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Przedmowa

STAKEHOLDER RESEARCH

ASSOCIATES

Zaangażowanie interesariuszy ma 
w naszej opinii zasadnicze znacze-
nie dla pomyślności biznesu w XXI 
wieku. Budowanie wartości każdej 
jednostki zaangażowanej w przed-
siębiorstwo jest kluczowe dla wyzna-
czenia wspólnych celów i podjęcia 
skomplikowanych zagadnień, w obli-
czu których stoi nasza planeta.

Naszym celem jest pomoc przedsiębior-

stwom w budowaniu wartości firmy, a także 

społeczeństwu, poprzez czynne zaangażowa-

nie interesariuszy. Przeprowadzone badania 

były fascynujące, ponieważ pozwoliły zgłębić 

spojrzenia praktyków i interesariuszy, dostar-

czyły też wielu ważnych informacji.

Jesteśmy pod wrażeniem otwartości, z jaką 

firmy i ich interesariusze dzielili się swo-

imi doświadczeniami, aby inni mogli się 

od nich czegoś nauczyć. Otwartość ich dała  

możliwości i wyzwania, które powstawały 

w procesie zaangażowania interesariuszy, 

były dostosowywane do firm, organizacji 

pozarządowych, interesów pracowniczych 

i handlowych. Byliśmy również zbudowani 

zaobserwowanym przez nas zjawiskiem, po-

legającym na ogólnym docenieniu wartości 

wytworzonej poprzez strategiczne osadzenie 

działań mających na celu zaangażowanie 

wewnątrz organizacji i poza nimi.

Byliśmy jednak ostrożni. W trakcie badań 

na potrzeby tego tomu rozmawialiśmy 

głównie z osobami oddanymi idei, co jest 

przypadkiem charakterystycznym w dzie-

dzinie zrównoważonego rozwoju i społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Pomimo nasze-

go szczerego wsparcia dla wysiłków tych 

liderów, musimy stwierdzić, że jest ich zbyt 

mało. W części 2. jest mowa o tym, że mimo 

pozytywnego rozwoju w kwestii zaangażowa-

nia w obecnym czasie, obserwacje potwier-

dzają, że degradacja środowiska i nierówność 

społeczna są źródłem licznych niepokojów, 

a przeważająca większość firm oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw na całym świecie 

nie jest zaangażowana w debatę na ten temat. 

Obecny okres trudno niejednoznacznie ocenić, 

ponieważ społeczne zaangażowanie kilku 

firm należy przeciwstawić obojętności wielu 

jednostek oraz trwającym niekorzystnym 

tendencjom społecznym i środowiskowym, 

których dowodzą liczne badania. Mamy 

nadzieję, że dwa tomy naszego podręcznika 

chociaż w niewielkim stopniu przyczynią się 

do odwrócenia tych tendencji.

Pragniemy podziękować panu Cornisowi 

van der Lugtowi z Wydziału Technologii, 

Przemysłu i Ekonomii Programu Środowi-

skowego ONZ (DTIE UNEP) za zachęcenie 

nas do opracowania niniejszego tomu oraz 

za jego uważne, specjalistyczne wskazówki, 

których udzielał przez cały czas realizacji 

prac. Jesteśmy również zobowiązani uta-

lentowanym ludziom, którzy przyczynili się 

do przeprowadzenia naszych badań i spo-

rządzenia raportu: kolegom z SRA – Larze 

Korba, Clare Cocault, Laurze Williamson, 

Shakirowi Machhiwala oraz Cindy Forde; 

a także naszym kolegom z AccountAbility. 

Dziękujemy również naszemu sponsorowi, 

firmie Alcan Inc. za wsparcie publikacji 

i dystrybucję tego ważnego raportu.

Na koniec pragniemy podziękować prak-

tykom, którzy podzielili się swoją wiedzą 

i umożliwili wgląd w rozwiązania odno-

szące się do zaangażowania interesariuszy. 

Mamy nadzieję, że ich doświadczenie dostar-

czy wskazówek i przyczyni się do szybszego 

rozwoju oraz budowania wartości dzięki zro-

zumieniu złożoności i specyfiki zaangażowa-

nia interesariuszy w nadchodzących latach.

Katharine Partridge

Charles Jackson David Wheeler

Asaf Zohar

Stakeholder Research Associates

PROGRAM 

ŚRODOWISKOWY ONZ 

(UNEP)

Termin „zaangażowanie interesa-
riuszy” (ang. „stakeholder engage-
ment”) jest powszechnie stosowany 
w żargonie dotyczącym społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR, 
z ang. Corporate Social Responsibili-
ty). Jest to jeden z powodów, dla któ-
rego tym bardziej warto poddać go 
krytycznej analizie i zweryfikować 
jego znaczenie. Czy obecne relacje 
interesariuszy, czyli „SR” (z ang. sta-
keholder relations) to relacje publicz-
ne, czyli „PR” przyszłości?
Co właściwie oznacza wielość inte-
resariuszy, czy wielopodmiotowość 
i czym różni się od dotychczasowego 
sposobu działania? Każdy menedżer 
w firmie może zadać sobie pytanie: 
kto jest interesariuszem dla mojej 
firmy? Jak daleko ten zakres sięga 
poza jej udziałowców i pracowni-
ków? Czy dialog z wieloma interesa-
riuszami będzie jedynie niedogod-
nością dla mojej firmy, czy stanie się 
źródłem dodatkowej wartości?

Pragniemy poszukać odpowiedzi na takie 

właśnie pytania w tym tomie, stanowiącym 

pierwszą z dwóch części podręcznika dotyczą-

cego zaangażowania interesariuszy. Idea prze-

prowadzenia badań na temat zaangażowania 

interesariuszy powstała na gruncie przygoto-

wań do Światowego Szczytu Zrównoważone-

go Rozwoju (WSSD, ang. World Summit on 

Sustainable Development) w 2002 r. W cza-

sie, gdy debata na temat odpowiedzialności 

biznesu i partnerstwa zyskiwała na znacze-

niu, stało się jasne, że firmy i stowarzyszenia 

branżowe próbowały stawić czoło kwestii 

dialogu lub partnerstwa z wieloma interesa-

riuszami, czyli dialogu wielopodmiotowego. 

Organizacje pozarządowe, związki zawodowe 

i inne jednostki również podchodziły do tych 
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koncepcji z mieszanymi uczuciami, zastana-

wiając się, co tak naprawdę jest tu nowe.

Po dyskusji na temat zaangażowania intere-

sariuszy na Corocznym Spotkaniu Konsul-

tacyjnym ze Stowarzyszeniami Branżowymi 

będącym wynikiem WSSD w 2002 r., 

podjęliśmy decyzję o kontynuacji badań 

na ten temat. Punktem wyjścia były wy-

wiady z firmami na temat ich doświadczeń 

w zakresie dialogu z interesariuszami. Idea 

posadzenia firm, organizacji pozarządowych 

i innych interesariuszy przy jednym stole 

nie była przynajmniej już tak radykalna, jak 

dwadzieścia lat wcześniej, gdy w 1984 r. 

przeprowadziliśmy pierwsze Spotkanie 

Konsultacyjne ze Stowarzyszeniami Branżo-

wymi. Na tym spotkaniu sam fakt, że osoby 

z rządu i „branżowcy”, czyli ludzie biznesu, 

siedzieli przy tym samym stole na imprezie 

międzynarodowej w celu omówienia kwestii 

zanieczyszczenia środowiska, powodował 

uniesienie brwi ze zdziwienia.

Wartość badania przeprowadzonego przez 

Stakeholder Research Associates (SRA) na po-

trzeby tomu 1, dotyczącego doświadczeń firm, 

polega na tym, że pokazuje ono wyzwania, 

przed jakimi stoją różne organizacje. Tworzy 

ono tło dla tomu 2, w którym firma AccountA-

bility wiedzie prym w praktycznym opisie spo-

sobu, w jaki organizacje mogą krok po kroku 

przekształcić „niedogodność” w wartość.

Dziękuję organizacjom Stakeholder Rese-

arch Associates, AccountAbility, wszystkim 

uczestnikom i respondentom, którzy przy-

czynili się do napisania pierwszego tomu. 

Jestem pewna, że będzie on bardzo przydat-

ny dla wszystkich praktyków.

Monique Barbut

Dyrektor

Wydział Technologii, Przemysłu i Ekonomii 

(DTIE) Programu Środowiskowego ONZ 

(UNEP)

ACCOUNTAbILITY

Wejście na drogę zrównoważone-
go rozwoju poprzez harmonizację 
wydajności gospodarczej, rozwoju 
gospodarczego i odpowiedzialności 
środowiskowej wymaga od organi-
zacji wprowadzenia zmian w dotych-
czasowym sposobie działania. Cza-
sami konieczne zmiany są tak duże, 
że nie wiadomo, od czego zacząć. 
Zaangażowanie interesariuszy, które 
wiąże się z integracją organizacji 
i zrozumieniem przez nie własnych 
interesariuszy w procesie poprawy 
procesu decyzyjnego i odpowiedzial-
ności, stanowi jeden z kluczowych 
sposobów uruchomienia tych zmian.

Zachęcanie do skutecznego zaangażowa-

nia interesariuszy to podstawa misji firmy 

AccountAbility, która polega na promowaniu 

odpowiedzialności organizacji za zrówno-

ważony rozwój. W ciągu ostatniej dekady 

pracowaliśmy z pionierskimi organizacjami 

i coraz większym zakresem profesjonalistów 

nad opracowywaniem norm i najlepszych 

praktyk w dziedzinie integrowania punktu 

widzenia interesariuszy z procesem decyzyj-

nym. Dlatego też z zadowoleniem obser-

wujemy wzrost liczby praktyk z zakresu 

zaangażowania interesariuszy, co uwidacz-

niają poglądy i tendencje przedstawione 

w niniejszym podręczniku.

Zaangażowanie interesariuszy w coraz więk-

szym stopniu uznawane jest za coś więcej, 

niż tylko defensywna reakcja na krytykę czy 

nieuchronne konflikty. W niektórych firmach 

zostało ono podniesione do rangi integralnej 

części systemowego zarządzania ryzykiem. 

Skuteczne zaangażowanie interesariuszy w co-

raz większym stopniu przyczynia się ponadto 

do odporności i elastyczności organizacji, 

nauczania i innowacji, rozpoznawania nowych 

możliwości, a w końcu do poprawy zrówno-

ważonej działalności. Dobre zaangażowanie 

może jednak być czymś więcej, niż wkła-

dem w działalność organizacji, ma bowiem 

potencjał dostarczania informacji na potrzeby 

zintegrowania spraw społecznych, środowisko-

wych i gospodarczych z głównymi strategiami 

i modelami biznesowymi.

Jednakże wiele jeszcze pozostaje do zrobie-

nia. Oprócz informacji potrzebnych dla efek-

tywnego zaangażowania, punkt widzenia 

praktyków odzwierciedla także wyzwania, 

przed jakimi stają różni gracze w ramach za-

angażowania interesariuszy, a które powinny 

być uwzględnione przez organizacje.

Tom 2 niniejszego opracowania, „Praktyczny 

podręcznik dotyczący zaangażowania inte-

resariuszy”, stanowi syntezę najważniejszych 

wniosków płynących z tych różnorodnych 

punktów widzenia, szeroki przegląd najlep-

szych praktyk oraz najnowszych osiągnięć 

w dziedzinie rozwoju standardów. Jest to 

podręcznik, który dostarczy praktykom 

wytycznych w omawianej dziedzinie. Mamy 

nadzieję, że te dwa dokumenty pomogą 

praktykom w pełni docenić korzyści płynące 

z zaangażowania interesariuszy w ich organi-

zacje oraz utrzymać konkurencyjność w coraz 

bardziej skomplikowanym i stale zmieniają-

cym się środowisku biznesowym, przy jed-

noczesnym kreowaniu zmian systemowych 

ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.

Na koniec pragnę podziękować Programowi 

Środowiskowemu ONZ (UNEP) za podjęcie 

inicjatywy, która doprowadziła do realiza-

cji tego cennego projektu, a także naszym 

kolegom z firmy Stakeholder Research 

Associates, którzy wykonali tak wspaniałą 

pracę kierując opracowywaniem niniejszej 

publikacji.

Maria Sillanpää

Dyrektor Zarządzający, AccountAbility



PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY 07

WPROWADZENIE DO OBU TOMÓW

Wstęp

Niniejsza publikacja „Praktyczne 
spojrzenie na zaangażowanie in-
teresariuszy – przewodnik” wraz 
z tomem 2 „Praktycznym podręcz-
nikiem angażowania interesariuszy” 
(AccountAbility et al, 2005), jest 
wynikiem dążenia UNEP do stworze-
nia wytycznych dotyczących najlep-
szych praktyk w dziedzinie dialogu 
z interesariuszami, oraz osiągnięcia 
szerszego celu polegającego na pro-
mocji stosowania zaangażowania 
interesariuszy na całym świecie jako 
sposobu na realizację zrównoważo-
nego rozwoju.

Informacje o tomie 1: 

Praktyczne spojrzenie

Podobnie jak wszystkie projekty badaw-

cze o szerokim zastosowaniu, ta inicjatywa 

powstała na bazie zwyczajnej propozycji. 

Uczestnicy Corocznego Spotkania Konsul-

tacyjnego ze Stowarzyszeniami Branżowymi 

UNEP w październiku 2002 r. zwrócili się 

o wytyczne dotyczące sposobu nawiązania 

wartościowego dialogu z interesariuszami. 

Badania UNEP rozpoczęły się od przeprowa-

dzenia sondażu w ponad dwudziestu wio-

dących firmach w celu zrozumienia najważ-

niejszych stosowanych przez nie podejść oraz 

największych ograniczeń, na jakie napotykały. 

Badanie wykazało, że kwestie te różnią się 

między odmiennymi grupami interesariuszy 

i uwidoczniło potrzebę zrozumienia zaanga-

żowania interesariuszy w wielu aspektach, 

w tym również pod kątem spojrzenia organi-

zacji pozarządowych, związków zawodowych 

i stowarzyszeń branżowych. Przeprowadzono 

prawie czterdzieści dodatkowych wywiadów 

z czołowymi przedstawicielami tych orga-

nizacji z wielu krajów. Ten obszerny zakres 

odzwierciedla spojrzenia praktyków z:

Przedsiębiorstw – międzynarodowych firm 

prowadzących działalność w 12 sektorach 

(przemysł wydobywczy, przemysł naftowy 

i gazowy, energetyka, budownictwo, produk-

ty farmaceutyczne, woda, telekomunikacja, 

produkty konsumpcyjne, finanse, branża 

samochodowa, żywność), których siedziby 

mieszczą się na pięciu kontynentach.

Organizacji pozarządowych – zajmują-

cych się zagadnieniami z dziedziny środo-

wiska, konsumentów, zdrowia, równości 

i spraw dotyczących rządzenia.

Organizacji pracy – reprezentujących orga-

ny krajowe i międzynarodowe w 15 krajach 

na sześciu kontynentach.

Stowarzyszeń branżowych – obejmujących 

10 sektorów (przemysł wydobywczy i prze-

twórstwo metali, hutnictwo żelaza i stali, 

przemysł naftowy i gazowy, woda, chemi-

kalia, transport lotniczy, transport kolejowy, 

artykuły spożywcze, przemysł cementowy, 

księgowość).

Praktycy szczerze dzielili się doświadczenia-

mi z zakresu zaangażowania interesariuszy – 

opowiadali o swoich motywacjach, stoso-

wanych narzędziach i zewnętrznej wiedzy 

specjalistycznej, z jakiej czerpali, o tym 

co się udało, a co nie wyszło oraz o ogólnych 

poradach, jakich mogliby udzielić innym 

na podstawie swojego własnego doświad-

czenia. Chociaż wiele różnych spojrzeń osób 

udzielających informacji pokrywało się i było 

ze sobą zgodnych, zostały one przedstawione 

osobno, co umożliwi czytelnikom z którejś 

z grup przedstawicielskich, zrozumienie 

obaw, kwestii praktycznych oraz ocenienie 

propozycji zaangażowania interesariuszy 

z punktu widzenia tych, z którymi pragnęli-

by nawiązać stosunki.

Kompletna lista organizacji i ich przedsta-

wicieli, którzy udzielili konsultacji, znajdu-

je się na stronie 87. Rozmawialiśmy główne 

z organizacjami, które biorą czynny udział 

w procesie zaangażowania interesariuszy, 

a ich doświadczenia postrzegamy jako po-

zytywne i wartościowe. Zaznaczamy, że nie 

jesteśmy w stanie zacytować całego zakresu 

poglądów dotyczących zaangażowania inte-

resariuszy. Kilka organizacji pozarządowych 

nie było zainteresowanych dostarczeniem 

wkładu do podręcznika na ten temat, więc 

odmówiło udzielenia nam wywiadu. Pragnę-

liśmy pogłębić praktyczne spojrzenia regio-

nalne, przy czym niniejszy podręcznik nie 

odzwierciedla doświadczeń firm i interesa-

riuszy ze wszystkich części świata. Na koniec 

chcemy zaznaczyć, że ograniczony zakres 

projektu wykluczył również co najmniej 

dwie duże grupy interesariuszy – instytucje 
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rządowe i finansowe. Nie oznacza to, że są 

one mniej ważne, niż te, które zostały objęte 

badaniem. Zaangażowanie korporacyjne 

tych grup interesariuszy jest coraz większe 

i mamy nadzieję, że uda się włączyć ich spoj-

rzenia w przyszłe wydania tego tomu.

Informacje o tomie 2:  

Praktyczny podręcznik

W miarę postępu prac nad niniejszym 

tomem UNEP zdał sobie sprawę, że prak-

tycy – czy to w pełni zaangażowani, czy 

dopiero odkrywający wartość zaangażowa-

nia – oczekiwali wytycznych o charakterze 

bardzo pragmatycznym. Taki właśnie jest 

cel „Praktycznego podręcznika angażo-

wania interesariuszy”, tom 2. Bazując 

na podstawach opisanych w niniejszym 

tomie dotyczącym spojrzenia praktycznego, 

podręcznik zawiera opis pewnych narzędzi 

i technik, które pomagają organizacjom 

maksymalizować wartość, jaką wnosi zaan-

gażowanie.

Spośród tych narzędzi i technik w tomie 2 

przedstawiono niektóre z rosnącej liczby 

wytycznych (wskazówek, standardów, 

kodeksów), które opracowano w ciągu 

ostatnich dziesięciu lat, aby stworzyć 

punkt odniesienia w dziedzinie zaangażo-

wania interesariuszy. Są to ramy opracowa-

ne przez firmy, stowarzyszenia i instytucje 

publiczne. Na szczeblu ponadnarodowym 

przykładami takich ram są Seria AA1000 

(dotycząca procesów takich jak zaangażo-

wanie interesariuszy i zapewnienie zrówno-

ważonego rozwoju) oraz wytyczne Global 

Reporting Initiative (GRI) w sprawie 

sprawozdań dotyczących zrównoważonego 

rozwoju.1 Na poziomie międzynarodowym 

najważniejszymi przykładami są Agenda 

21 (sporządzona na Konferencji Naro-

dów Zjednoczonych na temat Środowiska 

i Rozwoju, 1992 r.) oraz Plan Realizacji 

Postanowień z Johannesburga (z WSSD 

2002 r.). Dwa ostatnie dokumenty, które 

zostały uzgodnione przez rządy, zachęcają 

do procesów uczestnictwa i zaangażowania 

wszystkich najważniejszych grup interesa-

riuszy od szczebla lokalnego po globalny.

Niniejszy dwuczęściowy „Podręcznik an-

gażowania interesariuszy” nie ma na celu 

zastąpienia istniejących rozwiązań, byłoby 

to bowiem ponownym wynalezieniem 

koła. Jego celem jest raczej uzupełnienie 

ich poprzez przedstawienie praktycznych 

spojrzeń i wskazówek opartych na ramo-

wych zasadach, stosowanych już przez 

firmy. Decyzje dotyczące zastosowania 

różnych narzędzi podejmowane są w kon-

tekście ich związku z szerszym zbiorem 

międzynarodowych korporacyjnych 

standardów odpowiedzialności. Są i będą 

one kształtowane przez zmieniające się 

oczekiwania i zachowania interesariuszy, 

zmiany na rynku, działalność firm, czy 

zmiany w zakresie ustanawiania norm. 

W świecie o rosnącej odpowiedzialności 

społecznej różne ramy, wytyczne i normy 

dotyczą kilku obszarów istotnych dla zaan-

gażowania interesariuszy. Niektóre z nich, 

jak inicjatywa ONZ Global Compact oraz 

związane z nią konwencje i deklaracje, czy 

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wie-

lonarodowych są źródłem normatywnych 

wytycznych dotyczących odpowiedzialnego 

zachowania firm. Inne, takie jak wytyczne 

Global Reporting Initiative (GRI) w spra-

wie sprawozdań dotyczących zrównoważo-

nego rozwoju, czy Seria AA1000, zawiera-

ją oparte na ogólnych zasadach wskazówki 

na temat podejścia i kluczowych ele-

mentów zarządzania odpowiedzialnością 

korporacyjną organizacji. Istnieją w końcu 

bardziej szczegółowe czy techniczne wy-

tyczne dotyczące tego, jak systematycz-

nie zarządzać odpowiedzialnością firmy, 

np. seria ISO 14000, czy – na szczeblu 

krajowym – brytyjskie wytyczne Sigma 

i francuskie SD21000.

Z przedstawionych w niniejszym tomie 

wywiadów z praktykami jasno wynika, 

że firmy muszą ocenić zaangażowanie ich 

interesariuszy pod względem wartości doda-

nej dla wszystkich uczestników. Nadrzędne 

znaczenie ma otwarte, elastyczne podejście, 

łączące w sobie przesunięcia w zakresie 

uwarunkowań gospodarczych, środowisko-

wych i społecznych, jak również zmiany 

w punkcie widzenia interesariuszy. Wspól-

nie opracowane ramy, wytyczne i normy 

mogą sprzyjać otwartości i elastyczności. 

Więcej uwagi ich praktycznemu zastoso-

waniu poświęcimy w tomie 2 „Podręcznika 

angażowania interesariuszy.”

Mamy nadzieję, że oba tomy przyczy-

nią się do zmiany mentalności w podejściu 

do zaangażowania interesariuszy, wzrostu 

zaufania i wzajemnych korzyści.

Wszystkie zainteresowane strony proszone są 

o przesyłanie swoich uwag na adresy: 

kpartridge@StakeholderResearch.com, 

thomas@accountability.org.uk, 

oraz cornis.lugt@unep.fr.

1  Seria AA1000 zawiera wytyczne dotyczące zaangażowania interesariuszy wykorzystane w celu podjęcia spraw o zasadniczym znaczeniu dla firmy i jej oto-
czenia. Znaczenie zaangażowania interesariuszy w AA1000 zostało odzwierciedlone poprzez przyjęcie u podstaw zasady włączenia, podobnie jak trzech 
zasad: znaczenia, kompletności i zdolności do reagowania. Wytyczne organizacji GRI (Global Reporting Initiative) opierają się na zasadzie włączenia (za-
angażowania interesariuszy), kompletności (omówienia problemów) i relewancji (znaczenia).
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Dialog: wymiana poglądów i opinii w celu 

zbadania różnych spojrzeń, potrzeb i alter-

natyw, co służy poprawie wzajemnego zro-

zumienia, zaufania i współpracy nad strate-

gią czy inicjatywą.

Interesariusz: każda grupa lub każda 

osoba, która może wpływać na organiza-

cję lub jej działania, lub która znajduje się 

pod wpływem tej organizacji lub jej działań. 

Jest to również osoba lub grupa, która 

może pomóc w zdefiniowaniu cennych 

propozycji dla organizacji.

Komunikacja: każdy sposób informowa-

nia interesariuszy, ogólnie rzecz biorąc 

w ramach jednostronnego, jednorazowego 

procesu.

Konsultacje: proces gromadzenia informa-

cji lub porad od interesariuszy i uwzględnia-

nie tych poglądów przy zmianach planów, 

podejmowaniu decyzji lub wyznaczaniu 

kierunków.

Odpowiedzialność: organizacja uznawana 

jest za odpowiedzialną, gdy przedstawia in-

teresariuszom informacje dotyczące spraw 

zasadniczych (przejrzystość), stale reaguje 

na sprawy związane z interesariuszami 

(zdolność do reagowania) i działa zgodnie 

z normami, do których się dobrowolnie 

zobowiązała, oraz z zasadami i regulacja-

mi, których musi przestrzegać z powodów 

ustawowych (przestrzeganie norm)2

Partnerstwo: w kontekście interakcji 

społecznej odpowiedzialności biznesu, 

partnerstwo definiowane jest jako „ludzie 

i organizacje pochodzące z kombinacji 

środowisk społecznych, biznesowych i oby-

watelskich, które angażują się we wspólne 

cele społeczne poprzez połączenie swoich 

zasobów i kompetencji”3, dla których wspól-

ne są zarówno ryzyka, jak i korzyści.

Trzy filary: idea, zgodnie z którą ogólna 

działalność firmy powinna być mierzona 

w oparciu o połączenie pomyślności eko-

nomicznej, jakości środowiskowej i kapitału 

społecznego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu 

(CSR, ang. Corporate Social 

Responsibility): koncepcja, według której 

firmy integrują kwestie społeczne i środowi-

skowe ze swoją działalnością oraz relacjami 

z interesariuszami. Inne terminy oznaczają-

ce tą samą ideę to środowiskowa i spo-

łeczna odpowiedzialność biznesu (CESR, 

ang. corporate environmental and social 

responsibility), obywatelska postawa firmy 

i odpowiedzialność firmy.

Zaangażowanie: wysiłki organizacji ukie-

runkowane na zrozumienie i włączenie in-

teresariuszy oraz związanych z nimi kwestii 

w działania i proces decyzyjny.

Zrównoważony rozwój: termin rozpo-

wszechniony w latach 80. XX wieku dzięki 

raportowi Komisji Brundtland pt. „Nasza 

wspólna przyszłość”, zgodnie z którym aby 

rozwój był zrównoważony, musi „zaspokajać 

potrzeby obecnego pokolenia bez prze-

kreślania możliwości zaspokajania potrzeb 

pokoleń następnych”.4

Glosariusz
TERMINY

2 Źródło definicji: Institute of Social and Ethical AccountAbility.
3 Jane Nelson i Simon Zadek, Partnership Alchemy: New Social Partnerships in Europe (Kopenhaga: The Copenhagen Centre, 2001).
4  Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju Our Common Future [Nasza wspólna przyszłość] (Oxford, Nowy Jork: Oxford University Press, 1987).
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MIĘDZYNARODOWE PODMIOTY, WYDARZENIA I POROZUMIENIA

Agenda 21: plan osiągnięcia zrównoważo-

nego rozwoju w XXI wieku, przyjęty na Kon-

ferencji ONZ w sprawie Środowiska i Roz-

woju (ang. UN Conference on Environment 

and Development, UNCED, Szczyt Ziemi) 

w 1992 r.

Business Action for Sustainable Deve-

lopment: organizacja powołana z inicjatywy 

Międzynarodowej Izby Handlu (International 

Chamber of Commerce) i Światowej Rady 

Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(World Business Council for Sustainable 

Development) w celu przygotowania się 

do szczytu klimatycznego WSSD w Johan-

nesburgu w 2002 r.

Global Reporting Initiative (GRI): długoter-

minowe, wielopodmiotowe przedsięwzięcie 

zapoczątkowane przez Ceres (Coalition for 

Environmentally Responsible Economies) 

i UNEP, którego misją jest opracowywanie 

i rozpowszechnianie wytycznych dotyczą-

cych raportów w sprawie zrównoważonego 

rozwoju o ogólnoświatowym, dobrowolnym 

zastosowaniu dla organizacji sporządza-

jących raporty dotyczące ekonomicznych, 

środowiskowych i społecznych aspektów ich 

działań, produktów i usług.

Inicjatywa Marine Stewardship (obecnie 

Marine Stewardship Council, czyli Rada 

Zarządzania Zasobami Morskimi): zapo-

czątkowana w 1997 r. jako inicjatywa WWF 

i Unilever mająca na celu pracę na rzecz 

zrównoważonego rybołówstwa morskiego 

i promocję odpowiedzialnych, dostosowa-

nych do środowiska, społecznie korzyst-

nych i ekonomicznie opłacalnych praktyk 

rybołówstwa.

Komisja ONZ do spraw Zrównoważone-

go Rozwoju (CSD, ang. Commission on 

Sustainable Development): utworzona 

w grudniu 1992 r. w celu zagwarantowania 

skutecznej realizacji postanowień Konferen-

cji ONZ w sprawie Środowiska i Rozwoju 

(UNCED) oraz monitorowania i sporządzania 

raportów z realizacji porozumień UNCED.

Konferencja ONZ w sprawie Środowiska 

i Rozwoju (UNCED, ang. UN Conference 

on Environment and Development): znana 

również pod nazwą Szczyt Ziemi, odbyła się 

w Rio de Janeiro w 1992 r. Spotkało się 

na niej ponad 100 szefów państw, aby 

omówić palące problemy ochrony środowi-

ska i rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Zgromadzeni liderzy podpisali Ramową 

Konwencję w sprawie zmian klimatu oraz 

Konwencję o różnorodności biologicznej, 

zatwierdzili Deklarację z Rio i Zasady Leśne, 

przyjęli Agendę 21 – plan osiągnięcia zrów-

noważonego rozwoju w XXI wieku.

Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu 

(IPCC, ang. Intergovernmental Panel on 

Climate Change): założony przez Światową 

Organizację Meteorologiczną (WMO, ang. 

World Meteorological Organisation) oraz 

Program Środowiskowy ONZ (UNEP) w celu 

dokonywania oceny informacji nauko-

wych, technicznych i socjoekonomicznych 

istotnych dla zrozumienia zmian klimatu, ich 

potencjalnego wpływu oraz możliwości ich 

zmniejszenia i dostosowania się do nich.

Milenijna Ocena Ekosystemów (MEA, 

ang. Millenium Ecosystem Assessment): 

międzynarodowy program prac, którego ce-

lem jest wyjście naprzeciw potrzebom osób 

odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji 

oraz potrzebom opinii społecznej w zakresie 

informacji naukowych dotyczących konse-

kwencji zmian w ekosystemie dla jakości 

życia człowieka oraz możliwości reagowania 

na te zmiany. Przełomowy raport w tej dzie-

dzinie został opublikowany 30 marca 2005 r.

Mining, Minerals and Sustainable Deve-

lopment Project (MMSD) [Projekt doty-

czący Górnictwa Surowców Mineralnych 

i Zrównoważonego Rozwoju]: niezależny 

dwuletni projekt badań i konsultacji, któ-

rego celem jest określenie, w jaki sposób 

sektor wydobywczy surowców mineralnych 

może przyczynić się do ogólnoświatowego 

przestawienia na system zrównoważonego 

rozwoju. MMSD to projekt Międzynarodowe-

go Instytutu Środowiska i Rozwoju (IIED, ang. 

International Institute for Environment and 

Development), zlecony przez Światową Radę 

Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwo-

ju (WBCSD, ang. World Business Council 

for Sustainable Development). Ostateczny 

raport, Breaking New Ground, został opubli-

kowany w 2002 r.

Protokół z Kioto: uzupełnienie Ramo-

wej konwencji Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu (UNFCCC, United 

Nations Framework Convention on Clima-

te Change) – międzynarodowego traktatu 

dotyczącego globalnego ocieplenia. Kraje, 

które ratyfikowały Protokół, zobowiąza-

ły się do zmniejszenia emisji dwutlenku 

węgla i pięciu innych gazów cieplarnianych 

lub do handlu emisjami zanieczyszczeń 

w przypadku utrzymania lub zwiększenia ich 

poziomu.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczo-

nych w sprawie zmian klimatu: przyjęta 

na Konferencji ONZ w sprawie Środowiska 

i Rozwoju (UNCED) w 1992 r., ustanawia 

ogólne ramy dla międzyrządowych działań 

ukierunkowanych na podjęcie wyzwań zwią-

zanych ze zmianami klimatu.

Spotkanie państw G8 w sprawie środo-

wiska, Triest 2001: spotkanie ministrów 

środowiska ośmiu najbardziej uprzemysło-

wionych państw i Komisarza UE ds. Środo-

wiska w marcu 2001, którego celem było 

omówienie wyzwań w dziedzinie środowi-

ska, zwłaszcza tych dotyczących zmian 

klimatu, zrównoważonego rozwoju, przyrody 

i zdrowia.
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Światowa Koalicja Biznesu ds. HIV/AIDS 

(GBC, ang. Global Business Coalition on 

HIV/AIDS): Sojusz ponad 200 firm między-

narodowych, którego celem jest walka z epi-

demią AIDS z wykorzystaniem niepowtarzal-

nych możliwości i wiedzy specjalistycznej 

sektora biznesu.

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrów-

noważonego Rozwoju (WBCSD, ang. 

World Business Council for Sustainable 

Development): Koalicja 175 firm międzyna-

rodowych, które jednoczy wspólne zobowią-

zanie dotyczące zrównoważonego rozwoju 

realizowanego w oparciu o trzy filary: wzrost 

gospodarczy, równowagę ekologiczną i po-

stęp społeczny.

Światowy Szczyt Zrównoważonego 

Rozwoju (WSSD, ang. World Summit on 

Sustainable Development): odbył się  

w Johannesburgu w 2002 r., 10 lat po Szczy-

cie Ziemi, gromadząc dziesiątki tysięcy 

uczestników, w tym również głowy państw 

i rządów, delegatów krajowych i liderów 

z organizacji pozarządowych (NGO), firm 

i innych znaczących grup, aby zwrócić uwa-

gę świata na konieczność podjęcia trudnych 

wyzwań, m.in. tych polegających na popra-

wie jakości życia ludzi i zachowaniu naszych 

zasobów naturalnych.

UN Global Compact: Międzynarodowa 

inicjatywa zapoczątkowana formalnie przez 

Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana 

w 2000 r., zrzeszająca firmy razem z agencja-

mi ONZ, oraz organizacjami pracy i społe-

czeństwa obywatelskiego na rzecz dziesięciu 

zasad z dziedziny praw człowieka, pracy, 

środowiska i przeciwdziałania korupcji.
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Firmy kładące nacisk na postęp są coraz bardziej świadome powiązań między kwestiami śro-

dowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz ich złożoności, wiedzą też, że aby znaleźć 

odpowiednie rozwiązania, nie mogą działać same. Zaangażowanie interesariuszy staje się 

nagle istotnym narzędziem rozwoju i zrozumienia znaczenia jego zrównoważonego charakte-

ru dla firm oraz tego, w jaki sposób może on być źródłem dodatkowej wartości i opłacalności 

ich działań.

W CZYM POMOCNY bĘDZIE NINIEJSZY TOM

W tej części dotyczącej praktycznego spojrzenia na wartość i wyzwania związane z zaangażo-

waniem interesariuszy podjęto próbę wyjścia naprzeciw kilku potrzebom odbiorców:

•  pomoc firmom na początku krzywej doświadczeń w ogarnięciu złożoności tego nowego 

podejścia do prowadzenia działalności,

•  podzielenie się najlepszymi praktykami z firmami, które pragną dalej rozwijać podejście 

oparte na współpracy,

•  omówienie problemów poruszanych przez grupy interesu, takie jak organizacje działające 

w dziedzinie ochrony środowiska, czy praw człowieka, a także grupy przedstawicielskie, 

jak organizacje pracy, dotyczących wartości i zasadności procesów, które wymagają ich 

uwagi i ograniczonych zasobów,

•  zbadanie, w jaki sposób narzędzia stosowane w procesach angażowania interesariuszy, wy-

korzystywane obecnie i planowane na przyszłość, mogą być ugruntowane pod względem 

etycznym i być źródłem wartości dla wszystkich.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

Praktycy z firm, z którymi rozmawialiśmy, i ich interesariusze powiedzieli nam, że praktyki 

z zakresu zaangażowania interesariuszy stają się coraz bardziej wyszukane. Zaobserwowaliśmy 

również, że wewnętrzna wartość zaangażowania jest coraz bardziej doceniana, a w niektórych 

przypadkach dotyczy to również praktyki angażowania interesariuszy jako elementu rutyno-

wych procesów biznesowych organizacji.

Z naszego badania wynikają trzy najważniejsze wnioski:

•  zaangażowanie interesariuszy jest wartościowym narzędziem zarządzania ryzykiem/możli-

wościami, które może pozwolić na uniknięcie lub zminimalizowanie kosztów oraz stworze-

nie i optymalizację wartości,

•  firmy i ich interesariusze zdają sobie sprawę, że jeden podmiot nie jest w stanie rozwiązać 

dzisiejszych skomplikowanych problemów. Wymagają one skoordynowanych wysiłków 

i wielu interesariuszy, którzy wniosą wkład w poszukiwanie innowacyjnych i zrównoważo-

nych rozwiązań,

•  skuteczne zaangażowanie interesariuszy daje możliwość zarządzania tymi wyzwaniami, 

znalezienia innowacyjnych rozwiązań i jest źródłem wartości dla wszystkich.

Streszczenie

W miarę wchodzenia w XXI wiek wyzwania dla biznesu stają się coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne. 
Liderzy biznesu stają w obliczu nowych zagrożeń i możliwości. W jaki sposób firmy mają zareagować 
na palące ogólnoświatowe kwestie, takie jak zmiany klimatu, prawa człowieka czy HIV/AIDS, 
żeby wymienić tylko trzy, które nie zostały objęte harmonogramem działań 10 i 20 lat temu?
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W części 2. przedstawiamy uzasadnienie dla zaangażowania interesariuszy z perspektywy 

firm. Przedstawiamy model i wyciągamy wniosek, że przedsiębiorstwa osiągają coraz większą 

wartość dzięki zaangażowaniu interesariuszy, gdy przechodzą od podejścia opartego na za-

rządzaniu ryzykiem do uznania relacji z interesariuszami za strategię kluczową. W części 5 

przedstawiamy spojrzenie stowarzyszeń branżowych, w tym jeden praktyczny cykliczny mo-

del tworzenia wartości. Dowiedzieliśmy się, że model ten może mieć zastosowanie nie tylko 

w firmach i stowarzyszeniach branżowych, lecz także w organizacjach pozarządowych (NGO) 

i związkach zawodowych.

W oparciu o nasze badania zaobserwowaliśmy, że organizacje – firmy, NGO, związki zawodo-

we czy stowarzyszenia branżowe – które wbudują zaangażowanie interesariuszy w swój model 

operacyjny i strategię, mogą rozpocząć budowanie zrównoważonej kultury organizacyjnej, 

maksymalizując jednocześnie tworzenie wartości pod względem ekonomicznym, społecznym 

i ekologicznym.

Nie jest to droga łatwa. Wbudowanie zaangażowania interesariuszy w organizację, co oznacza 

również śledzenie celów i działań, jest równie złożone, co problemy, których rozwiązaniu ma 

służyć. Jednakże bez wbudowania go w kulturę organizacji jako elementu systemu wartości, 

zachowań, norm i interesów, zaangażowanie to będzie jedynie dodatkiem, postrzeganym 

przez menedżerów i interesariuszy jako działanie alternatywne, o niskiej wartości, a wręcz 

niepewne i przynoszące straty. Fakt, że kilku interesariuszy – w tym niektóre NGO, związki 

zawodowe i stowarzyszenia branżowe – nie były zainteresowane udzieleniem wywiadu na po-

trzeby tego podręcznika, wskazuje na to, że mamy przed sobą jeszcze długą drogę do osią-

gnięcia porozumienia w sprawie potencjalnej wartości skutecznego współdziałania firm i ich 

interesariuszy. Mamy jednak nadzieję, że sceptycy również zareagują na niniejszy dokument, 

przedstawiając swoje uwagi, a tym samym wzbogacając naszą wiedzę na temat tego roz-

powszechniającego się zjawiska, nawet jeżeli nie chcą być oni zaangażowani jako osoby ani 

organizacje.

Nasi respondenci powiedzieli, że spodziewają się, że proces zaangażowania interesariuszy 

będzie się w ich organizacjach rozrastał, przyznali również, że zaangażowanie wielu interesa-

riuszy nie będzie właściwe we wszystkich okolicznościach. Aby wzrost ten nastąpił, konieczne 

będzie ogólne podniesienie wydajności organizacji oraz lepsze zrozumienie procesów i pro-

cedur służących promowaniu potencjału zaangażowania interesariuszy w zakresie tworzenia 

wartości dla wszystkich zainteresowanych.
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W miarę wchodzenia w XXI wiek wyzwania i możliwości, przed jakimi stają liderzy biznesu, 

stają się coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne. Jak firmy powinny zareagować na tak 

naglące kwestie, jak zmiany klimatu, społeczne obawy związane ze środowiskiem, prawa czło-

wieka, HIV/AIDS, czy wzrost władzy i wpływów korporacji? Jak powinny kierować swoimi 

działaniami w zmieniającym się otoczeniu, charakteryzującym się zglobalizowanym handlem 

i komunikacją, rosnącym wpływem organizacji pozarządowych (NGO) i malejącą rolą rządu? 

Jak mogą zagwarantować, że ich praktyki biznesowe nie nadwyrężą zasobów naturalnych czy 

społeczności, od których zależy ich długoterminowe funkcjonowanie?

10 i 20 lat temu bardzo niewiele z tych zagadnień zajmowało wysokie pozycje w biznesowych 

terminarzach. Obecnie mogą one stać się kwestiami decydującymi o być albo nie być firmy. 

Zrozumienie imperatywu zrównoważonego rozwoju i podjęcie odpowiednich działań w odpowie-

dzi na niego stanowi prawdziwe wyzwanie. Osiągnięcie sukcesu wymaga ponownej oceny strategii 

biznesowej i wprowadzenia nowych sposobów myślenia o pomiarze i generowaniu wartości.

W obliczu nasilonej debaty na temat środowiskowej i społecznej odpowiedzialności firm, 

świadczącej o nowym spojrzeniu na interakcje między biznesem a społeczeństwem oraz 

zacieraniem się granicy między tym, co dzieje się wewnątrz i poza firmą, nowoczesne firmy 

robią już więcej, niż reagowanie jedynie na pojedyncze wyzwania, takie jak zanieczyszczenie 

środowiska czy standardy pracy. Firmy są coraz bardziej świadome powiązań między kwestia-

mi środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz ich złożoności, wiedzą też, że aby 

znaleźć odpowiednie rozwiązania, nie mogą działać same. Zaangażowanie interesariuszy 

staje się szybko istotnym narzędziem zrozumienia, co znaczy dla firm zrównoważony rozwój 

i jak może on się przyczynić do tworzenia wartości i opłacalności ich działań.

Zaangażowanie interesariuszy nie jest zjawiskiem nowym. Firmy od dawna prowadzą komu-

nikację i dialog ze swoimi kluczowymi interesariuszami: inwestorami, pracownikami, klienta-

mi, społecznościami i rządami, z wykorzystaniem metod tradycyjnych, takich jak posiedzenia 

udziałowców, sondaże dotyczące satysfakcji, konsultacje ze społecznością dotyczące konkret-

nych projektów i dokumenty składane w organach regulacyjnych. Jednakże od połowy lat 80 

ubiegłego wieku zaangażowanie interesariuszy zaczęło przyjmować formę szerokiego zakresu 

podejść umożliwiających poruszanie się w złożonym świecie, w którym te podmioty funkcjonu-

ją, oraz zrozumienie go i odniesienie w nim sukcesu. Jednym z najwcześniejszych przykładów 

była debata prowadzona w latach 80. na temat obecności wielonarodowych firm w ogarniętej 

apartheidem RPA, która zmusiła firmy do refleksji nad pracą z pracownikami i społecznościami 

lokalnymi w systemie niedemokratycznym. Znane przypadki uwalniania toksycznych odpadów 

(Love Canal, Bhopal), kwestie bezpieczeństwa konsumentów (samochody i produkty farmaceu-

tyczne) oraz naruszania praw człowieka (Nigeria, Chiny) spowodowały, że firmy zaczęły myśleć 

o szerzej zakrojonej odpowiedzialności społecznej i budować pozytywne relacje ze społecznościa-

mi i innymi interesariuszami, obok tradycyjnych relacji z rządami i organami regulacyjnymi.

„Musimy doprowadzić do zrównoważone-

go rozwoju generując wzrost gospodarczy 

przy większej wydajności w dziedzinie za-

sobów i zminimalizowaniu wpływu na śro-

dowisko oraz zapewnieniu jak największe-

go dobrobytu społecznego dla większej 

liczby ludzi. Z satysfakcją stwierdzamy 

rosnącą świadomość faktu, że podmioty 

biznesu są nieodzownym elementem 

służącym rozwiązaniu problemów świata. 

Dążymy do ustanowienia jak najlepszych 

relacji z rządami, organizacjami pozarzą-

dowymi i innymi. Razem, poprzez realne 

partnerstwo, przekształcimy ideę zrówno-

ważonego rozwoju w rozpowszechniającą 

się rzeczywistość.”

Business Action for Sustainable Development, 

Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, 

Johannesburg 2002 r.

CZYM JEST ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY KORPORACYJNYCH?

1: Zaangażowanie przyszłości

Co znajduje się w tej części?
• Wprowadzenie do problematyki zaangażowania interesariuszy
• Przykłady podejść do zaangażowania, zidentyfikowane problemy i możliwości
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C Z Ę Ś Ć  1 
CZYM JEST ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY KORPORACYJNYCH?

W CZYM POMOCNY bĘDZIE NINIEJSZY TOM

W tomie tym zestawiono praktyczne spojrzenia na zaangażowanie interesariuszy z perspek-

tywami firm i organów branżowych, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych. 

Naszym celem jest:

•  pomoc firmom na początku krzywej doświadczeń w ogarnięciu złożoności tego nowego 

podejścia do prowadzenia działalności,

•  podzielenie się najlepszymi praktykami z firmami, które pragną dalej rozwijać podejście 

oparte na współpracy,

•  omówienie problemów poruszanych przez grupy interesu, takie jak organizacje działające 

w dziedzinie ochrony środowiska czy praw człowieka, a także grupy przedstawicielskie, 

jak organizacje pracy, dotyczących wartości i zasadności procesów, które wymagają ich 

ograniczonych zasobów,

•  pokazanie, w jaki sposób narzędzia stosowane w procesach angażowania interesariuszy, wy-

korzystywane obecnie i planowane na przyszłość, mogą być ugruntowane pod względem 

etycznym i być źródłem wartości dla wszystkich.

Publikacja siostrzana wobec niniejszego tomu, Praktyczny podręcznik dotyczący zaanga-

żowania interesariuszy (AccountAbility et al, 2005) oparta jest na spojrzeniach zawartych 

w niniejszym przewodniku. Ma to pomóc firmom i ich interesariuszom wdrożyć strategie 

zaangażowania zorientowane na osiągnięcie wyników. Zawiera ona wytyczne dotyczące plano-

wania i realizacji procesu angażowania interesariuszy w sposób, który może poprawić proces 

uczenia się i działalności organizacji, dostosowując go do podstawowych strategii firmy.

KIM SĄ INTERESARIUSZE?

Za interesariuszy uznać można każdą grupę lub osobę, która może wpływać na organizację 

lub jej działania, lub która znajduje się pod wpływem tej organizacji lub jej działań.5 Możemy 

również postrzegać interesariuszy jako grupy lub osoby, które wnoszą wartościowe propozycje 

do firmy, w związku z czym należy poświęcić im należytą uwagę w ramach solidnej strategii 

komercyjnej polegającej na budowaniu lojalności wobec klientów, pracowników i inwestorów.

Czasami interesariuszy dzieli się na interesariuszy podstawowych, czyli tych, którzy mają 

bezpośredni udział w organizacji i jej sukcesie, oraz interesariuszy drugorzędnych, czyli tych, 

którzy mogą mieć istotny wpływ, zwłaszcza w sprawach reputacji, jednakże ich oddziaływanie 

ma znaczenie bardziej reprezentacyjne, niż bezpośrednie.6 Interesariusze drugorzędni mogą 

również pełnić funkcję zastępczych przedstawicieli interesów podmiotów, które nie mogą 

występować w swoim imieniu, takich jak np. środowisko naturalne czy przyszłe pokolenia.7 

Na ilustracji 1.1 przedstawiono szczegóły dotyczące typowych przedstawicieli grup interesa-

riuszy podstawowych i drugorzędnych. Nie jest to jednak jedynie słuszna ani wyczerpująca 

lista.

5 R. Edward Freeman, Strategic Management: A stakeholder approach (Boston: Pitman, 1984).
6 David Wheeler i Maria Sillanpää, The Stakeholder Corporation (Londyn: Pitman, 1997).
7 John Elkington, Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business (Oxford: Capstone, 1997).
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C Z Ę Ś Ć  1 
CZYM JEST ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY KORPORACYJNYCH?

Z uwagi na liczbę i szeroki wachlarz interesariuszy, organizacje często zaczynają od zdefi-

niowania wąskiej grupy interesariuszy kluczowych, z którymi pragnęłyby nawiązać relacje. 

Jednakże stosunki z grupami interesariuszy nie są ani statyczne, ani jednolite. Mapa interesa-

riuszy może wyglądać różnie w zależności od sytuacji, a sami oni mogą pojawiać się niespo-

dziewanie. Jedna organizacja może utrzymywać kilka różnych relacji z firmą jako pojedyn-

czy interesariusz, a także relacje wzajemne z innymi interesariuszami. Co więcej, w świecie 

połączeń internetowych porozumienia między interesariuszami w biznesie mogą nasilać się, 

zmieniać i rozpadać się z taką samą gwałtownością.8 Dlatego właśnie wiodące firmy koncen-

trują się bardziej na wypracowywaniu stosownego organizacyjnego nastawienia mentalności 

i zdolności budowania relacji opartych na zaufaniu z interesariuszami, niż na statycznym od-

wzorowywaniu relacji i priorytetów z perspektywy firmy. W tomie 2 podręcznika omawiane 

są kwestie identyfikacji interesariuszy, zawiera on również bardziej wyczerpujące wprowadze-

nia do dynamicznych narzędzi sporządzania mapy interesariuszy.

Ilustracja 1.1: Typowi interesariusze podstawowi i drugorzędni

Konsumenci

Organizacje 
konsultacyjne

Dostawcy 
i partnerzy 
biznesowi

Społeczności 
lokalne

Konkurenci

Stowarzyszenia 
handlowe

Media  
i komentatorzy 

akademiccy

Związki 
zawodowe

Społeczeństwo 
obywatelskie

Rząd/organy 
regulacyjne

Inwestorzy

Pracodawcy  
i menedżerowie Typowi 

interesariusze 
podstawowi

Typowi 

interesariusze 

drugorzędni

8 David Wheeler et al, “Focusing on value.”
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CZYM JEST ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY KORPORACYJNYCH?

CZYM JEST ZAANGAŻOWANIE?

Termin „zaangażowanie” to hiperonim obejmujący cały zakres wysiłków organizacji mających 

na celu zrozumienie interesariuszy i wciągnięcie ich do jej działań i decyzji. Zaangażowa-

nie może pomóc organizacjom spełnić potrzeby taktyczne i strategiczne, od gromadzenia 

informacji i obserwowania tendencji, które mogą wpływać na ich działania, przez poprawę 

przejrzystości i budowę zaufania osób czy grup, których wsparcie ma decydujące znaczenie 

dla długotrwałego sukcesu organizacji, po inicjowanie zmian innowacyjnych i organizacyj-

nych, koniecznych do stawienia czoła nowym wyzwaniom i możliwościom. Na ilustracji 1.2 

przedstawiono kilka przykładów podjętych wyzwań (które mogą obejmować również pewne 

wcześniej nie rozwiązane dylematy) i możliwości, zidentyfikowanych w toku zaangażowania 

interesariuszy, z zakresu działań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Ilustracja 1.2: Przykłady podjętych wyzwań i zidentyfikowanych możliwości

ŚRODOWISKOWE SPOŁECZNE EKONOMICZNE

•  Uwalnianie powietrza i wody 
do środowiska, wydobycie 
i innego rodzaju oddziały-
wanie

• Zużycie materiałów i energii
• Zmiany klimatu
•  Kwestie związane 

z odzyskiwaniem  
surowców

• Kwestie regulacyjne
•  Nowe technologie  

(np. organizmy  
modyfikowane  
genetycznie,  
nanotechnologie)

•  Zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników, satysfakcja, 
szkolenia i rozwój, zmiana 
stanowisk

•  Równość szans i sprawy 
związane z różnorodnością

•  Równość i kwestie  
ogólnoświatowe, w tym 
zdrowie, dostępność leków

• Wkład społeczności
• Relacje z ludnością rdzenną

•  Dzielenie się własnością 
intelektualną bez  
negatywnego wpływu na jej 
opłacalność

• Kwestie łańcucha dostaw
•  Wkład firm w rozwój  

gospodarki lokalnej,  
regionalnej i narodowej

•  Nowe partnerstwa  
publiczno-prywatne
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JAKIE SĄ GŁÓWNE PODEJŚCIA DO ZAANGAŻOWANIA?

Pojęcie zaangażowania interesariuszy obejmuje relacje zbudowane w toku jednostronnej 

komunikacji, konsultacji, pogłębionego dialogu i pracy w ramach partnerstwa. Każde kolejne 

podejście wiąże się z większym nakładem z obu stron pod względem czasu, pieniędzy, ryzyka 

i współpracy. Wybór metody zaangażowania nie opiera się na technicznej kwestii wyboru 

między grupami fokusowymi a spotkaniami publicznymi ale na zrozumieniu pobudek, zagro-

żeń i możliwości z tym związanych, podobnie jak potrzeb i aspiracji firmy i jej interesariuszy. 

Metody zaangażowania w pełniejszym zakresie opisano w części 2, a jej typowe przykłady 

krótko podsumowano na ilustracji 1.3.

Ilustracja 1.3: Przykłady metod realizacji relacji zaangażowania
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2. Firmy
POWODY I SPOSOBY ZAANGAŻOWANIA

„Angażujemy się aby znaleźć rozwiąza-

nia odpowiednie dla wspólnych dla nas 

wszystkich wyzwań, od uświadomienia 

społeczeństwa na dany temat, poprzez 

doskonalenie działalności firmy w dziedzi-

nie spraw środowiskowych i praw czło-

wieka, po próby rozwiązania problemów 

społecznych.”

Bo Wesley, menedżer,

Trendspotting and Dialogue,

Novo Nordisk

W części 1 stwierdziliśmy, że rosnąca potrzeba zrównoważonego rozwoju spowodowała, że fir-

my stają w obliczu coraz bardziej złożonych wyzwań związanych z ich modelem biznesowym. 

Dzieje się to na tle coraz powszechniejszej debaty na temat odpowiedzialności firm i nowego 

spojrzenia na interakcje między biznesem a społeczeństwem. Zwróciliśmy też uwagę na moż-

liwości, jakie pojawiły się, jeśli chodzi o podjęcie tych wyzwań oraz budowanie dodatkowej 

wartości dla firmy i jej różnych elementów w ramach procesu zaangażowania interesariuszy.

Przedstawiciele świata biznesu, z którymi rozmawialiśmy, wyróżnili trzy wzajemnie powiąza-

ne tendencje w dziedzinie zaangażowania interesariuszy, które wyodrębniły się od połowy lat 

80. ubiegłego wieku:

Tendencja 1:  Upowszechnianie zaangażowania w sektorze – od firm  

o rozpoznawalnych markach i renomie po firmy wcześniej nieznane

Tendencja 2:  Wzrost różnorodności i stopnia złożoności interesariuszy oraz zakresu 

zagadnień, które podnoszą lub o które walczą

Tendencja 3:  Coraz bardziej wyrafinowane metody zaangażowania ze strony firm  

dążących do ustanowienia obopólnie korzystnych relacji z interesariuszami

Z KIM ROZMAWIALIŚMY?

Nasi respondenci byli przedstawicielami międzynarodowych korporacji z 12 branż (przemysł 

wydobywczy, przetwórstwo metali, przemysł naftowy i gazowy, energetyka, budownictwo, 

wyroby farmaceutyczne, woda, telekomunikacja, produkty konsumpcyjne, finanse, branża 

samochodowa, żywność), których siedziby mieszczą się na 5 kontynentach. (Ich pełna lista 

znajduje się na stronie 87). Udało nam się pozyskać wielu przedstawicieli z krajów uprzemy-

słowionych, jednakże pragnęlibyśmy przepytać więcej osób z krajów rozwijających się.

Co znajduje się w tej części?
• Analiza tendencji w zakresie zaangażowania
• Uzasadnienie zaangażowania interesariuszy
• Przykłady obecnej najlepszej praktyki
• Wgląd od strony praktycznej w sukcesy i porażki firmy
• Niektóre czynniki sukcesu skutecznego zaangażowania
• Regionalne obserwacje i opinie dotyczące zaangażowania
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ZAANGAŻOWANIE FIRM – TENDENCJE W ZAKRESIE MOTYWACJI I METOD

Tendencja 1:  Upowszechnianie zaangażowania w sektorze – od firm o rozpoznawal-

nych markach i renomie po firmy wcześniej nieznane

Na początku zaangażowanie interesariuszy najczęściej kojarzone było z działaniami o dużym 

wpływie na środowisko (takimi jak wydobycie surowców lub podstawowa działalność produkcyj-

na) lub firmami z sektora zaawansowanej technologii (wyroby farmaceutyczne, nauki przyrod-

nicze i biotechnologia), które opracowywały nowe, kontrowersyjne produkty. Ostatnio coraz 

szerszy zakres i złożoność ogólnoświatowych zagadnień, w połączeniu z docenieniem przez rządy 

znaczenia zaangażowania sektora prywatnego w podjęcie największych globalnych wyzwań (ta-

kich jak ubóstwo, HIV/AIDS, otyłość, globalne ocieplenie i degradacja środowiska) spowodowały 

wzrost zainteresowania zaangażowaniem interesariuszy ze strony wiodących firm. Są to instytucje 

finansowe, firmy produkujące wyroby konsumenckie, zajmujące się dostawą wody i oczyszcza-

niem ścieków.

Ów wzrost zainteresowania wystąpił w okresach, nazwanych przez firmy “trzema erami9, 

z których każda następowała po poprzedniej, nakładając się na siebie, a które charakteryzo-

wały się rozszerzaniem zagadnień, granic i udziału sektorów branżowych. Chociaż dla okre-

sów tych charakterystyczne były szeroko zakrojone tendencje wzrostu zainteresowania 

zaangażowaniem interesariuszy, zaznaczyć trzeba, że różne firmy i zagadnienia rozwijały się 

w różnym tempie, w zależności od konkretnych czynników stymulujących i bieżących na-

cisków. Te czynniki i charakterystyczne właściwości trzech okresów podsumowano w tabeli 

na ilustracji 2.1. W skrócie:

Era świadomości

W pierwszym, przypadającym na lata 80 XX wieku okresie, koncentrowano się na proble-

mach środowiskowych i lokalnych. Prym wiodło wtedy kilka przedsiębiorstw z niewielkiej 

liczby branż (takich jak wydobycie surowców, chemikalia, mikroelektronika), które zaczęły 

czynnie występować w krajach, gdzie ruch konsumencki lub środowiskowy odzwierciedlał 

rosnące obawy społeczne dotyczące środowiska oraz brak zaufania do firm. Łączyło je kilka 

cech: ugruntowana obecność w społeczności lokalnej i łatwo identyfikowalne źródło oddziały-

wania na środowisko lub konsumentów (np. zanieczyszczenie powietrza lub wody, emisje tok-

sycznych chemikaliów, awarie technologiczne itd.). W okresie tym większość firm podejmo-

wała różne zagadnienia dopiero wtedy, gdy zostały uświadomione o jakimś problemie przez 

podmioty zewnętrzne, a ich reakcje ograniczały się przeważnie do zaprzeczania lub unikania 

odpowiedzialności.

9  Można tu dokonać porównania z trzema falami opisanymi przy okazji ćwiczenia dotyczącego sporządzania map przez Johna Eklingtona w książce Canni-
bals with Forks.
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Ilustracja 2.1:  Czynniki stymulujące i charakterystyczne cechy trzech  
okresów zaangażowania interesariuszy

POŁOWA LAT 80. WCZESNE LATA 90. WCZESNE LATA 2000.

Era świadomości
• Środowisko
• Zakres lokalny
•  Dobrze widoczne branże o 

dużym oddziaływaniu

Era uwagi
•  Środowisko,  

kwestie społeczne
• Zakres globalny
• Mniej widoczne branże

Era zaangażowania
•  Coraz bardziej złożone 

kwestie środowiskowe, spo-
łeczne, ekonomiczne

• Zakres globalny
•  Partnerstwa  

wielopodmiotowe

BODŹCE BODŹCE BODŹCE

Gorsze postrzeganie w opinii 
publicznej, brak zaufania  
do biznesu
•  NGO, naciski aktywistów 

dotyczące zmniejszenia  
oddziaływania  
na środowisko

•  Negatywne relacje w me-
diach

•  Wzrost presji ze strony 
społeczności

•  Bojkoty konsumenckie
•  Trudności, opóźnienia  

w uzyskiwaniu zezwoleń
•  Zagrożenie utraty licencji  

na prowadzenie działalności

Wzrost świadomości na temat 
zagrożenia zasobów, powią-
zań między zagadnieniami  
środowiskowymi,  
społecznymi i ekonomicznymi
•  Wezwania do zastosowania 

odpowiedzialności  
korporacyjnej w sprawach 
środowiskowych  
i społecznych

•  Wzrost wpływu NGO, 
napędzany przez systemy 
komunikacji elektronicznej

Wzrost powiązań między 
zagadnieniami, złożoność
•  Nasilający się ruch  

antyglobalistyczny
•  Wzrost wpływu globalnych 

organizacji  
wielopodmiotowych

•  Docenienie wartości  
płynącej z zaangażowania 
dla firmy i jej interesariuszy

Era uwagi

W drugim okresie, który rozpoczął się mniej więcej od Konferencji ONZ w sprawie Śro-

dowiska i rozwoju w 1992 r. (Szczyt Ziemi), lokalne kwestie środowiskowe spowodowały 

upowszechnienie obaw dotyczących zarówno środowiska jak i spraw społecznych, w szerszym 

zakresie geograficznym. Wynikało to z globalizacji biznesu w połączeniu z coraz większą 

świadomością komunikujących się ze sobą społeczeństw i organizacji pozarządowych (NGO). 

Sporne jest, czy odkrycie globalnych zagrożeń, takich jak dziura ozonowa i zmiany klimatu 

prowadziło do bardziej globalnego podejścia opinii publicznej. To spojrzenie i obawy zostały 

później potwierdzone przez prace organów międzynarodowych, takich jak Międzyrządowy 

Panel ds. Zmian Klimatu czy ostatnia publikacja Millennium Ecosystem Assessment.10 Coraz 

bardziej zaawansowana wiedza na temat długotrwałego, globalnego oddziaływania rozwoju 

przemysłowego w ogólności, a także poszczególnych zagadnień takich jak biotechnologia 

i zmiany klimatu, spowodowało powszechniejsze uznanie złożoności tych kwestii i ogromu 

wyzwań. W konsekwencji ignorowanie tych problemów stało się znacznie trudniejsze. Połą-

czenie tych czynników przyspieszyło zaangażowanie interesariuszy, funkcjonujących w znacz-

nej mierze na skalę lokalną, w działania globalne. Był to okres, w którym Greenpeace i inne 

10  Więcej informacji na temat raportu Ecosystems and Human Well-being: General Synthesis (Waszyngton: Island Press, 2005) inicjatywy Millennium  
Ecosystem Assessment uzyskać można na stronie www.millenniumassessment.org
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podmioty zaatakowały działania koncernu Shell w związku ze sprawą boi zbiornikowej Brent 

Spar oraz w związku z przypadkiem ludu Ogoni w Nigerii, powołując się na kwestie środo-

wiskowe i sprawiedliwość społeczną. Również firmy takie jak Nike i GAP, których wpływ był 

wcześniej uznawany za minimalny, zostały pociągnięte do odpowiedzialności przez swoich 

interesariuszy w związku z warunkami pracy w ich łańcuchu dostaw. Wiele firm zaczęło zwra-

cać większą uwagę na te kwestie, biorąc odpowiedzialność za swoje działania. W niektórych 

przypadkach spowodowało to aktywniejsze podejście do rozwiązywania problemów poprzez 

np. składanie sprawozdań z postępów w dziedzinie środowiska i spraw społecznych.

Era zaangażowania

Początki trzeciego okresu to przygotowania do Światowego Szczytu Zrównoważonego 

Rozwoju (WSSD). Wiele firm zaczęło w coraz większej mierze włączać sprawy środowiska 

i społeczne do swoich działań. Jednocześnie szereg wiodących przedsiębiorstw, a także rządy 

i NGO, zaczęło zdawać sobie sprawę, że żadna z tych organizacji nie jest w stanie samodziel-

nie podjąć wyzwań związanych z globalnym zrównoważonym rozwojem. Dlatego też liczne 

duże korporacje coraz bardziej angażowały się w wielopodmiotowe dialogi i partnerstwa 

inicjowane przez stowarzyszenia branżowe, rządy i agencje międzynarodowe (np. inicjatywy 

Global Compact czy Program Środowiskowy UNEP ONZ)11 lub nowo utworzone instytucje 

zarządzane przez wielu interesariuszy, jak Global Reporting Initiative. W miarę trwania tej 

ostatniej „ery” duże firmy i ich interesariusze w coraz bardziej złożony i strategiczny sposób 

decydują, z którymi organizacjami, grupami i sieciami nawiązać relacje. Kładzie się również 

coraz większy nacisk na przejrzystość i odpowiedzialność nie tylko firm, ale także organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i samych instytucji wielopodmiotowych nowej generacji, które 

powstały, aby podejmować te nowe wyzwania.

Pomimo pozytywnych zmian, wskaźniki degradacji środowiska i niesprawiedliwości spo-

łecznej wciąż niepokoją wiele organizacji pozarządowych oraz, w szczególności, podmioty 

prowadzące kampanie antyglobalistyczne. Poza tym przeważająca większość firm oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw na całym świecie nie jest obecnie czynnie zaangażowana w debatę 

na ten temat. Tak więc obecna „era” to niejednoznaczny okres, w którym oznaki obywatel-

skiej postawy niektórych firm należy przeciwstawić obojętności wielu innych i trwającym ne-

gatywnym tendencjom społecznym i środowiskowym, o których świadczy wiele wskaźników. 

Wciąż mamy bardzo dużo do zrobienia.

11  Więcej informacji dostępnych jest na stronie Wydziału Technologii, Przemysłu i Ekonomii Programu Środowiskowego ONZ UNEP DTIE pod adresem  
www.unep.fr/en/branches/partnerships.htm
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Tendencja 2:  Wzrost różnorodności i stopnia złożoności interesariuszy oraz zakresu 

zagadnień, które poruszają lub o które walczą

W ciągu ostatniego dwudziestolecia nastąpił gwałtowny wzrost liczby i rozszerzenie kręgu inte-

resariuszy domagających się uwagi ze strony przedsiębiorstw. Wymaga to od firm, aby zmierzy-

ły się z poglądami na zaangażowanie i podejściami do tego zagadnienia o większej różnorodności.

Dla przykładu, w 1950 r. na 154 państwa w 22 z nich panował system demokratyczny, 

a w roku 2000 mamy 119 państw demokratycznych na 192. W roku 1948 zaledwie 41 orga-

nizacji pozarządowych miało status konsultacyjny w ONZ, obecnie jest ich ponad 2 000.12

W części 1 zdefiniowaliśmy interesariuszy podstawowych i drugorzędnych. Zakres interesa-

riuszy podstawowych rozszerzył się poza ich tradycyjny krąg, obejmuje aktywistów-akcjo-

nariuszy, fundusze odpowiedzialnych inwestycji i agencje ratingowe, jak również dostawców 

lub partnerów biznesowych, którzy mogą pochodzić z regionów znacznie oddalonych od sie-

dziby korporacji. Interesariusze drugorzędni obejmują obecnie nie tylko ustawodawców i gru-

py środowiskowe, ale również organizacje społeczeństwa obywatelskiego, promujące działania 

na rzecz społeczności i zdrowia, a także międzynarodowe organizacje i sieci wielopodmiotowe 

(np. Global Compact, Global Reporting Initiative), które chcą wpływać na zasady i normy 

obowiązujące na rynku.

Z naszych rozmów z firmami wynika, że interesariuszy podstawowych i drugorzędnych 

można określić również w zależności od ich relacji z firmą. Niektórych z nich przedstawiono 

na ilustracji 2.2. W każdym przypadku korporacje określają zarówno wartość, jaką zyskują 

one same, jak i wartość dla ich interesariuszy, związaną z budowaniem opartej na zaufaniu, 

wzajemnie korzystnej relacji.

Ilustracja 2.2: Grupy interesariuszy w zależności od rodzaju relacji

INTERESARIUSZE 
BIZNESOWI

RZĄD
SPOŁECZEŃSTWO 

OBYWATELSKIE

Pogłębienie i powiększenie 
wartości tradycyjnej  
lub długotrwałej relacji
•  Menedżerowie, pracownicy  

i związki zawodowe
•  Udziałowcy, inwestorzy,  

instytucje kredytowe  
i instytucje reasekuracyjne13

•  Klienci i konsumenci
•  Dostawcy i podwykonawcy
•  Stowarzyszenia branżowe  

i handlowe
•  Konkurenci

Wyjście poza ramy  
zgodności w stronę  
różnorodności modeli  
uczestnictwa, co obejmuje 
również nowe formy  
partnerstw  
publiczno-prywatnych  
i politykę  
wielopodmiotowego dialogu, 
której celem jest  
zabezpieczenie ram polityki 
wspierającej odpowiedzialną 
konkurencyjność

Wyjście poza konfrontację  
w stronę dialogu oraz modeli 
współpracy i partnerstwa
•  Interesariusze  

reprezentujący  
społeczność lokalną

•  NGO
•  Instytucje badawcze  

i akademickie, media
•  Interesariusze  

reprezentujący  
społeczność globalną
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12  World Resources Institute, UNEP i Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Tomorrow’s Markets: Global Trends and Their Implications 
for Business (2002).

13  Niektórzy argumentują, że zaangażowanie firm w połączeniu z podmiotami realizującymi inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI, ang. socially respon-
sible investing) i agencjami ratingowymi wciąż w dużej mierze odbywa się poza ustanowionymi kanałami realizacji inwestycji podstawowych.
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Jak stwierdzono powyżej, duża liczba i różnorodność interesariuszy spowodowała, że firmy 

zaczęły angażować się w sposób wybiórczy. W przeszłości menedżerowie koncentrowali się 

na interesariuszach, sprawiających wrażenie mocnych, działających na uzasadnionych podsta-

wach w sensie tradycji i/lub w sprawach naglących.14

Jednakże obecnie firmy muszą być przygotowane na ciągłe zmiany w istniejących już rela-

cjach oraz na pojawianie się nowych interesariuszy i zagadnień. Muszą one uwzględnić nie 

tylko prosty podział na interesariuszy podstawowych i drugorzędnych, lecz również czynniki 

takie jak:

• Dynamika wzajemnych relacji między interesariuszami;

• Siła i wpływy różnych interesariuszy;

• Możliwości i kompetencje angażujących się stron;

• Mentalność i kultura (wartości, przekonania i sposób bycia) angażujących się stron.

Reaktywne podejście do zaangażowania interesariuszy może nie być najodpowiedniejsze 

dla budowania opartych na zaufaniu wzajemnych relacji, charakterystycznych dla firm po-

ruszających się w górę krzywej doświadczeń, dążących do korzystania z nowych możliwości, 

które pozwalają wspiąć się na wyższe poziomy dobrej woli lub „kapitału społecznego”.15

Tendencja 3:  Coraz bardziej wyrafinowane metody zaangażowania ze strony firm dą-

żących do ustanowienia obopólnie korzystnych relacji z interesariuszami

W miarę zdobywania przez firmy doświadczenia i pewności w zakresie angażowania inte-

resariuszy, ich metody zmieniają się z jednokierunkowych kanałów komunikacji służących 

rozpowszechnianiu informacji w interaktywne narzędzia konsultacji i dialogu. Mogą one 

przerodzić się w wielopodmiotowe partnerstwa i sojusze.

Odzwierciedla to powszechną zmianę relacji z interesariuszami w wielu organizacjach

– od pochodzącego od firm paradygmatu „zaufaj nam” do wysuwanego przez interesariuszy 

postulatu „pokaż nam”, a w końcu do integracyjnego modelu o różnych nazwach: „zaangażuj 

nas” lub „usłysz nas”.16 Zmianę tą przedstawiono na ilustracji 2.3.
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14  B.R. Agle, R.K. Mitchell i J.A. Sonnenfeld, “Who matters to CEOs? An investigation of stakeholder attributes and salience, corporate performance, and CEO 
values,” Academy of Management Journal 42(5) (1999): 507-525.

15  P.A. Adler i S-W. Kwon, “Social capital: prospects for a new concept,” Academy of Management Review 27(1) (2002):17-40.
16  Terminologia „Zaufaj mi - powiedz mi - pokaż mi - zaangażuj mnie” (ang. “Trust Me-Tell Me-Show Me-Involve Me”) pochodzi z materiału odwzorowującego 

wzajemne oddziaływanie między przejrzystością a zaufaniem, sporządzonego przez Shell International Sustainable Development Group. Zob. SustainAbi-
lity i UNEP, Trust Us: The Global Reporters 2002 Survey of Corporate Sustainability Reporting (Londyn, Paryż: SustainAbility, UNEP DTIE, 2002).
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Ilustracja 2.3:  Coraz bardziej wyrafinowane podejście firm do kwestii  
zaangażowania

METODA ZAANGAŻOWANIA WIĘKSZY ZAKRES RELACJI

Komunikacja przez jednokierunkowe kanały  
w celu rozpowszechniania informacji

Zaufaj nam

Konsultacje i dialog przez kanały interaktywne Pokaż nam

Partnerstwa tworzące wartość i ukierunkowane 
na znajdowanie rozwiązań

Zaangażuj nas, Usłysz nas

Komunikacja

Komunikowanie się z interesariuszami to coś, o co dba prawie każda organizacja. Jest to 

przekazywanie informacji o niej samej, jej produktach, planach i poglądach tym, którzy 

tych informacji poszukują i tym, na których organizacja chce wywrzeć wpływ. Komunika-

cja wewnętrzna służy objaśnianiu polityki i reguł firmy pracownikom. Dzięki komunikacji 

zewnętrznej interesariusze stają się świadomymi uczestnikami dialogów i partnerstw. Aby 

zaangażowanie interesariuszy przynosiło oczekiwane rezultaty, musi ono opierać się na uczci-

wej, przejrzystej, dokładnej i terminowej informacji, ponieważ dzisiejsi interesariusze szybko 

rozpoznają powierzchowne próby komunikacji i istotne luki w informacjach dotyczących dzia-

łalności. Ilustracja 1.3 na stronie 18 zawiera przykłady powszechnych narzędzi komunikacji.

Konsultacje

Konsultacje to proces gromadzenia informacji lub porad od interesariuszy (np. poprzez bada-

nia sondażowe lub grupy fokusowe) i uwzględnianie tych poglądów przy zmianach planów, 

podejmowaniu decyzji lub wyznaczaniu kierunków. W ramce 2.1 przedstawiono, jak na kilka 

sposobów konsultacje przyczyniają się do tworzenia wartości poprzez udoskonalone działanie.

Ramka 2.1: Poprawa działania poprzez konsultacje

Konsultacje pozwalają firmom udoskonalić proces decyzyjny i wyniki poprzez zapoznanie się 
z zewnętrznym punktem widzenia na:

•  Bieżące i pojawiające się zagadnienia, takie 
jak zmiany klimatu, biotechnologia, prawa 
człowieka czy zmieniające się oczekiwania 
dotyczące odpowiedzialności biznesu, które 
mogą wpłynąć na firmę, lub na które firma 
może wpływać.

•  Postrzeganie firmy, co może stanowić katali-
zator zmian w praktykach i polityce firmy

•  Oddziaływanie, działalność, produkty, usługi 
i komunikacja firmy
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Konsultacje mogą mieć formę nieformalną (np. rozmowy w cztery oczy z osobami prowa-

dzone w kuluarach instytucji rządowych bądź też w trakcie spotkań międzynarodowych, czy 

przez telefon) lub formalną.

Ostatecznie w procesie konsultacji decyzja ostateczna należy do firmy, jednakże wkład inte-

resariusza może w różnym stopniu na nią wpływać. Ważne, aby dostarczyć interesariuszom 

informacji zwrotnych na temat tego, jak ich wkład wpłynął na rozwój wydarzeń, tak aby 

pokazać im, że ich poglądy zostały poważnie rozważone. Na przykład szybka, przejrzysta pu-

blikacja wyników badania sondażowego interesariusza może stanowić jasny sygnał integral-

ności procesu i pierwszy krok w stronę dialogu na temat podjętych kwestii. Sprawą zasadni-

czą dla interesariuszy jest to, czy konsultacje dotyczą samej decyzji, czy też sposobu realizacji 

podjętej już decyzji. Ważne, aby oczekiwania przedstawione w procesie konsultacji zostały 

spełnione i aby firmy nie składały niemożliwych do spełnienia obietnic oraz aby ich realizacja 

nie była poniżej oczekiwań.

Dialog

Podobnie jak konsultacje, dialog oznacza wymianę poglądów i opinii. Jednakże w przeciwień-

stwie do konsultacji, celem dialogu jest zbadanie różnych spojrzeń, potrzeb i alternatyw, co 

służy poprawie wzajemnego zrozumienia, zaufania i współpracy nad strategią lub inicjatywą.

Dialog można odróżnić od konsultacji na dwa sposoby. Po pierwsze, konsultacje inicjowane 

są przez firmę. Chociaż parametry dialogu i wynikające z niego decyzje są generalnie ustana-

wiane przez organizację inicjującą, interesariusze mają większy wpływ na jego harmonogram 

i wyniki. Po drugie, w związku z powyższym, konsultacje to jednokierunkowy przepływ po-

glądów i porad od interesariusza do firmy. Dialog natomiast jest okazją dla firm do osadzenia 

w określonym kontekście barier i kompromisów, z jakimi spotykają się w dążeniu do spełnie-

nia licznych oczekiwań interesariuszy, a dla interesariuszy jest on okazją do wniesienia wkładu 

co do sposobu realizacji tych oczekiwań.
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Podobnie jak konsultacje, dialog może koncentrować się na różnych elementach działalności 

firmy, bieżących lub nowo powstających zagadnieniach i możliwościach. Podobnie jak w przy-

padku konsultacji, w dialogu wykorzystywane są te same narzędzia: doraźne zaangażowanie 

interesariuszy, stałe organy doradcze interesariuszy czy dialog online (wirtualny). Na ilustracji 

2.4 przedstawiono niektóre przykłady narzędzi konsultacji i dialogu z interesariuszami.

Skuteczny dialog wymaga obiektywnego podejścia, woli zawieszenia osądów, zobowiązania 

do wysłuchania przeciwstawnych poglądów (oraz działania lub reagowania stosownie do po-

trzeb) oraz zrozumienia, że aby osiągnąć obopólnie korzystny wynik konieczne mogą być 

kompromisy. Aby zbudować zaufanie wymagane dla owocnego dialogu, organizacja i intere-

sariusz muszą chcieć zainwestować określoną ilość czasu. Uczestnicy muszą również wnieść 

do wzajemnego działania odpowiednią mentalność, kulturę i potencjał.

Ilustracja 2.4: Niektóre narzędzia zaangażowania interesariuszy

NARZĘDZIE KONSULTACJE DIALOG

Badania
sondażowe

•  Śledzenie podejść i sposobów 
postrzegania klientów  
czy pracowników

•  Przykład: Sondaż przeprowadzony 
przez BT na 19 milionach klientów 
prywatnych w celu uzyskania infor-
macji na temat sposobów udosko-
nalenia usług

•  Przykład: Novo Nordisk przepro-
wadził badania sondażowe wśród 
pracowników w pięciu krajach 
i opublikował wnioski w firmowym 
raporcie środowiskowym  
i społecznym w 1999 r.17

Nie dotyczy

Doraźne 
zaangażowanie 
interesariuszy

•  Konsultacje w celu zebrania 
poglądów interesariuszy na temat 
inicjatyw z zakresu społecznej 
odpowiedzialności firmy lub okre-
ślonych zagadnień

•  Przykład: Niektóre firmy poszuku-
ją informacji do swoich raportów 
dotyczących środowiska  
lub zrównoważonego rozwoju

•  Dialog w formie nieformalnych 
i ciągłych relacji z organizacjami 
pozarządowymi, grupami  
społecznymi, ekspertami  
naukowymi lub w formie wielo-
podmiotowych spotkań organizo-
wanych przez firmę w zależności 
od potrzeb na temat określonych 
zagadnień

•  Udział w forach lub spotkaniach 
na szczycie organizowanych przez 
interesariuszy, rządowych okrągłych 
stołach, spotkaniach organizacji 
pozarządowych
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NARZĘDZIE KONSULTACJE DIALOG

Stałe fora do-
radcze  
interesariuszy

•  Społeczne panele doradcze, 
wielopodmiotowe rady doradcze, 
naukowe komitety doradcze,  
panele z klientami i inne  
wydarzenia organizowane kilka 
razy do roku, służące pozyskaniu 
doradców na potrzeby procesu 
decyzyjnego firmy

•  Przykład: Firmy takie jak Dow  
Chemical, Intel, Placer Dome i La-
farge utworzyły społecznościowe 
panele doradcze we wszystkich 
zakładach produkcyjnych  
lub wydobywczych. Inne, jak BT czy 
Nike, stworzyły wielopodmiotowe 
panele gwarancji jakości

•  Panele doradcze często ewoluują 
w stronę bardziej otwartych,  
elastycznych forów i dialogów mię-
dzy firmą a jej interesariuszami

•  Przykład: Od roku 1991 światowi 
interesariusze spotykają się  
w ramach Firmowej Rady Doradczej 
ds. Środowiska Dow Chemical, 
aby udzielać firmie porad na temat 
strategicznych kwestii dotyczących 
środowiska i odpowiedzialności 
społecznej biznesu, co pomogło 
w opracowaniu Zasad Zrównoważo-
nego Rozwoju firmy, wykorzystywa-
nych w procesie decyzyjnym i przy 
konstruowaniu strategii dotyczą-
cych środowiska, zdrowia i bezpie-
czeństwa. W roku 2001  
firma Electricité de France ustano-
wiła panel dotyczący zrównowa-
żonego rozwoju (wcześniej panel 
Agenda 21) na szczeblu grupy, aby 
ułatwić integrację strategii w dzie-
dzinie zrównoważonego rozwoju

Narzędzia inter-
netowe

•  Fora online dostarczają informacji 
zwrotnych dotyczących funkcjono-
wania firmy

•  Przykład: Shell zapoczątkował 
umieszczanie raportu dotyczącego 
odpowiedzialności społecznej firmy 
na stronie internetowej, zachęcając 
interesariuszy do przekazywania 
informacji zwrotnych na temat firmy 
w trybie online

•  Sieci intranet łączą dyrektorów, 
menedżerów i pracowników  
na potrzeby prowadzonego  
w rzeczywistym czasie dialogu 
na temat działania firmy,  
jednakże wirtualne zaangażowanie 
wykraczające poza komunikację 
i konsultacje z interesariuszami 
zagranicznymi znajduje się wciąż 
na początkowych etapach rozwoju

•  Przykład: BT jest liderem w sek-
torze technologii informacyjnej 
i telekomunikacyjnej, jeśli chodzi 
o eksperymenty z wiadomościami 
elektronicznymi i debatami w trybie 
online, dzięki czemu „firma  
stworzyła forum dyskusyjne, na któ-
rym można omówić sprawy ważne 
dla BT”.
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Partnerstwa

W kontekście interakcji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu partnerstwo definio-

wane jest jako „osoby i organizacje pochodzące z kombinacji środowisk społecznych, bizne-

sowych i obywatelskich, które angażują się we wspólne cele społeczne poprzez połączenie ich 

zasobów i kompetencji”18, dla których wspólne są zarówno ryzyka, jak i korzyści.

O ile celem dialogu jest poprawa zrozumienia i zbadanie możliwości, partnerstwo dąży do sy-

nergii między kompetencjami a zasobami, tak aby przełożyć cele na działanie, np. ogranicze-

nie emisji substancji toksycznych, podjęcie działań w odpowiedzi na wpływ HIV/AIDS na siłę 

roboczą itd. Partnerstwa między organizacjami a interesariuszami mogą być dwustronne, 

czyli obejmujące firmę i określoną organizację pozarządową; bądź też wielopodmiotowe, czyli 

obejmujące firmę, samorząd i grupy społeczności, bądź też mogą być zawierane na szczeblu 

międzynarodowym z udziałem firm, stowarzyszeń biznesowych, pozarządowych organizacji 

środowiskowych i społecznych, organizacji handlowych, międzyrządowych i innych.19 Na ilu-

stracji 2.5 przedstawiono niektóre przykłady partnerstw.

Partnerstwa składają się z organizacji o różnych interesach, motywacji i infrastrukturze. Nie 

muszą one być budowane na wspólnych dla uczestników wartościach, kulturze czy dążeniach, 

ich celem jest raczej spełnienie indywidualnych potrzeb każdego z partnerów w sposób, który 

zapewnia zaangażowanie konieczne do osiągnięcia ogólnych założeń partnerstwa.20 Partner-

stwa stanowią szczególne, wyjątkowe wyzwanie dla zarządzania i odpowiedzialności organi-

zacji, wiążą się bowiem z pytaniem o sposób efektywnego zaplanowania procesu i struktury 

zaangażowania interesariuszy zarówno w ramach partnerstwa, jak i pomiędzy każdym aktyw-

nym partnerem, a jego własną siecią członków, oddziałów i interesariuszy.
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18 Nelson and Zadek, Partnership Alchemy.
19  Informacje na temat partnerstw ONZ i związanych z nimi działań jej agencji zawarte są w publikacji autorstwa Jane Nelson, Building Partnerships: Co-

-operation between the United Nations System and the Private Sector (Nowy Jork, Londyn: UN DPI and International Business Leaders Forum, 2002). 
Również Partnering Initiative oraz Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP, 
ang. United Nations Development Programme) oraz Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) opracowały materiały pomocne przy realizacji 
skutecznych partnerstw. Zob. www.thepartneringinitiative.org/mainpages/rb/pt/index.php

20  Business Partners for Development, Endearing Myths, Enduring Truths: Enabling Partnerships between business, civil society and the public sector (Busi-
ness Partners for Development, 2002).
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Ilustracja 2.5: Niektóre przykłady partnerstw

RODZAJ
PARTNERSTWA

PARAMETRY PRZYKŁAD

Dwustronne Między jedną firmą 
i jednym głównym 
interesariuszem

•  Dla przykładu Dow Chemical utworzył owocne 
partnerstwo z Radą Ochrony Zasobów Natural-
nych, amerykańską organizacją pozarządową, 
na rzecz redukcji produkowanych przez Dow 
zanieczyszczeń toksycznych w Michigan

•  Firma Lafarge współpracowała z międzynarodową 
organizacją pozarządową CARE w celu opraco-
wania polityki zdrowotnej w Afryce, a obecnie 
współpracuje z inną organizacją pozarządową, 
Habitat for Humanity na rzecz budowy mieszkań 
socjalnych w 25 krajach. Firma współpracuje rów-
nież w ramach partnerstwa z WWF

Wielopodmiotowe Między jedną firmą 
i kilkoma
interesariuszami

•  Lokalne partnerstwa między firmami a interesariu-
szami, w ramach których firmy angażują szereg 
interesariuszy miejscowych, aby zidentyfikować 
priorytetowe potrzeby społeczności i pomóc w ich 
zaspokojeniu

Organizacja 
międzynarodowa – 
fora powiązanych 
interesariuszy

Między jednym 
interesariuszem 
i kilkoma firmami

•  Trwające inicjatywy UNEP realizowane z firma-
mi z sektora finansów i ubezpieczeń, turystyki, 
technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej, 
produkcji samochodów i budownictwa. Inicjatywy 
te angażują interesariuszy biznesowych w projekty 
i spotkania, prowadząc w ten sposób do modelu 
wielopodmiotowego

•  Partnerstwo Światowej Organizacji Zdrowia z firma-
mi farmaceutycznymi w celu udostępnienia tanich 
leków służących zapobieganiu i leczeniu AIDS, 
malarii i innych chorób w krajach rozwijających się

•  Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju zainicjowała kilka projektów 
sektorowych obejmujących badania i konsultacje 
z interesariuszami w celu sprawdzenia, jak branża 
może dostosować swoje praktyki i politykę  
do wymagań zrównoważonego rozwoju

Globalne wielopod-
miotowe

Partnerstwa, 
w których żadna 
firma ani żaden 
interesariusz nie 
pełnią roli domi-
nującej, a dla któ-
rej możliwe jest 
utworzenie nowej, 
wielopodmiotowej 
instytucji

•  Inicjatywa UN Global Compact i Global Reporting 
Initiative promujące zasady odpowiedzialności 
biznesu

•  Inicjatywa Zarządzania Zasobami Morskimi,  
Marine Stewardship, oraz Projekt dotyczący  
Górnictwa Surowców Mineralnych i Zrównowa-
żonego Rozwoju (MMSD) na rzecz zachowania 
zasobów naturalnych, realizowane na szczeblu 
międzynarodowym

•  Fair Labour Association [Stowarzyszenie na rzecz 
Uczciwej Pracy], obejmujące lokalne organizacje 
pozarządowe, prowadzące niezależny monitoring 
praw człowieka i praktyk pracy w fabrykach produ-
kujących dla firm odzieżowych i obuwniczych
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W JAKI SPOSÓb ZAANGAŻOWANIE PRZYCZYNIA SIĘ

DO bUDOWANIA WARTOŚCI FIRM?

Przedstawione powyżej tendencje wskazują na ewolucję motywacji stanowiącej uzasadnienie 

zaangażowania interesariuszy, nastąpił bowiem rozwój – od stanowiska reaktywnego (unika-

nie problemu) do aktywnego (poszukiwanie informacji), a następnie do stanowiska proaktyw-

nego (zorientowanego na rozwiązania).

Po zapytaniu firm, dlaczego angażują one interesariuszy, okazało się, że ich odpowiedzi od-

zwierciedlają ten postęp:

•  Dermont Kirk z BP powiedział: „Licencja na prowadzenie działalności.... Mamy żywotny 

interes w dobrobycie społeczności, ponieważ odzwierciedla on nasz własny dobrobyt.”

•  Dave Stangis z Intel tak uzasadnia motywy zaangażowania: „Aby identyfikować pojawia-

jące się zagadnienia, żeby przesuwać się od podejścia reakcyjnego do aktywnego i żeby 

wprowadzić wiedzę w działania praktyczne.”

•  Bo Wesley z Novo Nordisk ujął to w następujący sposób: „Aby znaleźć rozwiązania stosowne 

dla wspólnych dla nas wszystkich wyzwań, od uświadomienia społeczeństwa na dany temat, 

poprzez doskonalenie działalności firmy w dziedzinie spraw środowiskowych i praw człowie-

ka, po próby rozwiązania problemów społecznych.”

Wcześniej opisaliśmy trzy nakładające się na siebie „ery” zaangażowania interesariuszy, w po-

wiązaniu z ramami czasowymi i bodźcami (ilustracja 2.1). Podobnie jak bodźce stymulujące 

zaangażowanie interesariuszy mają tendencję do kumulowania się, tak samo nakładają się 

na siebie czynniki stanowiące uzasadnienie tego działania. Ilustracja 2.6 przedstawia elemen-

ty uzasadnienia zaangażowania interesariuszy, od zarządzania ryzykiem po pozycjonowanie 

strategiczne.

Era świadomości zwiastowała konieczność zarządzania ryzykiem. Z natury reakcyjne firmy 

poszukiwały wartości w poprawie komunikacji i public relations, unikaniu konfliktów oraz 

minimalizowaniu ryzyka i kosztów bojkotów, sporów sądowych i nieprzestrzegania ustawowej 

oraz społecznej licencji na prowadzenie działalności.

Era uwagi wprowadziła praktykę wczesnego ostrzegania i uczenia się. W tym charakteryzu-

jącym się aktywnością okresie wartość budowano poprzez wykorzystywanie specjalistycznej 

wiedzy zewnętrznej na temat globalnych kwestii społecznych, wezwania do zwiększonej od-

powiedzialności biznesu i rozpowszechnianie dobrowolnych inicjatyw służących zwiększeniu 

wewnętrznych możliwości podejmowania decyzji.

C Z Ę Ś Ć  2 
FIRMY: POWODY I SPOSOBY ZAANGAŻOWANIA



32PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

Ilustracja 2.6:  Elementy uzasadnienia dla zaangażowania interesariuszy – 
od zarządzania ryzykiem po pozycjonowanie strategiczne

Era zaangażowania charakteryzuje się tym, że wiele wiodących firm stara się działać na pod-

stawie strategicznych motywów zaangażowania interesariuszy. Uzasadnienie strategiczne, 

ukierunkowane w stronę zmian pozytywnych, jest źródłem wartości, ponieważ służy ono 

znajdowaniu rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ma 

to na celu opracowanie i zrozumienie tych coraz bardziej złożonych kwestii i rozwiązanie ich 

z zastosowaniem sposobów, które spełniają oczekiwania interesariuszy i przynoszą korzyści 

firmie. Uczenie się od interesariuszy, a nie jedynie angażowanie ich, wiąże się z głębszym 

zobowiązaniem do postrzegania interesariuszy jako strategicznego aktywu, który kształtuje 

decyzje i kierunek działania firmy. Firmy takie jak BT, Tata Steel i Co-operative Bank określa-

ją zaangażowanie interesariuszy jako proces decydujący o ich przyszłym sukcesie, a nie dzia-

łalność peryferyjną. Dla przykładu w 2002 r. Novo Nordisk włączył relacje z interesariuszami 

w zakres obowiązków kierownictwa. W ramce 2.2 przedstawiamy niektóre szczegóły decyzji 

strategicznej Novo Nordisk. Bank HSBC wypracował partnerstwo o charakterze dobroczyn-

nym z WWF, a w ramach tego procesu był pod takim wrażeniem zakresu i głębi wiedzy 

środowiskowej, że wyznaczył członka personelu WWF na stanowisko doradcy ds. środowiska 

w celu wsparcia działań z zakresu zarządzania ryzykiem w procedurze kredytowej.

Ramka 2.2:  Zaangażowanie interesariuszy jako zasadnicza strategia  
biznesowa Novo Nordisk

Wiosną 2002 r. włączono relacje z interesa-
riuszami w zakres obowiązków kierownictwa. 
Osobą odpowiedzialną za te działania został 
Lise Kingo, podlegający Larsowi Rebienowi 
Sørensenowi, prezesowi i dyrektorowi general-
nemu Novo Nordisk. Włączając relacje z intere-
sariuszami w zakres obowiązków kierownictwa 
firmy Novo Nordisk wykazuje przywiązanie 
do zasady zrównoważonego rozwoju jako 
części strategicznego harmonogramu działań. 
Zadanie polega na utrzymaniu czujności firmy 
na nowe trendy w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju, które mogą wpłynąć na jej funkcjono-
wanie w przyszłości, oraz na wspomożeniu

kierownictwa w zrozumieniu i zarządzaniu no-
wym, złożonym harmonogramem działań biz-
nesowych. Dlatego też utrzymanie wzajemnych 
relacji z głównymi ośrodkami opiniotwórczymi 
i innymi interesariuszami to jedno z podsta-
wowych zadań tej jednostki, podobnie jak 
opracowywanie praktyk, składanie sprawozdań 
i przekazywanie informacji na temat spraw 
związanych z trzema filarami (Triple Bottom 
Line patrz s. 9).

Źródło: Raport na temat zrównoważonego 
rozwoju Novo Nordisk 2002 r.
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MOTYWY 
STRATEGICZNE

WCZESNE 
OSTRZEGANIE 
UCZENIE SIĘ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

•  Poszukiwanie rozwiązań, łagodzenie dylematów
•  Budowa wiarygodności i roli partnera w poszukiwaniu 

rozwiązań
•  Innowacyjność i rozwój nowej działalności

•  Identyfikacja pojawiających się zagadnień, które wpłyną 
na warunki biznesowe/rynkowe, zdobywanie wiedzy na 
temat postrzegania w społeczeństwie odpowiedzialności 
biznesu i aktualnych zagadnień, wyjście poza wiedzę 
specjalistyczną i poradnictwo, a tym samym promowanie 
procesu uczenia się organizacji

•  Lepsze relacje ze społecznością, pozytywny wizerunek, 
lepsza reputacja

•  Łagodzenie konfliktów, ograniczanie kosztów (np. sporów 
sądowych, bojkotów), skrócenie ustawowych ram cza-
sowych, utrzymanie licencji społecznej (na prowadzenie 
działalności/rozwój/innowacje)



33PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

JAKIE SĄ CZYNNIKI SUKCESU SKUTECZNEGO ZAANGAŻOWANIA?

W ramce 2.3 przedstawiono jedno ze spojrzeń dotyczące sposobu, w jaki firma stworzyć może 

solidną podstawę wiedzy na temat pomyślnego zaangażowania interesariuszy. Ramka 2.4 

zawiera niektóre przykłady firm budujących ciągłość i potencjał operacji międzynarodowych. 

Poniżej przedstawiono również pięć dodatkowych spostrzeżeń praktyków z różnych firm.

Ramka 2.3: Aktywne zaangażowanie działa tam, gdzie zawodzą regulacje

Sergio Leao, menedżer w brazylijskiej korpo-
racji inżynieryjno-budowlanej Odebrecht opo-
wiada o tym, jak jego firma prowadziła budowę 
kurortu turystycznego w jego kraju na obszarze 
o szczególnej wrażliwości środowiskowej. Inte-
resariusze wyrazili poważne obawy dotyczące 
projektu. Obawy te uwzględniono w procesie 
uzyskiwania pozwolenia na realizację inwesty-
cji na drodze wysłuchania głosów publicznych 
i konsultacji. Jednakże po uzyskaniu zezwole-
nia środowiskowego zespół Odebrecht stwier-
dził, że proces ten nie doprowadził do pełnego 
oszacowania tych kwestii z punktu widzenia 
interesariuszy. 

W związku z tym firma Odebrecht postanowiła 
wprowadzić intensywniejszy plan konsultacji 
przed i po rozpoczęciu budowy. Opraco-
wano programy zorientowane na sprawy 
społeczności, które miały zasadnicze zna-
czenie dla powodzenia projektu. Sergio Leao 
zaznacza, że doświadczenie to dowodzi, 
że perspektywa firmy musi wykraczać poza 
ustawowe wymagania dotyczące konsultacji 
publicznych i konieczne jest podjęcie inicja-
tywy, aby zdobyć gruntowną wiedzę na temat 
spraw podnoszonych przez interesariuszy i ich 
punktu widzenia.

• Uzgodnij reguły zaangażowania

Richard Aylard z RWE Thames Water stwierdza, że „reguły zaangażowania muszą być wy-

raźnie wypowiedziane i wszyscy muszą się na nie zgodzić.” Sergio Leao z Odebrecht podkreśla 

czynnik z tym związany: zrozumienie roli każdej ze stron. Mówi on, że ma to szczególne 

znaczenie dla nowych interesariuszy w procesie zaangażowania, którzy muszą zrozumieć role 

firm, różniące się od roli rządu, organizacji pozarządowych i innych członków społeczeństwa.

• Działaj w sposób ukierunkowany, ale elastyczny

Claire Morgan z BT zaznacza, że zaangażowanie ma największe szanse na sukces, gdy jest 

ukierunkowane na określone tematy. Jednakże dialog nie jest procesem realizowanym na wa-

runkach jednej strony, a firma nie może dążyć do przejęcia kontroli nad harmonogramem 

działań. Trzeba być przygotowanym na omawianie tego, o czym chcą dyskutować interesariu-

sze. Należy mieć przynajmniej jasne oczekiwania. Czy angażujesz się po to, by lepiej poznać 

partnerów, czy dążysz do podjęcia zobowiązań? Jak sugeruje Dermont Kirk z BP, jasność jest 

bardzo ważna, jeśli chce się uniknąć frustracji i zagrożenia dla reputacji firmy.
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Ramka 2.4:  Najlepsza praktyka w sferze zaangażowania społeczności  
w operacjach międzynarodowych

Wiele organizacji, które chcą wdrożyć strategie zaangażowania interesariuszy uznaje, że pierw-
szym ważnym krokiem jest wypracowanie wewnętrznej zdolności oceny potrzeb interesariuszy 
oraz umiejętności prowadzenia dialogu z interesariuszami na szczeblu kierowniczym. Poniżej 
przedstawiono trzy przykłady firm na poziomie korporacyjnym i operacyjnym.

Na poziomie korporacyjnym
Odebrecht zawsze na koniec roku przepro-
wadza prezentację projektów „społecznych” 
podjętych przez firmę, przedstawiając wnioski 
związane z sukcesami i niedociągnięciami oraz 
budowaniem ram wiedzy i doświadczeniami, 
które można przenieść na nowe projekty czy 
w inne regiony.

Na poziomie operacyjnym
Placer Dome organizuje dostosowane do po-
trzeb szkolenia na temat zaangażowania inte-
resariuszy dla 60 pracowników, aby zagwaran-
tować, że menedżerowie lokalni, którzy mają 
bezpośredni kontakt z lokalnymi interesariu-
szami, dysponują narzędziami umożliwiającymi 
skuteczne osiąganie celów wyznaczonych 
w polityce zrównoważonego rozwoju firmy. An-
glo American działa w kilku różnych sektorach 
(przemysł wydobywczy, surowce mineralne, 
leśnictwo) na pięciu kontynentach. 
Aby zrealizować zamiar zaangażowania intere-
sariuszy lokalnych, firma opracowała Plan

Zaangażowania Społeczności (PZS), w którym 
określono wymagania dla menedżerów opera-
cyjnych w szeregu obszarów. Są to między in-
nymi: identyfikacja interesariuszy, identyfikacja 
zagadnień, cele, zasoby i odpowiedzialność, 
wsparcie programów dobroczynnych i katalo-
gowanie zażaleń.
Firma Anglo American zaczęła wprowadzać 
PZS w odniesieniu do 140 swoich działań 
w 2002 r. Menedżerowie mają wdrożyć plan 
w ciągu trzech lat i co roku mają dokonać prze-
glądu postępów w jego realizacji. W ramach 
prowadzonej równolegle inicjatywy budowania 
potencjału firma wypracowała zestaw 22 na-
rzędzi socjoekonomicznych wspomagających 
wdrażanie PZS. Obejmują one informowanie 
na temat technik zaangażowania i raporty z po-
stępów realizacji dla interesariuszy, najlepsze 
praktyki w dziedzinie zakładania partnerstw 
oraz wytyczne dotyczące szacowania podsta-
wowego kapitału ludzkiego.

• Słuchaj i okazuj szacunek

Dermont Kirk z BP zaznacza, że „w zaangażowaniu słuchanie jest ważniejsze niż wszystko 

inne.” Należy przygotować się na to, że potrzeba będzie trochę czasu na nauczenie się słow-

nictwa używanego przez pozostałe strony. „Być może będziecie używać tych samych słów – 

zauważa Kirk – ale mogą one mieć różne znaczenia.” Zaakceptuj fakt, że nie zgodzisz się 

na wszystko – dodaje Sarah Severn z Nike – trzeba szukać rozwiązań pośrednich. Warto też 

mieć świadomość mocy sposobu postrzegania innych, który nie musi pokrywać się z twoim 

sposobem myślenia. Czasami taki sposób postrzegania da się zmienić, a czasami trzeba go 

zaakceptować i z nim pracować. W niektórych przypadkach zaangażowania, zwłaszcza gdy 

brakuje zaufania, wartościowa może być pomoc niezależnego moderatora czy neutralnego 

pośrednika. John Musser z Dow Chemical stwierdza: „dla nas bardzo ważne było posiadanie 

moderatora, który był nie tylko niezależny, ale wręcz doskonały. To musi być ktoś, kto potrafi 

wyciągnąć na powierzchnię kwestie o krytycznym znaczeniu i zasugerować rozwiązania. Fir-

ma nie jest w stanie zrobić tego sama.”
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• Operacjonalizuj

Jak ujął to Richard Aylard z RWE Thames Water, „dialog nie jest dobry, gdy tylko jedna 

osoba w firmie wie, o czym się mówi.” Zobowiązania i reakcje muszą zostać przełożone 

na proces decyzyjny firmy. W niektórych przypadkach oznacza to, że zaangażowanie musi 

wystąpić zarówno na poziomie korporacyjnym (gdzie decyzje wbudowywane są w model 

biznesowy i powoli przenikają dalej) jak i na poziomie operacyjnym (gdzie pracownicy mogą 

zareagować bezpośrednio na wkład ze strony interesariuszy). Ostatecznie, mówi Mark Wade 

z Shella, „chcemy wdrożyć zaangażowanie tak, aby było ono elementem ogólnej mentalności 

i kompetencji menedżerów, a nie domeną jedynie specjalistów. Musi to być naturalny odruch 

na wszystkich szczeblach.”

• Kontroluj postępy w realizacji

Wyznaczanie celów, pomiar i relacjonowanie postępów, a także wyjaśnienia na temat każ-

dego celu, którego nie udało się osiągnąć – to ważne działania w procesie spełniania oczeki-

wań interesariuszy. Jak zaznaczył indonezyjski interesariusz uczestniczący w konsultacjach 

społeczności lokalnej z firmą BP, „jeżeli nie będą kontynuować działań określonych w trakcie 

konsultacji, przestaniemy im wierzyć.”

GDZIE LEŻĄ WYZWANIA?

Zapytaliśmy praktyków z różnych firm, jak określiliby wyzwania, na które napotykali w pro-

cesie pozyskiwania wartości związanej z zaangażowaniem interesariuszy. Podsumowujemy te 

relacje za pomocą trzech uwag, które pomogą uporządkować wzajemne oczekiwania.

• Potrzeba czasu i zasobów

Aby osiągnąć stopień zrozumienia konieczny dla nawiązania wartościowych relacji, potrzeba 

czasu. Praktycy zgodnie twierdzą, że od samego początku relacje z interesariuszami wykazują 

tendencję wzrostową, a nie malejącą. Pojawiają się nowi interesariusze, również pragnący się 

zaangażować. Niektórych interesariuszy trzeba będzie przeszkolić na temat samej koncepcji 

zrównoważonego rozwoju, a także złożonych kwestii wymagających specjalistycznej, stale 

ewoluującej wiedzy technicznej i ekonomicznej. Wymagania te mogą w coraz większym stop-

niu uszczuplać zasoby firmy służące spełnianiu oczekiwań zewnętrznych, często równolegle 

z prowadzonymi szkoleniami wewnętrznymi na temat zaangażowania interesariuszy. „Więk-

szość firm, do których osobiście zaliczyłabym również BT – zaznacza Claire Morgan – nie jest 

w stanie odpowiedzieć na wszystkie obawy i uwagi interesariuszy. Podobnie jak we wszystkich 

pozostałych sferach biznesu, również tu zasoby przeznaczone na zaangażowanie interesariuszy 

i realizację priorytetów są ograniczone. To zawsze jest wyzwanie.”

• Rosnące oczekiwania

Oczekiwania interesariuszy wobec firm mogą być zbyt wysokie. Firmy muszą jasno określić, 

co mogą zrobić, a czego nie, przedstawiając przejrzyste informacje na temat ich roli i zakresu 

odpowiedzialności. W krajach rozwijających od firm często oczekuje się, aby przejęły one 

obowiązki wchodzące w zakres kompetencji rządów (np. infrastruktura, zdrowie i edukacja). 

Jednakże rządy mogą przez to poczuć się zwolnione z wypełniania swoich zobowiązań wobec 

obywateli. Jim Cooney z Placer Dome zaznacza, że firmy to tylko jeden z elementów rozwią-

zania: „To dla nas spore zmartwienie – chcemy pomóc społecznościom lokalnym, ale jeste-

śmy firmą wydobywczą. Nie będziemy istnieć zawsze. Co będzie, gdy przestaniemy istnieć 
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po tym, jak weźmiemy na siebie rolę, którą powinien pełnić rząd?” Doświadczenia pokazują 

również, że grupy interesariuszy nużą procesy konsultacyjne, które nie prowadzą do zmiany 

kierunku działania. Dobre zamiary mogą skończyć się frustracją, a nawet wrogością, jeżeli 

interesariusze zostaną zaangażowani, a ich poglądy zostaną zignorowane.

• Wyzwaniem może być dobranie właściwych interesariuszy

Wymagania w obszarze jednej społeczności są często sprzeczne. Zidentyfikowanie interesariu-

szy, którzy reprezentują wspólny interes może być dla firm trudnym zadaniem. Powiązania lo-

kalne i umiejętność wczucia się pomagają uniknąć przypadków nadepnięcia komuś na odcisk 

czy przyjęcia roli odbiorcy ataków. Mark Wade z Shell wyjaśnia: „nauczyliśmy się, że firma 

powinna stosować w większym stopniu podejście wielostronne, stając się stroną szerszej de-

baty, w której sama społeczność musi pogodzić swoje własne różnice i priorytety. Pomaga to 

w depolaryzacji podejść do określonych kwestii i prowadzi do większego zrozumienia tego, co 

jest, a co nie jest naszą rolą.” Oznacza to, że firmy muszą wypracować zdolność skutecznego 

zaangażowania interesariuszy, a także odpowiednią kulturę i mentalność.21

NIEKTÓRE SPOSTRZEŻENIA I ObSERWACJE REGIONALNE

Każde doświadczenie zaangażowania interesariuszy jest wyjątkowe: oczekiwania interesa-

riuszy i procesy angażowania różnią się w zależności od firmy, branży i regionu. Znaczenie 

interesariuszy może być większe lub mniejsze w zależności od sytuacji w regionie czy kraju. 

Dla przykładu, kiedy firma redukuje siłę roboczą w jakimś kraju, jej wysiłki mogą być ukie-

runkowane na znalezienie sposobu złagodzenia negatywnego wpływu na tych pracowników. 

Kształt zaangażowania wynika również ze stopnia dojrzałości relacji między firmą a jej intere-

sariuszami. Firma Odebrecht na przykład działa w Angoli od 18 lat i wypracowała wzajemne 

porozumienie z interesariuszami o wspólnych potrzebach, celach i zasadach zaangażowania. 

Jak wyjaśnia Sergio Leao, „pracując w jakimś regionie, staramy się funkcjonować jak fir-

ma lokalna. Próbujemy nawiązać relacje z miejscowymi grupami.” Kiedy natomiast firma 

rozpoczyna działalność w nowym regionie, tak jak ostatnio Odebrecht w Wenezueli, grupy 

interesariuszy mogą być jeszcze niedojrzałe, a zaangażowanie firmy zaczyna się z konieczności 

od etapów początkowych – budowy porozumienia, relacji i zaufania. Niezależnie od okolicz-

ności, Leao podkreśla, że zrozumienie miejscowej kultury, tradycji i historii ma znaczenie de-

cydujące dla zrozumienia kontekstu zagadnień i postulatów wysuwanych przez interesariuszy.

Było to dobrze widoczne, gdy szwedzka firma budowlana Skanska uczestniczyła w budowie 

elektrowni wodnej w Sri Lance. Prezentując swoje studium przypadku na forum dotyczącym 

uczenia się, zorganizowanym przez inicjatywę Global Compact w 2002 r., firma podkreślała 

elastyczność, jaką musiała wykazać pracując ze społecznością lokalną i szkoląc 900 miejsco-

wych pracowników na temat środowiska, zdrowia i środków bezpieczeństwa.22

Nasi respondenci przedstawili pewne ogólne spostrzeżenia dotyczące charakterystyki zaanga-

żowania w różnych częściach świata.

C Z Ę Ś Ć  2 
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21 Kwestie poruszone w tym punkcie zostały szczegółowo opisane w publikacji Wheelera ”The successful navigation of uncertainty.”
22  Więcej informacji znaleźć można w pełnej publikacji studium przypadku w zakładce dotyczącej uczenia się na stronie www.unglobalcompact.org. Zob. 

również UN Global Compact Learning Forum, Experiences in Management for Sustainability (New York: United Nations, 2003).
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Interesariusze i ich sprawy

•  Problemy związane ze środowiskiem zaczynają dominować w USA i UE, w różnym stop-

niu obecne są również w Ameryce Łacińskiej, gdzie z kolei przeważają postulaty społeczne 

(zdrowie, edukacja). W krajach Afryki Subsaharyjskiej (np. w Angoli) dominują postulaty 

dotyczące rozwoju społecznego. Odebrecht uczestniczy tam np. w zapobieganiu i walce 

z AIDS w ramach partnerstwa z Międzynarodową Korporacją Finansową, organizacjami 

kościelnymi i pozarządowymi, zaangażowanymi w sprawy społeczne, sprawy z zakresu 

edukacji i zdrowia.

•  Wiele spraw społecznych i środowiskowych negocjowanych na szczeblu lokalnym w kra-

jach rozwijających się wspieranych jest przez dobrze zorganizowane instytucje pozarządo-

we i stowarzyszenia branżowe mieszczące się w krajach rozwiniętych, wprowadzających 

do obrotu produkty finalne.

•  W odczuciu niektórych firm zajmujących się pozyskiwaniem surowców, grupy interesa-

riuszy różnią się w mniejszym stopniu w zależności od regionu, a w większym – pomiędzy 

obszarami wiejskimi a miejskimi. Dla przykładu firma Weyerhauser stwierdziła, że typowo 

wiejscy interesariusze koncentrują się na zachowaniu miejsc pracy, a ci z obszarów miej-

skich – na ochronie środowiska.

Procesy zaangażowania

•  Europa i pozostałe części świata wyprzedzają USA pod względem woli współpracy w ra-

mach partnerstw z korporacjami. Interesariusze z USA wykazują zainteresowanie wymianą 

poglądów podczas paneli doradczych i w ramach projektów podmiotowych, a następnie 

podążaniem własnymi, równoległymi ścieżkami.

•  Kraje OECD zadowalają się formalnymi stałymi komitetami i panelami łączności ze spo-

łecznością. W regionie Ameryki Łacińskiej preferuje się model, w którym społeczność 

reprezentowana jest przez jednego przedstawiciela.

•  W regionach, gdzie ludzie mogą nie mieć możliwości (z powodu słabej umiejętności 

pisania i czytania) czy swobody (z powodu norm kulturowych lub politycznych) angażowa-

nia się, firmy mogą stanąć wobec konieczności „słuchania” w inny sposób.

•  Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą w różnych częściach świata odgrywać 

różne role. Danone zauważa na przykład, że stowarzyszenia konsumenckie w Ameryce 

Północnej pełnią funkcje związane z prezentowaniem stanowisk i rozwiązywaniem sporów 

na drodze sądowej. W Europie koncentrują się one na debacie publicznej i opracowywaniu 

polityki. W Azji i Ameryce Łacińskiej, gdzie stowarzyszenia dysponują bardziej ograniczo-

nymi zasobami, proces zaangażowania może z konieczności dotyczyć budowania potencja-

łu możliwości.

C Z Ę Ś Ć  2 
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„Podstawowym powodem, dla którego 

w ogóle zabieramy się za angażowanie 

interesariuszy jest to, że potrzebujemy 

siebie nawzajem. Firmy, rządy, pracownicy 

i NGO to partnerzy niezbędni w procesie 

dążenia do zrównoważonej przyszłości. 

Jest to bardzo praktyczne podejście 

do rozwiązywania złożonych problemów.”

Pieter van der Gaag,

Northern Alliance for Sustainability (ANPED) 

[Północny Sojusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju]

W części 2 stwierdziliśmy, że z biegiem czasu podejście dużych firm do zaangażowania inte-

resariuszy często ewoluuje od stanowiska reaktywnego do strategicznego, przy jednoczesnym 

nasileniu tworzenia wartości. Rozmowy, jakie przeprowadziliśmy z organizacjami pozarządo-

wymi świadczą o podobnej tendencji. Jean-Paul Jeanrenaud z WWF, światowej organizacji 

działającej na rzecz ochrony przyrody, podsumował zaangażowanie interesariuszy jako „moż-

liwość zebrania wielu zróżnicowanych poglądów na kwestie, które są istotne dla naszej wizji, 

i ukierunkowania ich na skuteczne, zakończone sukcesem działania.”

Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju (WSSD), który odbył się w Johannesburgu 

w 2002 r., zwiastował nową erę współdziałania firm i organizacji pozarządowych, a także 

służył podkreśleniu, kultywowaniu i legitymizacji partnerstw między NGO i biznesem, 

służących zrównoważonemu rozwojowi. Obecnie panuje powszechne przekonanie, że wiele 

złożonych problemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych może być rozwiązanych 

jedynie na drodze współpracy między sektorami, realizowanej poprzez partnerstwa, często 

ze wspólnym wykorzystaniem zasobów, kompetencji i wiedzy. Organizacje pozarządowe w co-

raz większym stopniu przyjmują to założenie jako nadrzędną strategię, a nie jako działalność 

realizowaną obok zasadniczej wizji i misji.

Po bliższym przyjrzeniu się zaobserwowaliśmy trzy tendencje, jeśli chodzi o podejście organi-

zacji pozarządowych do angażowania się w relacje z organizacjami sektora prywatnego:

Tendencja 1:  Organizacje pozarządowe zaczynają myśleć bardziej strategicznie  

na temat sposobu zaangażowania w działania z przedsiębiorstwami

Tendencja 2:  Organizacje pozarządowe w coraz większym stopniu realizują liczne 

partnerstwa w celu rozwiązania złożonych problemów

Tendencja 3:  Partnerstwa organizacji pozarządowych z firmami są obecnie często 

stosowane jako strategie wpływania na zmiany systemowe na szczeblu 

legislacyjnym i branżowym

3. Organizacje pozarządowe (NGO)
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE: POWODY I SPOSOBY ZAANGAŻOWANIA

Co znajduje się w tej części?
• Analiza tendencji w zakresie zaangażowania NGO
• Korzyści z zaangażowania NGO
• Studia przypadków z całego świata
• Niektóre czynniki sukcesu skutecznego zaangażowania
• Jak NGO radzą sobie z napięciami związanymi z zaangażowaniem
• Spojrzenie na zaangażowanie z USA i Afryki Południowej
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Z KIM ROZMAWIALIŚMY?

Nasze rozmowy na potrzeby tej części publikacji koncentrowały się na międzynarodowych orga-

nizacjach pozarządowych, które są powszechnie rozpoznawane na świecie – WWF, Greenpeace, 

Transparency International i inne (ich wyczerpująca lista znajduje się na stronie 87). W związku 

z tym nie możemy przedstawić relacji z pierwszej ręki na temat spojrzenia mniejszych, regional-

nych NGO. Jesteśmy pełni uznania dla ich pracy i wiemy, że wiele międzynarodowych organi-

zacji pozarządowych osiąga swoje cele jedynie dzięki współpracy z mniejszymi organizacjami. 

Zaznaczając brak relacji z ich sposobu postrzegania omawianych zagadnień, cytujemy spostrze-

żenia Paula Kapelusa z Afrykańskiego Instytutu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu: „Za-

angażowanie interesariuszy na poziomie mikro jest powiązane z polityką na poziomie makro. 

Powiązane są zarówno interesy, jak i sposób postrzegania. Nigdy tak naprawdę nie wiadomo, 

co kieruje interesami i sposobem postrzegania interesariuszy. Można zgadywać, ale zaraz potem 

trzeba zrobić to jeszcze raz, bo zmienia się to z dnia na dzień, z godziny na godzinę.”

Jeszcze jedno spojrzenie prezentowane przez Jasona Scherra z mieszczącej się w USA Rady 

Ochrony Zasobów Naturalnych (NRDC). Przedstawił on rozważania na temat procesu 

wszechstronnego zaangażowania interesariuszy na konferencji ONZ w sprawie Środowiska 

i Rozwoju w 1992 r., która zaowocowała powstaniem Agendy 21. Scherr stwierdził, że „zaan-

gażowanie interesariuszy może być realizowane w sposób sensowny jedynie na szczeblu spo-

łeczności, u korzeni. Obecnie internet powoduje, że błędnie rozumiemy pojęcie społeczności. 

Społeczność jednak jest tam, gdzie ludzie razem żyją. Rozmawiają ze sobą twarzą w twarz, 

w podobny sposób postrzegają problemy oraz przyszłość. Najważniejsze jednak jest to, że gdy 

odchodzą od dialogu, to nie odchodzą od społeczności. Natykają się na siebie. Gdy wchodzisz 

na wyższe poziomy, tracisz spoiwo, które nadaje działaniom znaczenie.”

Musimy również zaznaczyć, że niektóre organizacje pozarządowe nie chciały z nami rozma-

wiać, argumentując, że nie uznają zaangażowania interesariuszy za część ich pracy. Może to 

odzwierciedlać podejście określone przez jedną z organizacji pozarządowych w następujący 

sposób: „zaangażowanie interesariuszy to coś, do czego jesteśmy zapraszani, a nie coś, co sami 

inicjujemy.” Przedmiotem naszych wywiadów były jednakże wszelkie formy zaangażowania 

interesariuszy – wspólnego, inicjowanego przez same NGO bądź we współpracy z innymi.

C Z Ę Ś Ć  3 
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ZAANGAŻOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 

TENDENCJE W ZAKRESIE MOTYWACJI I METOD

Tendencja 1:  Organizacje pozarządowe zaczynają myśleć bardziej strategicznie na temat 

sposobu zaangażowania we wspólne działanie z przedsiębiorstwami

Jak zaznaczyliśmy w części 2, zaangażowanie interesariuszy ze strony firm pociąga za sobą 

wiele znaczeń i interpretacji. Rozmowy, jakie przeprowadziliśmy z organizacjami pozarządo-

wymi świadczą o podobnej tendencji. W przeważającej mierze organizacje pozarządowe zaan-

gażowały się jako interesariusze w odpowiedzi na zachęty ze strony biznesu, przy czym proces 

angażowania może być prosty lub skomplikowany, w zależności od kontekstu i zagadnienia. 

W wielu krajach rozwijających się, gdzie baza przemysłowa jest niewielka, a biznes w znacz-

nym stopniu nieformalny, zaangażowanie interesariuszy często realizowane jest na gruncie 

szkodliwych wyników złej jakości rządów organów lokalnych lub krajowych. Z jednej strony 

zaangażowanie organizacji pozarządowych może oznaczać nieformalne ustalenia dotyczą-

ce przeprowadzenia rozmów lub obecności na jakimś wydarzeniu. Na drugim końcu skali 

jest zaś zaangażowanie charakteryzujące się długoterminową współpracą lub partnerstwem 

z firmami w celu ukończenia określonego zadania lub osiągnięcia wspólnych celów. W tej 

ostatniej sytuacji zaangażowanie wiąże się z procesami dialogu i partnerstwa, o których mowa 

w części 2, stanowiącymi podstawowe mechanizmy osiągania pożądanych efektów. Inne part-

nerstwa dwustronne są równie uzasadnione i skuteczne, czego dowodzi przykład partnerstw 

między rządem a społecznością na rzecz leśnictwa w Nepalu i innych miejscach.

Organizacje pozarządowe, z którymi rozmawialiśmy, stwierdziły, że wartościowe zaangażowanie 

służyć musi szeroko pojętemu, wspólnemu celowi opartemu na zasadzie integracji i zaufania 

pomiędzy uczestnikami. Osiąga się to poprzez uczestnictwo we wspólnych procesach, które ge-

nerują wspólne osiągnięcia. Jak zauważa Pieter van der Gaag, były współpracownik Północnego 

Sojuszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ANPED), „Podstawowym powodem, dla którego 

zabieramy się za zaangażowanie interesariuszy jest to, że potrzebujemy siebie nawzajem. Firmy, 

rządy, pracownicy i NGO to partnerzy niezbędni w procesie dążenia do zrównoważonej przy-

szłości. Jest to bardzo praktyczne podejście do rozwiązywania złożonych problemów.”

Chociaż najczęściej pożądanym celem zaangażowania są konkretne wyniki, to organizacje po-

zarządowe zapewniają, że sam dialog, skutkujący bezpośrednio tylko tym, że każdy z partne-

rów czegoś się uczy, może być również źródłem wartości. Więcej informacji na temat dialogu 

jako czynnika prowadzącego do zrównoważonego rozwoju zawiera ramka 3.1.

Niektóre organizacje pozarządowe angażują się we współpracę z biznesem równolegle z tra-

dycyjnym sposobem działalności polegającym na prowadzeniu kampanii i wyrażaniu sprze-

ciwu. Przedstawiciele NGO powiedzieli nam, że zaangażowanie we współpracę z biznesem 

i prowadzenie kampanii nie wyklucza się, a koalicje pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

mogą stworzyć potężną dynamikę prowadzącą procesy zaangażowania w stronę pomyślnych 

rezultatów. W pewnych okolicznościach różni interesariusze przyjmować będą różne role. 

Jedna organizacja pozarządowa może na przykład zająć się jakimś zagadnieniem poprzez sko-

ordynowany, oparty na współpracy proces zaangażowania, natomiast inna podejmie tę sprawę 

prowadząc kampanię i stosując podejście konfrontacyjne. Zdarza się, że jedna organizacja 

stosuje obie strategie.

C Z Ę Ś Ć  3 
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W innych okolicznościach prowadzona na początku kampania może przerodzić się w oparte 

na współpracy zaangażowanie. Tak było w przypadku Rady Ochrony Zasobów Natural-

nych (NRDC) w trakcie ostatniej interwencji w Belize. Organizacja pracowała z grupami 

miejscowymi zaniepokojonymi, że plany firm z USA i Kanady dotyczące budowy zapory 

zniszczą lokalne środowisko naturalne. „Problem częściowo polega na tym – wyjaśnia Jason 

Scherr z NRDC – że firmy czasami nie uznają nas za interesariuszy.” Aby zwrócić uwagę 

firm, NRDC zainicjował kampanię polegającą na wysłaniu 20 000 wiadomości elektronicz-

nych do zwolenników budowy. W wyniku tej akcji jeden ze zwolenników rozpoczął dialog 

z NRDC, aby zrozumieć lokalną sytuację. Ostatecznie firma wycofała projekt. Takie reakcje, 

zaznacza Jason Scherr, zależą od specyfiki firmy. Drugi ze zwolenników wciąż jest mniej 

otwarty na dialog i kontynuuje realizację planów.

Niezależnie od zastosowanego procesu, zaobserwowaliśmy, że NGO w coraz większym 

stopniu w czynny i strategiczny sposób kierują formami współpracy, w jaką się angażują, 

poszukując rodzaju procesu najodpowiedniejszego dla danego zagadnienia. Steve Sawyer, 

międzynarodowy dyrektor ds. politycznych w Greenpeace stwierdza: „Znacznie częściej tym, 

co wpływa na sukces, jest stopień i sposób zaangażowania, a nie wybór typu ‘albo-albo’ po-

między zaangażowaniem opartym na współpracy a tradycyjną działalnością opartą na prezen-

towaniu stanowisk.” Świadczy to o tym, że wiele NGO coraz częściej angażuje się w partner-

stwo z biznesem jako formę przekonywania do zmian na szczeblu legislacji i branży. Zjawisko 

to zostało omówione poniżej we fragmencie dotyczącym Tendencji 3.

Ramka 3.1: Dialog jako czynnik prowadzący do zrównoważonego rozwoju

Mimo, że współpraca, czy partnerstwo skut-
kujące konkretnymi działaniami są często źró-
dłem bardzo namacalnych i satysfakcjonują-
cych bodźców zachęcających do uczestnictwa 
w zaangażowaniu interesariuszy, organizacje 
pozarządowe zapewniają, że często wartościo-
wy jest sam dialog, jeśli chodzi o budowanie 
wzajemnego zrozumienia. Kilka z nich określiło 
pomyślny dialog jako proces uczenia się, 
dający uczestnikom możliwość wysłuchania 
innych i uczenia się od siebie nawzajem, a co 
za tym idzie – wypracowania swoich wizji i pla-
nów działań oraz podzielenia się nimi. Może to 
być ważna droga postępu w zakresie rozwoju 
nowych relacji pracy, polegająca na podnosze-
niu świadomości, wymianie wiedzy, zachęcaniu 
do stosowania innowacyjnych rozwiązań czy 
rozpowszechnianiu w inny sposób idei i możli-
wości na rzecz zrównoważonego rozwoju. Su-
san Côté-Freeman z Transparency International 
ujęła to w następujący sposób: „Zaangażowa-
nie interesariuszy nie zawsze musi skutkować 
działaniem i namacalnymi rezultatami. Ważny 
jest sam proces dialogu. Ciągle zadziwia mnie 
wiele organizacji pozarządowych, które nie ro-
zumieją, że udział w zaangażowaniu interesa-
riuszy to potężny sposób osiągania tego, co 

obejmuje ich zakres obowiązków – angażowa-
nia biznesu i promowania działań sprzyjających 
zrównoważonemu rozwojowi.” 
Inne organizacje mają inne obawy – że proces 
zaangażowania przerodzi się w rozbudowany, 
odbiegający od konkretów dialog, który nie da 
żadnych realnych wyników. Paul Kapelus z Afry-
kańskiego Instytutu Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu (AICC) zaznacza, że „odnosi się 
wrażenie, że firmy nie są w stanie utrzymać 
sensownego dialogu z różnymi interesariuszami 
na przestrzeni czasu. Jeżeli interakcja nie opie-
ra się na projekcie, całe przedsięwzięcie traci 
sens.” Jason Scherr z NRDC ostrzega, że to, 
kto zasiada przy stole jest często równie ważne 
jak to, co się mówi: „Organizacje takie jak nasza 
muszą zachować ostrożność angażując się 
w dialog, który nie ma końca – gdy rozmawia się 
z ludźmi, którzy nie mają władzy. Korporacje 
uczestniczą w rozmowach, bo przez to mamy 
mniej czasu na wnoszenie spraw do sądu, 
opracowywanie kampanii rynkowych i prezento-
wanie stanowisk.” Kluczem do sukcesu jest to, 
aby utrzymać związek między rozmowami, które 
mogą prowadzić do osiągnięcia wspólnego kon-
struktywnego stanowiska a potrzebą działania 
i uzyskiwania namacalnych efektów.
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Tendencja 2:  Organizacje pozarządowe w coraz większym stopniu realizują liczne 

partnerstwa w celu rozwiązania złożonych problemów

Charakter powiązań między biznesem a NGO szybko ewoluuje. Coraz częściej w interakcje 

wchodzi więcej niż jedna firma i więcej niż jedna organizacja pozarządowa. W wielu przy-

padkach mieszanka ta obejmuje również rządy i międzynarodowe agencje quasi-rządowe. 

Dobrym przykładem tej tendencji jest partnerstwo między CARE International a firmą 

Lafarge oraz ich prace związane z HIV/AIDS. W 2003 r. CARE i Lafarge zawarły partner-

stwo, którego wspólne cele określone są w ramach Komitetu Zdrowia Afryki (Health Africa 

Committee), obejmującego kilka innych ważnych grup interesariuszy. Partnerstwo rozpoczęło 

prace od koordynowania i monitorowania działań Lafarge w Afryce. Następnie porozumienie 

zostało rozszerzone na inne regiony Afryki i inne grupy interesariuszy. Zaczęto np. mobili-

zować francuskie kręgi biznesowe i zwiększać zaangażowanie Lafarge w Światową Koalicję 

Biznesu ds. HIV/AIDS.

Rozważania na temat czynników tego zjawiska zawarte są w części 2. Nasze rozmowy z NGO 

świadczą o podobnych czynnikach motywacji. Wyróżniają się zwłaszcza trzy spośród nich:

•  Wzrost świadomości na temat złożoności i powiązań między zagadnieniami środowiskowy-

mi, społecznymi i ekonomicznymi;

•  Coraz większe zaangażowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwo-

ju, takich jak Oxfam i Christian Aid, we współpracę z biznesem oraz zwrócenie uwagi 

na nowe zagadnienia, takie jak globalizacja i sprawiedliwy handel;

•  Uznanie przez firmy i rządy faktu, że same nie są w stanie osiągnąć zrównoważonego roz-

woju i że muszą aktywnie poszukiwać organizacji pozarządowych jako ważnych interesa-

riuszy ze specjalistyczną wiedzą w zakresie identyfikacji rozwiązań.

Połączone naciski wielu interesariuszy w dziedzinach leżących we wzajemnym interesie, pole-

gające na zastosowaniu kilku strategii zaangażowania lub połączenia zaangażowania z tra-

dycyjnym lobbingiem, mogą stanowić potężny katalizator szeroko zakrojonych zmian. Może 

to być również skuteczny sposób przyciągnięcia uwagi rządów, co potencjalnie przyspieszy 

tempo zmian ustawodawczych.
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Organizacje pozarządowe utrzymują kontakty z kilkoma rodzajami interesariuszy. Mogą to być:

•  Firmy, które mogły, ale nie musiały uznać ich za interesariuszy drugorzędnych i na które 

chcą wpływać;

•  Społeczności, w których chcą działać, a które stanowią interesariuszy podstawowych 

dla firm;

•  Inne organizacje pozarządowe;

•  Członkowie indywidualni i zwolennicy;

•  Związki zawodowe i stowarzyszenia branżowe;

•  Rządy i organy władzy publicznej;

•  Media;

•  Instytucje finansujące.23

Organizacje pozarządowe stwierdziły, że budowanie długoterminowych relacji z innymi 

organizacjami – czy to firmami, czy społecznością, czy innymi NGO, zarówno indywidualnie 

jak i zbiorowo, ma zasadnicze znaczenie zarówno dla osiągnięcia bezpośrednich wyników, jak 

i dla tworzenia potencjału synergii i trwałości na przyszłość. Jak jednak wynika z naszych 

wywiadów, potrzeba konfrontacji z takim zakresem podmiotów w ramach wielu systemów 

politycznych, społecznych i instytucjonalnych wymaga od NGO myślenia wykraczającego 

poza ich tradycyjne strategie i praktyki. Sprawę tę omówiono w publikacji The 21st Century 

NGO: In the Market for Change sporządzonej przez SustainAbility, UN Global Compact 

i UNEP, w której analizuje się to, jak niektóre organizacje pozarządowe zmieniły swoje stra-

tegie i stały się źródłem informacji rynkowych. Wyjście poza ramy strategii tradycyjnych ma 

szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę dzisiejsze złożone oddziaływanie różnych zagadnień 

na wielu poziomach oraz zarządzanie nimi poprzez zakrojone na dużą skalę, ponadnarodowe 

działania. Dlatego celem wielu NGO, zwłaszcza tych działających na szczeblu międzynarodo-

wym, jest wypracowanie i utrzymanie długoterminowych relacji z interesariuszami wybrany-

mi na zasadach strategicznych, którzy mogą pośrednio lub bezpośrednio wpływać na swoje 

organizacje docelowe lub cele polityki.24

Tendencja 3:  Partnerstwa organizacji pozarządowych z firmami są obecnie często 

stosowane jako strategie wpływania na zmiany systemowe na szczeblu 

legislacyjnym i branżowym

We właściwych okolicznościach wielopodmiotowa współpraca może zaowocować wypracowa-

niem skutecznej metody rozwiązywania złożonych problemów i wpływania na politykę pu-

bliczną oraz rynki, obok mobilizacji organizacji bezpośrednio zaangażowanych w partnerstwo. 

Duże inicjatywy współpracy z partnerami korporacyjnymi często mogą doprowadzić do po-

wstania masy krytycznej żądań zmian systemowych wobec rządów i/lub branż. Podejście to 

ilustruje głośny sojusz zawarty przez Greenpeace i Światową Radę Biznesu na rzecz Zrówno-

ważonego Rozwoju podczas Światowego Szczytu w Johannesburgu w 2002 r. Opisujemy ten 

sojusz w ramce 3.2.

23  Szczegóły dotyczące dylematu finansowania omówiono w publikacji SustainAbility, UN Global Compact i UNEP pt. The 21st Century NGO: In the Market 
for Change  (Londyn, Nowy Jork, Paryż, 2003), dostępnej na www.sustainability.com

24  Omówienie wzajemnych relacji między grupami interesariuszami i organizacjami, z którymi współpracują oraz celów polityki znajduje się w publikacji 
autorstwa T.J. Rowley i M. Moldovean pt. “When will stakeholder groups act? An interest- and identity-based model of stakeholder group mobilization” Aca-
demy of Management Review, 28(2) (2003): 204-219. Zob. również Stuart L. Hart i S. Sharma, “Engaging Fringe Stakeholders for Competitive Integration” 
Academy of Management Executive, 18 (1) (2004).
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Ramka 3.2: Odwieczni przeciwnicy wzywają do działań przeciwko zmianom klimatu

Greenpeace znany jest z kampanii przeciwko 
firmom będącym członkami Światowej Rady 
Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
(WBCSD). WBCSD z kolei znana jest z tego, 
że opowiada się za swobodnym podejściem 
przedsiębiorstw do rozwiązywania problemów 
środowiskowych, obejmującego również 
działania, które często zasadniczo różnią się 
od tych wspieranych przez Greenpeace. 
Jednakże na szczycie w Johannesburgu 
w sierpniu 2002 r. tych dwóch przeciwników 
zdołało pokonać różnice i wydać wspólne 
oświadczenie wzywające rządy do przyjęcia 
globalnych ram w sprawie przeciwdziałania 
zmianom klimatu.
Zaznaczają oni tam swoją frustrację spowo-
dowaną brakiem politycznej woli rządów doty-
czącej spełnienia ich obowiązków zawartych 
w porozumieniach ze Szczytu Ziemi, w tym 
w Agendzie 21. Obie organizacje oświadczają, 
że dzielą pogląd, zgodnie z którym różne, czę-
sto sprzeczne sygnały wysyłane przez rządy

w sprawie środowiska, a zwłaszcza w sprawie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych, tworzy 
polityczną atmosferę utrudnień dla biznesu 
i zagrożenia dla przyszłości ludzkości.
„Biorąc pod uwagę znaczenie zagrożeń wyni-
kających ze zmian klimatu i potrzebę ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych, odsuwamy 
dzielące nas różnice w innych kwestiach 
i wzywamy rządy do odpowiedzialności i stwo-
rzenia międzynarodowych ram dla rozwiązania 
problemu zmian klimatu w oparciu o Ramową 
Konwencję Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu oraz Protokół z Kioto. Obie 
nasze organizacje zgadzają się, że jest to 
pierwszy krok o zasadniczym znaczeniu.”
Źródło: Wspólne oświadczenie Bjorna Stig-
sona, Prezesa WBCSD i Rémi Parmentiera, 
Dyrektora ds. Politycznych Greenpeace Inter-
national, 28 sierpnia 2002 r., Johannesburg, 
RPA, http://archive.greenpeace.org

W JAKI SPOSÓb ZAANGAŻOWANIE PRZYCZYNIA SIĘ 

DO bUDOWANIA WARTOŚCI NGO?

Opisane powyżej tendencje wskazują na to, że organizacje pozarządowe, podobnie jak ich 

partnerzy korporacyjni, doceniają wartość rozszerzenia ich technik działania poza ramy lob-

bingu, tak aby objęły również współpracę i partnerstwa. Wartość tą można scharakteryzować 

na dwa sposoby.

Po pierwsze zaobserwowaliśmy, że coraz więcej organizacji pozarządowych akceptuje pod-

stawową zasadę, że pomaganie firmom w odnoszeniu sukcesów poprzez strategie i praktyki 

zrównoważonego rozwoju pomaga wyegzekwować od nich wartościowe zobowiązania, które 

wspomagają działania samych NGO. Michele Perrault z organizacji Sierra Club opisuje 

zaangażowanie interesariuszy jako proces prowadzący do transformacji biznesu: „Dla nas jest 

to możliwość zebrania zróżnicowanych poglądów na kwestie, które są istotne dla naszej misji, 

i ukierunkowania ich na skuteczne, zakończone sukcesem działania.” Można to scharaktery-

zować jako tworzenie wartości opartej na misji.

Po drugie, NGO zauważają, że wykraczając poza tradycyjne ramy działania i zmieniając 

metody, mogą zwiększyć swoje możliwości organizacyjne i podejmować aktywność w większej 

skali. Można to scharakteryzować jako tworzenie wartości opartej na możliwościach.

W dalszej części bardziej szczegółowo przyjrzymy się tym dwóm stronom procesu tworzenia 

wartości.
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Tworzenie wartości oparte na misji.

Matt Arnold, pracujący kiedyś w Światowym Instytucie Zasobów (World Resources Institute, 

WRI), powiedział nam, że „obecnie wiele organizacji pozarządowych uznaje, że dążenie przez 

firmy do osiągnięcia zysku jest uzasadnione”. Pyta więc: „Dlaczego nie mielibyśmy pracować 

z tymi, którzy chcą się wyróżnić?” Jean Paul Jeanrenaud z WWF opisuje zaangażowanie in-

teresariuszy jako formę „konstruktywnego prezentowania stanowisk przez NGO”. Wyjaśnia, 

że proces ten „ma na celu przyspieszenie fundamentalnego przeorganizowania relacji między 

NGO a biznesem. Poprzez naszą współpracę pragniemy stworzyć nowy rodzaj kultury 

biznesu.” Dla przykładu w marcu 2000 r. WWF zawarł ogólnoświatową umowę partnerską 

z Lafarge, w której strony zobowiązują się do ciągłego doskonalenia w dziedzinie ochrony 

środowiska (np. rekultywacja kamieniołomów i ograniczanie emisji CO2). Partnerstwo to od-

zwierciedla przekonanie Lafarge, że polityka firmy w zakresie ochrony środowiska przyniesie 

jej długoterminową przewagę konkurencyjną. Jean Paul Jeanrenaud również dostrzega war-

tość długoterminową: „Jedną z zalet pracy z firmą taką jak Lafarge jest to, że jest to ogromna 

światowa korporacja. Skoro mamy wpływ na ich sposób działania, to jesteśmy bliżej zmian 

sposobu zachowania całej branży.”

Organizacje pozarządowe mogą wnieść wiedzę, również specjalistyczną, z obszarów, w któ-

rych firmy nie mają doświadczenia. Damien Desjonqueres z CARE International podkreśla 

na przykład, że NGO mogą być przydatne przy realizacji zadań dotyczących spraw socjalnych 

czy środowiskowych: „Z naszego doświadczenia wynika, że firmy nie radzą sobie z monitoro-

waniem realizacji tych zadań. Brak im biegłości i nie chcą ponosić kosztów właściwego mo-

nitoringu socjalnego i środowiskowego. A to jest obszar, na którym się bardzo dobrze znamy.”

Tworzenie wartości oparte na możliwościach.

Organizacje pozarządowe opisały swoje zaangażowanie we współpracę z firmami jako okazję 

do obserwacji i zmiany własnych praktyk czy mentalności. Jak wyjaśnia Joanna Wade z Chri-

stian Aid, „Proces zaangażowania interesariuszy pomaga nam lepiej zrozumieć, co robimy 

dobrze w oczach innych. Pomaga również zidentyfikować, co powinniśmy zrobić, żeby lepiej 

reprezentować naszych interesariuszy i partnerów z innych kontynentów.”

Inni zauważają, że współpraca z firmami pomogła im myśleć i działać w sposób bardziej 

strategiczny. Damien Desjonqueres z CARE International ujął to w następujący sposób: 

„Sam proces, gdy ma się do czynienia ze zróżnicowanymi zagadnieniami, zmusza do myśle-

nia w sposób systematyczny. Odnieśliśmy korzyści, ponieważ pomogło nam to zmienić nasz 

sposób myślenia również w innych obszarach.
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Jason Scherr zaznacza, że NFDC czerpie wartość z rozwoju kontaktów i relacji w procesie 

dialogu. Wyjaśnia: „Bardzo cenię sobie, gdy mogę posuwać się naprzód w innych obszarach, 

gdzie proces decyzyjny jest bardziej miarodajny lub gdy pojawia się problem i jest do kogo 

zadzwonić. To jest właśnie ta wartość.”

Współpraca z interesariuszami spoza kręgu biznesowego może również pomóc w budowaniu 

możliwości NGO. Organizacja ActionAid wypracowała relacje z agencjami Unii Europejskiej 

w związku z działaniami na rzecz pomocy ofiarom katastrof. Wnosi ona na szczeblu społecz-

ności specjalistyczną wiedzę na temat gotowości i pomocy ofiarom katastrof. Dyrekcja Ge-

neralna ds. Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO) zapewnia fundusze na nie-

zawodne, skuteczne strategie i dla partnerów je wdrażających. Takie partnerskie podejście 

realizowane w odpowiedzi na możliwości zaangażowania interesariuszy zwiększyło potencjał 

ActionAid i jest źródłem wartości dla wielu stron. W ramce 3.3 przedstawiamy jeden z przy-

kładów partnerstwa w działaniu.

Ramka 3.3: Zwielokrotnienie wartości w partnerstwie

W kwietniu 2004 r. w wyniku tornada zniszcze-
niu uległo 35 wiosek na północnym zachodzie 
Bangladeszu, 100 osób zginęło a 800 odniosło 
poważne obrażenia. Co najmniej 3 500 rodzin 
straciło wszystko, nie wyłączając zwierząt 
gospodarskich i upraw. Organizacja ActionAid 
podjęła szybkie działania, wykorzystując środki 
z własnego funduszu szybkiego reagowania. 
Następnie zasiliła je środkami od Dyrekcji 
Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej Komisji 
Europejskiej (ECHO). ActionAid wykorzystuje 
środki finansowe w maksymalnie wydajny 
sposób, aby zapewnić pomoc krótko- i długo-
terminową. Organizacja natychmiast wysłała 
w dotknięty kataklizmem region lekarzy i spe-
cjalistów od rehabilitacji. W oparciu o swoje 
duże doświadczenie w niesieniu pomocy ofia-
rom katastrof zespół opracował program opieki

poszpitalnej, aby ograniczyć ryzyko kalectwa 
osób, które ucierpiały w wyniku kataklizmu. 
W imieniu ofiar tornada ActionAid przedstawiło 
zalecenia rządowi i innym agencjom. Z czasem 
te dwie organizacje wypracowały partnerstwo, 
które umożliwia każdej stronie zwielokrotnie-
nie swoich mocnych stron: ActionAid wnosi 
na szczeblu społeczności specjalistyczną 
wiedzę dotyczącą gotowości i pomocy ofiarom 
katastrof, natomiast ECHO zapewnia fundusze 
na niezawodne, skuteczne strategie dla partne-
rów je wdrażających.

Źródło: Publikacja ActionAid “ActionAid bids for 
European money to help Bangladesh tornado 
victims”, 23 kwietnia 2004, www.actionaid.org

JAKIE SĄ CZYNNIKI SUKCESU SKUTECZNEGO ZAANGAŻOWANIA? 

Organizacje pozarządowe, z którymi rozmawialiśmy stwierdziły, że rosnący zakres, złożoność 

i aspiracje inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju wymagać będą z ich strony coraz 

większego zaangażowania w dialog i współpracę z różnorodnymi interesariuszami. W roz-

ważaniach na temat potencjalnego powodzenia przyszłych procesów zaangażowania NGO 

w znacznej mierze zidentyfikowały te same czynniki co firmy, w tym także zbiorową własność 

procesu, który dopuszcza do głosu wszystkich interesariuszy oraz jasne cele i najważniejsze za-

sady jako czynnik absolutnie podstawowy. Organizacje pozarządowe zidentyfikowały również 

cztery inne czynniki sukcesu, typowe dla ich organizacji.
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•  Podejmij zobowiązanie do działania

Damien Desjonqueres z CARE International zaznacza, że „Zobowiązanie do działania to 

najważniejszy wskaźnik świadczący, że nawiązaliśmy właściwą relację. Działanie i jego wyniki 

pokazują nam, że jesteśmy we właściwym miejscu i że mamy do czynienia z właściwymi 

ludźmi.”

W publikacji The 21st Century NGO organizacje pozarządowe stwierdzają, iż „oznacza to, 

że firma chce naprawdę zmienić swoje zachowanie i powinna być w stanie generować zmiany 

we własnym sektorze, a także w szerzej pojętym kręgu biznesowym’’, oraz że „uczestnicy 

indywidualni muszą być na tyle wysoko postawieni, aby być upoważnionymi przez swoje 

organizacje do podejmowania trudnych decyzji bez ciągłej konieczności konsultowania się 

z nimi.”25

•  Pozostaw sobie prawo do odmiennego zdania

Wiele organizacji pozarządowych odnosi się podejrzliwie do zaangażowania interesariuszy 

i utrzymuje, że możliwość otwartego pozostania przy odmiennym zdaniu stanowi zasadniczy 

element integralności tego procesu i pozwala im na utrzymanie wizerunku odpowiedzialnych 

i przejrzystych w oczach pozostałych interesariuszy. Susan Côté-Freeman z Transparency In-

ternational stwierdza: „W takich przypadkach jesteśmy bardzo świadomi naszego wizerunku. 

Gdy się z czymś nie zgadzamy, nie wahamy się powiedzieć „nie” czy nawet zamknąć za sobą 

drzwi.” Opisując działania swojej organizacji wobec WBCSD w sprawie zmian klimatu, Remi 

Parmentier z Greenpeace mówi: „Nasze spojrzenie wciąż będzie różnić się od spojrzenia wielu 

firm będących członkami WBCSD. Wciąż będziemy prowadzić przeciwko nim kampanie, 

a aktywiści wciąż będą wspinać się na ich kominy i rury. Oni wciąż będą wzywać policję, 

gdy podejdziemy za blisko. Jednak jako grupa lobbująca za jakąś sprawą, potrafimy znaleźć 

wspólne stanowisko.”26

• Działaj w sposób przejrzysty i odpowiedzialny

Wewnętrzne rozbieżności zdań w organizacji mogą zagrozić procesowi zaangażowania, 

jeżeli nie są one regulowane poprzez coś, co niektórzy nazywają „obsesyjną przejrzystością”. 

Przejrzystość może mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia sprzeciwu ze strony niezoriento-

wanych interesariuszy wewnętrznych, którzy mogą być podejrzliwi wobec współpracy NGO 

i biznesu, zwłaszcza gdy obejmuje ona byłych przeciwników. Narzędzia informacji, komuni-

kacji i edukacji mogą napotykać na poglądy interesariuszy wewnętrznych, zgodnie z którymi 

proces zaangażowania odwraca uwagę organizacji pozarządowej od jej misji i wyczerpuje jej 

niewielkie zasoby. Pieter van der Gaag, były współpracownik ANPED, wyjaśnia: „Może to 

powodować duże nieporozumienia i niepotrzebne debaty wewnętrzne, a nawet konflikty 

między niektórymi naszymi interesariuszami wewnętrznymi. Konieczne jest zobowiązanie 

do przejrzystości, otwartość na uczestnictwo i równoległy proces wewnętrznego konsensusu 

odnośnie tego, co mówimy i co robimy w procesie zaangażowania.”

25 SustainAbility, UN Global Compact i UNEP, The 21st Century NGO. 
26 Greenpeace i Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, komunikat prasowy, 28 sierpnia 2002, Johannesburg.
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Chociaż przejrzystość i otwartość mogą być czasochłonne, Joanna Wade z Christian Aid 

sugeruje, że „jest to najlepszy sposób przekonania interesariuszy wewnętrznych i partnerów 

do sposobu, w jaki faktycznie realizowany jest proces zaangażowania podmiotów zewnętrz-

nych. To, co musimy jasno określić to: dlaczego to robimy? dlaczego to jest ważne? – powie-

dzenie tego we właściwy sposób stanowi duże wyzwanie.”

Przejrzystość i odpowiedzialność są bardzo ważne dla zagwarantowania, że proces zaangażo-

wania nie narazi na szwank wizerunku organizacji pozarządowej jako orędownika wartościo-

wych zmian. Jean Paul Jeanrenaud z WWF wyjaśnia: „Współpraca z firmami może powo-

dować, że inni będą nas postrzegać inaczej. Muszą zrozumieć, że zdecydowaliśmy się właśnie 

na ten sposób, żeby zyskać jak najlepsze efekty.”

• Nie oczekuj, że zmienisz świat z dnia na dzień

Do budowy zaufania i wartościowej współpracy na wielu frontach potrzeba czasu.  

Steve Sawyer z Greenpeace stwierdza, że „niejednokrotnie proces ten może być frustrujący, 

gdy zdamy sobie sprawę, jak skromne są korzyści krótkoterminowe. Może być też zabójczy 

dla małych organizacji pozarządowych, którym brakuje zdolności do powiązania kluczowych 

osób z długotrwałymi procesami, odrywając ich od innych zadań.” Do cierpliwości i pragma-

tyzmu wzywał również Miguel Araujo z IUCN – Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, 

gdy przemawiał na Corocznym Spotkaniu Konsultacyjnym ze Stowarzyszeniami Branżowymi 

w sprawie kryteriów udanych partnerstw. Stwierdził, że partnerstwa te muszą być pragma-

tyczne, zorientowane na wyniki, przejrzyste, odpowiedzialne, partycypacyjne, obopólnie 

korzystne, innowacyjne i zdolne do generowania zmian.27

GDZIE LEŻĄ WYZWANIA?

Organizacje pozarządowe stwierdziły, że przejrzystość i odpowiedzialność są bardzo ważne 

dla udanego procesu zaangażowania. Atrybuty te wyznaczają jednak również istotne wy-

zwania, jakie zostały zidentyfikowane. Wyzwania te można ogólnie określić jako napięcia, 

którymi organizacje pozarządowe muszą kierować, aby utrzymać pomyślne inicjatywy zaan-

gażowania. Przeformułowując, można je określić w następujący sposób:

• Napięcia wewnętrzne

Kilka organizacji pozarządowych zaobserwowało, że wśród interesariuszy wewnętrznych 

najsilniejsze są często głosy sprzeciwu. Współpraca z biznesem może powodować zagrożenie 

dla reputacji organizacji, zwłaszcza jeżeli partnerstwo nie jest udane. Z reguły taktyczne róż-

nice między dużymi organizacjami pozarządowymi rozstrzygane są za zamkniętymi drzwiami, 

jednak zarówno WWF w związku z eko-etykietami, jak i NRDC w związku z rozwiązaniami 

dotyczącymi ropy, zostały publicznie potępione przez bardziej radykalne grupy wskazujące 

na zaangażowanie w interesy firm.

27 Raport ze spotkania dostępny jest na stronie www.uneptie.org
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• Napięcia między stanowiskiem dotyczącym tradycyjnych kampanii a nowymi for-

mami procesu zaangażowania

Kilku respondentów utrzymuje, że zaangażowanie interesariuszy nie oznacza braku prowa-

dzenia kampanii. Jest to raczej forma bardziej złożona i w ostatecznym rozrachunku lepiej 

docierająca do odbiorców.

• Napięcia związane z utrzymaniem zasadności działań na zewnątrz

Tradycyjne działania z zakresu prezentowania stanowisk dają względną jasność, jeśli chodzi 

o wizję, misję i cele organizacji. Angażowanie się we współpracę z korporacjami tworzy bar-

dziej złożony obraz tożsamości organizacji.

• Napięcia związane z wyborem partnerów zewnętrznych

Organizacje pozarządowe muszą wystrzegać się angażowania w relacje z firmami, które chcą 

poprawić swoją reputację bez wkładania większego wysiłku w osiąganie wspólnych celów.  

Monitorowanie i ocena jakości współpracy są równie ważne, jak monitorowanie faktycznych 

efektów inicjatyw podejmowanych w ramach współpracy.

• Napięcia związane ze współpracą z innymi organizacjami pozarządowymi w złożo-

nych procesach zaangażowania interesariuszy

Charakter partnerstw wielopodmiotowych szybko ewoluuje. Coraz częściej w interakcje 

wchodzi więcej niż jedna firma i więcej niż jedna organizacja pozarządowa, a także agencje 

rządowe. W ramce 3.4 przedstawiamy dwa przykłady najlepszej praktyki w partnerstwach.

Ramka 3.4: Najlepsza praktyka w partnerstwach

Nordic Partnership to duński ośrodek me-
dialny, ale przede wszystkim sieć podmiotów 
z obszaru NGO i biznesu oraz głównych 
aktorów korporacyjnych działających w re-
gionie skandynawskim, założona w 2001 r. 
przez World Wide Fund for Nature (WWF). Sieć 
obejmuje duże firmy, organizacje pozarządo-
we, media, ośrodki akademickie, konsultacyjne 
i organy sektora publicznego. Opiera się ona 
na czynnym zobowiązaniu, zaufaniu, wspól-
nych celach i uzupełniających się możliwo-
ściach jej członków. Najważniejszym celem, 
będącym siłą napędową działań partnerstwa 
jest podniesienie atrakcyjności i opłacalności 
dla biznesu inicjatyw dotyczących zrównowa-
żonego rozwoju. W latach 2002-2004 rozpo-
częto opracowywanie modeli biznesowych 
zakładających zrównoważoną produkcję 
i konsumpcję, zrównoważone zarządzanie 
łańcuchem dostaw, kierowanie inwestycjami 
i odpowiedzialność partnerstwa.

Źródło: www.nordicpartnership.org

Comité 21 został utworzony w 1994 r. na wnio-
sek francuskiego Ministerstwa Środowiska

i zrzesza różne organizacje zaangażowane 
w przygotowania do Szczytu Ziemi w 1992 r. 
oraz realizację jego postanowień. Obecnie 
ten krajowy sojusz liczy ponad 300 człon-
ków, w tym firmy, organizacje pozarządowe 
i społeczne, organy lokalne i publiczne, a także 
indywidualne osoby pełniące wiodące role 
związane ze zrównoważonym rozwojem. Dzia-
łalność Comité 21 obejmuje analizę strategii 
na rzecz zrównoważonego rozwoju i progra-
mów najlepszych praktyk w zarządzaniu.
Organizacja ta realizuje między innymi działa-
nia w dziedzinie edukacji na temat zrównowa-
żonego rozwoju, odpowiedzialnych zakupów 
i rozwoju rynku w obszarze żywności, energe-
tyki, gospodarowania odpadami i transportu 
oraz współpracy europejskiej i euro-śródziem-
nomorskiej. Sekretariat nadzoruje opracowy-
wanie publikacji i co miesiąc organizuje otwar-
te spotkania poświęcone dialogowi, na których 
najważniejsi eksperci i osoby odpowiedzialne 
za podejmowanie decyzji wygłaszają prezen-
tacje.

Źródło:
www.comite21.org; www.agenda21france.org
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NIEKTÓRE SPOSTRZEŻENIA I ObSERWACJE REGIONALNE

Organizacje pozarządowe, z którymi rozmawialiśmy, mówiły, że działania interesariuszy na-

pędzane będą bardziej przez wyzwania, niż ograniczenia regionalne, w miarę opracowywania 

i wdrażania na większą skalę strategii i inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Abstra-

hując od perspektywy długoterminowej, wysłuchaliśmy dwóch różniących się pod względem 

geograficznym spojrzeń na zaangażowanie interesariuszy. Pierwsze z nich zaprezentował Jason 

Scherr z Rady Ochrony Zasobów Naturalnych (NRDC, Natural Reources Defense Council) 

z USA, natomiast drugie – Paul Kapelus z Afrykańskiego Instytutu Społecznej Odpowie-

dzialności Biznesu (AICC, African Institute of Corporate Citizenship) z RPA.

Przedstawiając te dwa spojrzenia – ze Stanów Zjednoczonych i z RPA – pragniemy zaznaczyć, 

że prezentowanie różnych perspektyw regionalnych z całego świata stanowi ciągłe wyzwanie, 

chcemy też zaprosić organizacje pozarządowe z innymi doświadczeniami do kontaktowa-

nia się z nami na potrzeby przyszłych edycji tej publikacji.

Perspektywa USA

Jason Scherr stwierdził, że istnieje wiele różnych sposobów wprowadzania zmian: eduka-

cja, dialog, namawianie, przymus. Z doświadczeń USA wynika, że w przeważającej mierze 

zmiany następują, gdy „ludzie zmuszeni są przez prawo, rynek bądź społeczeństwo obywa-

telskie do zmiany zachowania.” Scherr utrzymuje, że prawo odgrywa szczególną rolę w USA: 

„Doświadczenie NRDC świadczy o tym, że przede wszystkim bardzo trudno jest zwrócić 

uwagę społeczeństwa. Ochrona środowiska nie leży w interesie korporacji. Ich celem jest 

zarabianie pieniędzy dla swoich udziałowców. Dopiero wtedy, gdy społeczeństwo przekonało 

firmy, że jako korporacyjni obywatele również muszą dbać o środowisko i o wpływ ich działań 

na szerzej pojętą społeczność, zaczęły one zwracać na te sprawy uwagę.”

Scherr pyta: Chociaż dobrze jest, gdy pięć do dziesięciu postępowych firm prowadzi dialog 

z interesariuszami, to jak to zrobić, żeby ich postępowe poglądy stały się normą dla całej 

branży? Jedynym sposobem jest zastosowanie odpowiedniego prawa, które zapewni równe 

reguły gry.” Zaznacza, że najbardziej owocne rozmowy prowadzone przez NRDC odbywa-

ły się w kontekście sprawy sądowej, przesłuchania w kongresie lub negocjacji regulacyjnych, 

tzn. sytuacji, które wymuszają działanie.
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W związku z powyższym Scherr stwierdza, że przydatne może być wypracowanie modelu 

zaangażowania interesariuszy wyczulonego pod względem kulturowym: „W rozwiniętych 

demokracjach istnieje wiele mechanizmów dialogu i dyskusji w ramach obowiązującego prawa. 

W krajach rozwijających się tego nie ma. Tworzenie więc dynamiki tam, gdzie urzędnicy i rządy 

odnajdują wartość w angażowaniu się w relacje ze swoimi interesariuszami jest fantastyczną 

rzeczą.” Z drugiej strony, dodaje, „ważne jest, aby zasady przejrzystości, obiektywizmu i uczest-

nictwa, które są oczywiste w rozwiniętych regionach świata, zostały wypowiedziane i zastosowa-

ne, ale ze świadomością, że muszą one również być ugruntowane w strukturze, w której dialog 

powoduje zobowiązania, które z kolei powodują realne działania.”

Perspektywa afrykańska

Paul Kapelus uważa, że interakcje społeczne w świecie OECD różnią się od interakcji spo-

łecznych w Afryce. W OECD biurokracja związana z konsultacjami interesariuszy często 

tłumi otwartość, innowacyjność i kreatywność w procesie zaangażowania. W społeczeństwie 

afrykańskim natomiast „jest więcej chęci do prowadzenia otwartych rozmów, opowiadania 

historii, dzielenia się doświadczeniem. To wynika z kultury.’’

Zaznacza jednak również, że w Afryce istnieją różnice kulturowe, które wpływają na zaan-

gażowanie interesariuszy. „Zrozumienie społeczności i to, pod jakim względem analizuje się 

społeczność z perspektywy kulturowej – czy są to różnice dotyczące przywództwa, płci, czy 

pokoleniowe, to jak rozkłada się społeczność na czynniki pierwsze, aby uzyskać wartościowe 

zaangażowanie dla firmy – wszystko to jest zmienne.” W Zambii na przykład najlepiej jest 

angażować się w relacje z pojedynczymi osobami lub małymi grupami, gdy planuje się budo-

wę nowej kopalni. W Ghanie lepiej angażować się w rozmowy z większymi grupami.

Kapelus mówi, że przed rozpoczęciem procesu zaangażowania interesariuszy firmy nie prze-

prowadzają wystarczającej analizy. Zauważa, że „procesy te generowane są przeważnie przez 

firmy, które dążą do zaangażowania interesariuszy, bo działają w sposób reaktywny, odpo-

wiadają na jakieś zagadnienie czy kryzys. Chcą zaangażować interesariuszy, aby można było 

rozwiązać dany problem i iść dalej. Należałoby jednak zrobić znacznie więcej. Jaka ma być 

strategia? Jaki proces? Jak najlepiej to zrobić? Wielu zagranicznych konsultantów przyjeżdża 

do Afryki i nie rozumie tutejszych społeczności. Proponują metodologie zaangażowania inte-

resariuszy i procesy, które nie dają się zastosować, a często powodują więcej problemów, niż 

dostarczają rozwiązań. Na przykład firmy często chcą traktować społeczności jako jednolite 

grupy, tymczasem mogą napotkać na kwestie polityki i konflikty w społeczności, których nie 

da się rozwiązać. Dla firm zaangażowanie okazuje się trudne z powodu wewnętrznych sporów 

między interesariuszami.”
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W tej części analizujemy udział związków zawodowych w wielopodmiotowych procesach an-

gażowania. Nilton Freitas, dawny organizator związku zawodowego, obecnie współpracownik 

brazylijskiego Ministério do Trabalho e Emprego, mówi: „U korzeni naszego zaangażowania 

jako grupy interesariuszy leży globalizacja. Ciężko pracowaliśmy, aby wykazać związek mię-

dzy codziennym, lokalnym harmonogramem działań, a globalnym harmonogramem działań, 

aby wskazać możliwości wynikające z globalizacji i udowodnić, że jesteśmy silniejsi jako part-

nerzy innych interesariuszy.’’ Przedstawiciele związków zawodowych, z którymi rozmawiali-

śmy, potwierdzają pogląd Freitasa, odnosząc się do możliwości pojawiających się w obszarze 

społecznym i środowiskowym, które wykraczają poza tradycyjne prawa pracowników.

Nie można tworzyć rozróżnienia między związkami zawodowymi jako organizacjami przed-

stawicielskimi w miejscu pracy oraz jako interesariuszami zaangażowanymi w międzynaro-

dowe partnerstwa. Idea zbiorowych negocjacji stanowi jądro koncepcji związków zawodo-

wych jako interesariuszy. Jest to podstawowy mechanizm, poprzez który związki zawodowe 

angażują się w relacje z firmami i na odwrót. Negocjacje zbiorowe to proces, w którym 

kierownictwo i związki zawodowe negocjują warunki zatrudnienia i dochodzą do wiążących 

porozumień. Kiedy związki zawodowe i firmy wchodzą w innego rodzaju konsultacje, zaanga-

żowanie czy partnerstwo, z reguły jest ono ukierunkowane na poprawę lub uzyskanie układu 

zbiorowego. Inne rodzaje konsultacji ciągle się rozwijają, a nasze rozmowy z przedstawiciela-

mi pracowników wskazują, że związki zawodowe z ostrożnością podchodzą do wielopodmio-

towych procesów zaangażowania. Jednakże niektóre fakty dowodzą, że część z nich stosuje 

zaangażowanie interesariuszy w sposób strategiczny, aby wzmocnić wsparcie dla pracowników 

i organizacji przedstawicielskich.

W miarę podejmowania nowych kwestii z zastosowaniem procesu wielopodmiotowego, 

związki zawodowe napotykają na określone wyzwania, takie jak budowa potencjalnych możli-

wości i rozmieszczenie zasobów – aby ograniczyć się tylko do dwóch.

Zaobserwowaliśmy trzy tendencje, charakteryzujące udział w zaangażowaniu interesariu-

szy ze strony krajowych i międzynarodowych organów związków zawodowych, przy czym 

zaznaczyć trzeba, że podejścia związków zawodowych różnią się w zależności od poziomu 

dochodów danego kraju:

„Nasz plan obejmuje poprawę warunków 

poprzez zmianę polityki i priorytetów. Aby 

tego dokonać, potrzebujemy partnerów 

do realizacji zintegrowanego podejścia. 

Uczestnictwo to najlepszy sposób,

dzięki któremu będziemy słyszalni.”

Omara Amuko,

Krajowa Unia Pracowników

Plantacji i Gospodarstw Rolnych (IUF), Uganda

POWODY I SPOSOBY ZAANGAŻOWANIA

4. Międzynarodowe związki zawodowe

Co znajduje się w tej części?
•  Analiza tendencji w zakresie zaangażowania związków zawodowych
•  Omówienie dwóch sposobów zaangażowania, które mogą być źródłem wartości dla związków 

zawodowych i osób przez nie reprezentowanych
•  Studia przypadków z całego świata
•  Niektóre czynniki sukcesu skutecznego zaangażowania
•  Niektóre wyzwania związane z maksymalizacją tworzenia wartości
•  Przykłady podejść regionalnych do zaangażowania
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Tendencja 1: Przejście od reagowania do identyfikowania możliwości

Tendencja 2:  Powiązanie możliwości zaangażowania inicjowanych przez związki z pro-

cesami podejmowanymi przez podmioty zewnętrzne

Tendencja 3:  Wpływ technologii informacyjnej i rosnący wpływ pracowników lokalnych

Z KIM ROZMAWIALIŚMY?

Przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami reprezentującymi najczęściej organy 

związków zawodowych, uczestniczące w procesie zaangażowania interesariuszy na szczeblu 

międzynarodowym (ich pełna lista znajduje się na stronie 87). W związku z charakterem tego 

szczebla dyskusji, ich spojrzenie jest szersze, jeśli chodzi o zakres i reagowanie, niż spojrzenie 

związków zajmujących się tylko sprawami lokalnymi, krajowymi czy sektorowymi. Poziom 

i forma zaangażowania interesariuszy ze strony związków zawodowych zależą od kilku zmien-

nych – w tym omawianych spraw, inicjatora procesu i historii organizacji uczestniczących 

w procesie; przy czym strategia właściwa dla związków zawodowych na szczeblu międzynaro-

dowym może nie być odpowiednia dla negocjacji w miejscu pracy.

Należy jednak zaznaczyć również, że harmonogramy działań organów związków zawodo-

wych zaangażowanych w aktywność międzynarodową pozostają pod wpływem ich oddziałów 

lokalnych i krajowych, tym bardziej, że internet umożliwia wnoszenie bezpośredniego wkładu 

przez szerzej pojęte kręgi wsparcia.

Na szczeblu międzynarodowym grupy pracownicze angażują się również w prace z organa-

mi reprezentującymi biznes, takimi jak Komitet Doradczy ds. Biznesu i Przemysłu (BIAC, 

Business and Industry Advisory Committee) przy OECD i Międzynarodowa Organizacja 

Pracodawców (IOE, International Organisation of Employers) bądź też z organami między-

narodowymi, takimi jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP, International Labour 

Organisation), OECD i Komisja ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju (CSD). Nasi rozmówcy 

byli albo upoważnieni przez swoje organizacje do uczestniczenia w procesie zaangażowania 

interesariuszy, albo wnosili w tym obszarze swoje doświadczenia z poprzednich stanowisk.

ZAANGAŻOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH – TENDENCJE W ZAKRESIE MOTYWACJI I METOD

Nasze rozmowy z przedstawicielami międzynarodowych związków zawodowych wskazują, 

że związki w krajach o wysokich dochodach posuwają się naprzód w procesie zaangażowania in-

teresariuszy szybciej, niż związki w krajach o niższych dochodach. Nie jest to zaskakujące, biorąc 

pod uwagę fakt, że związki zawodowe w krajach o wysokich dochodach od dawna stosują prak-

tyki z zakresu stosunków pracowniczych w celu walki o zasadnicze sprawy, takie jak zdrowie 

pracowników i bezpieczeństwo pracy. Nie dotyczy to krajów o niższych dochodach, w których 

związki zawodowe często muszą koncentrować się na podstawowych prawach pracowników. 

Jak zaznacza Lucien Royer z Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych 

(ICFTU, International Confederation of Free Trade Unions), wyzwanie dla związków zawodo-

wych w krajach o wysokich dochodach polega na zagwarantowaniu, że stosowane od dawna 

praktyki nie staną się barierą dla doskonalenia praw pracowników na szerzej pojętej arenie 

społecznej i środowiskowej. Sugeruje on, że związki zawodowe z krajów o niższych dochodach, 

których nie ograniczają podejścia historyczne, być może dałyby radę stworzyć struktury, które 

zajmowałyby się sprawami pracowniczymi w tym szerszym zakresie.
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Trzy zidentyfikowane powyżej tendencje omawiamy w tym właśnie szerszym kontekście.

Tendencja 1: Przejście od reagowania do identyfikowania możliwości

Najwcześniejsze dane wskazują na to, że podejście niektórych związków zawodowych, zwłasz-

cza tych w krajach o wysokich dochodach, stanowi odzwierciedlenie ewolucji zaangażowania 

interesariuszy ze strony korporacji – od podejścia reakcyjnego (unikanie ryzyka) poprzez 

aktywne (uczenie się) aż po progresywne (strategiczne). Neva Makgetla z Kongresu Południo-

woafrykańskich Związków Zawodowych (COSATU, Congress of South African Trade Unions) 

mówi o ciągłości podejść. Z jednej strony „zaangażowanie transakcyjne” oznacza tradycyjne 

negocjacje, których celem jest jak największa „wygrana” na rzecz członków związku. Z dru-

giej strony jest też czynna forma zaangażowania, która występuje wtedy, gdy strony posta-

nawiają, że podejście oparte na współpracy może dać obopólnie korzystne, zrównoważone 

wyniki. Chcemy jeszcze raz odróżnić tradycyjne negocjacje między pracownikami a praco-

dawcami od modelu wielopodmiotowego, który oznacza zaangażowanie innych organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, a także rządy lokalne i krajowe oraz agencje międzynarodowe. 

Oba te modele są uzasadnione i oba są stosowane.

Dokonując tego rozróżnienia zaobserwowaliśmy, że niektóre związki zawodowe dostrzegają, 

że mogą partycypować w zdobytych korzyściach uczestnicząc w złożonych procesach podej-

mowania decyzji. Doceniając tę złożoność, Omara Amuko z Krajowej Unii Pracowników 

Plantacji i Gospodarstw Rolnych (IUF) z Ugandy stwierdza: „Nasz plan obejmuje poprawę 

warunków poprzez zmianę polityki i priorytetów. Aby tego dokonać, potrzebujemy partne-

rów do realizacji zintegrowanego podejścia. Uczestnictwo to najlepszy sposób, dzięki któremu 

będziemy słyszalni.”

W rzeczywistości zaangażowanie wielopodmiotowe można postrzegać jako naturalne następ-

stwo mandatu związków zawodowych do reprezentowania interesów pracowników, chociaż 

zakres podejmowanych zagadnień się poszerzył. Cecilia Brighi z Confederazione Italiana 

Sindacati Lavoratori (CISL) stwierdza, że w latach 80. konsultacje nie przynosiły efektów, 

ponieważ skupiały się na rozbieżnych celach. Jak twierdzi, „teraz pracujemy dla przyszło-

ści. Rozmawiamy z przedstawicielami branży o opracowaniu wspólnych strategii i celach 

dotyczących miejsc pracy. Razem rozmawiamy o środowisku i handlu. Rola naszego związku 

zawodowego polega na ochronie naszych członków jako pracowników a także obywateli.” 

Więcej informacji na temat przyjętych perspektyw znajduje się w ramce 4.1.
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Jednakże w miarę, jak związki zawodowe wchodzą w obszar spraw społecznych i środowiska, 

który wykracza poza ich tradycyjne ramy działania, zdają sobie sprawę, że nie zawsze mają 

odpowiednią wiedzę specjalistyczną czy zasoby, aby zajmować się tymi coraz bardziej złożo-

nymi i zróżnicowanymi kwestiami. Razem z firmami i organizacjami społeczeństwa obywa-

telskiego dostrzegają więc praktyczną konieczność angażowania się w relacje z innymi, aby 

poszukiwać rozwiązań dla problemów o charakterze przekrojowym. Jak zobaczymy w dalszej 

części, związki zawodowe dostrzegają również, że zaangażowanie może stanowić także potęż-

ną okazję do kształtowania polityki, często poza ich tradycyjną strefą wpływu.

Ramka 4.1: Narzędzia zmian

Międzynarodowa Konfederacja Wolnych 
Związków Zawodowych (ICFTU), we współ-
pracy z Programem Środowiskowym ONZ 
(UNEP) i Międzynarodową Organizacja Pracy 
opracowała dokument z wytycznymi, mający 
uświadomić pracownikom, że poprawa zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników nie jest celem 
samym w sobie, a raczej okazją do poprawy 
ogólnie pojętego środowiska, np. dzięki związ-
kowi między emisją gazów w miejscu pracy, 
a jakością powietrza w społeczności pracowni-
ków. Ponieważ związki zawodowe w sposób

naturalny łączą reprezentowanych przez siebie 
pracowników i społeczności pracownicze, 
UNEP uważa, że mają one ogromny potencjał, 
jeśli chodzi o doskonalenie edukacji społe-
czeństwa i oddziaływanie na zmiany.

Więcej informacji znaleźć można w publikacji 
“The Role of Labour Unions in the Process To-
wards Sustainable Consumption and Produc-
tion” (Ecologic, 2004, dla Division of Technolo-
gy, Industry and Economics UNEP) na stronie 
www.uneptie.org/outreach/business/labour.ht

Tendencja 2:  Powiązanie możliwości zaangażowania inicjowanych przez związki  

z procesami podejmowanymi przez podmioty zewnętrzne

W naszych badaniach zaobserwowaliśmy, że podobnie jak we wszystkich grupach interesa-

riuszy, poziom i forma zaangażowania ze strony związków zawodowych kształtowane są przez 

kilka zmiennych, takich jak:

•  Omawiane zagadnienia;

•  Inicjator procesu;

•  Historia uczestnictwa organizacji w zaangażowaniu interesariuszy;

•  Skład podmiotów uczestniczących.

Dwie pierwsze zmienne często są ze sobą powiązane: rządy mogą inicjować debatę na temat 

tylko kwestii politycznych, związki zawodowe – o sprawach pracowniczych, grupy obywatel-

skie – o szerzej pojętych sprawach społeczności. Sposób prowadzenia danego procesu zaanga-

żowania może zmieniać się, w miarę jak uczestnicy czują się bardziej komfortowo i są mniej 

podejrzliwi wobec innych uczestników oraz samego procesu.

Nasze badania dowodzą również, że na szczeblu międzynarodowym zaangażowanie związ-

ków zawodowych w bardziej ogólne kwestie społeczne, środowiskowe i ekonomiczne można 

zaliczyć do dwóch kategorii:
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Nieformalne, doraźne procesy zaangażowania, które wyrastają na gruncie jakiegoś wydarze-

nia czy zagadnienia, wpływającego na jakość życia pracowników i środowisko.

Formalne, ustrukturyzowane procesy zaangażowania inicjowane przez organizacje ze-

wnętrzne, takie jak agendy ONZ czy Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). Światowe 

umowy ramowe to jeszcze jeden rodzaj regulacji dotyczących praw człowieka i korupcji, zwią-

zanych z inicjatywą Global Compact ONZ. Powstają one na gruncie formalnych procesów 

zaangażowania związków i firm, które oprócz praw pracowniczych, dotyczyć mogą również 

przepisów środowiskowych.

Na szczeblu międzynarodowym większość przypadków zaangażowania związków zawo-

dowych w procesy wielopodmiotowe ma charakter nieformalny, są to inicjatywy doraźne, 

wynikające w sposób naturalny z jakiegoś wydarzenia czy problemu. Zaangażowanie doraźne 

zależy często od przedstawiciela związku zawodowego, który je inicjuje lub reaguje na inicja-

tywę. Chociaż takie procesy napędzane przez jednostki mogą się swobodnie rozwijać, bo nie 

są hamowane przez tradycyjne struktury instytucjonalne, to również mogą one ulec „wyko-

lejeniu”, jeżeli jednostka wyposażona przez związek zawodowy w wiedzę na temat zaangażo-

wania interesariuszy, zacznie pełnić inną rolę. Sue Pennicuik z Australijskiej Rady Związków 

Zawodowych (ACTU, Australian Council of Trade Unions) mówi, że procesy nieformalne 

mogą być trudne, ponieważ związki mogą postrzegać same siebie jako podmioty wykorzy-

stywane przez organizatorów do gry pozorów, aby stworzyć wrażenie zaangażowania. Takie 

przypadki nie skutkują najczęściej konkretnymi działaniami.

Sformalizowane wielopodmiotowe procesy zaangażowania często realizowane są przez orga-

nizacje spoza związków zawodowych. Ogólnie można je scharakteryzować jako inicjatywy, 

których celem jest promowanie szeroko zakrojonego planu wsparcia kwestii związanych 

ze zrównoważonym rozwojem. Mogą one być wszczynane na szczeblu krajowym lub mię-

dzynarodowym. Wiele procesów obejmuje organizacje reprezentujące szeroki zakres grup 

interesariuszy, takich jak kobiety, dzieci, firmy i branże, a także pracownicy. W ramce 4.2 

przedstawiamy niektóre przykłady procesów zaangażowania na szczeblu międzynarodowym 

i krajowym.
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Ramka 4.2: Zaangażowanie na szczeblu międzynarodowym i krajowym

Komisja ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju to 
przykład wielopodmiotowego zaangażowania 
sformalizowanego na szczeblu międzynarodo-
wym. Chociaż związki zawodowe tradycyjnie 
angażują się w uczestnictwo w instytucjach 
międzynarodowych takich jak MOP i OECD 
za pośrednictwem organów takich jak Między-
narodowa Konfederacja Wolnych Związków 
Zawodowych czy Komitet Doradczy Związków 
Zawodowych, to Komisja ds. Zrównoważonego 
Rozwoju (CSD) jest dla nich czymś nowym, 
powstała po Szczycie Ziemi w 1992 r. i umożli-
wia wielopodmiotowy dialog z najważniejszymi 
grupami interesariuszy (w tym związkami 
zawodowymi i pracownikami, rolnikami i ko-
bietami, a także dziećmi i młodzieżą, ludnością 
rdzenną, NGO, władzami lokalnymi oraz firma-
mi i przedstawicielami branż). W ramach tych 
procesów grupy powołują delegację członków, 
którzy mają prowadzić dialog na określone 
tematy z innymi grupami na forum otwartym. 
Omawiane tematy określone są w Agendzie 21 
i Planie Wdrożenia z Johannesburga. Chociaż 
wkład społeczeństwa obywatelskiego w te

dokumenty uznawany jest za bezprecedenso-
wy (jak na proces ONZ), ONZ zaznacza, że nie 
był on równy wkładowi rządów krajowych. 
Mimo, że interesariusze w ramach dialogu 
w CSD mogą przedstawiać swoje opinie, to 
ich zdolność do wpływania na zmiany zależy 
od woli rządów krajowych do podejmowania 
określonych zagadnień i odzwierciedlania ich 
w oświadczeniach krajowych.

Krajowa Rada Rozwoju Gospodarczego i Pracy 
(NEDLC, National Economic Development and 
Labour Council) z RPA to przykład wielopod-
miotowego zaangażowania, sformalizowanego 
na szczeblu krajowym. Podobnie jak wiele 
innych inicjatyw krajowych o tym charakte-
rze, NEDLS została ustawowo upoważniona 
do zrzeszania kluczowych agencji rządowych 
i innych ważnych interesariuszy. Od 1995 r. NE-
DLC pracowała nad tym, aby proces konsulta-
cyjny między rządem, firmami, pracownikami 
i, w niektórych przypadkach, organizacjami 
pozarządowymi, był pomocny przy podejmo-
waniu decyzji politycznych.

Niektórzy przedstawiciele organizacji pracowniczych, z którymi rozmawialiśmy, zauważali, 

że metody sformalizowane nie są wolne od wad. Są dość uciążliwe i powolne. Opinie o ich 

wartości były różne. Peter Hurst, były współpracownik Międzynarodowego Związku Stowa-

rzyszeń Pracowniczych Przemysłów Spożywczego, Rolnego, Hotelarskiego, Restauracyjnego, 

Cateringu, Tytoniowego i Pokrewnych (IUF, International Union of Food, Agricultural, 

Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers Organisation) wyraził sceptyczny 

stosunek do szerszych forów interesariuszy, na których głosy związków zawodowych mogą 

zostać przeoczone. Inni zaznaczali, że ustrukturyzowany proces może pomóc w łagodzeniu 

nierówności między interesariuszami, dzięki określonemu stopniowi zapewnienia (ale nie 

gwarancji) słyszalności i uwzględnienia wszystkich głosów i punktów widzenia.

Być może bardziej znaczące jest to, że respondenci mówili, iż procesy formalne mogą sta-

nowić inkubator, w którym pielęgnowana jest wielopodmiotowa współpraca. Na przykład 

Jesper Lund-Larsen z Ogólnoduńskiego Związku Pracowników (SiD) stwierdza, że CSD to 

forum służące połączeniu w sieć zróżnicowanych reprezentowanych grup. Różne związki 

zawodowe i grupy społeczeństwa obywatelskiego spotykają się ponownie w ramach mniej 

formalnego dialogu, aby omówić wspólne dla nich zagadnienia.
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Tendencja 3: Wpływ technologii informacyjnej i rosnący wpływ pracowników lokalnych

Według Luciena Royera z Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, 

technologia informacyjna stanowi platformę rozbudowanego zaangażowania wewnętrznego 

wśród członków związków zawodowych. Jak twierdzi Royer, w nieodległej przeszłości organy 

międzynarodowe komunikowały się z organami krajowymi, które z kolei komunikowały się 

z ich organami regionalnymi. Obecnie Internet umożliwia bardziej bezpośrednią komunikację 

z organami podrzędnymi, co sprzyja większej świadomości na temat różnych spraw. Konfede-

racja w coraz większej mierze wykorzystuje fora elektroniczne, aby uczestniczyć w wewnętrz-

nych procesach decyzyjnych. Obecnie prowadzi ponad 30 forów online, w których na różne 

sposoby uczestniczy ponad 20 000 członków – w porównaniu do 150 członków zaledwie 

kilka lat temu, gdy fora były dopiero zakładane. Nowe metody komunikacyjne powodują po-

wstanie nowych sposobów pracy w ramach związków zawodowych. Według Royera wyzwanie 

polega na zagwarantowaniu, aby tradycyjne procesy decyzyjne, bazujące głównie na bardziej 

ograniczonym i ustrukturyzowanym wkładzie, ewoluowały równolegle z nowymi formami 

wnoszenia wkładu ze strony interesariuszy wewnętrznych.

W JAKI SPOSÓb ZAANGAŻOWANIE PRZYCZYNIA SIĘ 

DO bUDOWANIA WARTOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH?

Trudno jest w sposób ogólny określić wartość wielopodmiotowego zaangażowania dla związ-

ków zawodowych, przede wszystkim dlatego, że proces ten w wielu przypadkach znajduje się 

jeszcze na etapie kształtowania. Co więcej, w niektórych związkach zawodowych wciąż panuje 

spora obawa, że ich historyczna rola dotycząca reprezentacji pracowników w negocjacjach 

na temat warunków pracy (np. zdrowia i bezpieczeństwa) może zostać umniejszona na rzecz 

bardziej wieloznacznych ról, które wiążą się z konsultacjami wielopodmiotowymi, czy dia-

logiem na temat złożonych spraw społecznych i środowiskowych. Jednakże niektóre fakty 

dowodzą, że część sekretariatów międzynarodowych związków zawodowych wykorzystuje 

zaangażowanie interesariuszy jako strategiczne narzędzie poszerzenia swoich działań na rzecz 

wsparcia dla pracowników i organizacji członkowskich. Zaangażowanie interesariuszy może 

być źródłem wartości dla związków, jeżeli ułatwia zbiorowe negocjacje między pracodawcą, 

a związkami zawodowymi, które odbywają się w atmosferze szacunku.

Na szczeblu międzynarodowym zaangażowanie wielopodmiotowe dostarcza wartości poprzez 

możliwości budowy potencjału (np. nabywanie wiedzy i zawieranie koalicji) oraz poprzez 

możliwości strategiczne, przede wszystkim w sferze zwiększania wpływu w obszarach wykra-

czających poza tradycyjny zakres działalności (np. jakość powietrza, prawa kobiet). Wyzwanie 

to zostało podjęte przez nową fundację SustainLabour Foundation, utworzoną na bazie związ-

ków zawodowych w Madrycie w Hiszpanii w październiku 2004 r.
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Możliwości budowania potencjału

Przedstawiciele międzynarodowych związków zawodowych, z którymi rozmawialiśmy, po-

wiedzieli nam, że zaangażowanie wielopodmiotowe daje im możliwości budowania potencjału 

poprzez:

•  Zdobywanie wiedzy: Nietradycyjne sojusze mogą poszerzyć wiedzę związku zawodowe-

go w kwestiach wykraczających poza tradycyjne ramy jego działania. Nowe perspektywy 

mogą przyczynić się do jego rozwoju w zakresie sposobu identyfikacji i podejmowania 

zagadnień, zarówno w aspekcie wewnętrznym jak i zewnętrznym. Reinhard Klopfleisch 

z Europejskiej Federacji Związków Służb Publicznych (EPSU) mówi, że zaangażowanie 

interesariuszy modernizuje związek zawodowy i uwrażliwia go na kwestie środowiskowe. 

Lucien Royer zwraca uwagę na „ekologizację umów zbiorowych” w uprzemysłowionych 

krajach, gdzie nowe umowy mogą zawierać przepisy środowiskowe, a w niektórych przy-

padkach również obowiązek po stronie związku zgłaszania naruszeń tych przepisów przez 

pracowników. Jak ujęła to Josephilda Nhlapo-Hlope, była przedstawicielka Kongresu 

Południowoafrykańskich Związków Zawodowych (COSATU): „Poszerzamy działalność 

poza zakres praw pracowników w miejscu pracy. Podnosimy świadomość ludzi na temat 

działań środowiskowych. Jest to trudne, więc zaczynamy od tego, do czego ludzie mogą się 

odnieść, a następnie pokazujemy im związek z szerzej pojętymi kwestiami z zakresu zrów-

noważonego rozwoju.”

•  budowanie koalicji: Praca z partnerami społecznymi może ułatwić zrozumienie pro-

blemów w wielu wymiarach. Nasze badania wskazują, że może się to przyczynić do osią-

gnięcia trwałych rozwiązań w odpowiednim czasie i w sposób korzystny pod względem 

politycznym. Zaangażowanie wielopodmiotowe może ułatwić identyfikację potencjalnych 

partnerów i sojuszy, dzięki którym związki zawodowe mogą nie tylko walczyć o tradycyjne 

sprawy reprezentowanych przez nie środowisk, ale również nowe pojawiające się sprawy, 

takie jak dostęp do terapii zarażonych HIV/AIDS. Estefania Blount-Martin z Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud-Comisiones Obreras, niezależnej fundacji non-profit 

utworzonej przez Hiszpańską Konfederację Związków Zawodowych, zaznacza, że kultu-

ra związków zawodowych może ulec rozszerzeniu: „Bardziej długoterminowo myślimy 

o skutkach pośrednich, takich jak dzisiejsze zatrudnienie (w sektorze paliw kopalnych)  

wobec zrównoważonej energetyki w przyszłości. Ten sposób myślenia pozwala nam  

w spójny sposób patrzeć na sprawy ze sobą kolidujące.
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Możliwości strategiczne

Przedstawiciele związków zawodowych, z którymi rozmawialiśmy, zaznaczali, że zaangażo-

wanie wielopodmiotowe może zwiększyć możliwości strategiczne poprzez rozszerzenie sfery 

wpływów związków zawodowych w jej tradycyjnych granicach, a także w kwestiach wycho-

dzących poza zwykły zakres działania.

•  Wpływanie na rozwiązania w tradycyjnych granicach działalności: Wiele federacji 

i kongresów związków zawodowych reprezentuje pracowników z sektorów konkurencyj-

nych (np. energia odnawialna i paliwa kopalne). Zaangażowanie wielopodmiotowe może 

rozładować konflikt dzięki gwarancji legitymizacji wszystkich głosów. Proces ten może 

pomóc w identyfikacji wartości, co pomoże generować zintegrowane rozwiązania wykra-

czające poza tradycyjne perspektywy gwarancji miejsc pracy.

•  Wpływanie na rozwiązania poza tradycyjnymi granicami działalności: Tradycyjnie 

wpływy związków zawodowych były legitymizowane w ramach historycznie ustanowio-

nych struktur i mandatów. W zglobalizowanym świecie gwałtownie powstających wyzwań 

wielopodmiotowe zaangażowanie może dać związkom zawodowym możliwość pracy poza 

tradycyjnym zakresem konsultacji i procesów decyzyjnych. Omara Amuko z Krajowej 

Unii Pracowników Plantacji i Gospodarstw Rolnych (IUF) z Ugandy mówi, że „Zaanga-

żowanie wzbogaca nasze zdolności do zajmowania się zagadnieniami wykraczającymi poza 

tradycyjny zakres działań związków zawodowych. Gdy przechodzimy od działań socjal-

nych do spraw ekonomicznych i środowiskowych, to zyskujemy możliwość osiągnięcia 

korzyści dla naszych członków.” W ramce 4.3 przedstawiamy udane partnerstwo między 

organizacjami pracowniczymi, a środowiskowymi we Włoszech.

Oprócz tego związki zawodowe mogą mieć większe możliwości powiązania praw pracowni-

ków z ogólnym dobrobytem społeczności lokalnych. Dla przykładu, chociaż liczne związki 

zawodowe utrzymują stosunki z organizacjami pozarządowymi w wielu sprawach, procesy 

zaangażowania interesariuszy zachęciły je do czynniejszego i efektywniejszego uczestnictwa. 

Międzynarodowa Federacja Budownictwa i Pracowników Przemysłu Drzewnego (IFBWW) 

w Indiach wsparła na przykład organizacje pozarządowe, które walczą o prawa kobiet. 

W ostatnim czasie włączyła prawa kobiet do swojego zakresu działań, powołując podkomitet 

upoważniony do opracowywania rozwiązań dotyczących zagadnień kobiet we współpracy 

z innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

C Z Ę Ś Ć  4 
MIĘDZYNARODOWE ZWIĄZKI ZAWODOWE: POWODY I SPOSOBY ZAANGAŻOWANIA



61PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

Ramka 4.3: Tworzenie możliwości poszerzenia wpływu

W trakcie przygotowań do spotkania Grupy 
ds. Środowiska państw G8 w Trieście we Wło-
szech w 2001 r., Confederazione Italiana 
Sindacati Lavoratori (CISL), w połączeniu 
z Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
(CGIL) oraz Unione Italiana del Lavoro (IUL), 
które reprezentują w sumie ponad 12 milionów 
pracowników, zainicjowały konsultacje z naj-
większymi włoskimi organizacjami środowi-
skowymi. Celem spotkania było opracowanie 
wspólnej strategii, która miała być przedstawio-
na włoskiemu ministerstwu środowiska. Wspól-
na strategia miała dotyczyć kwestii uznanych 
przez grupy konsultacyjne za ważne i warte 
omówienia na zbliżającym się spotkaniu. 
Ceclila Brighi z CISL mówi, że odpowiedź na tą 
inicjatywę była satysfakcjonująca: w trwającej 

pół dnia sesji, w której uczestniczyli ministrowie 
środowiska państw G8 i przedstawiciele grup 
konsultacyjnych, przewodniczył włoski rząd, 
a omawiano na niej sprawy zidentyfikowane 
za ogólnym porozumieniem. Wydzielono cztery 
główne obszary. Obejmowały one 1) jasne, 
zdecydowane działania w celu złagodzenia 
zmian klimatu, 2) zasady rządów demokra-
tycznych w warunkach globalizacji, 3) warunki 
środowiskowe i społeczne dotyczące zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich i agencji 
kredytów eksportowych oraz 4) odejście 
od produkcji energii nuklearnej. Najważniejsze 
punkty szczytu włączono do ostatecznej de-
klaracji ministerialnej – Komunikatu Ministrów 
Środowiska Państw G8.

JAKIE SĄ CZYNNIKI SUKCESU SKUTECZNEGO ZAANGAŻOWANIA? 

Zapytaliśmy przedstawicieli związków zawodowych, w jakim kierunku zmierzają według 

nich metody zaangażowania ich organizacji i należących do nich członków. Powiedzieli oni, 

że zaangażowanie interesariuszy będzie wciąż pomocne, jeśli chodzi o spełnianie ich potrzeb, 

równolegle z tradycyjnym procesem negocjacji. Na szczeblu międzynarodowym związki 

zawodowe stosują przeważnie podejście reakcyjne (unikanie ryzyka) bądź aktywne (uczenie 

się) do zaangażowania i podążają w stronę podejścia progresywnego (strategicznego). Poniżej 

podsumowujemy ich spojrzenie na niektóre czynniki, które mogą w największym stopniu 

ułatwić nieprzerwane dążenie do tworzenia większej wartości dla związków zawodowych i ich 

członków, przedstawiamy niektóre wyzwania.

• Stosuj zaangażowanie interesariuszy w sposób strategiczny

Biorąc pod uwagę często ograniczone zasoby dostępne na potrzeby angażowania, związki 

zawodowe mogą zyskać większą wartość poprzez skupienie się na określonej grupie kwestii 

o największym oddziaływaniu. Podejście do zaangażowania oparte bardziej na zasadach stra-

tegicznych niż taktycznych może zwiększyć wpływ związku zawodowego na tryb zaanga-

żowania, co zwiększy potencjał przejścia od konsultacji do dialogu, a następnie do działania 

w ramach partnerstwa.

• Usprawnij operacjonalizację zaangażowania interesariuszy

Związki zawodowe muszą być w stanie szybko reagować na skutki gwałtownie zmieniają-

cego się klimatu w biznesie. Na przykład fuzje często powodują redukcję zatrudnienia, co 

uszczupla członkostwo w związku zawodowym i może osłabić jego pozycję negocjacyjną. 

Oprócz tego w korporacjach wielonarodowych często stosowana jest ogólnofirmowa poli-

tyka realizowana we wszystkich oddziałach, co utrudnia krajowym związkom zawodowym 
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lobbowanie za zmianami na rzecz ich członków. Związki zawodowe najefektywniej reagowa-

łyby na gwałtowne zmiany, gdyby mogły wdrożyć politykę zaangażowania w taki sposób, 

aby umożliwiła im ona podejmowanie stosownych tematów w odpowiednim, szybkim czasie. 

W ramce 4.4 przedstawiamy podejście Statoil, norweskiej firmy naftowo-gazowej.

Ramka 4.4: Globalne umowy ramowe i działania lokalne w Statoil

Podejście firmy Statoil do stosunków pracowni-
czych zakorzenione jest w tradycji norweskiej, 
w której kładzie się nacisk nie na konfrontację, 
a na dialog i współpracę między pracodawca-
mi a pracownikami. Statoil dąży do wypraco-
wania kultury zaufania między kierownictwem, 
a pracownikami i ich organizacjami, w oparciu 
o otwarte kanały komunikacji.

Pomiędzy 21 krajami, w których Statoil prowa-
dzi obecnie działalność, istnieją spore różnice 
pod względem rozwoju społeczno-ekonomicz-
nego i stopnia swobody politycznej. Różny jest 
również stopień, w jakim respektowane są pra-
wa pracownicze, w związku z czym wyzwania 
dotyczące utrzymania przez firmę standardów 
pracy i wypracowania dobrych stosunków 
różnią się pomiędzy krajami.

W 1998 r. Statoil zawarł umowę z Międzyna-
rodową Federacją Związków Zawodowych 
Pracowników Przemysłu Chemicznego, 
Energetyki, Górnictwa i Fabryk (ICEM) – orga-
nizacją branżową reprezentującą 20 milionów 
pracowników w 110 krajach. Celem umowy 
było „stworzenie otwartej drogi komunikacji 
między ICEM a kierownictwem Statoil w kwestii

relacji branżowych, w celu ciągłego doskonale-
nia i rozwoju dobrych praktyk pracy w działa-
niach firmy Statoil na całym świecie.” Była to 
pierwsza tego rodzaju umowa między federa-
cją związków pracowniczych, taką jak ICEM, 
a pojedynczą firmą. Porozumienie odnowiono 
w marcu 2001 r. i dostosowano je do zasad 
Global Compact ONZ.

Statoil stoi na stanowisku, że bardzo ważne 
jest to, aby zarządzano relacjami pracowniczy-
mi zgodnie z warunkami lokalnymi. Względy 
zasadności i wydajności wymagają, aby spra-
wy pracownicze prowadzone były przez osoby, 
którym są one najbliższe. Umowa między 
Statoil a ICEM wzmacnia praktyki lokalne i za-
pewnia spójność z uzgodnionymi na szczeblu 
międzynarodowym standardami dotyczącymi 
wolności zrzeszania się i umów zbiorowych. 
Jest to również przykład dobrze ilustrujący fakt, 
że mechanizmy relacji mogą wprowadzić takie 
kwestie jak sprawy środowiska i prawa człowie-
ka na forum firmy i do procesu zaangażowania 
związku zawodowego.

Zaadaptowano na podstawie: Statoil case 
study, www.unglobalcompact.org

• Zrozum powiązania

Podobnie jak firmy, rządy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, międzynarodowe 

związki zawodowe wiedzą, że żaden z pojedynczych aktorów nie da rady sam podjąć coraz 

bardziej złożonych zagadnień globalnych. Edward Kareweh z Ogólnokrajowego Związku 

Pracowników Rolnictwa Kongresu Związków Zawodowych (GAWU-TUC) z Ghany mówi, 

że zaangażowanie wielopodmiotowe „pomogło im zrozumieć nowe spojrzenie pracowników 

i rządu. Pomogło ono ustrukturyzować politykę wewnętrzną tak, aby można było reagować 

na różne zagadnienia na poziomie makro. Daje to związkowi zawodowemu potencjał podej-

mowania lepszych decyzji służących spełnieniu potrzeb pracowników.”
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Ponieważ związki zawodowe odgrywają istotną rolę w wielopodmiotowym dyskursie między-

narodowym, będą one musiały wypracować zdolność do zarządzania możliwościami i dylema-

tami, które mogą rozszerzać ich tradycyjny zakres działalności.  

W raporcie zleconym przez UNEP pt. Rola związków zawodowych w procesie prowadzącym 

do zrównoważonej konsumpcji i produkcji zawarto konkluzje, zgodnie z którymi „większość 

inicjatyw na rzecz opracowania lepszych wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji ma 

na celu przekształcenie miejsca pracy i metod produkcji. Skuteczne wdrożenie tych zmian 

w środowisku pracy w dużym stopniu zależy od wiedzy, wsparcia i akceptacji pracowników. 

Dlatego też związki zawodowe są w tym procesie podmiotem kluczowym.” Dalej w raporcie 

następuje wyjaśnienie, że wyjątkowa infrastruktura związków zawodowych (w tym organiza-

cja pracowników, wiedza specjalistyczna i kanały komunikacji) „stanowi ogromny potencjał 

przyciągania przyszłych uczestników i wiedzy specjalistycznej do uczestnictwa w procesie (...)  

[a także] niebezpieczeństwo fragmentacji i sprzecznych interesów, które mogą następnie 

znacznie utrudniać postęp”.28

Przedstawiciele związków zawodowych, z którymi rozmawialiśmy, w rozważaniach na temat 

tradycyjnych spraw pracowniczych w wymiarze społecznym i środowiskowym przytoczyli 

kilka przykładów możliwości i dylematów, które mogą się pojawić. Dla przykładu niektóre 

związki zawodowe mogą:

Promować zrównoważoną konsumpcję i produkcję, a także zdrowie i bezpieczeństwo pracy.

Okazywać wsparcie dla rodzin poprzez np. opracowanie programów społecznościowych przy 

jednoczesnym promowaniu zagadnień związanych z pracownikami.

Ułatwiać w większym stopniu przejście na system „czystszych” miejsc pracy, niż zabezpieczać 

miejsca pracy w sektorze generującym zanieczyszczenia.

Zapytaliśmy naszych przedstawicieli związków zawodowych, jaki przekaz chcieliby skierować 

do uczestników wielopodmiotowego procesu zaangażowania. Krótki wybór niektórych z tych 

komunikatów przedstawiliśmy na ilustracji 4.1.

Ilustracja 4.1:  Rady międzynarodowych związków zawodowych dotyczące 
skutecznego zaangażowania

ZWIĄZKI ZAWODOWE UCZESTNICZĄCE
W PROCESIE ZAANGAŻOWANIA POWINNY:

•  przyjąć jasne pozycje, jednak nie przywiązy-
wać się do nich sztywno, biorąc pod uwagę 
fakt, że w niektórych przypadkach kompro-
mis może przynieść długotrwałe, wartościo-
we rozwiązania

•  uzbroić się w cierpliwość w ciągu długiego, 
powtarzalnego procesu i przygotować się 
na to, że nie zawsze skutkuje on znalezie-
niem rozwiązań

•  w sposób przejrzysty przedstawiać procesy 
i cele oraz budować zaufanie

•  postępować w sposób odpowiedzialny, 
zarówno w wymiarze wewnętrznym jak 
i zewnętrznym

28  UNEP  DTIE,  The Role of Labour  Unions  in the Process  Towards  Sustainable  Consumption  and Production  (2004). 
Zob. www.uneptie.org/outreach/business/labour.htm
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GDZIE LEŻĄ WYZWANIA?

Jak stwierdziliśmy w poprzednich częściach, wyzwania dotyczące skutecznego zaangażowania 

interesariuszy często stoją na drodze do nowych możliwości. Przedstawiciele związków zawo-

dowych, z którymi rozmawialiśmy, wyróżnili trzy zasadnicze wyzwania.

• Potrzeba czasu i zasobów

Peter Hurst, były współpracownik Międzynarodowego Związku Stowarzyszeń Pracowniczych 

Przemysłów Spożywczego, Rolnego, Hotelarskiego, Restauracyjnego, Cateringu, Tytoniowe-

go i Pokrewnych (IUF) mówi, że „najważniejszą rolą związków zawodowych jest prowadzenie 

negocjacji zbiorowych. Prace w ramach koalicji absorbują zasoby związków zawodowych 

na potrzeby wsparcia niewielkiej liczby pracowników, tak że pozostali nie otrzymują pomocy. 

Jest to sytuacja wymiany. Zaangażowanie interesariuszy jest więc luksusem, ale luksusem 

bardzo ważnym.”

W przeciwieństwie do rządów i grup branżowych, często posiadających przedstawicieli, których 

jedynym zadaniem jest reprezentowanie poglądów organizacji na temat procesu zaangażowania, 

przedstawiciele związków zawodowych mówią, że muszą „żonglować” kilkoma funkcjami naraz, 

więc nie są w stanie uczestniczyć w procesie w pełni. Dotyczy to zarówno szczebla międzynaro-

dowego, jak i krajowego i lokalnego.

W związku z tym przedstawiciele związków zawodowych, z którymi rozmawialiśmy, stwier-

dzili, że muszą określić priorytetowe zagadnienia, przy których ich uczestnictwo ma znaczenie 

decydujące, a następnie dopilnować, aby wkład związków zawodowych był pełny i rzeczo-

wy. Ważne jest również działanie we właściwym czasie. Jak mówi Estefania Blount-Martin, 

„im wcześniej się zaangażujemy, tym lepiej. Jeżeli będziemy czekać, harmonogram działań 

zostanie ustalony. Trudno jest wprowadzić nowe spojrzenia, dlatego nasz wkład i jego skutki 

są ograniczone.”

Aby sprostać tym wyzwaniom, niektóre związki zawodowe stwierdzają, że muszą wdrożyć 

istotne programy budowy potencjału, co może oznaczać przeznaczenie zasobów finansowych 

i ludzkich na budowanie możliwości i umiejętności skutecznego zaangażowania, a także usta-

nowienie wewnętrznych podejść do sposobu uczestnictwa związku w procesie zaangażowania 

interesariuszy w celu zapewnienia wewnętrznego wsparcia politycznego.

• Potrzeba uwzględnienia mentalności członków

Związki zawodowe muszą rozumieć obawy i interesy swoich członków i odnieść je do możli-

wych opcji działania. Jak zaznaczyliśmy powyżej, kolosalne znaczenie ma kontekst. W nie-

których sprawach właściwe będą tradycyjne negocjacje między związkiem a pracodawcą. 

W innych skutek przyniesie wielopodmiotowe zaangażowanie na szczeblu międzynarodo-

wym. Artur Barrit ze Stowarzyszenia Związków Zawodowych – Filipińskiego Kongresu 

Związków Zawodowych (ALU-TUCP) mówi: „Może pojawić się opór wobec zmian społecz-

nych. Pracownicy nie zawsze są zainteresowani nowymi sposobami działania. Jesper Lund-

-Larsen sugeruje, że być może związki zawodowe będą musiały podjąć dialog z członkami, 

aby zrozumieć ich sposób postrzegania procesu wielopodmiotowego. Być może będą musiały 

rozważyć określenie tych procesów, stosownie do potrzeb, jako naturalnego przedłużenia prac 

ich organizacji, zamiast poszerzenia zakresu praw pracowników.
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Edward Kareweh z Ogólnokrajowego Związku Pracowników Rolnictwa Kongresu Związków 

Zawodowych (GAWU-TUC) z Ghany zaobserwował zmiany następujące z biegiem czasu. 

Mówi on, że na początku pracownicy podejrzliwie podchodzili do niektórych rodzajów konsul-

tacji, ponieważ bali się utraty tego, co udało im się już zyskać. W ostatnim czasie stwierdzili, 

że wymiana pomysłów może wzmocnić ich pozycję.

• Potrzeba weryfikacji priorytetów

Niektóre związki zawodowe powiedziały, że muszą być świadome wewnętrznych napięć i pa-

radoksów, aby prowadzić skuteczny i realistyczny dialog z partnerami społecznymi. Stwierdzi-

ły one, że ponieważ reprezentowane przez nich osoby mogą wywodzić się z różnych sektorów, 

w odpowiedzi na różne zagadnienia pojawiać się mogą rozbieżne poglądy. Według Jespera 

Lund-Larsena, sektory gospodarki mają tradycyjną tendencję do dbania głównie o własne 

interesy. Jednakże w miarę przesunięcia priorytetów globalnych, związki zawodowe będą 

musiały szukać np. możliwości tworzenia miejsc pracy z uwzględnieniem kwestii środowi-

skowych (np. przejście od sektorów energetyki opartych na paliwach kopalnych do sektorów 

opartych na odnawialnych źródłach energii). „Większość członków zgadza się co do zasady – 

mówi Lund-Larsen – jednak muszą oni spojrzeć poza swój sektor. Muszą pomyśleć o przenie-

sieniu miejsc pracy.” Jedno z podejść do tego dylematu polega na zaangażowaniu członków 

związków zawodowych w proces określania, która grupa członków mogłaby w najefektyw-

niejszy sposób prowadzić dialog w partnerstwie na temat określonych kwestii z organizacjami 

społeczeństwa obywatelskiego o podobnych poglądach.

•  Potrzeba uwzględnienia mentalności potencjalnych partnerów w procesie zaanga-

żowania

W przypadku większości związków zawodowych budowanie zaufania niezbędnego dla sku-

tecznego zaangażowania interesariuszy to proces długotrwały. Przedstawiciele międzynaro-

dowych związków zawodowych, z którymi rozmawialiśmy, potwierdzali potrzebę zreformo-

wania sposobu postrzegania związków zawodowych jako awanturników kontrolowanych 

przez korporacje czy rządy. Nasi rozmówcy zaznaczali również, że partnerzy reprezentujący 

społeczeństwo obywatelskie mogą być sfrustrowani biurokracją strukturalną, która może 

spowolnić proces decyzyjny w niektórych organizacjach związków zawodowych. Stwierdzali 

oni, że aby zmaksymalizować wartość możliwości zaangażowania, muszą oni wykazać, że chcą 

i są w stanie wyjść poza stałe stanowiska w sytuacji, gdy konsultacje wielopodmiotowe mogą 

przynieść korzyści związkom i ich członkom.
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W ramce 4.5 przedstawiono wybór możliwości i napięć powstających w miarę rozszerzania 

procesu zaangażowania przez związki zawodowe.

Ramka 4.5: Zawieranie sojuszy z NGO

Niektórzy przedstawiciele związków zawodo-
wych, z którymi rozmawialiśmy, podkreślali 
zarówno możliwości jak i napięcia wynikające 
z ich uczestnictwa w wielopodmiotowym 
zaangażowaniu we współpracę z organizacja-
mi pozarządowymi. Podsumowujemy tutaj ich 
obserwacje:

Możliwości
Pojawienie się zaufania w toku współpracy 
między NGO, a związkami zawodowymi daje 
możliwość restrukturyzacji zakładu pracy, tak 
aby stworzyć dobre miejsca pracy i dobre 
środowisko. Cecilia Brighi, Confederazione 
Italiana Sindacati Lavoratori.
Zaangażowanie interesariuszy oznacza 
planowanie i pracę z innymi, w tym również 
z organizacjami pozarządowymi, wyczulonymi 
na kwestie wysuwane przez związki zawo-
dowe i sprawy mieszkalnictwa, pracy dzieci 
oraz szerzej pojętych potrzeb społecznych. 
Praca z organizacjami pozarządowymi może 
dodać związkom zawodowym wiarygodności 
i siły, dzięki czemu pozbędą się one wizerun-
ku awanturników. Christine Nathan, Instytut 
Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska Pracy, 
Bangkok.

Aby stworzyć potencjał możliwości, zwłaszcza 
w kwestiach środowiskowych, rozmawiamy 
z organizacjami pozarządowymi działający-
mi w dziedzinie środowiska. Poszukujemy 
bezpośredniego kontaktu, a nie pośrednictwa 
organizacji patronackich, dla potrzeb głębsze-
go zaangażowania w oparciu o relację jeden 
na jeden. Potężne organizacje pozarządowe od-
grywają rolę w ustanawianiu procesu we współ-
pracy z rządem, jednak poza granicami kontroli 
procesu ze strony rządu. Ma to zapewnić brak 
nadużyć przy realizacji procesu. Josephilda 
Nhlapo-Hlope, Bank Rozwoju Republiki Połu-
dniowej Afryki.

Napięcia
Rządowi łatwiej jest zwrócić się do organizacji 
pozarządowej, ponieważ proces decyzyjny jest 
w tym przypadku prostszy. Proces demokra-
tyczny w przypadku związków zawodowych 
jest dość skomplikowany. Musimy przekonać 
członków, że dane działanie jest wartościowe, 
pomagając ludziom zrozumieć określone 
zagadnienie i jego konsekwencje. 

Dla rządu prostszym, krótszym sposobem jest 
zwrócenie się do organizacji pozarządowych. 
Cecilia Brighi, Confederazione Italiana Sinda-
cati Lavoratori.

Na Światowym Szczycie Żywnościowym mieli-
śmy do czynienia z partnerami, którzy przebie-
rali i grymasili. Utrudnia to sprawę, ponieważ 
związki zawodowe są bardziej sformalizowane, 
a co za tym idzie – wolniejsze i mniej zdolne 
do spontanicznego działania. Peter Hurst, były 
współpracownik Międzynarodowego Związku 
Stowarzyszeń Pracowniczych Przemysłów 
Spożywczego, Rolnego, Hotelarskiego, 
Restauracyjnego, Cateringu, Tytoniowego 
i Pokrewnych (IUF).

Związki zawodowe mają strukturę sformalizo-
waną. Odpowiadają przed swoimi członkami 
płacącymi składki, którzy mogą uniemożliwić 
działanie związku, jeżeli uznają je za niepo-
żądane. Organizacje pozarządowe, których 
mandaty związane są z polityką, mają większą 
swobodę działania. Ludzie ponadto boją się 
związków zawodowych. Postrzegają je jako 
organizacje awanturnicze, sprzeciwiające się 
kapitalizmowi. Niektóre przedsiębiorstwa 
wspomagające organizacje pozarządowe nie 
chcą, aby współpracowały one ze związka-
mi zawodowymi. Christine Nathan, Instytut 
Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska Pracy, 
Bangkok.

Napięcia są różne w krajach uprzemysłowio-
nych i krajach rozwijających się. W krajach 
uprzemysłowionych obawy związków zawo-
dowych wynikają z nowych technologii, które 
zastępują pracowników. Organizacje pozarzą-
dowe tym się nie zajmują. Na tym szczeblu 
napięcie to ma raczej charakter ekonomiczny, 
związany z bezpieczeństwem i przesunięciem 
miejsc pracy. W krajach rozwijających się 
kwestią dominującą jest zasadność działania 
organizacji pozarządowych: kto w nich działa 
i skąd pozyskują one pieniądze? Związki 
zawodowe mają większe opory przed inte-
rakcją z organizacjami pozarządowymi, które 
uzyskują wsparcie ze źródeł skorumpowanych 
lub niedemokratycznych. Lucien Royer, Mię-
dzynarodowa Konfederacja Wolnych Związ-
ków Zawodowych.
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NIEKTÓRE SPOSTRZEŻENIA I ObSERWACJE REGIONALNE

Jak wspomnieliśmy wcześniej w tej części, związki zawodowe w krajach uprzemysłowionych 

i rozwijających się stosują różne podejścia do zaangażowania interesariuszy. Organizacje pracy 

w krajach uprzemysłowionych mają ustanowione struktury, w ramach których podejmują 

podstawowe kwestie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, mogą one 

wykorzystać zaangażowanie interesariuszy do podejścia do pewnych zagadnień w sposób 

holistyczny i do poszerzenia swoich wpływów w wymiarze społecznym i środowiskowym. 

W krajach rozwijających się zaangażowanie interesariuszy dotyczy raczej bardziej podstawo-

wych praw pracowników i świadczenia wielu usług socjalnych, które tradycyjnie świadczone 

są przez rząd.

Odnotowaliśmy w związku z tym naturalne „rozlanie się” kwestii związanych z prawami 

pracowników na inne obszary. Aby to zobrazować, przywołujemy trzy przykłady regionalne – 

z Chorwacji, Afryki Wschodniej i Indii.

Chorwacja: Model służący reformom

W 1992 r. rząd Chorwacji zalecił przeprowadzenie dialogu społecznego między związkami 

zawodowymi, a stowarzyszeniami pracodawców, jako najodpowiedniejszego modelu dla kraju, 

ponieważ służy on wszechstronnym reformom gospodarczym i społecznym. Zadanie to wyni-

kało częściowo z przedwyborczego porozumienia podpisanego przez partie rządzące i naj-

większy związek zawodowy Chorwacji. Doprowadziło to do utworzenia Rady Gospodarczej 

i Społecznej (GSV) składającej się z 15 członków – po pięciu przedstawicieli rządu Chorwacji, 

Chorwackiego Stowarzyszenia Pracodawców (HUP) i pięciu krajowych konfederacji związ-

ków zawodowych. GSV zbiera się z reguły co najmniej raz w miesiącu i obraduje w sprawach 

polityki, procedur i ustawodawstwa związanego z ochroną socjalną, interesów pracowników 

i pracodawców oraz procesu negocjacji zbiorowych.

Według Jasny Petrovic z Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych – 

Sieci Kobiet Europy Środkowej i Wschodniej (ICFTU CEE) z Chorwacji, rada GSV stała się 

najskuteczniejsza, gdy w 2000 r. nowo wybrany rząd zaczął stosować dialog wielopodmioto-

wy, aby wspomóc gospodarczą, społeczną i demokratyczną transformację kraju. W ostatnim 

czasie na przykład dialog społeczny promowany jest na szczeblu lokalnym, tworzone są nowe 

rady gospodarcze i społeczne, które zaczynają funkcjonować w większości regionów kraju.

Pomimo tego postępu, proces dialogu społecznego kraju od 1992 r. przechodzi burzliwy 

okres. Petrovic zaznacza, że poważne załamania w rozmowach na temat istotnych kwestii 

wynikały częściowo z braku integralności procesu i z zaburzeń komunikacji. Dla przykładu, 

z powodu braku jasnej zgody między stronami w sprawie procesu i istoty dialogu społeczne-

go, niektóre zagadnienia, uznawane przez niektóre strony za istotne, nie zostały przedłożone 

do rozważenia na forum GSV. Jasna Petrovic mówi, że w związku z tym w pewnych mo-

mentach załamanie całego procesu wydawało się bardzo bliskie. W przypadku prawa pracy 

na przykład zaniedbania proceduralne doprowadziły Chorwację na skraj pierwszego w historii 

strajku generalnego.
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Pomimo tych turbulencji idea dialogu społecznego przetrwała jako sposób rozwiązywania 

kluczowych kwestii i zapobiegania niepotrzebnym konfliktom w trakcie przemian gospo-

darczych. Petrovic mówi, że strony są optymistycznie nastawione co do tego, że proces ten 

zdobędzie zaufanie jako model wartościowych reform. Negocjacje dotyczące prawa pracy są 

kontynuowane na trójstronnym forum pod auspicjami Urzędu Dialogu Społecznego. Osta-

tecznego wyniku dialogu w tej kluczowej sprawie wciąż jednak nie da się przewidzieć. Biorąc 

pod uwagę fakt, że projekt prawa pracy został wysłany do Parlamentu bez uzgodnienia 

z partnerami społecznymi, oznacza to, że proces ten wymaga dalszego doskonalenia.

Afryka Wschodnia: Partnerstwo organizacji pracy i przemysłu na rzecz bezpieczeń-

stwa

Gdy urzędnicy zajmujący się zdrowiem i bezpieczeństwem pracy w Ugandzie i Tanzanii chcie-

li udoskonalić programy szkoleń pracowników gospodarstw rolnych na temat bezpiecznego 

stosowania pestycydów, zwrócili się o pomoc do Międzynarodowego Związku Stowarzyszeń 

Pracowniczych Przemysłów Spożywczego, Rolnego, Hotelarskiego, Restauracyjnego, Caterin-

gu, Tytoniowego i Pokrewnych (IUF). IUF powołała się na Światowy Program Bezpiecznego 

Stosowania [Global Safe Use Programme], ustanowiony przez międzynarodową branżę pro-

ducentów środków ochrony roślin. Celem Światowego Programu Bezpiecznego Stosowania, 

funkcjonującego zgodnie z wytycznymi CropLife International, jest edukacja i szkolenie rolni-

ków, pracowników rolnych, grup społeczności i nauczycieli na temat bezpiecznego stosowania 

pestycydów. Według Petera Hursta, byłego współpracownika IUF, wstępne badania wykazały, 

że Program Bezpiecznego Stosowania miał charakter bardziej promocyjny niż edukacyjny 

i brakowało mu poparcia ze strony społeczności lokalnych. W odpowiedzi na tę sytuację 

IUF zwrócił się do CropLife International i obie organizacje zawarły porozumienie w sprawie 

opracowania wspólnych programów szkoleniowych dla pracowników rolnictwa i nadzorców 

na plantacjach Ugandy i Tanzanii. Specjaliści ds. zdrowia i bezpieczeństwa IUF z lokalnych 

związków zawodowych pracują teraz wspólnie z instruktorami z CropLife International 

nad adaptacją materiałów i zapewnieniem szerokiego zasięgu działań. Prace finansowane są 

według podziału 80/20 (CropLife International/IUF), przy czym wszystkie fundusze przezna-

czane są na szkolenia.
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Indie: Koalicja organizacji pracy – NGO na rzecz wsparcia społeczności

Ponieważ związki zawodowe często reprezentują pracowników pochodzących ze społeczności 

lokalnych, w sposób naturalny ich działanie rozciąga się również na reprezentację pracowni-

ków poza miejscem pracy. Dotyczy to zwłaszcza gospodarek rozwijających się. Osiąga się  

to często poprzez łączenie z grupami NGO zajmującymi się szerzej zakrojonymi zagadnie-

niami społecznymi takimi jak mieszkalnictwo, praca dzieci czy rozwój społeczności. Cennym 

przykładem są tu osiągnięcia indyjskiej Federacji Budownictwa i Pracowników Przemysłu 

Drzewnego (IFBWW).

W Indiach związki zawodowe tradycyjnie odgrywają wiodącą rolę w społecznościach. 

IFBWW odpowiada za pracowników przemysłu drzewnego w indyjskim sektorze leśnictwa, 

jednakże nie ma odpowiednich instrumentów, aby zmagać się z szerzej zakrojonymi kwestia-

mi społecznymi, dotyczącymi osób reprezentowanych przez tę organizację. Pracownicy sek-

tora leśnictwa to w dużej mierze osoby samozatrudnione i nie podlegające żadnej organizacji. 

Często ich sytuacja zmienia się więc pomiędzy pełnym zatrudnieniem, częściowym zatrudnie-

niem, a bezrobociem. Biorąc pod uwagę dodatkowo kwestię braku bezpieczeństwa zatrud-

nienia, wielu z tych ludzi zamieszkuje obszary leśne, a las jest dla nich nie tylko źródłem do-

chodów, ale również schronieniem i czynnikiem zaspokajającym inne potrzeby życiowe. Aby 

zająć się tymi złożonymi problemami, IFBWW w ciągu dziesięciu lat utworzyła federację 48 

organizacji pozarządowych. Federacja ta, zwana Ban Bandhu (Ban oznacza las, a Bandhu – 

przyjaciela) składała się z organizacji społecznych i stowarzyszeń dobrowolnych zajmują-

cych się sprawami lasów, leśnictwa, ekologii i środowiska, pracujących razem z IFBWW 

nad sprawami dotyczącymi pracowników sektora leśnictwa. Federacja IFBWW pełniła rolę 

lidera i koordynatora, zajęła się także usprawnianiem gromadzenia funduszy i podnoszeniem 

świadomości na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Organizacje pozarządowe tworzy-

ły powiązania ze społecznością i wdrażały projekt. Ułatwiały one także szeroko zakrojone 

uczestnictwo pracowników leśnictwa (w tym również kobiet), grup plemiennych, ludności 

rdzennej i innych, aby zagwarantować, że inicjatywy lokalne obejmą także właściwe kwestie 

środowiskowe. Z czasem organizacje pozarządowe zaczęły funkcjonować niezależnie, rozsze-

rzając działalność na inne zagadnienia, takie jak rozwój społeczności, działalność społeczno-

-ekonomiczna, szkoły dla dziewcząt pochodzących z ludności rdzennej, ośrodki edukacyjne, 

spółdzielnie i zarządzanie zasobami wodnymi.

Źródło tej współpracy leżało w świadomości członków związków zawodowych z IFBWW, 

że działania związków zawodowych muszą obejmować również sektor zatrudnienia nieformal-

nego oraz obszary wiejskie. Według Christine Nathan z Instytutu Zdrowia, Bezpieczeństwa 

i Środowiska Pracy (OHSEI) w Bangkoku, „to rozszerzenie działalności konieczne jest nie 

tylko po to, aby skorzystać mogły najbiedniejsze i najbardziej uciskane grupy społeczeństwa, 

ale także w celu wypracowania solidarności między pracownikami zatrudnionymi przez orga-

nizacje a pracownikami na obszarach wiejskich.”
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W części 2. przedstawiliśmy spojrzenia przedsiębiorstw z różnych sektorów na zjawisko zaan-

gażowania interesariuszy. W tej części przechodzimy do spojrzenia ze strony szeregu wybra-

nych stowarzyszeń reprezentujących te firmy na szczeblu międzynarodowym. Perspektywę tą 

włączono do opracowania, ponieważ, podczas gdy związki zawodowe i organizacje pozarzą-

dowe są często bezpośrednio zaangażowane w proces wielopodmiotowy, poszczególne firmy 

również polegają na reprezentacji ugrupowań sektorowych i/lub ponadsektorowych. Przyj-

mując tę rolę przedstawiciela, wiele stowarzyszeń branżowych tradycyjnie ograniczało swój 

zakres działań do lobbowania w rządach w sprawach regulacyjnych i branżowych, a nie wpro-

wadzało nowych wizji i praktyk w swoim sektorze. Ta tradycyjna rola zmienia się od końca lat 

80. ubiegłego wieku. Wynika to jasno z raportu z badania, wydanego przez UNEP w 2002 r. 

Raport zatytułowany Catalysing Change: How Industry Associations Can Promote Sustaina-

ble Development, przedstawia nowe, aktywne podejście różnych stowarzyszeń sektorowych 

i ponadsektorowych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.29 Obejmuje ono podnoszenie 

świadomości, opracowywanie materiałów szkoleniowych, wytycznych i kodeksów postępo-

wania, a ostatnio również wielopodmiotowe zaangażowanie interesariuszy. Przedstawiciele 

stowarzyszeń branżowych mówili nam, że w dużej mierze wynika to z tego, że zaangażowanie 

częściej ma miejsce na szczeblu krajowym, regionalnym (czy też wewnątrzkrajowym) i firmo-

wym. W związku z powyższym nasze rozmowy ze stowarzyszeniami branżowymi wskazują 

na występowanie tych samych tendencji, które zaobserwowaliśmy wcześniej:

Tendencja 1:  Upowszechnianie zaangażowania w sektorze – od rozpoznawalnych 

przedsiębiorstw po firmy wcześniej nieznane

Tendencja 2:  Wzrost różnorodności i stopnia złożoności interesariuszy oraz zakresu 

zagadnień, które poruszają lub o które walczą

Tendencja 3:  Coraz bardziej wysublimowane podejście do zaangażowania

Zaobserwowaliśmy również dodatkową tendencję, charakterystyczną dla spojrzenia stowarzy-

szeń branżowych:

Tendencja 4:  Ograniczone, lecz rosnące przewodnictwo międzynarodowych stowarzy-

szeń branżowych w kwestiach obejmujących wiele obszarów

„Zgodnie z nowym rozumieniem idei  

zaangażowania interesariuszy, różne  

podmioty tworzące społeczeństwo  

są ze sobą wzajemnie powiązane. 

Chcieliśmy spojrzeć na nie z punktu 

widzenia, który w sposób naturalny 

wyłania się w toku tej dyskusji, zwłaszcza 

w kontekście istotnych planów działań 

ONZ, jak te dotyczące zmian  

klimatu i zrównoważonego rozwoju.”

Mads Bergendorff,

Międzynarodowy Związek Kolei

POWODY I SPOSOBY ZAANGAŻOWANIA

5. Stowarzyszenia branżowe

Co znajduje się w tej części?
• Przykłady tendencji w zakresie zaangażowania
• Analiza wartości zaangażowania dla stowarzyszeń branżowych
• Niektóre czynniki sukcesu skutecznego zaangażowania
• Niektóre spojrzenia i obserwacje regionalne

29 Pełny raport dostępny jest na stronie www.uneptie.org/outreach/business/best_practice.htm
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Z KIM ROZMAWIALIŚMY?

Przeprowadziliśmy wywiady ze stowarzyszeniami branżowymi z 10 sektorów (przemysł wy-

dobywczy i przetwórstwo metali, hutnictwo żelaza i stali, przemysł naftowy i gazowy, woda, 

chemikalia, transport lotniczy, transport kolejowy, artykuły spożywcze, przemysł cemento-

wy, księgowość. Pełna lista znajduje się na stronie 87.) Zaznaczyć należy, że przedstawiciele, 

z którymi rozmawialiśmy pochodzili najczęściej z Unii Europejskiej, ale szereg z nich miało 

również mandat ogólnoświatowy.

ZAANGAŻOWANIE STOWARZYSZEŃ bRANŻOWYCH – 

TENDENCJE W ZAKRESIE MOTYWACJI I METOD

Niniejszą część zaczynamy od przykładów powyższych tendencji 1-3, po których następuje 

omówienie sposobów, w jakie międzynarodowe stowarzyszenia branżowe przejmują przewod-

nictwo w niektórych kwestiach.

Tendencja 1:  Upowszechnianie zaangażowania w sektorze – od rozpoznawalnych 

przedsiębiorstw po firmy wcześniej nieznane

Jak odnotowaliśmy w części 2, sektory, które są dobrze rozpoznawalne z uwagi na ich 

oczywiste, bezpośrednie oddziaływanie środowiskowe lub społeczne, były pierwszymi, które 

podjęły się uczestnictwa w zaangażowaniu interesariuszy. Branże, które zwyczajowo są mniej 

widoczne, ostatnio również biorą udział w zaangażowaniu interesariuszy w reakcji na coraz 

bardziej złożone zagadnienia wpływające na ich działalność. To samo dotyczy stowarzyszeń 

branżowych, które je reprezentują. Na przykład Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Che-

micznych, reprezentująca bardzo widoczny sektor chemiczny, od dwóch dziesięcioleci stosuje 

procesy zaangażowania interesariuszy. Z drugiej strony, Jean-Marie Chandelle z Europejskiego 

Stowarzyszenia Producentów Cementu mówi, że „dla przemysłu cementowego idea uczestnic-

twa w procesie konsultacji interesariuszy jest wciąż stosunkowo nowa. Nasza branża nie była 

tradycyjnie otwarta na komunikację, a potrzeba uczestnictwa w procesie w celu uzyskania 

akceptacji społecznej nie miała znaczenia priorytetowego.” Chandelle mówi, że w ciągu ostat-

nich 10 lat nastąpiła dość gwałtowna transformacja. Dotyczy to zwłaszcza ostatnich czterech 

lat, gdy świadomość organizacji dotycząca potrzeby zaangażowania się w proces konsultacji 

z interesariuszami bardzo wzrosła.

Niektóre stowarzyszenia branżowe opisują stopniowe przechodzenie od zaangażowania we-

wnętrznego do zewnętrznego. Mads Bergendorff z Międzynarodowego Związku Kolei wyja-

śnia, że zaangażowanie wewnętrzne od dawna stanowi element prowadzenia interesów w jego 

branży. Wynika to z faktu, że współpraca ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania, 

że samorządne krajowe systemy kolejowe świadczą klientom usługi kompatybilne w wymia-

rze ponadgranicznym. Jak twierdzi Bergendorff, obecnie „zgodnie z nowym rozumieniem idei 

zaangażowania interesariuszy, różne podmioty tworzące społeczeństwo są ze sobą wzajemnie 

powiązane. 
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Chcieliśmy spojrzeć na nie z punktu widzenia, który w sposób naturalny wyłania się w toku 

tej dyskusji, zwłaszcza w kontekście istotnych planów działań ONZ, jak te dotyczące zmian 

klimatu i zrównoważonego rozwoju.” Transformacja w tym sektorze oznacza jednocześnie, 

że coraz większemu zaangażowaniu zewnętrznemu towarzyszą nowe wyzwania dotyczące 

zaangażowania wewnętrznego. Jest to dostrzegalne w tendencjach zbieżności lub rozbieżności 

w sektorach przemysłu: firmy telekomunikacyjne stają się coraz bardziej firmami komu-

nikacyjnymi, firmy z sektora naftowo-gazowego przekształcają się w firmy energetyczne, 

a kolejowe firmy transportowe są prywatyzowane i przekształcane w operatorów kolejowych 

i przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą.

Czynniki zaangażowania interesariuszy

Stowarzyszenia branżowe, z którymi rozmawialiśmy, zidentyfikowały wiele czynników tożsa-

mych z tymi, które przedstawiliśmy w części 2. Wymienili oni w szczególności:

•  Zagrożenie utraty licencji na prowadzenie działalności;

•  Rosnącą złożoność zagadnień w wymiarach środowiskowym, ekonomicznym i społecznym 

oraz działania prowadzone w związku z tymi zagadnieniami przez agencje międzyrządowe, 

takie jak UNEP;

•  Globalizację i jej wpływ na dostęp do środków finansowych.

Aby zilustrować te czynniki, w ramce 5.1 przedstawiamy spojrzenie Europejskiego Stowarzy-

szenia Producentów Cementu.

Ramka 5.1:  Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cementu – czynniki 
sprzyjające udziałowi w zaangażowaniu interesariuszy

Jean-Marie Chandelle z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cementu wskazuje cztery główne 
czynniki sprzyjające udziałowi jego stowarzyszenia w zaangażowaniu interesariuszy:

Dostęp do rynków kapitałowych: Mimo, że firmy 
cementowe sprzedają swoje wyroby przede 
wszystkim na rynkach regionalnych, produkcja 
cementu to działalność kapitałochłonna. „W 
warunkach globalizacji rynków kapitałowych 
firmy, które prowadzą działalność w promieniu 
około 300 kilometrów, muszą nagle zadbać 
o obecność na całym świecie, jeżeli chcą 
być konkurencyjne pod względem dostępu 
do światowych rynków kapitałowych.”

Otoczenie regulacyjne: Wzrost liczby inicjatyw 
regulacyjnych w ciągu ostatnich pięciu lat, 
zwłaszcza w Unii Europejskiej, oznacza, 
że przedsiębiorstwa z branży muszą aktywnie 
przedstawiać swoje stanowisko w różnych 
kwestiach.

Akceptacja społeczna: Produkcja cementu jest 
energochłonna. Aby sprostać wymaganiom

energetycznym, w branży stosuje się paliwa 
alternatywne poprzez współspalanie różnych 
rodzajów odpadów w piecach cementowych. 
Dzięki temu publiczny wizerunek branży się 
poprawił i wzrosła potrzeba zaangażowania 
nowych interesariuszy. „Jeżeli opublikujemy 
po prostu wyniki naszych badań, w niczym to 
nie pomoże. Przed publikacją chcielibyśmy 
doprowadzić do powstania pewnego rodzaju 
odpowiedzialności. Chcemy też wysłuchać 
ludzi i poznać ich reakcje. Możliwe, że mają 
jakieś obawy, których nie zidentyfikowaliśmy.”
Emisja dwutlenku węgla. Produkcja cementu 
powoduje wydzielanie się dużych ilości CO2. 
Sześćdziesiąt procent emisji wynika z procesu 
dekarbonizacji kamienia wapiennego, który 
stanowi zasadniczą część produkcji cementu. 
Wysoki poziom emisji CO2 zwrócił uwagę na tę 
branżę w debacie na temat redukcji gazów 
cieplarnianych i handlu emisjami.
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Tendencja 2:  Wzrost różnorodności i stopnia złożoności interesariuszy oraz zakresu 

zagadnień, które poruszają lub o które walczą

Wiele stowarzyszeń branżowych, z którymi rozmawialiśmy, określiło organy ustawodawcze 

i organizacje pozarządowe jako wcześniejszych interesariuszy. Niektóre uznały sektor finanso-

wy za istotnego „nowego” interesariusza.

Zaobserwowaliśmy również, że w miarę jak stowarzyszenia branżowe nabierają doświadczenia 

w procesie zaangażowania, zaczynają doskonalić swój wybór interesariuszy. Dla przykładu 

Paul Mitchell z Międzynarodowej Rady ds. Górnictwa i Metali (ICMM) wymienia interesariu-

szy jego organizacji w zależności od powodów biznesowych, dla których Rada ich angażuje. 

Przedstawiamy ich na ilustracji 5.1.

Ilustracja 5.1:  Interesariusze biznesowi Międzynarodowej Rady ds. Górnictwa 
i Metali

BIZNESOWY POWÓD 
ZAANGAŻOWANIA

INTERESARIUSZE

 Dostęp do ziemi • Środowiskowe organizacje pozarządowe
• Społeczności
• Rządy
• Organizacje międzyrządowe (np. ONZ)

Dostęp do kapitału •  Pożyczkodawcy komercyjni (tj. banki i inwe-
storzy)

Dostęp do rynku •  Organizacje odpowiedzialne za tworzenie 
polityki (np. Unia Europejska, OECD)

Ochrona reputacji członków •  Jednostki wpływowe i opiniotwórcze  
(np. pracownicy akademiccy, dziennikarze)

Tendencja 3: Coraz bardziej wysublimowane podejście do zaangażowania

Tak jak Mads Bergendorff określił zaangażowanie wewnętrzne jako „sposób prowadzenia 

interesów”, podobnie niektóre stowarzyszenia branżowe wdrażają procesy zaangażowania 

zewnętrznego w swoje modele biznesowe.

Chris Morris z Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego na rzecz Ochrony Śro-

dowiska (IPIECA) wyjaśnia, że jego organizacja zaprasza szereg interesariuszy środowiskowych, 

gospodarczych, społecznych i rządowych na regularnie przeprowadzane warsztaty na temat 

odpowiedzialności społecznej, różnorodności biologicznej i zmian klimatu. Dodaje: „Ich wkład 

dostarcza nam szerszego spojrzenia na różne kwestie, informacji zróżnicowanych pod wzglę-

dem geograficznym, daje większy zakres wpływu i jest źródłem zróżnicowanych opinii z całego 

świata.” Morris mówi, że dialog z interesariuszami wpływa na działania i planowanie strategicz-

ne IPIECA. Na przykład ostatni dialog z interesariuszami dostarczył użytecznych wytycznych 

w sprawie utworzenia nowej Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialności Społecznej, gdzie uczestni-

cy proponują tematy, które jednostka ta ma włączyć w swój program prac.
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W miarę jak stowarzyszenia zyskują doświadczenie w angażowaniu interesariuszy, stosowane 

przez nie procesy stają się coraz bardziej wysublimowane. Birgit Engelhardt z Międzynaro-

dowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych opisuje formy zaangażowania swojej organizacji. 

Obejmują one:

•  Procesy i partnerstwa inicjowane przez podmioty zewnętrzne, np. coroczne spotkanie 

konsultacyjne UNEP ze stowarzyszeniami branżowymi i inicjatywę Strategiczne Podejście 

do Międzynarodowego Zarządzania Chemikaliami (SAICM) Proces SAICM opisujemy 

w ramce 5.2.

•  Nieformalne konsultacje inicjowane przez podmioty wewnętrzne, stanowiące zwykły 

element prac politycznych Rady.

•  Inicjowane przez podmioty wewnętrzne procesy i partnerstwa, takie jak Krajowe 

Panele doradcze będące częścią branżowego programu Odpowiedzialnej Opieki.

Ramka 5.2: Proces SAICM

Program Środowiskowy ONZ (UNEP) i Świato-
wy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju (WSSD) 
zainicjowały wielopodmiotowy proces mający 
na celu opracowanie Strategicznego Podejścia 
do Międzynarodowego Zarządzania Chemi-
kaliami (SAICM, ang. Strategic Approach to 
International Chemicals Management). Debaty 
rozpoczęły się w 2003 r., a ich kulminacja 
nastąpi na konferencji międzynarodowej na po-
czątku 2006 r. SAICM zaowocuje politycznymi 
ramami międzynarodowych działań, których 
celem jest osiągnięcie celu WSSD, zgodnie 
z którym do 2020 r. chemikalia mają być produ-
kowane i stosowane w sposób, który minimali-
zuje ich istotny niekorzystny wpływ na zdrowie 
człowieka i środowisko. Kluczową cechą 
procesu SAICM jest zaangażowanie wszystkich 
sektorów, których interes leży w bezpieczeń-
stwie chemicznym, w tym środowiska, zdrowia, 
rolnictwa, pracy i przemysłu. 

SAICM obejmie deklarację na wysokim 
szczeblu, ogólną strategię polityczną oraz plan 
działań z konkretnymi zadaniami, określony-
mi w czasie celami i wskaźnikami postępów. 
Proces ten stanowić będzie okazję do zasto-
sowania nowego, opartego na partnerstwie 
podejścia wśród wszystkich interesariuszy 
w zakresie bezpiecznego zarządzania che-
mikaliami na poziomie międzynarodowym 
w sposób wydajny i oszczędny.

Źródło: Nota informacyjna na temat Strate-
gicznego Podejścia do Międzynarodowego 
Zarządzania Chemikaliami (SAICM), Sekre-
tariat SAICM, UNEP Chemicals; www.chem.
unep.ch/saicm/
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Tendencja 4: Rosnące przewodnictwo stowarzyszeń branżowych

Wiele stowarzyszeń międzynarodowych, z którymi rozmawialiśmy, stwierdziło, że zaangażo-

wanie interesariuszy w ich branży odbywa się przede wszystkim na poziomie kraju, regionu 

i firmy. Ich przedstawiciele powiedzieli, że proces zaangażowania krajowego i lokalnego jest 

bardziej wyczulony na różnice regionalne. Na tych poziomach procesy są również bardziej 

wydajne, a decyzje są szybciej wdrażane. W niektórych przypadkach inicjatywy regionalne 

przenoszone są na poziom międzynarodowy. W ramce 5.3 przedstawiono skandynawski przy-

kład Nordic ilustrujący ten proces.

Ramka 5.3:  Świadomość na szczeblu regionalnym przeniesiona na poziom 
ogólnoświatowy

Gdy na skandynawskie linie kolejowe zaczęto 
w latach 90. ubiegłego wieku wywierać presję, 
aby produkowały bezpieczne dla środowiska 
wagony, czterech regionalnych konkurentów 
połączyło się, aby opracować podręcznik z wy-
tycznymi dotyczącymi przyszłych zakupów. 
Podręcznik ten stanowi obecnie podstawę 
pierwszych zharmonizowanych na szczeblu 
międzynarodowym specyfikacji nowych rodza-
jów pociągów oraz zakupów nowego taboru 
kolejowego. Jak wyjaśnia Mads Bergendorff 

z Międzynarodowego Związku Kolei, „wiemy, 
że musimy konkurować z innymi rodzajami 
transportu, dlatego jesteśmy zainteresowani 
rozwojem również w innych sektorach. Nasz 
tabor charakteryzuje się dość długim okresem 
użytkowania, dlatego też musimy przyjąć 
bardzo odległą w czasie perspektywę. Jest to 
konkretny przykład przeniesienia świadomości 
ze szczebla regionalnego na poziom ogólno-
światowy w naszej branży.”

Niektóre stowarzyszenia, zwłaszcza te, których działalność polega na prowadzeniu badań, 

utrzymują, że stanowią one najskuteczniejszy katalizator bądź organ zachęcający do zaanga-

żowania interesariuszy w ich sektorze. Andrew Speers z Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Wodnego (International Water Association) ujął to w następujący sposób: „Dążymy do obję-

cia pozycji lidera. Nasze zabieranie głosu, czy też – jeśli ktoś woli tę nazwę – lobbying, ukie-

runkowane jest bardziej na osiąganie skutecznych wyników, a nie ochronę pozycji branży.”

W innych stowarzyszeniach, zwłaszcza tych, których siłą napędową są członkowie, panuje 

przekonanie, że trudno byłoby im wypowiadać się w sprawach globalnych w imieniu całej, 

zróżnicowanej branży. Postrzegają siebie raczej jako mediatora. Dla przykładu, Grupa Dzia-

łania ds. Transportu Lotniczego (ATAG, Air Transport Action Group) zrzesza między innymi 

lotniska, linie lotnicze, producentów, związki pilotów linii lotniczych i kontrolerów lotów, 

organizacje turystyczne, firmy zajmujące się transportem naziemnym i innych. Jak wyja-

śnia Martina Priebe, dyrektor ATAG, „jest to bardzo trudne, bo w naszej branży jest wielu 

interesariuszy i wiele różnych opinii. Mają oni bardzo zróżnicowane plany działań i mogą nie 

zgadzać się co do rozwiązań w kwestiach środowiskowych.”
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Jednakże niektóre stowarzyszenia międzynarodowe identyfikują zagadnienia, w odniesieniu 

do których mogą przyjąć rolę lidera. Członkowie ATAG na przykład pracują razem nad opra-

cowaniem modelu UE dotyczącego integracji systemu transportu lotniczego i kolejowego. 

Celem tego modelu jest harmonizacja systemów lotniczego i kolejowego, tak aby pasażerowie 

mogli płynnie przesiadać się z jednego środka transportu na drugi, korzystając z jednego 

biletu. Jeżeli model ten sprawdzi się, ATAG sprawdzi jego przydatność w innych regionach. 

Priebe zaznacza: „Przeforsowaliśmy ten projekt, bo uważamy, że transport lotniczy może 

przenieść część ruchu na kolej. Dążymy do stworzenia systemu, w którym ludzie mogą 

podróżować w różnych kierunkach i oczekiwać tych samych usług we wszystkich rodzajach 

transportu. Myślę, że można powiedzieć, iż w ten sposób przyczyniamy się do bardziej zrów-

noważonego sposobu podróżowania.”

W JAKI SPOSÓb ZAANGAŻOWANIE PRZYCZYNIA SIĘ 

DO bUDOWANIA WARTOŚCI STOWARZYSZEŃ bRANŻOWYCH?

Wiele stowarzyszeń branżowych, z którymi rozmawialiśmy, wypowiedziało się na temat za-

obserwowanego przez nas przejścia od zaangażowania polegającego na reaktywnym unikaniu 

ryzyka do czynnego pozycjonowania strategicznego. Aby zilustrować to zjawisko, przytacza-

my po jednym przykładzie dla każdego z trzech szczebli naszego modelu tworzenia wartości. 

Podobnie jak to wynikało z naszych obserwacji w części 2., tworzenie wartości stowarzyszeń 

branżowych ma charakter kumulacyjny, przy czym większość z nich – w tym stowarzyszenia 

opisane poniżej – działa na więcej niż jednym szczeblu (np. zarządzanie ryzykiem i pozycjo-

nowanie strategiczne) w reakcji na poszczególne kwestie i w stosunku do poszczególnych 

interesariuszy.

Unikanie ryzyka

W ramce 5.1 powyżej dokonaliśmy przeglądu czterech czynników, zachęcających sektor 

produkcji cementu do nasilenia swojego zaangażowania w relacje z interesariuszami. Biorąc 

pod uwagę potrzeby sektora w zakresie paliw, wysoki poziom emisji CO
2
 oraz potrzebę znacz-

nego finansowania kapitałowego, branża ta stara się stworzyć pozytywny wizerunek społecz-

ny oraz lepsze relacje ze społecznością, unikając jednocześnie nadwyrężenia swojej reputacji.

Uczenie się

Zaangażowanie interesariuszy w sektorze hutnictwa żelaza i stali ma miejsce przede wszyst-

kim na szczeblach lokalnych i regionalnych. Na szczeblu międzynarodowym jest ono realizo-

wane w ramach corocznych spotkań sektorowych UNEP. Scott Chubbs z Międzynarodowego 

Instytutu Żelaza i Stali (IISI, International Iron and Steel Institute) mówi, że spotkania te do-

prowadziły do powstania nowego podejścia: „Od pierwszego spotkania do naszych ostatnich 

prac nad wskaźnikami zrównoważonego rozwoju i sprawozdawczości w tym zakresie można 

by przeprowadzić linię. W roku 2004 IISI rozpoczął przygotowywanie pierwszego raportu 

na temat globalnego zrównoważonego rozwoju. Aby zwiększyć korzyści z zaangażowania, 

Instytut korzysta ze specjalistycznej wiedzy niewielkiej, niezależnej grupy doradczej składają-

cej się z pracowników akademickich. Chubbs wyjaśnia: „Uważamy, że nasza działalność jest 

interesująca, a nasze podejście sprawdza się. Możemy jednak odnieść korzyści z zewnętrznego 

doradztwa dotyczącego tego, czy nasze działania realizowane są dobrze czy źle oraz tego, 

co się sprawdza, a co nie.”
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Podejście strategiczne

Podejście strategiczne polega na tworzeniu wartości poprzez odnajdywanie odpowiedzi 

na wyzwania z zakresu zrównoważonego rozwoju i spełnianie oczekiwań interesariuszy 

w kontekście coraz bardziej złożonych zagadnień. James Sylph z Międzynarodowej Federacji 

Księgowych mówi, że coraz więcej interesariuszy chce na wczesnym etapie odgrywać czynną 

rolę w pracach jego organizacji dotyczących opracowywania międzynarodowych standardów 

księgowości. Sylph mówi: „Kiedy uda się zebrać ludzi razem, uzyskuje się bardziej zrównowa-

żone, szerzej zakrojone rezultaty. Różni interesariusze prezentują różne spojrzenia z różnych 

dyscyplin zawodowych, w których obowiązują różne cele. Osoba odpowiedzialna za kontrolę 

w firmie zainteresowana jest sprawozdawczością, osadzoną jednakże w określonym kontek-

ście, ponieważ sporządza ona raporty bieżące. Perspektywa ustawodawcy jest inna, perspek-

tywa komisji papierów wartościowych również jest inna.” Sylph mówi, że wyniki procesu 

wielopodmiotowego są nie tylko bardziej zrównoważone, ale również bardziej wartościowe, 

ponieważ dla interesariuszy zaangażowanych w ich osiągnięcie są one bardziej wiarygodne.

Cykliczny model tworzenia wartości.

Nasza rozmowa z Madsem Bergendorffem z Międzynarodowego Związku Kolei wskazuje, 

że zaangażowanie interesariuszy może powodować cykliczne wzrosty wartości związane z za-

rządzaniem ryzykiem. Przedstawiamy to spojrzenie na ilustracji 5.2.

Ilustracja 5.2: Cykliczny model tworzenia wartości

ZAANGAŻOWANIE 
INTERESARIUSZY

ZAANGAŻOWANIE 
WEWNĘTRZNE

TWORZENIE WARTOŚCI 
(LUB UNIKANIE 

KOSZTÓW)

WIARYGODNOŚĆ 
ZEWNĘTRZNA

•  Pomaga stworzyć ramy dla prac  
nad zagadnieniami z zakresu  
zrównoważonego rozwoju  
(np. zanieczyszczenie powietrza,  
efektywność energetyczna) wspólnie  
z różnymi podmiotami

•  Stanowi centralny punkt umożliwiający  
funkcjonowanie w praktyce

•  Rozwiązania korzystne dla obu stron
•  Możliwości zainicjowania  

dodatkowych procesów  
zaangażowania interesariuszy

•  Uznanie wartości potencjału  
w wielu różnych wymiarach

•  Rozwiązania korzystne dla obu 
stron

• Większa świadomość społeczna
• Przewaga konkurencyjna
•  Doskonalenie i możliwości cięcia 

kosztów

•  Poparcie i wpływ ze strony  
kierownictwa wyższego 
szczebla

•  Wsparcie i zasoby na  
potrzeby innych inicjatyw
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JAKIE SĄ CZYNNIKI SUKCESU SKUTECZNEGO ZAANGAŻOWANIA?

W części 2 przedstawiliśmy niektóre czynniki sukcesu skutecznego zaangażowania interesa-

riuszy, zidentyfikowane przez przedstawicieli firm:

• Uzgodnij reguły zaangażowania;

• Działaj w sposób ukierunkowany, ale elastyczny;

• Słuchaj i okazuj szacunek;

• Operacjonalizuj decyzje;

• Kontroluj realizację.

Przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, z którymi rozmawialiśmy, powtórzyli te pięć 

punktów. Oprócz tego dodali jeszcze dwa:

• Zidentyfikuj swoją największą obawę

Chociaż ważne jest, aby zidentyfikować kwestie, w których zgadzamy się ze swoim intere-

sariuszem, Jean-Marie Chandelle z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cementu 

zastrzega, że prawdziwy postęp nastąpi tylko wtedy, gdy w dialogu poruszone zostaną trudne 

sprawy, co do których nie ma zgody. Można się do tego przygotować, zadając sobie pytanie: 

„jaki jest mój największy koszmar?” Andrew Speers z Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Wodnego stwierdza, że wynikiem takiego podejścia mogą być innowacje i wartościowe roz-

wiązania. Speers zaznacza: „Jednym z najbardziej znaczących błędów popełnianych w branży 

jest ograniczanie się do pytań o to, co ludzie myślą, a unikanie bardziej dogłębnych kwestii 

i zachęcania do zaangażowania w proces decyzyjny.”

• Zachowaj świeże spojrzenie

Wielu rozmówców mówiło, że wcześniejsze idee dotyczące zrównoważonych rozwiązań mogą 

ograniczać innowacyjność i elastyczność, konieczne przy poszukiwaniu rozwiązań złożonych 

problemów. Aby zilustrować te wyzwania, w ramce 5.4 przedstawiamy spojrzenie sektora 

gospodarki wodnej.

Ramka 5.4: Zarządzanie innowacyjnością w gospodarce wodnej

Andrew Speers z Międzynarodowego Stowarzyszenia Wodnego stwierdza, że wynikiem takiego podejścia 
mogą być innowacje i wartościowe rozwiązania.

Wyzwanie: Społeczności, organy regulacyjne 
i inwestorzy chcą mieć pewność, że inno-
wacyjne rozwiązania w systemie gospodarki 
wodnej będą źródłem niezawodnych usług 
wysokiej jakości. Dostawcy usług, posiadający 
specjalistyczną wiedzę na temat rozwiązań 
tradycyjnych, chcą mieć pewność, że korzyści 
z innowacji przewyższą koszty.
Rozwiązanie: Zaangażowanie interesariuszy, 
które pozwoli podmiotom objętym potencjal-
nym oddziaływaniem rozwiązań alternatywnych 
wyrazić swoje obawy. Członkowie społeczno-
ści mogą chcieć otrzymać relacje z pierwszej

ręki od zadowolonych konsumentów. Organ 
regulacyjny może zażądać studiów przypadku 
skutecznego działania. Dostawcy usług mogą 
chcieć zobaczyć analizy kosztów i korzyści.
Ryzyko: W ramach efektywnego procesu dialo-
gu interesariuszy zwolennicy danego rozwią-
zania muszą być przygotowani na to, że może 
ono zostać odrzucone.
Wartość: Innowacje, które zostaną zaakcepto-
wane, cieszą się poparciem wszystkich stron, 
co w długoterminowej perspektywie przyczy-
ni się do ich pomyślnej realizacji.

C Z Ę Ś Ć  5 
STOWARZYSZENIA BRANŻOWE: POWODY I SPOSOBY ZAANGAŻOWANIA



79PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

GDZIE LEŻĄ WYZWANIA?

Podobnie jak w pozostałych częściach, również tutaj poprosiliśmy przedstawicieli stowarzy-

szeń branżowych, aby podzielili się swoimi ostrzeżeniami. Zwrócili oni uwagę na dwie ważne 

sprawy:

• Powściągnij oczekiwania

Paul Mitchell z Międzynarodowej Rady ds. Górnictwa i Metali mówi, że na wczesnych 

etapach zaangażowania interesariuszy panowała nadzieja, że ludzie usiądą razem i wynego-

cjują rozwiązania, oraz że proces ten będzie stosunkowo prosty. Jego doświadczenie wskazuje, 

że takie podejście jest nierealistyczne: „Fakt, że wszyscy usiądą przy stole, co jest obecnie 

konieczne i powszechnie stosowane, nie oznacza, że będziemy w stanie rozwiązać wszystkie 

problemy. Możliwe, że ludzie będą przystępować do dialogu z określonym podejściem i z tym 

samym podejściem będą odchodzić od stołu, jednakże będą lepiej rozumieć pozycje innych. 

Natomiast zmiana kursu i osiągnięcie porozumienia na temat kwestii spornych są bardzo 

trudne.”

• Włącz do procesu pracowników

Jean-Marie Chandelle z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cementu ostrzega: 

„Nigdy nie należy wywierać na pracownikach wrażenia, że zaangażowanie interesariuszy ma 

zastąpić dialog społeczny wewnątrz firmy.” Pracownicy i przedstawiciele ich związków zawo-

dowych to ustrukturyzowani partnerzy w dialogu społecznym, którzy odgrywają istotną rolę. 

Niezaangażowanie ich na wczesnych etapach może wywołać negatywne reakcje, które mogą 

unicestwić inicjatywy zaangażowania interesariuszy. Na szczeblu międzynarodowym może to 

również wymagać wczesnego zaangażowania konfederacji związków zawodowych.

NIEKTÓRE SPOSTRZEŻENIA I ObSERWACJE REGIONALNE

Jak zaznaczyliśmy w części 2., każdy przypadek zaangażowania interesariuszy jest wyjątko-

wy, a doświadczenia różnią się w zależności od sektora, oczekiwań interesariuszy i regionu. 

Z rozmów z przedstawicielami stowarzyszeń branżowych wynika – co nie jest zaskakujące – 

że zaangażowanie interesariuszy obfituje w coraz liczniejsze wyzwania w miarę rozszerzania 

go na arenie wielokulturowej. Jak stwierdza Paul Mitchell, „Gdy rozmawia się z uczestnikami 

pochodzącymi z wielu kultur, zachowanie wrażliwości na sposób działania poszczególnych pod-

miotów powoduje wzrost wyzwań.”

Przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, z którymi rozmawialiśmy, mówili że wyzwania 

nasilają się z powodu różnic regionalnych w strukturze stowarzyszenia, w podejściach, za-

gadnieniach i możliwościach zaangażowania poszczególnych regionów. Proces zaangażowania 

interesariuszy musi opierać się na zrozumieniu tych różnic. Poniżej omawiamy konsekwencje 

każdej z tych różnic.
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Jak zaznaczyliśmy na początku niniejszej części, wiele stowarzyszeń branżowych, z którymi 

przeprowadziliśmy wywiady, znajduje się w Europie. Pragniemy zachęcić stowarzyszenia 

branżowe, które mogą przedstawić inne spojrzenia, aby skontaktowały się z nami, dzięki 

czemu będziemy mogli je uwzględnić w przyszłych wersjach niniejszego przewodnika.

Podejścia regionalne

Jean-Marie Chandelle z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cementu mówi, że w mia-

rę, jak zagadnienia stają się coraz bardziej złożone, a rozwiązania pełne niuansów, stowarzyszenia 

muszą zrozumieć różnice w podejściu do niepewności. Według jego obserwacji w UE ludzie są 

bardziej niechętni ryzyku i oczekują większego stopnia kontroli regulacyjnej. Z kolei mieszkańcy 

USA są bardziej skłonni zaakceptować zarówno ryzyko jak i odpowiedzialność, zadając sobie 

pytanie: „jak mogę sobie z tym poradzić?”.

Mads Bergendorff z Międzynarodowego Związku Kolei zauważa, że ogólnie rzecz biorąc 

członkowie zapewniający wsparcie finansowe organizacji (przeważnie w krajach rozwiniętych) 

wpływają na jej sposób rozumienia potrzeb i priorytetów regionu. Stowarzyszenia muszą 

zagwarantować równowagę między potrzebami, które są dobrze widoczne a tymi, które 

trudniej zrozumieć.

Zagadnienia regionalne

Martina Priebe z Grupy Działania ds. Transportu Lotniczego (ATAG) przeciwstawia zagad-

nienia związane z wykorzystaniem potencjału w UE tym samym zagadnieniom w krajach 

rozwijających się. Jak twierdzi Priebe, w UE kwestia potencjału to wewnętrzna sprawa branży 

związana z niemożnością budowy nowych lotnisk z uwagi na ograniczenia gruntowe. W kra-

jach rozwijających się w działalność stowarzyszeń takich jak ATAG koncentruje się na budo-

wie potencjału możliwości, aby wspierać i stabilizować potrzeby lokalne.

Mads Bergendorff dzieli podejście regionalne na horyzontalne i wertykalne. W krajach 

uprzemysłowionych zagadnienia postrzegane są w sposób „bardziej horyzontalny”, łączący 

różnorodne sektory, interesariuszy i potrzeby (np. środowiskowe, gospodarcze i społeczne). 

Zaangażowanie stowarzyszeń w krajach rozwijających się jest różne w zależności od lokal-

nego poziomu możliwości. W tym przypadku jego stowarzyszenie koncentruje się przede 

wszystkim na kwestiach wertykalnych, dotyczących każdej dziedziny biznesu (np. spedytorzy, 

operatorzy przewozów pasażerskich, administratorzy infrastruktury) i związanych z nimi kwe-

stiami technicznymi.
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6: Konkluzje
JAKA JEST WARTOŚĆ ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY?

Firmy zawsze angażowały się w relacje z interesariuszami. Jak wskazują przytoczone powyżej 

wypowiedzi, praktycy, z którymi rozmawialiśmy przedstawiali sposoby, dzięki którym posze-

rzenie zasięgu, zakresu i ambicji związanych z zaangażowaniem interesariuszy w ich własnych 

organizacjach, pozwoliły im stworzyć wartość dla nich samych i ich interesariuszy, a jedno-

cześnie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, którego żadna z organizacji nie mogłaby 

osiągnąć sama. Jednakże ani procesy, ani zastosowane praktyki nie zawsze są proste i w żadnej 

mierze nie gwarantują, że ich rezultaty będą zawsze dla wszystkich równie korzystne.

W poprzednich częściach przeanalizowaliśmy procesy i wartość narzędzi zaangażowania 

interesariuszy z perspektywy biznesu oraz trzech ważnych grup interesariuszy: NGO, związ-

ków zawodowych i stowarzyszeń branżowych. Praktycy powiedzieli nam, że zaangażowanie 

interesariuszy jest w coraz większym stopniu wykorzystywane jako mechanizm zgłębiania 

zagadnień, wymiany umiejętności i zasobów, osiągania kompromisów i generowania innowa-

cyjnych rozwiązań w odpowiedzi na złożone wyzwania. Istnieje również wyraźna tendencja 

włączania w ten proces władz publicznych. Wynika to z uznania faktu, że rządy odgrywają 

kluczową rolę w modyfikacji ram regulacyjnych, co umożliwia zastosowanie skutecznych 

podejść do kwestii zrównoważonego rozwoju.

„Zaangażowanie interesariuszy 

pomaga znaleźć rozwiązania odpowiednie 

dla wspólnych dla nas wszystkich 

wyzwań, od uświadomienia 

społeczeństwa na dany temat, 

poprzez doskonalenie działalności firmy 

w dziedzinie spraw środowiskowych 

i praw człowieka, po próby rozwiązania 

problemów społecznych.”

Bo Wesley, Novo Nordisk

„Zaangażowanie interesariuszy to możliwość zebrania wielu zróżnicowanych poglądów 

na kwestie, które są istotne dla naszej wizji i ukierunkowania ich na skuteczne, zakoń-

czone sukcesem działania.”

Jean-Paul Jeanrenaud, WWF

„U korzeni naszego zaangażowania jako grupy interesariuszy leży globalizacja. Ciężko 

pracowaliśmy, aby wykazać związek między codziennym, lokalnym harmonogramem 

działań, a globalnym harmonogramem działań, aby wskazać możliwości wynikające 

z globalizacji i udowodnić, że jesteśmy silniejsi jako partnerzy innych interesariuszy.’’

Nilton Freitas, były organizator związku zawodowego

„Wkład interesariuszy dostarcza nam szerszego spojrzenia na różne kwestie, informacji 

zróżnicowanych pod względem geograficznym, daje szerszy zakres wpływu i jest źró-

dłem zróżnicowanych opinii z całego świata. Dialog z interesariuszami wpływa na dzia-

łanie i planowanie strategiczne IPIECA, dostarcza np. wskazówek w sprawie utworzenia 

nowej Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialności Społecznej.”

Chris Morris, Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Przemysłu Naftowego na rzecz 

Ochrony Środowiska (IPIECA)
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Zaobserwowaliśmy dwie dodatkowe kluczowe tendencje: zastosowanie coraz szerzej za-

krojonych i wysublimowanych procesów zaangażowania interesariuszy oraz docenianie ich 

potencjału tworzenia wartości. Procesy zaangażowania interesariuszy wyewoluowały z doraź-

nych wysiłków poszczególnych firm i przyjęły formę praktyk nawiązywania i rozwoju relacji, 

wbudowanych w ponadsektorowe, wielopodmiotowe partnerstwa.

W miarę wzrostu znaczenia zaangażowania interesariuszy, zarówno pod względem inwestycji 

czasu i zasobów ze strony angażujących się organizacji, a także pod względem znaczenia wy-

ników tych procesów globalnych, pytanie o to, co powoduje, że zaangażowanie interesariuszy 

jest skuteczne, staje się ważniejsze niż kiedykolwiek.

Obecne eksperymenty w obszarze dialogów wielopodmiotowych w przyszłości mogą być 

przyczyną znaczącej straty czasu, jeżeli w ich wyniku każdy zaangażowany w nie podmiot nie 

zyska stosownej wartości. Zmęczenie zaangażowaniem po stronie niektórych interesariuszy 

zaczyna być już widoczne. Organizacje pozarządowe kwestionują swoją zdolność do reago-

wania na wszystkie prośby o zaangażowanie, natomiast korporacje z trudem uzasadniają wy-

datki na zaangażowanie. Na przykład Globalny Sojusz na rzecz Pracowników i Społeczności 

(Global Alliance for Workers and Communities), który w imieniu firm Nike i Gap przepro-

wadził wywiady z ponad 10 000 młodych pracowników fabryk w Azji Południowo-Wschod-

niej na temat ich potrzeb i aspiracji, zakończył swoje działania, ponieważ nie zdołał przekonać 

innych firm odzieżowych, że ten rodzaj intensywnego zaangażowania jest konieczny. Fakt, 

że kilku interesariuszy – w tym niektóre NGO, związki zawodowe i stowarzyszenia branżo-

we – nie były zainteresowane udzieleniem wywiadu na potrzeby tego podręcznika, wskazuje 

na to, że mamy przed sobą jeszcze długą drogę do osiągnięcia porozumienia w sprawie poten-

cjalnej wartości skutecznego współdziałania firm i ich interesariuszy. Mamy jednak nadzieję, 

że sceptycy również zareagują na niniejszy dokument, przedstawiając swoje uwagi, a tym 

samym wzbogacając naszą wiedzę na temat tego rozpowszechniającego się zjawiska, nawet 

jeżeli nie chcą być podmiotami zaangażowania interesariuszy jako osoby ani organizacje.

Pomimo tych wyzwań nasi respondenci powiedzieli, że spodziewają się, że praktyki zaan-

gażowania interesariuszy – np. z wykorzystaniem dróg komunikacji, konsultacji, dialogu 

i partnerstwa – będą się w ich organizacjach rozrastały; przyznali również, że zaangażowanie 

wielu interesariuszy nie będzie właściwe we wszystkich okolicznościach. Musimy np. zazna-

czyć, że niektóre organizacje pozarządowe za wartościowe uznają kampanie konfrontacyjne, 

a związki zawodowe przywiązują wartość do tradycyjnych negocjacji dwustronnych między 

pracownikami a pracodawcami.
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NA JAKICH RADACH MOŻEMY POLEGAĆ?

Praktycy, z którymi rozmawialiśmy, mówili, że podobnie jak w każdym innym aspekcie 

biznesu, zaangażowanie interesariuszy wymaga strategicznego podejścia, umożliwiającego 

wydajne korzystanie z ograniczonych zasobów. W przyszłości może to oznaczać ogranicze-

nie procesu zaangażowania do podmiotów o największym potencjale, tworzenia możliwo-

ści lepszego zarządzana szybko ewoluującymi kwestiami i sposobami zaangażowania oraz 

edukowania pracowników czy członków organizacji. Często zwracano też uwagę na potrzebę 

uwzględnienia kwestii mentalności, kultury organizacyjnej i pakietu umiejętności wszystkich 

uczestników dla celów efektywnego budowania relacji.

W poprzednich częściach praktycy wymienili niektóre kluczowe kwestie empiryczne i wyzwa-

nia, które napotkali, wdrażając ideę zaangażowania interesariuszy w swoich organizacjach. 

Zostały one przedstawione na ilustracji 6.1.

Ilustracja 6.1:  Podsumowanie kluczowych czynników pomyślnego zaangażo-
wania interesariuszy

PRZYGOTOWANIE UCZESTNICTWO
UTRZYMYWANIE

POSTĘPU

•  Zadbaj o to, aby zaangażo-
wanie interesariuszy stano-
wiło mechanizm odpowied-
ni dla danego zagadnienia

•  Zaangażuj właściwych 
interesariuszy i utrzymaj ich 
również w trakcie monito-
rowania i oceny procesu 
zaangażowania

•  Przeznacz odpowiedni czas 
i zasoby, biorąc pod uwagę 
potrzebę informowania 
i edukowania niektórych 
interesariuszy, zarówno tych 
wewnętrznych i zewnętrz-
nych, na temat złożonych 
zagadnień

•  Uzgodnij zasady zaangażo-
wania, w tym również rolę 
każdej ze stron, co da gwa-
rancję, że w procesie tym 
wszystkie strony po równo 
dzielą ryzyka i korzyści

•  Działaj w sposób ukierun-
kowany, ale elastyczny, 
a oczekiwania powinny być 
jasno określone

•  Słuchaj i okazuj szacunek, 
poświęcając konieczną 
ilość czasu na wzajemne 
poznanie mentalności 
i słownictwa stosowanego 
przez pozostałych

•  Zaakceptuj fakt, że nie trze-
ba koniecznie zgadzać się 
we wszystkich kwestiach, 
a pewne sposoby po-
strzegania nigdy nie będą 
zgodne z naszymi, ani też 
nie da się ich zmienić

•  Działaj w sposób przejrzysty 
i odpowiedzialny

•  Przyjmij podejście reali-
styczne, uwzględniając 
zarówno ryzyka, jak 
i możliwości zaangażowania 
interesariuszy w perspekty-
wie długoterminowej

•  Operacjonalizuj decyzje
•  Realizuj działania kontro-

lne, dokonując pomiaru 
postępów i sporządzając 
dotyczące ich raporty

C Z Ę Ś Ć  6 
JAKA JEST WARTOŚĆ ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY?



84PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

W STRONĘ ZRÓWNOWAŻONYCH ORGANIZACJI: 

DOKĄD ZAANGAŻOWANIE DOPROWADZI KORPORACJE 

I ICH INTERESARIUSZY?

Z niniejszych rad, podkreślających liczne kwestie kluczowe, wynika równie wiele pytań, co 

odpowiedzi. Skąd wiadomo, że zaangażowanie interesariuszy to odpowiedni mechanizm? 

Skąd wiadomo, czy zaangażowani są właściwi interesariusze? Jaki jest akceptowalny poziom 

przejrzystości i odpowiedzialności?

Są to pytania, na które warto odpowiedzieć, aby uświadomić sobie potencjał tworzenia 

wartości procesu zaangażowania interesariuszy. W części 2. przedstawiliśmy zaangażowanie 

interesariuszy na przykładzie firm i z ich perspektywy. W naszym modelu zaznaczyliśmy, 

że firmy twierdzą, iż czerpią coraz większą wartość z zaangażowania interesariuszy w miarę 

przechodzenia od podejścia polegającego na zarządzaniu ryzykiem do strategicznego stosowa-

nia narzędzi zaangażowania (zob. ilustracja 2.6.) W części 5. przedstawiliśmy model tworze-

nia wartości jednego z przedstawicieli stowarzyszenia branżowego. Odwołujemy się w tym 

miejscu do niego, ponieważ nasze badania wskazują, że z wartości tej zdają sobie sprawę nie 

tylko firmy i ich stowarzyszenia branżowe. W wielu przypadkach korzyści odnoszą również 

NGO i związki zawodowe.

W oparciu o nasze badania zaobserwowaliśmy, że organizacje – firmy, NGO, związki zawo-

dowe czy stowarzyszenia branżowe – które wbudowują zaangażowanie interesariuszy w swój 

model operacyjny i mentalność strategiczną, mogą rozpocząć budowanie czegoś co Whe-

eler i inni określają jako „zrównoważoną kulturę organizacyjną, gdzie organizacje wykazują 

wzajemne zależności i dążą do maksymalizacji tworzenia wartości jednocześnie pod względem 

ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.”

Uważamy, że nie jest to droga łatwa. Wbudowanie zaangażowania interesariuszy w organiza-

cję, co oznacza również śledzenie celów oraz działań, jest równie złożone, jak problemy, któ-

rych rozwiązaniu ma służyć. Zaobserwowaliśmy jednak również, że bez budowy możliwości 

i wdrożenia ich w wyczuloną na czynniki zewnętrzne kulturę organizacyjną, powstaje ryzyko, 

że zaangażowanie będzie jedynie dodatkiem, postrzeganym przez menedżerów i interesariu-

szy jako działanie alternatywne, o niskiej wartości, a nawet niepewne i przynoszące straty.

Zgodnie z punktem widzenia wyłaniającym się z naszych badań i innych prac w tej dziedzi-

nie, skuteczne zaangażowanie interesariuszy jest czynnikiem promującym uczenie się i inno-

wacyjność, co z kolei powoduje lepsze oddziaływanie i wyniki. Takie „zaangażowane uczenie 

się” wynika z założenia, że zaangażowanie interesariuszy charakteryzuje się zarówno wysoką 

jakością (czyli proces jest uczciwy, przejrzysty, integracyjny i może reagować na zmiany w oto-

czeniu), jak i dobrymi wynikami (czyli przynosi odczuwalną różnicę).
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Uczenie się wraz z interesariuszami i od nich, a nie jedynie angażowanie się w relacje z nimi, 

oznacza zobowiązanie głębsze, niż sam dialog czy sprawozdawczość. Oznacza to zobowiązanie 

do postrzegania najważniejszych interesariuszy jako strategicznego aktywu, który kształtuje 

kierunek działania firmy. Oznacza to również uznanie, że potencjał zaangażowania ma być 

wykorzystywany do wpływania na zachowanie samych interesariuszy – np. organów regula-

cyjnych, inwestorów, konsumentów, konkurentów i dostawców.

Tom 2. niniejszego przewodnika zawiera wytyczne dla praktyków dotyczące każdego etapu 

zaangażowania interesariuszy. Będą się one opierać na spojrzeniach praktyków przepyta-

nych na potrzeby tego tomu oraz na innych przykładach zaangażowania w praktyce, a także 

na wytycznych zawartych w szeregu regulacji ramowych i norm stosowanych przez różne 

grupy.

PROMOWANIE CIĄGŁEGO DIALOGU

Mamy nadzieję, że ten wstępny zbiór doświadczeń będzie przydatny dla użytkowników 

niniejszego podręcznika i że przyczyni się on do wzrostu wzajemnego zrozumienia. Pragnie-

my również, aby niniejszy tom sam w sobie stał się częścią dialogu i zapraszamy Czytelników, 

aby podzielili się swoimi uwagami i doświadczeniem, co wzbogaci naszą wiedzę na temat 

stale ewoluującego zjawiska stanowiącego przedmiot tej pracy. Prosimy o kierowanie uwag 

dotyczących tomu 1. na adres poczty elektronicznej kpartridge@StakeholderResearch.com 

i zapraszamy do odwiedzenia strony www.StakeholderResearch.com, za pośrednictwem której 

można stale zamieszczać swoje komentarze.

C Z Ę Ś Ć  6 
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Firmy
Anglo American PLC – Edward Bickham, wice-
prezes ds. zewnętrznych
bMW – Raimund Medrisch, specjalista ds. zrów-
noważonego rozwoju firmy i komunikacji
bP – Dermont Kirk, starszy doradca ds. polityki
bT – Claire Morgan, były doradca ds. polityki spo-
łecznej; Chris Tuppen, szef Wydziału Zrównoważo-
nego Rozwoju i Odpowiedzialności Korporacyjnej
Danone – Bernard Giraud, specjalista ds. zrówno-
ważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności 
firmy, Catherine Thibaux, specjalista ds. zrówno-
ważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności 
firmy
Dow Chemical Company – John Musser, dyrek-
tor ds. publicznych
Electricité de France – Dominique Ganiage, 
koordynator wykonawczy ds. zrównoważonego 
rozwoju
HSbC – Ivor Godfrey-Davies, specjalista ds. relacji 
korporacyjnych
Intel Corporation – Dave Stangis, dyrektor 
ds. odpowiedzialności korporacyjnej
Lafarge – Gaëlle Monteiller, wiceprezes ds. pu-
blicznych i środowiska
McDonalds – Bob Langert, starszy dyrektor 
ds. odpowiedzialności społecznej
Nike – Sarah Severn, dyrektor ds. zrównoważone-
go rozwoju firmy
Novo Nordisk – Lise Kingo, wiceprezes ds. relacji, 
spraw społecznych i reputacji; Bo Wesley, menedżer 
ds. identyfikacji trendów i dialogu
Odebrecht Engineering and Construction – 
Sergio Leao, menedżer ds. środowiska
Placer Dome – Jim Cooney, dyrektor generalny 
ds. strategicznych
RWE Thames Water – Richard Aylard, szef działu 
rozwoju firmy i spraw zewnętrznych
Shell International Ltd. – Mark Wade, szef grupy 
ds. zrównoważonego rozwoju
Tata Steel – Rajendra Prasad Sharma, szef działu 
zarządzania środowiskowego
Telefonica S.A. – Alberto Andreu Pinillos, Subdi-
rector General de Reputacion Y Responsabilidad 
Social Corporati
The Co-operative bank – Peter Harris, part-
nerstwa Unilever Bestfoods – Jeroen Bordewijk, 
wiceprezes ds. doskonalenia łańcucha dostaw
Veolia Environnement (wcześniej Vivendi Envi-
ronment) – Jacques Hayward, menedżer korpora-
cyjny
Volkswagen AG – Michael Mesterharm, specjali-
sta ds. zrównoważonego rozwoju
Weyerhaeuser – Maggie McGuire, menedżer 
ds. zewnętrznych, doradca ds. środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa

Organizacje pozarządowe
AccountAbility – Philip Monaghan, menedżer 
ds. usług Afrykański Instytut Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu – Paul Kapelus, dyrektor
CARE International – Damien Desjonqueres, 
dyrektor ds. programów
Christian Aid – Andrew Pendleton, dziennikarz 
zajmujący się kampaniami
Consumers International – Bjarne Pedersen, 
starszy specjalista ds. polityki
Environmental Defense/Alliance for Environ-
mental Innovation – Tracy Godfrey, współpra-
cownik ds. badań Greenpeace – Steve Sawyer, 
dyrektor ds. polityki międzynarodowej
Matt Arnold, były współpracownik Światowego 
Instytutu Zasobów
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody 
(IUCN) – Nicolas Bertrand, specjalista ds. progra-
mu biznesu i różnorodności biologicznej
Północny Sojusz na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju (ANPED) – Pieter van der Gaag, były 
dyrektor wykonawczy
Rada Ochrony Zasobów Naturalnych – S. Jacob 
Scherr, dyrektor programu międzynarodowego
Sierra Club – Michele Perrault, wiceprezes mię-
dzynarodowy
Transparency International – Susan Côté-Freeman, 
dyrektor ds. relacji zewnętrznych i komunikacji
WWF, światowa organizacja ochrony przyro-
dy – Jean-Paul Jeanrenaud, szef działu biznesu 
i przemysłu

Międzynarodowe związki zawodowe
Australijska Rada Związków Zawodowych 
(ACTU) – Sue Pennicuik, koordynator ds. zdrowia 
i bezpieczeństwa pracy
bank Rozwoju Republiki Południowej Afryki – 
Josephilda Nhlapo-Hlope, analityk ds. polityki 
rozwoju ludności
bermudzki Związek Przemysłowy (bIU) – 
Graham Nesbitt, organizator wydziału
Confederazione Italiana Sindacati Lavorato-
ri (CISL) – Cecilia Brighi, zastępca dyrektora 
ds. międzynarodowych
Europejska Federacja Związków Służb Publicz-
nych (EPSU) – dr Reinhard Klopfleisch, kierow-
nik ds. polityki energetycznej
Ghanijski Związek Pracowników Rolnictwa 
(GAWU-TUC) – Edward Kareweh, kierownik 
ds. relacji branżowych
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud-
-Comisiones Obreras (ISTAS)-CC.O – Estefania 
Blount-Martin, Directora de Medio Ambiente
Międzynarodowa Konfederacja Wolnych 
Związków Zawodowych – Lucien Royer, dyrek-
tor ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Instytut Zdrowia, bezpieczeństwa i Środowi-
ska Pracy (OHSEI) – Christine Nathan, doradca 
ds. projektów/ specjalista ds. edukacji
Kongres Południowoafrykańskich Związków 
Zawodowych (COSATU) – Neva Makgetla, 
kierownik wydziału polityki
Kongres Związków Zawodowych (Ghana) – 
(TUCG) – Veronica Ayikwei Kofie, szef Departamen-
tu Spraw Międzynarodowych (przeszła na emeryturę)
Krajowa Unia Pracowników Plantacji i Gospo-
darstw Rolnych (IUF), Uganda – Omara Amu-
ko, koordynator globalnego projektu w dziedzinie 
pestycydów
Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związ-
ków Zawodowych – Sieć Kobiet Europy Środko-
wo-Wschodniej, wiceprezes Sekcji Kobiet UATUC 
w Chorwacji – Jasna Petrovic, koordynator regionalny
Ministério do Trabalho e Emprego – Nilton 
Freitas, starszy doradca ministra pracy Brazylii
Ogólnoduński Związek Pracowników – Jesper 
Lund-Larsen, koordynator ds. zdrowia, bezpieczeń-
stwa i środowiska
Peter Hurst, były współpracownik Międzynaro-
dowego Związku Stowarzyszeń Pracowniczych 
Przemysłów Spożywczego, Rolnego, Hotelar-
skiego, Restauracyjnego, Cateringu, Tytoniowe-
go i Pokrewnych (IUF)
Stowarzyszenie Związków Zawodowych – 
Filipiński Kongres Związków Zawodowych 
(ALU-TUCP) – Arthur Barrit, główny specjalista 
ds. projektów specjalnych i środowiska

Stowarzyszenia branżowe
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Ce-
mentu – Jean Marie Chandelle, dyrektor naczelny
Grupa Działania ds. Transportu Lotniczego – 
Martina Priebe, dyrektor
Konfederacja Przemysłu Spożywczego Unii Eu-
ropejskiej – Raymond Destin, dyrektor generalny
Międzynarodowa Federacja Księgowych – Ja-
mes Sylph, dyrektor techniczny
Międzynarodowa Rada ds. Górnictwa i Metali – 
Paul Mitchell, sekretarz generalny
Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Che-
micznych – Birgit Engelhardt, przedstawiciel przy 
ONZ
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu 
Naftowego na rzecz Ochrony Środowiska – 
Chris Morris, Sekretarz Generalny
Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne – An-
drew Speers, menedżer programu
Międzynarodowy Instytut Żelaza i Stali – Scott 
Chubbs, menedżer ds. zrównoważonego rozwoju 
środowiska
Międzynarodowy Związek Kolei – Mads Ber-
gendorff, starszy doradca ds. środowiska

Uczestnicy
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Stakeholder Resource Associates

Stakeholder Research Associates to organizacja, 

w której pracuje zespół pracowników akademic-

kich i specjalistów-praktyków, specjalizujących się 

w aktywizowaniu formalnych i nieformalnych 

dróg przekazywania opinii interesariuszy liderom 

i kierownictwu firm, rządom oraz społeczeń-

stwu obywatelskiemu, na potrzeby efektywnego 

zarządzania, formułowania strategii i zintegrowanej 

komunikacji. Naszą misją jest tworzenie zrówno-

ważonej wartości dla organizacji i ich interesariuszy. 

Nasi eksperci starają się przełamać ustanowione 

schematy myślenia, aby zyskać świeże spojrzenie 

na wyłaniające się kwestie. Pomagamy organi-

zacjom budować relacje, które są siłą napędową 

dla tworzenia wartości ekonomicznej, społecznej 

i środowiskowej. W Stakeholder Research Asso-

ciates nie polegamy na konwencjonalnej analizie 

interesariuszy i dialogu. Koncentrując się na wspól-

nej wizji, wewnętrznym potencjale i działaniu, 

pomagamy organizacjom przełożyć zaangażowanie 

interesariuszy na elastyczne zarządzanie, spójny 

proces decyzyjny, większą wiarygodność oraz za-

ufanie i lojalność. Stakeholder Research Associates 

prowadzi działalność w trzech ośrodkach między-

narodowych: w Londynie, Toronto i Dallas.

Adres 355 Division Street 

 Cobourg, ON K9A 3R5 

 Kanada

Telefon +1 905 377 1144

Faks +1 905 377 1143

Email: 

kpartridge@stakeholderresearch.com

Strona internetowa: 

www.StakeholderResearch.com

Program Środowiskowy Organizacji Narodów 

Zjednoczonych

Misją Programu Środowiskowego (UNEP) jest ode-

granie roli lidera i zachęcanie do partnerstwa w zakresie 

ochrony środowiska poprzez inspirowanie, informo-

wanie oraz umożliwianie narodom i ludności poprawy 

jakości życia bez uszczerbku dla jakości życia przyszłych 

pokoleń. Siedziba UNEP znajduje się w Nairobi 

w Kenii. Wydział Technologii, Przemysłu i Ekonomii 

(UNEP DTIE) to dział Programu Środowiskowego 

odpowiedzialny za pracę z przedstawicielami biznesu 

i przemysłu. Znajdujący się w Paryżu i Genewie dział 

UNEP DTIE dociera w odległe miejsca za pośrednic-

twem biur regionalnych UNEP, a także Międzynaro-

dowego Centrum Technologii Środowiskowej (IETC, 

International Environmental Technology Centre) 

w Osace w Japonii. W ramach długotrwałych działań 

w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji, 

energetyki, ozonu, chemikaliów, handlu, finansów, 

gospodarki i odpowiedzialności biznesu, UNEP DTIE 

dąży do tego, aby pomóc podmiotom decyzyjnym 

w opracowaniu i przyjęciu czystszych i bezpieczniej-

szych strategii politycznych, a także w wydajnym 

wykorzystaniu zasobów naturalnych, uwzględnieniu 

kosztów dla środowiska oraz w redukcji zanieczyszczeń 

i zagrożeń dla ludzi oraz środowiska.

Adres United Nations Avenue, Gigiri 

 PO Box 30552, 00100

 Nairobi, Kenia

Telefon +254 20 621234

Faks +254 20 624489/90

Email:

eisinfo@unep.org

Adres Tour Mirabeau

 39-43, quai André Citroën

 75739 Paris Cedex 15, Francja

Telefon +33 1 44 37 14 41

Faks +33 1 44 37 14 74

Email: 

unep.tie@unep.fr

Strona internetowa:

www.uneptie.org

AccountAbility

Misją AccountAbility jest promowanie odpowie-

dzialnych działań w zakresie zrównoważonego 

rozwoju. Jako wiodący profesjonalny instytut 

międzynarodowy, AccountAbility udostępnia 

narzędzia z dziedziny zaangażowania interesariuszy 

i zarządzania odpowiedzialnością oraz normy w po-

staci Serii AA1000, oferuje możliwości rozwoju 

zawodowego i certyfikacji oraz najnowsze badania 

i rzecznictwo dotyczące związanej z tym polityki. 

W organizacji AccountAbility stosuje się innowa-

cyjny, wielopodmiotowy model zarządzania, po-

zwalający na uczestnictwo członków instytucjonal-

nych i indywidualnych wywodzących się ze świata 

biznesu, społeczeństwa obywatelskiego oraz sektora 

publicznego w ponad 20 krajach na całym świecie.

Adres Unit A, 137 Shepherdess Walk

 London N1 7RQ Zjednoczone Króle-

stwo

Telefon  +44 (0)20 7549 0400

Faks +44 (0)20 7253 7440

Email: 

secretariat@accountability.org.uk

Strona internetowa: 

www.accountability.org.uk
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