografii Polski udo-
stępniane są szczegółowe mapy w wersji elektronicznej dla całego obszaru 
kraju. Niemniej jednak w tym obszarze występują braki w zakresie map 
dla żeglugi śródlądowej (wykorzystywanych dla obsługi systemu RIS) 
oraz nawigacji morskiej. Należy również zwrócić uwagę na informacje 
udostępniane podróżnym korzystającym z indywidualnego i zbiorowego 

4 Dokument wskazuje na konieczność wdrażania innowacji jako głównego narzędzia w roz-
wiązywaniu następujących problemów: coraz większego zatłoczenia infrastruktury drogowej 
i zwiększonego zużycia energii, problemów ekologicznych i społecznych. Wskazano również, że 
IST powinny korzystać z interoperacyjnych systemów opartych na otwartych i publicznych wzor-
cach, dostępnych na zasadach niedyskryminacyjnych dla wszystkich dostawców i użytkowników 
aplikacji i usług.

5 Zob.: P. Stemalczyk, ItS-EU Policy Context, ItS Directive 2010/40/UE & ItS action Palan, 
Materiały konferencyjne – Polski Kongres ITS, Warszawa 2012.
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transportu pasażerskiego. W Polsce nie został uruchomiony system infor-
macji dla podróżnych umożliwiający planowanie podróży multimodalnej 
w systemie „drzwi–drzwi”. Nie występuje możliwość planowania podróży 
multimodalnej w regionach, a dla całego kraju czy kontynentu jest to zu-
pełnie niemożliwe. Można przyjąć, że w zakresie wykorzystania danych na 
temat dróg, ruchu i podróży w Polsce nie zostały wdrożone kompleksowe 
rozwiązania zgodne z wymaganiami dyrektywy.

2. Obszar ciągłości zarządzania przewożonymi ładunkami i ruchem środków 
transportu – w tym obszarze podejmuje się głównie działania związane 
z ciągłością usług IST w obszarze korytarzy transkontynentalnych oraz 
interoperacyjność poszczególnych rozwiązań. Można zauważyć, że obec-
nie wybrane elementy rozwiązań IST obejmują określone odcinki dróg 
(ciągów komunikacyjnych), również elektroniczny pobór opłat w Polsce 
został wdrożony fragmentarycznie. W Polsce nie zostały wdrożone kon-
kretne rozwiązania w zakresie usług dla transportu i logistyki. Nie została 
uruchomiona platforma elektronicznej wymiany danych umożliwiająca 
przekazywanie użytkownikom informacji o drogach i ruchu drogowym 
w czasie rzeczywistym.

3. Obszar rozwiązań związanych z bezpieczeństwem na drogach – w tym 
obszarze największą rolę odgrywają producenci samochodów. Obecnie 
w Polsce dostępne są wszystkie możliwe opcje wyposażenia samochodów 
dostępne w Europie. Konieczne jest jednak zróżnicowanie kosztów ich 
instalacji w zależności od rynku. Zamożność nabywców pojazdów deter-
minuje wybór opcji wyposażenia dodatkowego, dlatego też stosowanie 
jednakowego cennika w obszarze różnych krajów Europy może wpłynąć 
na ilość pojazdów wyposażonych w konkretne rozwiązania zwiększające 
poziom bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu. 
Kolejnym ważnym elementem tego obszaru jest wprowadzenie ogólnoeu-
ropejskiego systemu eCall. Obecnie w Polsce funkcjonuje system telefonu 
alarmowego E112, na bazie którego ma zostać wdrożony system eCall. 
Zaawansowanie prac związanych z budową Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego sugeruje, że z wdrożeniem systemu w Polsce nie powinno 
być problemu. Najważniejsze jest wprowadzenie usług świadczonych przez 
producentów samochodów, którzy mają wykorzystywać system eCall do 
automatycznego powiadamiania Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
o wypadkach. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. nie zostały wpro-
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wadzone rozwiązania w tym zakresie, które można by było określić jako 
powszechnie obowiązujące. Nie zostały też upowszechnione rozwiązania 
Telefonii GSM, które nie wymagałyby wykorzystania kart SIM do świad-
czenia usług w systemie eCall. Równie ważnym obszarem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, określanych jako niechronionych 
uczestników ruchy drogowego. Od 2003 r. na poziomie UE wprowadzono 
przepisy mające na celu zmniejszenie niebezpieczeństwa odniesienia ob-
rażeń przez tę grupę uczestników ruchu drogowego. Komisja Europejska 
jednocześnie wskazuje na konieczność podjęcia dodatkowych działań 
polegających m.in. na: poprawie widoczności, zarządzaniu prędkością, 
odpowiednią infrastrukturą dla transportu niezmotoryzowanego reduku-
jącą zagrożenia w ruchu mieszanym itp. Ponieważ problem ten dotyczy 
przede wszystkim transportu miejskiego, działania w tym zakresie mają 
zostać podjęte przez władze samorządowe zgodnie z zaleceniami Komisji 
Europejskiej wyrażonymi w Planie działania na rzecz mobilności w mia-
stach6. Działania takie są faktycznie podejmowane.

4. Obszar działania związanego z integracją infrastruktury transportowej 
i pojazdów – w obszarze tym występują cztery działania związane głównie 
z rozwojem współpracy i wytworzeniem norm w zakresie wdrażanych 
technologii. Należy zauważyć, że rynek producentów samochodów 
osobowych jest jednym z najbardziej zaangażowanych w prowadzenie 
badań i wdrażanie rozwiązań wspomagających pracę pojazdów i kierowcy. 
Z jednej strony prowadzone badania związane są z konstrukcją nadwozia 
i elementów napędowych mających zmniejszyć zużycie paliwa i zwiększyć 
bezpieczeństwo konstrukcji pojazdu, z drugiej strony mają wspomagać 
i ułatwiać pracę kierowcy, a jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo jego 
i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Określono kształt współpracy 
poszczególnych podmiotów w zakresie rozwoju i ewaluacji tych systemów 
wraz z przedstawieniem schematu modelu biznesowego. Ma się do tego 
przyczynić opracowanie odpowiednich (zrównoważonych) modeli współ-

6 Komunikat Komisji Europejskiej, W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu 
drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020, KOM(2010) 
389, Bruksela 2010, s. 13–14.
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pracy zainteresowanych stron7. Istotne w tym obszarze są również badania 
związane z przygotowaniem specyfikacji dla komunikacji pomiędzy 
poszczególnymi pojazdami, jak i infrastrukturą i pojazdami (V2X, I2X), 
na przykładzie projektu COMeSafety, który, wspierając inicjatywę eSafety, 
zajmuje się zagadnieniami związanymi z komunikacją, zarówno pomiędzy 
pojazdami, jak i pojazdami i infrastrukturą8.

5. Obszar ochrony danych, zapewnienie ich wierzytelności – wskazuje, że 
Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na zagadnienia związane 
z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Zauważa się, że wdrażanie 
i stosowanie aplikacji i usług IST, a w szczególności usług informacyjnych 
dotyczących ruchu i podróży, wiąże się z przetwarzaniem i wykorzysta-
niem danych o drogach, ruchu i podróży. W tym zakresie koniecznym jest 
przystosowanie regulacji prawnych w celu udostępnienia danych znajdu-
jących się w posiadaniu sektora publicznego. Dane te powinny posiadać 
ujednolicony system kodyfikacji i formy udostępnienia, tak by stały się one 
dostępne i wiarygodne dla podmiotów chcących z nich korzystać w celu 
tworzenia usług związanych z IST9.

6. Obszar dotyczący koordynacji europejskiego systemu inteligentnych sys-
temów transportowych – gdzie wskazuje się na rolę Komisji Europejskiej 
w podejmowaniu działań związanych z rozwojem i wdrożeniem IST. W tym 
obszarze odniesiono się również do zmian, jakie zachodzą w polskim usta-
wodawstwie w zakresie możliwości wdrożenia IST (nowelizacja ustawy 
o transporcie kolejowym i o drogach publicznych).
Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano, że IST znajdują coraz 

7 ItS action Plan. adoption of an open in-Vehicle Platform architecture for the Provision 
of ItS Services and applications, Including Standard Interfaces, Komisja Europejska, Bruksela 
2010, s. 1.

8  Projekt COMeSafety obejmuje pięć głównych działań poświęconych ujednoliconym syste-
mom bezpieczeństwa: koordynacja i konsolidacja wyników badań i ich wdrażanie, wsparcie dla 
Forum eSafety, wsparcie w zakresie wypracowania międzynarodowych standaryzacji, wspar-
cie dla harmonizacji wyznaczania pasma częstotliwości, rozpowszechnianie rozwiązań, http://
ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/doc/rtd_projects/ fact_sheets_fp6/ call_4/
comesafety.pdf (dostęp: 3.08.2012).

9 Wskazuje się, że wszelkie działania z tym związane powinny odbywać się zgodnie z prze-
pisami określonymi w dyrektywie 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie prze-
twarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz w dyrektywie 2002/58/
WE dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej.
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szersze zastosowanie w praktyce i przepisach prawnych, zarówno krajowych, 
jak i unijnych, oraz że należy spodziewać się gwałtownego rozwoju rozwiązań 
IST i ich wdrożeń w polskim transporcie. Osiągnięto częściowy postęp wdrożeń 
w następujących obszarach IST:

 – sterowanie ruchem na trasach krajowych,
 – sterowanie potokami ruchu na trasach transeuropejskich,
 – pobieranie opłat za płatne odcinki dróg (Viatoll), 
 – dostęp do danych umożliwiających planowanie podróży,
 – wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach,
 – przygotowanie zaplecza dla wdrożenia systemu eCall.

Stan zaawansowania prac nad implementacją wybranych elementów IST 
w Polsce wynosi ok. 15–25% poziomu osiągniętego w wiodących pod tym 
względem krajach UE. W najbliższych latach można spodziewać się rozwoju 
usług i narzędzi dedykowanych poszczególnym użytkownikom infrastruktury 
transportu, zwiększających bezpieczeństwo jej użytkowników, efektywność 
i wygodę przemieszczania się, a także ułatwiania lub wspierania poszczególnych 
ogniw procesu transportowego.

IST jako narządzie zarządzania przedsiębiorstwem

W celu poznania znaczenia IST w funkcjonowaniu przedsiębiorstw dzia-
łających na rynku regionalnym oraz obszarów zainteresowania konkretnymi 
usługami telematycznymi wraz z zakresem ich wdrażania w województwie 
zachodniopomorskim, przeprowadzono własne badania ankietowe w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw TSL w regionie10. Podjęto również próbę 
przeprowadzenia badań wśród przewoźników kolejowych. Badania zostały 
przeprowadzone w II i III kwartale 2009 roku. 

Przeprowadzone badania wskazały, że zdecydowana większość badanych 
firm (w zakresie systemów telematycznych) skorzystałaby z usług zapew-
niających stały kontakt z kierowcą (lub maszynistą na kolei) oraz systemów 
pozycjonowania, a w następnej kolejności – z możliwości wezwania pomocy 
przez kierowcę (maszynistę). Dla badanych firm najmniejsze znaczenie miało 
wykorzystanie systemów do kontroli pracowników (rys. 1). Może to dowodzić, 

10 Badania zostały przedstawione w rozprawie doktorskiej: W. Wojan, koncepcja wyko-
rzystania inteligentnych systemów transportowych w usprawnianiu procesów transportowych, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
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że przedsiębiorcy preferują usługi, do których już się przyzwyczaili, i które 
mają ugruntowaną pozycję na rynku. Rozwiązania, takie jak kontrola ładun-
ku, znajdują zainteresowanie wśród przedsiębiorstw świadczących przewozy 
specjalistyczne oraz wśród spedytorów, co świadczy o tym, że specjalizacja 
w działalności przewozowej pociąga za sobą zainteresowanie rozwiązaniami 
telematycznymi bardziej dopasowanymi do tej działalności. 

Porównując badania z lat 2005 i 2009 warto zauważyć, że w przeciągu 4 lat 
nie zmieniło się zainteresowanie niektórymi funkcjami usług telematycznych, 
takimi, jak dostęp do informacji o aktualnej sytuacji na drogach i kontrola 
przewożonego ładunku. Wzrosło natomiast zainteresowanie systemami pozy-
cjonowania i utrzymaniem kontaktu z kierowcą, co może wynikać z obniżenia 
kosztów nabycia i rozwoju standardów systemów pozycjonowania. Jednocześnie 
mapy elektroniczne stały się bardziej rozpowszechnione i dokładne. Ważnym 
czynnikiem jest również obniżenie opłat za usługi telekomunikacyjne w tech-
nologii GSM, zarówno w połączeniach krajowych, jak i międzynarodowych, 
oraz wprowadzenie standardów mobilnej transmisji danych i upowszechnienie 
usług bazujących na mobilnym Internecie. Zmalało natomiast zainteresowanie 
usługami dotyczącymi rejestracji zdarzeń na zasadzie czarnej skrzynki. Może 
to wynikać z małej przydatności takich rozwiązań w prowadzeniu działalności 
transportowej polskich firm. 

Kolejnym zagadnieniem, na który zwrócono uwagę w badaniu, była iden-
tyfikacja spodziewanych korzyści wynikających z implementacji IST. Badanym 
przedsiębiorstwom przedstawiono zamknięty katalog korzyści wskazywanych 
w literaturze jako następstwa wdrożeń IST. Przedsiębiorstwa w województwie 
zachodniopomorskim wskazywały, że dzięki wdrożeniu usług, o których była 
mowa wyżej, będą w stanie poprawić jakość świadczonych usług, obniżyć koszty 
i zwiększyć bezpieczeństwo przewozów (rys. 2).

Należy zwrócić uwagę, że pomimo jednego z najniższych wskaźników 
wzrostu obciążenia dróg w województwie, 83% badanych przedsiębiorstw 
odczuwa skutki zatłoczenia infrastruktury drogowej. Jednocześnie wskazane 
zostały obszary, w których „odczuwane są” największe trudności w komunikacji 
na terenie województwa. Uzyskane odpowiedzi wskazują na pierwszym miejscu 
ruch wewnątrzaglomeracyjny (29% wskazań), w dalszej kolejności znalazły się 
wskazania dotyczące przejazdów pomiędzy aglomeracjami oraz brak miejsc 
parkingowych dla aut dostawczych (po 26%). Jedynie 10% wskazań dotyczyło 
ograniczeń dostępu do portów. 
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Rys. 1.  Stopień zainteresowania przedsiębiorstw sektora TSL funkcjami rozwiązań 
telematycznych (wg badań z 2005 i 2009 roku; % wskazań)

Źródło:  W. Wojan, koncepcja wykorzystania inteligentnych systemów transportowych 
w usprawnianiu procesów transportowych, rozprawa doktorska, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2012, s. 166.

W kolejnej części badania podjęto próbę uzyskania informacji o oczeki-
wanych priorytetach polityki odnośnie do wspierania innowacyjności przed-
siębiorstw sektora TSL. Przedstawiony w pytaniu zamknięty katalog działań, 
jakie mogą być podejmowane przez władze, zawierał czynności o charakterze 
ekonomicznym, organizacyjnym i technicznym.

Rys. 2.  Spodziewane korzyści z wdrożenia rozwiązań telematycznych (% wskazań) 
w 2009 r.

Źródło:  W. Wojan, koncepcja wykorzystania inteligentnych systemów..., s. 167.
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W zakresie wspierania innowacyjności sektora TSL, badane przedsiębiorstwa 
na pierwszym miejscu wskazały potrzebę poprawy jakości infrastruktury (19%), 
w następnej kolejności – równorzędnie – wsparcie finansowe nowych inwestycji 
oraz tworzenie infrastruktury informatycznej. Te trzy wymienione obszary 
znajdują się również na listach priorytetów funduszy strukturalnych UE. Ponadto 
przedsiębiorcy wskazują, że istotne dla rozwoju ich oferty usługowej stałyby 
się następujące działania11: budowa terminali kontenerowych, budowa centrów 
logistycznych oraz rozwój systemów sterowania ruchem w obszarze aglomeracji.

Inteligentne systemy transportowe w relacjach B2B w sektorze TSL

O sukcesach innowacyjnych decyduje powszechne współdziałanie decy-
dentów politycznych, administracji samorządowej, przedsiębiorców, usługo-
biorców i organizacji społecznych. Konieczne jest intensywne kształtowanie 
proinnowacyjnej mentalności społeczeństwa i świata biznesu poprzez prezento-
wanie walorów konkretnych, innowacyjnych koncepcji, produktów, prototypów 
i systemów. Dzięki większym zasobom zaawansowanej wiedzy innowacyjnej, 
podmioty odpowiedzialne za sektor transportowo-logistyczny mogą skuteczniej 
sięgać po niekonwencjonalne rozwiązania, a jednocześnie poczuwać się do 
inicjowania prac służących tworzeniu nowej generacji systemów transportowo- 
-logistycznych12. Należy podkreślić, że współcześnie siłą napędową rozwoju 
gospodarczego są zasoby niematerialne, na które składają się m.in.: wiedza 
i umiejętności technologiczne, kreatywność i innowacyjność pracowników, 
informacja, jak również: wysoka jakość produktów i procesów, reputacja przed-
siębiorstwa, posiadane patenty, know-how i kultura organizacyjna13. Powyższe 
założenie wskazuje, że IST będą sprzyjały rozwojowi przedsiębiorstw, ponieważ 
usprawniają procesy i oddziałują na dostęp do informacji wykorzystywanych 
w przedsiębiorstwie. Współczesne przedsiębiorstwa sektora TSL poszukują 
rozwiązań pomagających w świadczeniu konkurencyjnych usług i sprzedaży 
produktów dających większą wartość dodaną przy jednoczesnym niższym 
koszcie wytworzenia.

11 J. Hołub, J. Perenc, Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm, C.H. Beck, Warszawa 
2012, s. 123–144.

12 Strategia rozwoju transportu do 2020, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2011.
13 Współczesne przedsiębiorstwo, red. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 61.
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Należy też zwrócić uwagę na rodzaje powiązań, jakie występują pomiędzy 
przedsiębiorstwami specjalizującymi się w obsłudze towarowej i pasażerskiej. W ob-
słudze osób zachodzi wiele powiązań relacyjnych pomiędzy zarządcą infrastruktury 
liniowej i/lub punktowej, sprzedawcami usług transportowych, i dalej – jakością 
samego procesu przewozowego. W tym zakresie można zauważyć wyraźniejszy 
podział zakresu stosowania IST i telematyki. Sprzedaż usług transportowych może 
odbywać się za pomocą szeregu pośredników lub bezpośrednio u dostawcy usługi. 
Postęp w tym zakresie widać w transporcie lotniczym, gdzie przewoźnicy udo-
stępniają możliwość rezerwowania swoich połączeń różnym pośrednikom, dzięki 
czemu ich oferta staje się bardziej rozpowszechniona. Równie ważnym w tym 
przypadku jest zaplecze techniczne, kiedy szereg przedsiębiorstw świadczy usługi 
na rzecz głównych podmiotów umożliwiając im sprawne funkcjonowanie. W śród 
nich występują przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt transportowy i/lub elementy 
jego obsługi, firmy sprzątające, firmy świadczące usługi pośrednictwa finansowego, 
agencje ochrony, dzierżawcy pomieszczeń biurowych, agencje reklamowe itp. Mogą 
to być również dostawcy usług świadczonych przez przewoźnika na rzecz pasażera, 
są to przedsiębiorstwa dostarczające możliwość korzystania z Internetu w czasie 
podróży, dostarczające posiłki, zbierające i tworzące informacje dla podróżnych 
o różnych połączeniach wielu operatorów i dające podróżnemu wybór środka 
transportu oraz możliwości komunikacyjnych przy planowaniu podróży. 

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku przewozów towarowych. Główne 
relacje zachodzą pomiędzy zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem z jednej 
strony, a producentem, operatorem, przewoźnikiem i odbiorcą z drugiej strony. 
Relacje te w wyniku integracji procesów stały się bardzo zacieśnione. Od pro-
ducentów wymaga się, by oferowane produkty były dostarczane w odpowiedniej 
ilości i czasie, a czas ich dostawy jest bezpośrednio powiązany z obsługą logi-
styczną i transportową. W tym przypadku istota funkcjonowania systemu wynika 
ze sprawnej wymiany informacji i możliwości szybkiego przemieszczania dóbr. 
Dlatego też IST są czynnikiem wpływającym na relacje biznesowe. Operatorzy 
logistyczni potrzebują ciągłego kontaktu z przewoźnikami w celu tworzenia 
optymalnej oferty dla producentów (nadawców). Informacja, która krąży w obie-
gu pomiędzy producentem (nadawcą) a operatorem (przewoźnikiem) i odbiorcą, 
jest kluczowym elementem realizacji współczesnych procesów transportowych. 
Należy pamiętać, że sam proces przemieszczania dóbr jest obecny na wszystkich 
etapach cyklu życia produktu, ponieważ sektor transportu obsługuje zarówno 
dostawy surowców i półproduktów, jak i produktów gotowych.
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Wnioski

Inteligentne systemy transportowe są niezbędne dla rozwoju europejskiego 
i polskiego systemu transportu, ponieważ bezpośrednio wpływają na uspraw-
nienie i efektywność procesów transportowych oraz redukują koszty zewnętrzne 
transportu. Do korzyści bezpośrednich wdrożenia IST w transporcie samochodo-
wym należą m.in.: zwiększenie przepustowości sieci ulic w miastach, poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu podróży i zmniejszenie 
zużycia paliwa, poprawa komfortu podróżowania w transporcie zbiorowym, in-
dywidualnym oraz pieszym i polepszenie warunków pracy kierowców. Korzyści 
pośrednie wynikające z wdrożenia IST w transporcie samochodowym to m.in: 
redukcja kosztów zarządzania taborem, redukcja kosztów związanych z utrzy-
maniem i modernizacją nawierzchni dróg, zmniejszenie kosztów zewnętrznych 
transportu.

Zastosowanie technologii ITS i teleinformatycznych jest współcześnie 
dodatkowym kanałem pozyskiwania informacji niezbędnych do sprawnego 
zarządzenia łańcuchami dostaw (w transporcie towarowym) oraz planowania 
i realizowania podróży w transporcie pasażerskim, zarówno indywidualnym, jak 
i zbiorowym. Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym sprzyja powstawaniu 
rozwiązań usług, które rozwijają potencjał rynku. Dostarczanie informacji dla 
kierowców w transporcie pasażerskim sprzyja podnoszeniu bezpieczeństwa 
i komfortu podróżowania. W transporcie towarowym ułatwia współpracę 
wszystkich stron zaangażowanych w proces przewozowy poprzez przekazywa-
nie informacji o planowaniu podróży i zatłoczeniu dróg, informacji o awizacji 
ładunków, rozliczeń, ponoszenia opłat itp. 
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INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS AS TECHNOLOGIES  
ENHANCING THE DEVELOPMENT OF THE TSL SECTOR

Summary

In this article authors were presented the theoretical and practical aspects of 
innovating services and shown determinants of efficient management problems of TSL 
sector bodies. The potential scope of ITS implementation include: Optimal Use of Road, 
Traffic and Travel Data, Continuity of Traffic and Freight Management, Road Safety 
and Security, Integration of Vehicle and Transport Infrastructure, Data Protection and 
Liability with European ITS Coordination. Such systems will allow to get a lot of direct 
and indirect effects.
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