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Przedmowa

PRZEDMOWA ACCOUNTABILITY

Znalezienie�drogi�wiodącej�w stronę�zrów-

noważonego�rozwoju�wymagać�będzie�

zgromadzenia�i połączenia�zróżnicowa-

nych�perspektyw,�wiedzy�i zasobów.�Żadna�

osoba,�organizacja,�ani�pojedynczy�element�

światowego�społeczeństwa�nie�jest�w stanie�

samodzielnie�zidentyfikować�i zastosować�

rozwiązań�w odpowiedzi�na ogromne�wyzwa-

nia,�na jakie�napotyka�dziś�ludzkość.

Dlatego�każdy�podmiot,�lecz�także�całe�

społeczeństwo�stoją�jednocześnie�w obliczu�

konieczności,�ale i możliwości�zaangażowa-

nia się�we wspólne�działania�w celu�rozwiąza-

nia�tych�problemów.

Nie�należy�jednak�zapominać�o innym�po-

wodzie,�dla którego�powinniśmy�słuchać się�

nawzajem�i uwzględniać�swoje�wzajemne�

stanowiska�przed�podjęciem�istotnych�de-

cyzji:�świat�jest�naszym�wspólnym�dobrem,�

a konsekwencje�wielu�naszych�działań�nie�

ograniczają się�do naszych�małych�„podwó-

rek”.�Przeciwnie,�pośrednio�lub bezpośred-

nio�wpływają�one�na innych.�Dlatego�więc�

konieczne�jest�powszechne�uznanie�faktu,�

że podmioty�odczuwające�wpływ�działań�

organizacji�mają�prawo�być�usłyszane.

Powyższe�stwierdzenia�stanowią�też�powody,�

dla których�zachęcanie�do efektywnego�za-

angażowania�interesariuszy�stanowi�główny�

element�misji�AccountAbility,�polegającej�

na promowaniu�odpowiedzialności�i zrów-

noważonego�rozwoju�organizacji.�W ciągu�

ostatniej�dekady�pracowaliśmy�z innowacyj-

nymi�organizacjami�i coraz�większym�zakre-

sem�profesjonalistów�nad opracowywaniem�

norm�i najlepszych�praktyk�w dziedzinie�

integrowania�punktu�widzenia�interesariuszy�

z procesem�decyzyjnym.

Jednym�z owoców�tych�wysiłków�jest�

niedawna�publikacja�projektu�AA1000�

Stakeholder�Engagement�Standard�[Normy�

Zaangażowania�Interesariuszy].

Kolejnym�efektem�naszych�działań,�tym�ra-

zem�opracowanym�we współpracy�z Progra-

mem�Środowiskowym�Organizacji�Narodów�

Zjednoczonych�i Stakeholder�Research�Asso-

ciates,�jest�ten�podręcznik.�Jednym�z celów�

podręcznika�jest�przedstawienie�wytycznych�

dotyczących�sposobu,�w jaki�firmy�mogą�po-

szerzyć�wiedzę,�zwiększyć�możliwości�i zasad-

ność�działań,�podejmując się�zaangażowania�

interesariuszy.�Poprawi�to�wyniki�i umożliwi�

firmom�osiągnięcie�ambitniejszych�celów�

w ich�własnej�działalności,�ale również�przy-

czyni się�do stworzenia�bardziej�zrównoważo-

nego�świata.�Najogólniejszym�celem�naszego�

podręcznika�jest�tak�naprawdę�pomoc�

w znalezieniu�synergii�między�tymi�dwiema�

korzyściami�poprzez�wzajemne�dostosowanie�

strategii�firmy�i zrównoważonego�rozwoju.

Pragniemy�podziękować�Programowi�Śro-

dowiskowemu�ONZ�za to,�że zainicjował�

ten�projekt.�Dziękujemy�też�przedstawicie-

lom�firmy�Stakeholder�Research�Associates,�

których�prace�nad tomem�1.�podręcznika�

posłużyły�za doskonałą�bazę�dla dalszych�ba-

dań�i działań�służących�publikacji�niniejszego�

opracowania.�Pragniemy�ponadto�podzięko-

wać�członkom�panelu�recenzyjnego�i wielu�

innym�osobom,�które�wzięły�udział�w wywia-

dach,�konsultacjach�i warsztatach�na po-

trzeby�tej�publikacji.�Na koniec�wyrażamy�

wdzięczność�sponsorom,�których�wkład�był�

nie�tylko�finansowy,�ale również�merytorycz-

ny,�podzielili się�oni�bowiem�swoim�doświad-

czeniem�i wiedzą�specjalistyczną.

Mamy�nadzieję,�że podręcznik�ten�będzie�

dla Czytelnika�źródłem�istotnych�korzyści.

Maria�Sillanpää

Dyrektor�Zarządzający,�AccountAbility

PRZEDMOWA PROGRAMU 

ŚRODOWISKOWEGO ORGANIZACJI 

NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Co�robi�firma�zajmująca się�infrastrukturą�

kolejową,�gdy�planuje�zbudować�nową�linię�

kolejową�na obszarze,�z którego�mieszkańcy�

będą�musieli się�wyprowadzić�w wyniku�

podjętych�przez�nią�działań?�Co�robi�firma�

telekomunikacyjna,�gdy�budowa�masztu�

nadawczego�naprzeciwko�miejscowej�szkoły�

powoduje�protesty�społeczności?�Jak�firma�

spożywcza�radzi�sobie,�gdy�jej�reputacja�

zostanie�nadwyrężona�w wyniku�wykrycia�

groźnych�dla zdrowia�substancji�w jed-

nym�z jej�produktów?�W jaki�sposób�firma�

chemiczna�upewnia się,�że społeczność�za-

mieszkująca�okoliczne�tereny�jest�świadoma�

potencjalnych�zagrożeń�i działań�z zakresu�

bezpieczeństwa�stosowanych�w lokalnym�

zakładzie�produkcyjnym?�Jak�firma�wydo-

bywcza�odbudowuje�morale�pracowników�

po podziemnej�eksplozji,�w wyniku�której�

inni�pracownicy�stracili�życie?

To�zaledwie�kilka�przykładów�trudnych�

zagadnień,�z którymi�zmierzają się�przed-

siębiorstwa.�Są�to�zagadnienia,�w których�

dobrze�widoczne�stają się�wzajemne�powią-

zania�interesu�biznesu�i interesu�publicznego.�

Stanowią�one�przykłady�dramatycznych�

wydarzeń,�przy�których�procesy�planowania�

i podejmowania�decyzji�charakteryzowały się�

istotnymi�niedociągnięciami.�Tym�ważniejsze�

staje się�więc�pytanie:�Jak�aktywna�firma�

może�w sposób�strategiczny�zaangażować�

swoich�interesariuszy?�Czy�firma�wie,�jacy�są�

jej�faktyczni�interesariusze?�Jeżeli�tak –�czy�

może�ona�poprawić�swoją�umiejętność�słu-

chania�i współpracy�z tymi�interesariuszami�

nad określeniem�misji,�priorytetów,�efektów�

i metod�działania�oraz�sposobu�ponoszenia�

odpowiedzialności�za swoje�oddziaływanie�

w perspektywie�długoterminowej?�Praktycz-

ny�podręcznik�angażowania�interesariuszy�

przeprowadza�organizacje�przez�podstawowe�

etapy�i zawiłości�planowania�oraz�realizacji�
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zaangażowania�interesariuszy.�Jako�drugi�

tom�Podręcznika�angażowania�interesariuszy,�

przygotowanego�przez�Program�Środo-

wiskowy�ONZ�(UNEP),�AccountAbility�

i Stakeholder�Research�Associates,�publikacja�

ta�oparta�jest�na tomie�pierwszym,�zawiera-

jącym�kompilację�różnych�spojrzeń�firm,�sto-

warzyszeń�branżowych,�związków�zawodo-

wych�i organizacji�pozarządowych�w zakresie�

zaangażowania�interesariuszy.�Oba�tomy�

potwierdzają�rosnącą�świadomość�znaczenia�

zaangażowania�interesariuszy�w promowaniu�

odpowiedzialnego�pod względem�środo-

wiskowym�i społecznym�zachowania�firm�

ze wszystkich�sektorów.

Źródła�Podręcznika�angażowania�intere-

sariuszy�wiążą się�jeszcze�z 19.�Corocznym�

Spotkaniem�Konsultacyjnym�UNEP�ze sto-

warzyszeniami�branżowymi�i organizacjami�

interesariuszy�w 2002 r.�Z dyskusji�prowa-

dzonych�na tym�spotkaniu�i późniejszych�

informacji�zwrotnych�uzyskiwanych�przy�

opracowywaniu�podręcznika�jasno�wynikało,�

że zaangażowanie�interesariuszy�może�być�

bardzo�cenne�dla wszelkiego�rodzaju�organi-

zacji�ze wszystkich�stron�świata.

Dziękuję�firmom�Stakeholder�Research�Asso-

ciates�i AccountAbility,�wszystkim�uczestni-

kom�i respondentom,�którzy�przyczynili się�

do napisania�drugiego�tomu.�Korzystajmy�

z niego�i zabierajmy się�do pracy.

Monique�Barbut

Dyrektor�Wydziału�Technologii,

Przemysłu�i Ekonomii�(DTIE)

Programu�Środowiskowego�ONZ�(UNEP)

PRZEDMOWA STAKEHOLDER 

RESEARCH ASSOCIATES

Zaangażowanie�interesariuszy�ma�w naszej�

opinii�zasadnicze�znaczenie�dla pomyślności�

biznesu�w XXI�wieku.

Budowanie�wartości�każdej�jednostki�zaan-

gażowanej�w przedsiębiorstwo�jest�kluczowe�

dla wyznaczenia�wspólnych�celów�i podjęcia�

skomplikowanych�kwestii,�w obliczu�których�

stoi�nasza�planeta.�Niniejszy�tom�opiera się�

na badaniach�przedstawionych�w tomie�

1.,�zatytułowanym�„Praktyczne�spojrzenie�

na zaangażowanie�interesariuszy –�prze-

wodnik.”�Praktycy�mówili,�że nowoczesne�

przedsiębiorstwa�są�coraz�bardziej�świadome�

powiązań�między�środowiskiem,�sprawami�

społecznymi�i ekonomicznymi,�oraz�faktu,�

że aby�znaleźć�odpowiednie�rozwiązania,�nie�

mogą�działać�samodzielnie.�Według�ich�słów�

zaangażowanie�interesariuszy�okazuje się�być�

narzędziem�służącym�zrozumieniu�znaczenia�

zrównoważonego�rozwoju�dla firm�oraz�spo-

sobu,�w jaki�przyczynia się�on�do zwiększenia�

wartości�i opłacalności�ich�działań.

Potwierdzając�to�podejście,�firmy�wiedzą,�

że aby�działać�skutecznie,�status�zaanga-

żowania�interesariuszy�musi�być�podwyż-

szony –�z poziomu�narzędzia�zarządzania�

ryzykiem�do poziomu�ugruntowanego�

elementu�planowania�strategicznego�firmy.�

Świadczy�to�o dużym�znaczeniu�podejmowa-

nia�współpracy�z interesariuszami�wewnętrz-

nymi –�pracownikami�w siedzibie�głównej�

i oddziałach�regionalnych –�oraz�kierownic-

twem,�w celu�ustalenia�wspólnego�stanowi-

ska�i wypracowania�możliwości�skutecznej�

realizacji�procesu�zaangażowania.

Z badań�przeprowadzonych�na potrzeby�

tomu�1.�wynika,�że spojrzenia�interesariu-

szy�i preferowane�sposoby�zaangażowania�

różnią się�bardzo�w zależności�od grupy�

interesariuszy,�zagadnienia,�geografii,�kultury�

itd.�Świadczy�to�o tym,�że zaangażowanie�

interesariuszy�jest�równie�wieloaspekto-

we,�co�problemy,�których�rozwiązaniu�ma�

służyć.�Okazało się�więc,�że zaangażowanie�

przynosi�najlepsze�efekty,�gdy�przyjmuje�

postać�powtarzającego się�procesu�opartego�

na wkładzie�ze strony�samych�interesariuszy.�

Niniejszy�podręcznik�to�cenny�przewod-

nik�prowadzący�czytelnika�krok�po kroku�

przez�proces�zaangażowania się�w działania�

z interesariuszami.�Zachęcamy�wszystkie�

firmy�zainteresowane�budowaniem�warto-

ści�dla swojej�organizacji –�czy�to�poprzez�

uruchomienie�programu�zaangażowania,�

czy�poprzez�wzmocnienie�już�funkcjonujące-

go –�do włączenia�tego�procesu�w działania�

dnia�codziennego,�pamiętając�jednocześnie,�

że celem�jest�wbudowanie�procesów�zaan-

gażowania�w decyzje�strategiczne�poprzez�

oparcie�ich�na dialogu�i współpracy�z innymi�

interesariuszami.

Pragniemy�podziękować�członkom�Programu�

Środowiskowego�ONZ�za to,�że zapocząt-

kowali�ten�ważny�projekt,�a także�naszym�

kolegom�z AccountAbility�za wskazówki�

udzielane�przy�pracy�nad Podręcznikiem.

Katharine�Partridge

Charles�Jackson

Asaf�Zohar 

Lara�Korba 

David�Wheeler

Stakeholder�Research�Associates
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Wprowadzenie
WSTĘP

Podręcznik angażowania interesariuszy, 

składający się z niniejszego „Praktyczne-

go poradnika angażowania interesariuszy” 

i jego siostrzanego tomu pt. „Praktyczne 

spojrzenie na zaangażowanie interesariu-

szy – przewodnik” (sporządzonego przez 

Stakeholder Research Associates) to 

efekt dążenia Programu Środowiskowego 

ONZ (UNEP) do stworzenia przewodnika 

na temat najlepszych praktyk w dziedzinie 

zaangażowania interesariuszy, a także 

szerszego celu, jakim jest promowanie 

zaangażowania interesariuszy na całym 

świecie, wykorzystywanego dla osiągnię-

cia zrównoważonego rozwoju.

Miło�nam�powitać�Czytelnika�w niniejszym�

podręczniku,�w którym�znajdują się�prak-

tyczne�porady,�wytyczne�i sugestie�kierujące�

do odpowiednich�źródeł�osoby�zaintereso-

wane�informacjami�na temat�skuteczniej-

szego�i korzystniejszego,�zarówno�dla samej�

organizacji�jak�i jej�interesariuszy,�prowadze-

nia�procesu�zaangażowania�interesariuszy.�

Podczas�gdy�tom�1�pt.�„Praktyczne�spoj-

rzenie�na zaangażowanie�interesariuszy –�

przewodnik”�stanowi�przegląd�perspektyw�

różnych�interesariuszy,�niniejszy�„Praktyczny�

podręcznik”,�tom�2,�skierowany�jest�przede�

wszystkim�do praktyków�działających�w fir-

mach.�Spora�część�Podręcznika�może�również�

być�przydatna�dla praktyków�z innych�

rodzajów�organizacji�(np.�niebiznesowych).�

Mamy�nadzieję,�że publikacja�ta�będzie�przy-

datna�dla szerokiego�zakresu�użytkowników,�

którzy�będą�mogli�zaadaptować�zawarte�tu�

zalecenia�do swoich�warunków.�Podobnie�jak�

wszystkie�projekty�badawcze�o potencjalnie�

szerokim�zastosowaniu,�inicjatywa�stworze-

nia�Podręcznika�angażowania�interesariuszy�

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 przepro-

wadzenia�sondażu�w ponad�dwudziestu�wio-

dących�firmach�w celu�zrozumienia�najważ-

niejszych�stosowanych�przez�nie�podejść�oraz�

największych�ograniczeń,�na jakie�napotyka-

ły.�Badanie�wykazało,�że kwestie�te�różnią się�

między�różnymi�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.�W związku�

z tym�przeprowadzono�dodatkową�serię�

wywiadów�sondażowych�z przedstawicielami�

różnych�organizacji�z różnych�krajów,�które�

posłużyły�jako�podstawa�tomu 1.
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Informacje o tomie 2:

„Praktyczny poradnik

angażowania interesariuszy”

W miarę�postępu�prac�nad tomem�1.�sta-

ło się�jasne,�że praktycy�korporacyjni –�czy�to�

w pełni�zaangażowani,�czy�dopiero�odkry-

wający�wartość�zaangażowania –�oczekiwali�

wytycznych�o charakterze�bardzo�konkret-

nym.�Taki�właśnie�jest�cel�naszego�podręczni-

ka.�Jest�on�oparty�na podstawach�zawartych�

w tomie�1.�(zob.�poniżej),�a także�na kolej-

nych�badaniach�i wywiadach�przeprowadzo-

nych�specjalnie�na potrzeby�tej�publikacji.�

Początkowy�plan�zakładał�serię�międzyna-

rodowych�konsultacji�w Japonii,�Wielkiej�

Brytanii,�RPA�i Stanach�Zjednoczonych,�

a poszczególne�części�omawiano�na przepro-

wadzonych�w kwietniu�2005 r.�w Londynie�

dwóch�jednodniowych�warsztatach�z firmami�

i licznymi�interesariuszami.�Międzynarodowy�

wielopodmiotowy�panel�recenzyjny�(zob.�

podziękowania�na stronie�tytułowej),�utwo-

rzony�specjalnie�na potrzeby�opracowania�

tego�podręcznika,�również�wniósł�znaczący�

wkład,�nie�tylko�poprzez�weryfikację�wersji�

roboczych,�ale także�dzieląc się�swoją�wiedzą�

i spostrzeżeniami.�Ostatecznie�w podręczni-

ku�wykorzystano�jednak�dodatkowo�szeroki�

zakres�różnorodnych�projektów�zaangażo-

wania�interesariuszy�i inicjatyw�podjętych�

przez�AccountAbility�lub takich,�w których�

organizacja�ta�uczestniczyła.

Projekty�te�obejmują�Forum�Międzynarodo-

wej�Umowy�Włókienniczej�(MFA,�Mulit-

-Fiber�Agreement) –�wielopodmiotową�

inicjatywę,�której�celem�jest�złagodzenie�

niekorzystnych�skutków�społecznych�wywo-

łanych�zakończeniem�systemu�kwotowania�

w handlu�materiałami�włókienniczymi,�

Global�Leadership�Network –�inicjatywę,�

w ramach�której�badane�są�związki�między�

zaangażowaniem�interesariuszy�a strategią�

korporacyjną,�oraz�oczywiście�Serię�AA1000,�

w tym�AA1000�Assurance�Standard�

i AA1000�Stakeholder�Engagement�Stan-

dard,�która�powstała�w toku�wielopodmioto-

wego�procesu�uzgodnień.

Mamy�nadzieję,�że wyniki�tych�działań�

pomogą�praktykom�pełnić�role�polegają-

ce�na utrzymywaniu�wzajemnych�relacji�

i komunikacji�z interesariuszami.�Dotyczy�

to�zwłaszcza�osób,�które�chcą�zastosować�

bardziej�strategiczne�podejście�do działań�

w tej�dziedzinie.�Praktycy�ci�mogą�pracować�

w działach�zajmujących się�społeczną�odpo-

wiedzialnością�biznesu,�ale także�w pionach�

zarządzania�ryzykiem�czy�zasobów�ludzkich;�

miejscem�ich�pracy�może�być�siedziba�firmy�

albo�też�jednostki�regionalne�czy�filie.�Pod-

ręcznik�skierowany�jest�do organizacji�każdej�

wielkości,�jednakże�mniejsze�podmioty�mogą�

pominąć�części�zawierające�szczegóły,�które�

nie�mają�odniesienia�do ich�sytuacji.�Firmy,�

które�dopiero�zaczynają�przygodę�z angażo-

waniem�interesariuszy,�znajdą�tu�wskazówki�

przydatne�na początku,�natomiast�te,�które�

już�realizują�ten�proces,�również�znajdą�

użyteczne�informacje�na temat�możliwości�

poprawy�i/lub�dalszej�systematyzacji.�Mamy�

też�nadzieję,�że podręcznik�przyda się�kon-

sultantom�doradzającym�ludziom�biznesu,�

a także�działaczom�niekorporacyjnym,�którzy�

chcą�dobrze�zrozumieć�podejście�firm�do za-

angażowania�interesariuszy.

WSTĘP
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Informacje o tomie 1:

„Praktyczne spojrzenie

na zaangażowanie interesariuszy –

przewodnik”

Tom�pierwszy�stanowi�uzupełnienie�pod-

ręcznika,�zawiera�bowiem�podsumowanie�

sposobów�postrzegania�zaangażowania�inte-

resariuszy�z perspektywy�szerokiego�zakresu�

różnorodnych�grup�interesów.�Przewodnik�

ten�zawiera�cenne�informacje�na temat�kon-

kretnych�spostrzeżeń�poszczególnych�grup�

interesariuszy,�ale również�bardziej�ogólne�

porady,�które�można�sformułować�na pod-

stawie�ich�doświadczeń.�W przeciwieństwie�

do tomu�2.,�grupę�docelową�pierwszej�części�

podręcznika�stanowią�nie�tylko�użytkownicy�

korporacyjni,�ale także�praktycy�z szeroko�

pojętego�spektrum�interesariuszy.

Tom�1�odzwierciedla�spojrzenia�praktyków:

•� �ze sfery�biznesu –�z międzynarodowych�

korporacji�działających�w 12�sektorach�

(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 pięciu�kontynentach;

•� �z organizacji�pozarządowych�zajmują-

cych się�sprawami�z dziedziny�środowiska,�

konsumentów,�zdrowia,�równości�i spraw�

dotyczących�rządów;

•� �organizacji�pracy –�reprezentujących�

organy�krajowe�i międzynarodowe�w 15�

krajach�na sześciu�kontynentach;

•� �ze stowarzyszeń�handlowych�i branżo-

wych –�z 10�sektorów�(przemysł�wydo-

bywczy�i przetwórstwo�metali,�hutnictwo�

żelaza�i stali,�przemysł�naftowy�i gazowy,�

woda,�chemikalia,�transport�lotniczy,�

transport�kolejowy,�artykuły�spożywcze,�

przemysł�cementowy,�księgowość).

Podobnie�jak�w przypadku�tomu�2.,�prak-

tycy,�z którymi�przeprowadzono�wywiady�

na potrzeby�tomu�1.�byli�uprzejmi�podzie-

lić się�swoimi�doświadczeniami�z zakresu�za-

angażowania�interesariuszy.�Mówili�o swojej�

motywacji,�narzędziach�i wiedzy�eksperckiej�

z zewnętrznych�źródeł,�z jakiej�korzystali,�

o tym�co się�sprawdziło�a co�nie,�jakie�ogólne�

rady�dla innych�sformułowaliby�na podstawie�

swoich�konkretnych�doświadczeń.

Niniejszy�dwuczęściowy�Podręcznik�anga-

żowania�interesariuszy,�przygotowany�przez�

UNEP,�AccountAbility�i Stakeholder�Rese-

arch�Associeates,�nie�ma�na celu�zastąpienia�

istniejących�rozwiązań.�Jego�celem�jest�raczej�

uzupełnienie�ich�poprzez�przedstawienie�

praktycznych�spojrzeń�i wskazówek�opar-

tych�na ramowych�zasadach,�stosowanych�

już�przez�firmy,�a także�ich�wzbogacenie.�

Mamy�nadzieję�że oba�tomy�przyczynią się�

do zmiany�mentalności�w podejściu�do zaan-

gażowania�interesariuszy,�wzrostu�zaufania�

i wzajemnych�korzyści.�Wszystkie�zaintereso-

wane�strony�proszone�są�o przesyłanie�swoich�

uwag�na adresy:

thomas@accountability.org.uk,

kpartridge@StakeholderResearch.com,�oraz�

cornis.lugt@unep.fr.

WSTĘP
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W�ciągu�kilku�ostatnich�dekad�nastąpiło�przesunięcie�roli�przedsiębiorstw�w społeczeństwie.�

Niektóre�tendencje,�leżące�u źródeł�tej�zmiany,�to�globalizacja�rynków,�pojawienie się�ogólno-

światowych�wyzwań�społecznych�i środowiskowych,�takich�jak�HIV/AIDS�i zmiany�klimatu,�

a także�ograniczona�zdolność�pojedynczych�rządów�narodowych�do samodzielnego�rozwiązy-

wania�tych�problemów.�Co�więcej,�rosną�wpływy�organizacji�społeczeństwa�obywatelskiego.�

Jedną�z konsekwencji�tych�tendencji�jest�wzrost�złożoności�i dynamiki�otoczenia,�w którym�

działają�organizacje�wszystkich�rodzajów,�w tym�firmy.�Aby�zrozumieć�nowe�zagadnienia�

pojawiające się�w związku�z tą�dynamiczną�złożonością�i aby�umieć�je�podjąć,�poszczególne�

podmioty –�czy�to�przedsiębiorstwa,�czy�organizacje�społeczeństwa�obywatelskiego,�czy�też�

rządy –�w coraz�większym�stopniu�zależą�od wzajemnej�wymiany�wiedzy�i współpracy.

W zmieniającym się�otoczeniu�rola�firm�jest�obecnie�bardziej�znacząca,�niż�kiedykolwiek�wcze-

śniej.�Ich�działania�wpływają�na społeczeństwo�pod względem�gospodarczym,�środowiskowym�

i socjalnym,�zarówno�w skali�lokalnej�jak�i globalnej.�W wielu�krajach�firmy�czynnie�uczestniczą�

w kształtowaniu�polityki�społecznej�i pracach�ustawodawczych.�Co�więcej,�fala�prywatyzacji�

w wielu�częściach�świata�i rosnąca�liczba�partnerstw�publiczno-prywatnych�zwiększyła�rolę�sek-

tora�prywatnego�w świadczeniu�usług�tradycyjnie�postrzeganych�jako�usługi�publiczne.�Innym�

znaczącym�zjawiskiem�w tym�kontekście�jest�większe�zaangażowanie�firm�prywatnych�w działa-

nia�międzynarodowe,�często�we współpracy�z organami�krajowymi�i ponadnarodowymi.

W odpowiedzi�na większą�rolę�firm�w społeczeństwie�coraz�większa�liczba�członków�czy�

przedstawicieli�różnych�grup�społecznych�domaga się�prawa�do informacji,�uczestnictwa�

w konsultacjach�i zaangażowania�w korporacyjny�proces�decyzyjny.�W wielu�krajach�rozwi-

niętych�roszczenia�te�zostały�zawarte�w ustawodawstwie,�w związku�z czym�przed�podjęciem�

decyzji�o dużym�potencjalnym�wpływie,�np.�odnośnie�lokalizacji�przemysłowego�zakładu�

produkcyjnego,�wymagane�jest�przeprowadzenie�konsultacji.

PO CO SIĘ ANGAŻUJEMY?

TRZY GENERACJE KORPORACYJNEGO
ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY1

3. Generacja:
Zintegrowane�zaangażowanie

strategiczne�na rzecz
zrównoważonej�konkurencyjności

2. Generacja:
Systematyczne�zaangażowanie�na rzecz�zarządzania
ryzykiem�i lepszego�zrozumienia�interesariuszy

1. Generacja:
Wynikające�z nacisków�zaangażowanie�na rzecz�łagodzenia
negatywnych�skutków,�przynoszące�korzyści�lokalne

1 Zob. również ilustrację 2.6 w tomie 1. pt. „Praktyczne spojrzenie na zaangażowanie interesariuszy – przewodnik”, str. 32.
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Wiele�firm�zaczęło�więc�postrzegać�zaangażowanie�we współpracę�z różnorodnymi�podmio-

tami�i osobami�w sprawach�społecznych,�środowiskowych�i gospodarczych�jako�ważny�aspekt�

sposobu�prowadzenia�działalności.�Jednakże�pierwsze�działania�z zakresu�zaangażowania�

interesariuszy�(1.�generacja)�często�realizowane�były�pod doraźnie�wywieraną�presją�i ograni-

czone�do kwestii�wywołujących�konflikt�z interesariuszami.�Wiele�firm,�zdając�sobie�sprawę�

z korzyści�płynących�z aktywniejszego,�szerszego�i trwałego�dialogu,�zaczęło�wypracowywać�

bardziej�wysublimowane,�systemowe�podejścia�do zaangażowania�interesariuszy.

Okazało się,�że te�działania�2.�generacji�poprawiły�wzajemne�zrozumienie,�pomogły�zarządzać�

ryzykiem�i skuteczniej�rozwiązywać�konflikty.

Obecnie�wiodące�firmy�są�coraz�bardziej�świadome�faktu,�że zaangażowanie�interesariuszy�

może�przyczynić się�do zdobywania�wiedzy�oraz�innowacyjności�produktów�i procesów,�a tak-

że�może�zapewnić�zrównoważony�charakter�decyzji�w samej�firmie�i poza�nią.�Zaangażowanie�

interesariuszy�3.�generacji�pozwala�firmom�dopasować�działania�środowiskowe,�ekonomiczne�

i społeczne�do swojej�zasadniczej�strategii.�Takie�procesy�zaangażowania�interesariuszy�wią-

żą się�z połączeniem�zasobów�(np.�know-how,�zasobów�finansowych,�ludzkich�czy�operacyj-

nych),�które�mogą�pomóc�wszystkim�stronom�zdobyć�wiedzę,�rozwiązać�problemy�i osiągnąć�

cele�niemożliwe�do osiągnięcia�samodzielnie.

Korzyści z zaangażowania interesariuszy

Efektywne, strategicznie zaplanowane zaangażowanie interesariuszy może:
•  doprowadzić do sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju społecznego dzięki temu, że pod-

mioty, które mają prawo być słyszane, mogą być uwzględnione w procesie decyzyjnym;
•  umożliwić lepsze zarządzanie ryzykiem i wizerunkiem;
•  pozwolić na połączenie zasobów (wiedzy, ludzi, pieniędzy i technologii), aby rozwiązać proble-

my i osiągnąć cele niemożliwe do osiągnięcia dla pojedynczych organizacji;
•  umożliwić zrozumienie złożonego środowiska biznesowego, w tym rozwiązań rynkowych, 

a także identyfikację nowych możliwości strategicznych;
•  dać korporacjom możliwość uczenia się od interesariuszy, co poskutkuje udoskonaleniem 

produktów, usług i procesów;
•  informować, edukować i wpływać na interesariuszy oraz środowisko biznesowe, co poprawi 

procesy decyzyjne i działania oddziałujące na firmę i społeczeństwo;
•  zbudować zaufanie między firmą a jej interesariuszami.

Pomimo�oczywistych�wyzwań,�jakie�wiążą się�z zaangażowaniem�interesariuszy,�rezultaty�sto-

sowania�najlepszych�możliwych�praktyk�w tym�procesie�bez�wątpienia�uzasadniają�niezbędne�

wysiłki.�Udane�zaangażowanie�interesariuszy�nie�tylko�pomaga�firmom�zapewnić�sobie�pozy-

cję�lidera�w coraz�bardziej�złożonym�i stale�zmieniającym się�środowisku�biznesowym,�ale tak-

że�pomaga�wprowadzić�zmiany�systemowe�przyczyniające się�do zrównoważonego�rozwoju.

PO CO SIĘ ANGAŻUJEMY?
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CO ZNAJDUJE SIĘ W PODRĘCZNIKU?

NASZ PODRĘCZNIK PRZEDSTAWIA PROCES ZAANGAŻOWANIA

INTERESARIUSZY W PIĘCIU ETAPACH:

•� �Etap�pierwszy�to�ogólne�rozważania�na temat�celów�strategicznych�firmy,�tego,�jaki�mają�

one�związek�z interesariuszami�i poszczególnymi�zagadnieniami,�oraz�na temat�sposobu�

wstępnego�klasyfikowania�interesariuszy�i zagadnień�pod względem�priorytetów�dla celów�

dalszej�analizy.

•� �Na�drugim�etapie�pojawiają się�różne�stopnie�zaangażowania�oraz�wskazówki�dotyczące�

analizy�istniejących�relacji,�dostępnych�zasobów�i ograniczeń�organizacyjnych.�Etap�drugi�

ma�również�pomóc�w zdobyciu�szerszej�wiedzy�na temat�przedstawicieli�interesariuszy�oraz�

w podjęciu�decyzji�co�do rodzaju�relacji,�jaką�chcemy�nawiązać�z tymi�interesariuszami.

•� �Etap�trzeci�obejmuje�kwestie�kompetencji�wewnętrznych�i zewnętrznych�oraz�zdolności�

do zaangażowania się.�Zawiera�także�wskazówki�na temat�sposobu�zagwarantowania,�

że wszystkie�strony�procesu�są�zdolne�do efektywnego�uczestniczenia�w nim.

•� �Na�etapie�czwartym�przedstawiono�różne�techniki�zaangażowania.�Bazując�na wcześniej-

szych�krokach,�w tej�części�przedstawiono�również,�jak�zaplanować�podejście�dopasowane�

do potrzeb�konkretnej�sytuacji�oraz�jak�osiągnąć�własne�cele.

•� �Na�ostatnim,�piątym�etapie�w podręczniku�zawarto�wytyczne�dotyczące�tego,�jak�we-

ryfikować�wyniki�zaangażowania�oraz�jak�to�zrobić,�aby�interesariusze�mieli�pewność�co�

do jakości�naszych�wysiłków.

Dla jasności�i ułatwienia�korzystania�z podręcznika,�przedstawiono�w nim�proces�zaangażowa-

nia�interesariuszy�jako�proces�składający się�z oddzielnych�etapów.�Etapy�te�obejmują�grupy�

zagadnień�i procesów�koniecznych�przy�planowaniu�i zarządzaniu�zaangażowaniem�interesa-

riuszy,�jednakże�nie�zawsze�są�one�tak�dokładnie�podzielone�na sekwencje.�Może�okazać się,�

że trzeba�przeprowadzić�kilka�z opisanych�działań�w tym�samym�czasie,�albo�wrócić�do dzia-

łań�wcześniejszych,�aby�coś�wyjaśnić�czy�przemyśleć�ponownie.

Przedstawiony�tu�proces�zaangażowania�interesariuszy�oparty�jest�na zasadach�istotności,�

kompletności�i zdolności�do reagowania.�Znaczenie�tych�zasad�na poszczególnych�etapach�

opisano�w każdej�części.�Przedstawiono�je�również�w dalszej�części�wstępu�na str.�17.

W podręczniku�znalazł się�szereg�tabel,�narzędzi�i wzorów,�które�czytelnicy�mogą�zastosować�

dla swoich�potrzeb.

Można�je�również�pobrać�ze strony�www.accountability.org.uk.

Każdy rozdział składa się z następujących elementów:

•� Cel:�Prezentacja�celów�i uzasadnienie�danego�etapu.

•� �Zasady: wyjaśnienie,�jakie�odniesienie�ma�dany�etap�do zasad�istotności,�kompletności�

i zdolności�do reagowania.

•� �Proces: praktyczne�wytyczne�dla każdego�z kluczowych�procesów,�decyzji�i działań�prze-

widzianych�na danym�etapie.

•�  Przykłady praktyczne: strategie�organizacyjne,�doświadczenia�i komentarze�praktyków�

z pierwszej�ręki.
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          Istotność                                                       Kompletność

Skuteczne
angażowanie
interesariuszy

Myśl
strategicznie

tworzenie mapy interesariuszy,
wyznaczanie celów strategicznych,

identyfikacja zagadnień,
priorytetyzacja

Przeanalizuj
i zaplanuj

weryfikacja postępów, uczenie się
od innych i identyfikacja
potencjalnych partnerów,
poznawanie interesariuszy

i ich celów, określanie
pola manewru

Działaj,
weryfikuj i informuj

tworzenie planu działania,
przekazywanie informacji

zwrotnych, weryfikacja sposobu 
zaangażowania, zapewnienie

procesu uczenia

Zaprojektuj proces
i zaangażuj się

w działania
z interesariuszami

identyfikacja najskuteczniejszych
metod zaangażowania,
projektowanie procesu

zaangażowania

Wzmocnij
zdolności 

zaangażowania
wzmocnienie zdolności organizacji

do reagowania, rozwój
wewnętrznych kompetencji,

budowanie zdolności
interesariuszy

do angażowania

PIĘĆ ETAPÓW PROCESU ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY
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W DALSZEJ CZĘŚCI PODRĘCZNIKA PONIŻSZE SYMBOLE ODNOSIĆ SIĘ

BĘDĄ DO NASTĘPUJĄCYCH TREŚCI:

Informacje podstawowe:
wyjaśnienie idei, procesów i terminów stosowanych w opisie każdego etapu.

Narzędzia i zasoby:
umożliwiają zastosowanie tych koncepcji w konkretnej organizacji.

Przykłady z życia:
studia przypadków i komentarze praktyków.

Proponowane metody:
metody służące wykonaniu poszczególnych kroków procesu zaangażowania 
interesariuszy, wraz ze wskazówkami na temat zastosowania narzędzi przedsta-
wionych w podręczniku.

Warto rozważyć:
elementy, które warto rozważyć, dotyczące procesu czy metodologii.

Skrótowe szablony:
wzory umożliwiające określenie efektów poszczególnych kroków procesu 
zaangażowania. Szablony te to jedynie propozycja, być może czytelnik zechce 
dostosować je do własnych potrzeb, dodając lub modyfikując ich elementy,  
albo też upraszczając je. Można je pobrać w formacie Microsft Word lub Excel 
ze strony www.accountability.org.uk.

JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA
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ZAŁĄCZNIKI ZAWIERAJĄ:

•� �Słownik�żargonu:�glosariusz�terminów�stosowanych�w podręczniku�oraz�określeń,� 

które�można�spotkać�w innych�źródłach.

•� �Listę�innych�źródeł,�publikacji�i zbiorów�wiedzy�specjalistycznej.

NA STRONIE INTERNETOWEJ ZNAJDUJĄ SIĘ:

•� �Wersje�każdej�części,�które�można�wydrukować

•� �Wersje�do druku�edytowalnych�pustych�szablonów�zawartych�w niniejszym�podręczniku.

Dodatkowe�źródła�dotyczące�określonych�sektorów�czy�podejść,�a także�aktualizacje�podręcz-

nika�mogą�być�dostępne�w przyszłości.

Jeżeli czytelnik chce otrzymywać informacje na temat aktualizacji 
czy dodatków do podręcznika, prosimy o przesłanie wiadomości 
elektronicznej z frazą „Subscribe to SF Handbook Updates” w tytule 
na adres service-enquiries@accountability.org.uk. Będziemy również 
wdzięczni za informacje na temat Państwa organizacji i celu, 
dla którego zamierzają Państwo wykorzystać nasz podręcznik.

JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA

Podręcznik�został�zaprojektowany�tak,�aby�można�go�było�wykorzystać�na potrzeby�całej�

organizacji,�albo�na potrzeby�poszczególnych�projektów�czy�procesów.�Można�zaadaptować�go�

do indywidualnych�potrzeb�związanych�z danym�procesem�czy�organizacją,�poprzez�dodanie�

stron�lub oparcie się�na poszczególnych�częściach.�Szablony�i narzędzia,�które�można�pobrać�

ze strony�www.accountability.org.uk�są�również�edytowalne.

Przedstawiona�powyżej�struktura�podręcznika�stanowi�wskazówkę�dotyczącą�najważniejszych�

decyzji,�które�trzeba�będzie�przemyśleć�i podjąć,�biorąc�udział�w zaangażowaniu�interesa-

riuszy.�Może się�jednak�zdarzyć�również�tak,�że Państwa�potrzeby�będą�mniejsze.�W takim�

przypadku�lepiej�odnieść się�do jednego�lub dwóch�etapów�zawartych�w podręczniku,�bądź�

też�tylko�do niektórych�z przedstawionych�tu�narzędzi.

Należy�pamiętać,�że przedstawione�etapy�zawierają�niezbędne�kwestie�i procesy�związane�

z zarządzaniem�zaangażowaniem�interesariuszy,�a nie�ściśle�określony�cykl�zaangażowania,�

którego�sekwencje�należałoby�powtarzać�przed�rozpoczęciem�każdego�procesu�zaangażowa-

nia.�Może�okazać się,�że trzeba�przeprowadzić�kilka�z opisanych�działań�w tym�samym�czasie,�

albo�wrócić�do działań�wcześniejszych,�aby�coś�wyjaśnić�czy�przemyśleć�ponownie.

JAK KORZYSTAĆ Z PODRĘCZNIKA
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ZASADY I NORMY ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY

Istnieje�cały�szereg�regulacji,�norm�i kodeksów,�do których�organizacje�mogą się�odnieść,�aby�

uzyskać�wytyczne�dotyczące�procesu�zaangażowania�interesariuszy,�a których�celem�jest�popra-

wa�zrównoważonego�charakteru�działania�organizacji.�Są�to:�Sustainability�Reporting�Guideli-

nes�(wytyczne�dotyczące�sprawozdawczości�w dziedzinie�zrównoważonego�rozwoju)�autorstwa�

Global�Reporting�Initiative,�SA8000�(norma�dotycząca�zgodności�z normami�z zakresu�pracy),�

Seria�AA1000�(w�sprawie�odpowiedzialności,�również�w dziedzinie�zaangażowania)�oraz�EFQM�

Excellence�Model�(w�sprawie�zarządzania�jakością).�Na szczeblu�krajowym�różne�organy�wydały�

wytyczne�i normy�dotyczące�odpowiedzialności�społecznej,�np.�SD21000�we Francji,�SIGMA�

w Wielkiej�Brytanii,�AS8003�w Australii�czy�Standard�SI�10000�w Izraelu.

Na szczeblu�międzynarodowym�dokumenty�te�zostaną�uzupełnione�przez�przygotowywane�

obecnie�międzynarodowe�wytyczne�ISO�dotyczące�odpowiedzialności�społecznej,�w których�

szczególnie�uwzględnione�zostanie�zaangażowanie�interesariuszy.�Dostępny�jest�również�

szereg�przydatnych�dokumentów�sporządzonych�przez�organizacje�takie�jak�Światowa�Rada�

Biznesu�na rzecz�Zrównoważonego�Rozwoju,�Business�for�Social�Responsibility,�CSR�Europe,�

inicjatywa�The�Future�500,�UK�Environment�Council�(Rada�ds. Środowiska�Wielkiej�Bryta-

nii),�południowoafrykański�Calabash�Project,�brazylijski�Instituto�Ethos,�indyjska�Develop-

ment�Alternatives�Group�oraz�International�Association�for�Public�Participation.�Odwołania�

do tych�źródeł�pojawiają się�w całym�podręczniku,�a także�w bibliografii�w Załączniku�1.

Osiągnięcie�jakości�proceduralnej�w dziedzinie�zaangażowania�interesariuszy�nie�musi�przekła-

dać się�na związek�z główną�działalnością�firmy�czy�istotnymi�zagadnieniami.�Podczas�gdy�wiele�

norm,�ram�i praktycznych�wytycznych�(również�tych�dotyczących�publicznego�i obywatelskiego�

udziału�społeczeństwa)�może�pomóc�w pomiarze�i osiągnięciu�takiej�jakości�proceduralnej,�wiele�

z nich�zawiera�nieznaczną�liczbę�wskazówek�dotyczących�identyfikacji�i podejmowania�konkret-

nych,�istotnych�zagadnień�w każdym�poszczególnym�przedsiębiorstwie.�Seria�AA1000,�zwłaszcza�

AA1000�Stakeholder�Engagement�Standard�Exposure�Draft�[projekt�Norm�Zaangażowania�

Interesariuszy�AA1000]�zawiera�wytyczne�dotyczące�sposobu�wykorzystywania�zaangażowania�

interesariuszy,�który�umożliwia�postępowanie�z zagadnieniami�o zasadniczym�znaczeniu�dla przed-

siębiorstwa�i interesariuszami,�a także�sposobu�dopasowania�procesu�zaangażowania�do głównej�

strategii�organizacji.�Dlatego�też�seria�ta�stanowi�ramy�odniesienia�dla naszego�podręcznika.

Seria�AA10002�zawiera�wytyczne�dla organizacji�dotyczące�ustanowienia�systematycznych�pro-

cesów�gwarantujących�przejrzystość�i odpowiedzialność,�które�obejmują�interesariuszy�zaanga-

żowanych�w tworzenie�strategii,�polityki�i programów,�a także�związanych�z tym�wskaźników,�

celów�i systemów�komunikacji,�pozwalających�na skuteczne�kierowanie�procesem�decyzyjnym,�

działaniami�i ogólną�działalnością�organizacji.

Ramy�AA1000�zostały�sporządzone�w oparciu�o ogólną�zasadę�„włączenia”.

„Dążenie�do realizacji�zasady�włączenia�oznacza,�że organizacja�zobowiązuje się�na każdym�

kroku�odzwierciedlać�poglądy�i potrzeby�wszystkich�grup�interesariuszy.�Opinie�interesariuszy�

pozyskiwane�są�w procesie�zaangażowania,�który�umożliwia�im�wypowiadanie�ich�bez�obaw�

i ograniczeń.�Włączenie�wymaga�uwzględnienia�również�niemogących się�wypowiedzieć�inte-

resariuszy,�w tym�przyszłych�pokoleń�czy�środowiska.”

2  Seria AA1000 Series obejmuje AA1000 Assurance Standard [Norma zapewnienia jakości], oraz AA1000 Stakeholder Engagement Standard  
[Norma Zaangażowania Interesariuszy]. Zaangażowanie interesariuszy jest najważniejszym elementem wszystkich składników serii AA1000.
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Regułę�włączenia�osiągnąć�można�poprzez�stosowanie się�do trzech�poniższych�zasad.

Istotność:

wymaga�wiedzy�na temat�własnych�interesów�i priorytetów�oraz�interesów�i priorytetów�

interesariuszy.

Kompletność:

wymaga�zrozumienia�i zarządzania�oddziaływaniem�organizacji�oraz�wynikającymi�z tego�poglą-

dami,�potrzebami,�sposobem�postrzegania�i oczekiwaniami�interesariuszy.

Zdolność do reagowania:

wymaga�spójnego�reagowania�na kwestie�zasadnicze�dla interesariuszy�i organizacji.

ZOBOWIĄZANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASADY

Zobowiązanie do odpowiedzialności
„Włączenie”

„poszanowanie prawa interesariuszy do bycia wysłuchanymi
oraz odpowiedzialność za własne działania wobec interesariuszy”

Zasady
Istotność Kompletność Zdolność do reagowania

„Wiedza na temat priorytetów 
własnych oraz interesariuszy”

„Zrozumienie własnego
wpływu i tego,

co ludzie o nas myślą”

„Reagowanie adekwatne
do sytuacji”

Zasady�te�nie�są�właściwe�tylko�dla Serii�AA1000,�trzeba�je�będzie�dopasować�do języka�

i istniejących�ram,�w których�prowadzi�działalność�Czytelnik.�Na przykład�firma�Altria�

opracowała�proces�zaangażowania�interesariuszy�na podstawie�powyższych�zasad,�ale zdefi-

niowała�swoje�własne�zasady�zaangażowania�interesariuszy,�określając�je�jako�zaangażowanie,�

szczerość,�właściwą�wagę,�uczenie się�i działanie.�Wytyczne�dotyczące�sprawozdawczości�

sporządzone�przez�Global�Reporting�Initiative�(GRI)�również�odwołują się�do zasady�„włącze-

nia”�jako�kluczowej�reguły�tworzenia�ram�sprawozdawczości�w dziedzinie�zrównoważonego�

rozwoju,�zakładającej�systematyczne�angażowanie�interesariuszy�w sporządzanie�i ulepszanie�

sprawozdań�dotyczących�zrównoważonego�rozwoju.�GRI�również�inaczej�definiuje�zasadę�

„kompletności”,�stosowaną�w kontekście�sprawozdawczości,�odwołującą się�do zakresu�(pod�

względem�czasu,�zagadnień�i jednostek�organizacji)�tego,�co�ma�znaleźć się�w sprawozdaniu.�

Można�to�powiązać�z wymienionymi�powyżej�zasadami�stosowanymi�w obszarze�zaangażowa-

nia�interesariuszy,�czyli�potrzebą�współpracy�z interesariuszami�nad harmonogramem,�który�

jest�ściśle�określony,�jeśli�chodzi�o ramy�czasowe,�zagadnienia�i jednostki�operacyjne.

ZASADY I NORMY ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY
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Na�potrzeby�naszego�podręcznika�te�trzy�zasady�rozumiane�są�jako�odnoszące się�do klu-

czowych�pytań,�które�ludzie�(zarówno�z organizacji�jak�i spoza�niej)�będą�zadawać�w trakcie�

rozważań�nad relacją�organizacji�z interesariuszami�oraz�samym�procesem�zaangażowania:

•� �Po pierwsze�„czy te działania są szczere?”�Czy�konsultacje�odbywają się�tylko�po to,�by�

poprawić�wizerunek�organizacji,�czy�też�ich�inicjatorzy�chcą�naprawdę�uzyskać�kompletny,�

zbilansowany�obraz�faktycznego�oddziaływania�własnej�organizacji?

•� �Po drugie�„czy działania są uczciwe i oparte na wiarygodnych informacjach?”�Czy�

proces�zaangażowania�umożliwia�uwzględnienie�wszystkich�interesariuszy,�czy�też�ci�

szczególnie�odczuwający�wpływ�organizacji�są�ignorowani?�Czy�zastosowano�procesy�we-

wnętrzne�i zewnętrzne,�umożliwiające�organizacji�zdobycie�faktycznej�wiedzy�na temat�jej�

wpływu�oraz�opinii�interesariuszy?

•� �Po trzecie�„jakie to przyniesie efekty?”�Co�organizacja�planuje�zrobić�w związku�z oma-

wianymi�kwestiami,�jak�to�wpłynie�na inne�aspekty�działania�i jakie�to�przyniesie�korzyści?�

Czy�istnieje�wola�wprowadzenia�zmian�koniecznych�do wbudowania�nowych�zagadnień�

do procesów�zarządzania�i strategii?�A także:�jakiego�rodzaju�korzyści�odniesie�firma?

Nasz�podręcznik�wprowadza�Czytelnika�w metody�zaangażowania�interesariusza,�które�

dobrze się�sprawdzają�w obliczu�powyższych�pytań.�Chociaż�każda�z trzech�zasad�ma�za-

stosowanie�do każdego�etapu,�ich�znaczenie�jest�różne�w różnych�miejscach�całego�procesu.�

Ciemniejsze�pola�w poniższej�tabeli�oznaczają,�która�zasada�jest�najważniejsza�w danej�fazie.�

Na początku�każdego�rozdziału�znajduje się�również�interpretacja�tych�zasad�i ich�zastosowa-

nia�na omawianym�etapie.

ZASADY I NORMY ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY

ZNACZENIE ZASAD ISTOTNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I ZDOLNOŚCI DO REAGOWANIA

W KAŻDYM Z PIĘCIU ETAPÓW ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY

Etap zaangażowania interesariuszy

Myśl strategicznie Przeanalizuj i zaplanuj Wzmocnij możliwości
Zaangażuj się

w działania
z interesariuszami

Działaj i weryfikuj

Istotność

Kompletność

Zdolność
do reagowania

EtapZasada
dominująca
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STRESZCZENIE PROCESU

ETAP 1

      Myśl strategicznie

Cel Identyfikacja strategicznych priorytetów organizacji dotyczących zaangażowania interesariuszy.

Zasady
Ten etap jest decydujący, jeśli chodzi o identyfikację najważniejszych zagadnień i interesariuszy:
□  Czy określono, które zagadnienia i którzy interesariusze wydają się być najważniejsi dla osiągnięcia długotrwałego 

sukcesu i zrównoważonego rozwoju?

Działania kluczowe      Narzędzia i źródła
Metodologia 
i szablon

Uwzględnij wszystkich interesariuszy i zagadnienia, które wpływają na twoją organizację
(decyzję/ projekt/ oddział lokalny firmy itd.) lub odczuwają jej wpływ.

□  Sprawdź, kim są ci interesariusze. •  Mapa interesariuszy (str. 28) M1 – S1 (str. 28)

□  Zidentyfikuj i rozważ strategiczne zagrożenia, 
możliwości i cele związane z zaangażowaniem.

•  Zmiana czynników zaangażowania (str. 32)
•  Korzyści z zaangażowania (str. 11, str. 35)

M2 – S2 (str. 37)

□  Zidentyfikuj cele strategiczne i podstawowe zagadnienia  
oraz stopień ich ważności dla różnych grup interesariuszy.  
Uszereguj priorytety.

•  5-częściowy test istotności (str. 38)
•  4 etapy dojrzałości zagadnienia (str. 44)
•  Matryca wpływów i zależności interesariuszy  

(str. 46)

M3 – S3 (str. 41)
M4 – S4 (str. 49)

ETAP 2

      Przeanalizuj i zaplanuj

Cel
Stworzenie bazy wiedzy na temat organizacji i jej interesariuszy w celu dalszego uszeregowania priorytetów
i opracowania planu zaangażowania.

Zasady
Ten etap ma decydujące znaczenie dla zrozumienia istotności zagadnień i interesariuszy oraz zapewnienia kompletności działań: 
□  Czy zrozumienie zagadnień i interesariuszy jest wystarczające, aby zaplanować proces zaangażowania, który naprawdę 

uwzględni oczekiwania interesariuszy?

Działania kluczowe      Narzędzia i źródła
Metodologia 
i szablon

Poszerz wiedzę na temat potencjalnie istotnych zagadnień i interesariuszy uznanych za priorytety strategiczne na etapie 1.

□  Sprawdź, jak wygląda obecnie zarządzanie tymi zagadnieniami 
w organizacji.

•  Etapy uczenia się w organizacji (str. 56)
•  Matryca reakcji na zagadnienie (str. 57)

M5 – S5 (str. 59)

□  Dowiedz się, jakie są najlepsze sposoby reagowania 
na te zagadnienia według innych organizacji i sieci.

•  Odniesienia do źródeł wiedzy (str. 63)
•  Inne źródła (Załącznik)

M6

□  Zweryfikuj aktualny stan relacji z interesariuszami. •  Stopnie zaangażowania (str. 64) M7

□  Stwórz profil swoich interesariuszy – ich oczekiwań, wpływów, 
właściwości i ich preferowanego podejścia do zaangażowania.

•  Profil interesariusza – kwestie kluczowe (str. 70) M8 – S8 (str. 73)

□  Zastanów się, co organizacja jest w stanie zrobić, 
a czego nie w związku z tymi zagadnieniami i oczekiwaniami.

M9 – S9 (str. 78)

□  Opracuj strategiczny plan zaangażowania określający, 
w działania z którymi grupami interesariuszy musisz się  
zaangażować, na jakim szczeblu i co chcesz osiągnąć.

M10 – S10 (str. 80)
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ETAP 3

      Wzmocnij możliwości

Cel
Wypracowanie poszczególnych umiejętności i systemów organizacyjnych koniecznych do skutecznego zaangażowania
w działania z interesariuszami.

Zasady

Ten etap jest decydujący dla zagwarantowania, że organizacja jest w stanie rozumować (kompletność)
i reagować (zdolność do reagowania) w sposób spójny: 
□  Czy organizacja jest zdolna do zrozumienia zagadnień, efektywnego angażowania się i działania w ramach procesu 

zaangażowania?

Działania kluczowe      Narzędzia i źródła
Metodologia 
i szablon

Przyjrzyj się własnej organizacji i jej interesariuszom:

□  Znajdź mocne strony systemów organizacji i zidentyfikuj luki.
•  Etapy uczenia się w organizacji (str. 56)
•  Wzmocnienie elementów umożliwiających 

zaangażowanie (str. 86)
M11-S11 (str. 89)

□  Rozważ poszczególne umiejętności i potencjał konieczny 
przy zaangażowaniu i zidentyfikuj obszary do poprawy.

•  Mapa umiejętności i cech związanych 
z zaangażowaniem interesariuszy (str. 91)

M12-S12 (str. 93) 

□  Rozważ potencjał i zagadnienia praktyczne związane  
z interesariuszami i zidentyfikuj sposoby ich podjęcia.

•  Przeszkody dla uczestnictwa (str. 95) M13

□  Opracuj i zrealizuj plan wzmocnienia potencjału koniecznego 
do efektywnego zaangażowania.

M11, M12, M13,
S11 (str. 89)
S12 (str. 93)

ETAP 4

      Zaangażuj się w działania z interesariuszami

Cel Zaplanowanie i efektywne przeprowadzenie działań z zakresu zaangażowania interesariuszy.

Zasady
Ten etap jest decydujący, jeśli chodzi o spełnienie zasad istotności, kompletności i zdolności do reagowania: 
□  Czy proces zaangażowania spełnia potrzeby zarówno organizacji, jak i jej interesariuszy?

Działania kluczowe      Narzędzia i źródła
Metodologia 
i szablon

Określ sam proces zaangażowania:

□  Wybierz najlepszy sposób zaangażowania w działania 
z interesariuszami.

•  Stopnie zaangażowania (str. 102)
•  Pytania pomocne przy wyborze metody 

zaangażowania (str. 104)
•  Powszechne podejścia do zaangażowania 

interesariuszy (str. 105)

M14

□  Zaprojektuj proces zaangażowania i przygotuj się do niego.
•  Lista kontrolna spraw praktycznych (str. 116)
•  Wskazówki dotyczące sytuacji, w których należa-

łoby skorzystać z pomocy moderatora (str. 118)
M15 – S15 (str. 122)

□  Zaangażuj się w działania z interesariuszami. •  Stopnie zaangażowania (str. 64)
(Konkretna metoda 
zaangażowania 
wybrana w M14)

STRESZCZENIE PROCESU
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ETAP 5

      Działaj i weryfikuj

Cel Przełożenie nowo nabytej wiedzy, perspektyw i porozumień na działania.

Zasady
Ten etap ma decydujące znaczenie dla zagwarantowania, że organizacja zareaguje w sposób adekwatny (zdolność do reagowania) 
i dla upewnienia się, że istota zagadnień jest zrozumiała:
□  Czy organizacja jest zdolna do reagowania na obawy i opinie interesariuszy i wyciągania z nich wniosków?

Działania kluczowe      Narzędzia i źródła
Metodologia 
i szablon

Przyjrzyj się wynikom procesu zaangażowania:

□  Opracuj plan działania: •  Cele SMART (str. 128) M16 – S16 (str. 129)

□  Zdaj interesariuszom sprawozdanie z realizacji działań

•  Wpływ sprawozdawczości (str. 132)
•  Normy zapewnienia jakości AA1000
•  Lista kontrolna (str. 134)
•  Rozważania na temat zapewnienia jakości (str. 136)

M17

□  Zweryfikuj sam proces, aby udoskonalić zarządzanie nim  
w przyszłości. 

M18 – S18 (str. 139)

□  Wykorzystaj wyciągnięte wnioski w działaniu. M16, M17, M18

STRESZCZENIE PROCESU
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PRZED ROZPOCZĘCIEM

     PRZED ROZPOCZĘCIEM

Określ ogólny zakres
Proces przedstawiony w niniejszym podręczniku można zastosować 
na różnych szczeblach. Określ, jak chcesz go zastosować w tym przy-
padku, czy:

□ Ma objąć całą firmę

□ Ma objąć pojedynczą linię działalności (lub filię czy dział):
   
   

□ Ma objąć konkretny program, inicjatywę lub produkt:
   
   

Zabezpiecz ogólne środki organizacyjne przeznaczone na zaangażowanie inte-
resariuszy na tym szczeblu.
Przed rozpoczęciem procesu zaangażowania interesariuszy konieczne 
jest posiadanie podstawowych środków na to przeznaczonych.
Te wydzielone środki trzeba będzie weryfikować przez cały czas trwania 
procesu, w miarę jak poszczególne koszty, korzyści i wymagania związa-
ne z procesem zaangażowania będą coraz dokładniej określane.

Zadbaj o to, aby zasady istotności, kompletności i zdolności do reagowania 
zostały zrozumiane, podobnie jak ich związek z zaangażowaniem interesariuszy 
i wartościami wyznawanymi w organizacji.
Czy zasady te są zrozumiałe? W czym różnią się od podstawowych za-
sad i praktyk stosowanych w organizacji, jaki jest między nimi związek?
Jak najlepiej przekazać je i zastosować w danym kontekście?

Utwórz wszechstronną grupę składającą się z odpowiednich osób z wewnątrz 
organizacji i spoza niej.
Najlepiej, aby zaangażowanie interesariuszy zaczęło się od procesu 
wewnętrznego uczenia się i wewnętrznego zaangażowania. Osoby 
dysponujące wiedzą o organizacji, przedmiotowych zagadnieniach 
lub grupach interesariuszy, jak również osoby odpowiedzialne za wdra-
żanie uzgodnień, muszą uczestniczyć w procesie na każdym jego etapie. 
Zacznij od identyfikacji tych osób, przy czym ich lista może zmieniać się 
i rozrastać w trakcie procesu. Może ona obejmować pracowników firmy 
świetnie znających się na planowaniu strategicznym, sprawach praw-
nych, komunikacji zewnętrznej, sprawach operacyjnych, marketingu, 
BHP, HR czy relacjach z inwestorami. Mogą się na niej znaleźć również 
konsultanci zewnętrzni oraz interesariusze, z którymi dopiero zaczynasz 
rozmawiać. Na wielu etapach konieczne będzie zgromadzenie informacji 
i zainicjowanie rozmów z tymi osobami poprzez wywiady, warsztaty czy 
spotkania, a także informowanie ich na bieżąco na temat samego pro-
cesu zaangażowania. Być może korzystne będzie formalne utworzenie 
grupy sterującej procesem.

Zastanów się, jak spełnisz wymóg bycia na bieżąco z pojawiającymi się  
informacjami.
Proces omawiany w podręczniku może potencjalnie wygenerować duże 
ilości informacji – na początku ogólnych, dotyczących interesariuszy 
i poruszanych zagadnień, a potem bardziej szczegółowych – na temat 
konkretnych interesariuszy, źródeł wiedzy, punktów odniesienia i punk-
tów widzenia.
Potrzebny będzie solidny mechanizm porządkowania tych informacji, 
zarówno w celu zwiększenia ich użyteczności, jak i udostępnienia ich 
interesariuszom i menedżerom, a także w celu umożliwienia, w razie 
konieczności, zewnętrznego zapewnienia jakości procesu.
Każdy etap zawiera szereg skrótowych szablonów służących do zapisy-
wania wyników w kluczowych momentach procesu. Być może przydatne 
będzie opracowanie bazy danych zawierającej szczegóły kontaktowe 
poszczególnych interesariuszy i związane z nimi sprawy.
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ETAP 1
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         Istotność                                                      Kompletność

Skuteczne
angażowanie
interesariuszy

Myśl
strategicznie
tworzenie mapy interesariuszy,

wyznaczanie celów strategicznych,
identyfikacja zagadnień,

priorytetyzacja

Przeanalizuj
i zaplanuj

Działaj,
weryfikuj i informuj

Zaprojektuj proces
i zaangażuj się

w działania
z interesariuszami

Wzmocnij
zdolności 

zaangażowania

MYŚL O ZAANGAŻOWANIU W SPOSÓB STRATEGICZNY
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Myśl strategicznie

CEL

Etap�pierwszy�ma�na celu�identyfikację�powodów�zaangażowania�interesariuszy�oraz�kluczo-

wych�grup�interesariuszy�i zagadnień,�które�mają�związek�z twoją�organizacją.�Dzięki�temu�

uzyskasz�pewność,�że zaangażowanie�interesariuszy�będzie�czynnikiem�kształtującym�strategię�

biznesową�i stanie się�jej�częścią.

Ważne,�aby�nie�przechodzić�od razu�do zaangażowania,�ale w sposób�strategiczny�przemyśleć�

najpierw:�Dlaczego�chcesz się�zaangażować�i dlaczego�twoi�interesariusze�chcą się�zaanga-

żować?�Z kim�powinieneś się�zaangażować�we wspólne�działania?�W jakich�sprawach?�Co�

chcesz�osiągnąć�i skąd�będziesz�wiedzieć,�że cel�został�osiągnięty?

ZASADY

Na tym�etapie�najważniejszą�zasadą�jest�zasada�istotności.

Zobowiązanie do odpowiedzialności
„Włączenie”

„poszanowanie prawa interesariuszy do bycia wysłuchanymi
oraz odpowiedzialność za własne działania wobec interesariuszy”

Zasady

Istotność Kompletność Zdolność do reagowania

Tutaj oznacza, że organizacja identyfikuje najistotniejsze obszary oddziaływania jej aktywności 
i strategii oraz interesariuszy dotkniętych tym oddziaływaniem, a następnie podejmuje w tej 
sprawie działania. Ponadto organizacja identyfikuje interesariuszy o potencjalnym znaczącym 
dla organizacji wpływie.
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ETAP 1
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PROCES

Działania�i narzędzia�stosowane�na tym�etapie�oparte�są�na trzech�powiązanych�pytaniach,�

na które�trzeba�odpowiedzieć,�aby�dopasować�procesy�zaangażowania�interesariuszy�do strate-

gicznych�celów�organizacji.

Nie musisz przechodzić przez ten etap w kolejności przedstawionej w tym rozdziale. 

To,�od czego�zaczniesz,�zależy�od kontekstu�w jakim�funkcjonujesz,�od tego�czy�prowadzisz�działa-

nia�w dziedzinie�zaangażowania,�czy�jesteś�debiutantem.�Cztery�poniższe�przykłady�przedstawiają�

drogi,�jakimi�podążyły�cztery�różne�organizacje,�przy�czym�każda�zaczynała�w innym�miejscu.

ETAP 1. MYŚL STRATEGICZNIE.

      Przykładowe sekwencje strategicznego podejścia do zaangażowania interesariuszy:

Producent
cementu

Producent markowej
odzieży sportowej

Ogólnoświatowa
sieć marketów

Stowarzyszenie
branżowe

Czego dotyczy zagadnienie?
Gdzie powinna znaleźć się nowa 
fabryka?

Dlaczego? Musimy zareagować 
na krytykę i kampanie rujnujące 
naszą reputację.

Kto ma być interesariuszem? 
Potencjalni nowi klienci, personel 
i społeczności rynków wschodzą-
cych.

Dlaczego? W celu uzyskania 
wsparcia dla strategii
zrównoważonego rozwoju 
na szczeblu sektora.

Dlaczego? Zaangażowanie
społeczności lokalnej w celu 
identyfikacji zagadnień związanych 
z różnymi miejscami i ograniczenia 
ryzyka, że zezwolenie na realizację 
projektu zostanie zablokowane.

Czego dotyczy zagadnienie? Stan-
dardy pracy w łańcuchu dostaw.

Dlaczego? Aby zrozumieć
interesariuszy oraz ich oczekiwania 
społeczne i kulturowe.

Kto ma być interesariuszem?
Przedsiębiorstwa członkowskie 
i szerzej pojęci interesariusze.

Kto ma być interesariuszem?
Grupy lokalne i pojedyncze osoby.

Kto ma być interesariuszem? 
Z którymi organizacjami i innymi 
grupami możemy współpracować 
w sposób konstruktywny?

Czego dotyczy zagadnienie?
Identyfikacja zagadnień
uznawanych przez grupy
interesariuszy za ważne.

Czego dotyczy zagadnienie? 
Identyfikacja zagadnień i wyzwań 
odnoszących się do zrównoważo-
nego rozwoju sektora.

Po co się
angażujemy?

Kogo mamy
zaangażować?

W jakich
sprawach
mamy się

zaangażować?

Dopasowanie
strategiczne

Etap 1
Myśl

strategicznie
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Proces�opisywany�na tym�etapie�służy�sporządzeniu�wszechstronnego�przeglądu�zagadnień�

o największym�znaczeniu�i właściwych�grup�interesariuszy.

Nie�musi�on�być�podejmowany�na początku�każdego�procesu�zaangażowania.�Często�trzeba�

działać�elastycznie,�reagując�na konkretne�grupy�interesariuszy�czy�zagadnienia,�które�mogą�

pojawiać się�niespodziewanie.�Jednakże�zrozumienie�istotności�danego�zagadnienia�jest�zawsze�

ważne�dla odpowiedniego�pokierowania�działaniami.�Strategiczne�podejście�do zaangażowania�

interesariuszy�gwarantuje,�że organizacja�będzie�w stanie�zrozumieć�i zareagować�na cały�sze-

reg�istotnych�spraw�i wyzwań,�a nie�jedynie�szarpać się�między�jednym�kryzysem�a drugim.

Cały�przedstawiony�tu�proces�ma�na celu�przeprowadzenie�wszechstronnego,�perspektywicz-

nego,�wstępnego�szacunku,�który�pomoże�organizacji�zrozumieć�relatywne�znaczenie�podsta-

wowych�zagadnień�i grup�interesariuszy,�z którymi�powinna�spróbować się�zmierzyć.�Firma�

nie�musi�przechodzić�przez�cały�proces,�powinna�jednak�znaleźć�odpowiedzi�na najważniejsze�

pytania:

•� �Kim�są�interesariusze?

•� �Jakie�są�najważniejsze�cele,�do których�osiągnięcia�pomocne�będzie�zaangażowanie�intere-

sariuszy?

•� �Jaki�jest�społeczny�poziom�dojrzałości�w kluczowych�sprawach,�z którymi�firma�musi się�

zmierzyć?�(zob.�omówienie�kwestii�dojrzałości�na str.�43)

      Telefónica współpracuje ze Stowarzyszeniem Przedstawicieli Osób Niepełnosprawnych

W ramach szerszej inicjatywy Telefónica Accessible, firma telekomunikacyjna utworzyła partnerstwo z CERMI, największą hiszpańską organizacją 
osób niepełnosprawnych, reprezentującą 3,5 mln osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. Współpraca ta umożliwia pełne zrozumienie ich 
potrzeb i oczekiwań, a jednocześnie pomaga firmie Telefónica uczyć się od osób niepełnosprawnych i wprowadzać innowacyjne rozwiązania na ich 
korzyść. Zapewnia to też zrównoważony rozwój produktów i pomaga przewidywać przyszłe rozwiązania regulacyjne dotyczące dostępności.

ETAP 1
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Myśl strategicznie
 P1: STWORZENIE MAPY INTERESARIUSZY

INFORMACJE PODSTAWOWE

Interesariusze to osoby lub grupy, które wpływają na organizację lub jej działania, 

lub które znajdują się pod wpływem tej organizacji lub jej działań.3

Nie�ma�uniwersalnej�listy�interesariuszy�odpowiedniej�dla wszystkich�firm,�ani�nawet�dla po-

jedynczej�firmy�(z�czasem�to się�zmieni).�To�którzy�interesariusze�wpływają�lub odczuwają�

wpływ�organizacji�zależy�od branży,�specyfiki�firmy,�szerokości�geograficznej�i omawianego�

zagadnienia.�Nowe�strategie�biznesowe�i zmiany�w otoczeniu�biznesowym�często�oznaczać�

będą�nowy�zestaw�interesariuszy.�Poniższa�ramka�przedstawia�niektóre�szeroko�pojęte,�najczę-

ściej�uwzględniane�grupy.

Identyfikacji�interesariuszy�można�dokonać�pod bardzo�różnymi�kątami:

1.� Pod względem zobowiązań:�osoby,�wobec�których�mamy�lub w przyszłości�możemy�mieć�

zobowiązania�prawne,�finansowe�czy�operacyjne,�przewidziane�w przepisach,�kontraktach,�

strategiach�czy�kodeksach�praktyki.

2.� Pod względem wpływu: osoby,�które�obecnie�lub w przyszłości�mogą�wpływać –�czy�to�

pozytywnie,�czy�negatywnie –�na zdolność�organizacji�do osiągnięcia�swoich�celów.�Mogą�

to�być�osoby�wywierające�wpływ�nieformalny,�a także�osoby�posiadające�formalne�upraw-

nienia�w zakresie�podejmowania�decyzji.

3.� Pod względem bliskości: osoby,�z którymi�organizacja�ma�do czynienia�najwięcej,�w tym�

interesariusze�wewnętrzni,�podmioty,�z którymi�łączą�organizację�wieloletnie�stosunki,�pod-

mioty,�na których�organizacja�polega�w zakresie�swoich�działań�codziennych�oraz�miesz-

kańcy�terenów�sąsiadujących�z zakładami�produkcyjnymi.

4.� Pod względem zależności: osoby,�które�są�w największym�stopniu�uzależnione�od orga-

nizacji,�np.�pracownicy�i ich�rodziny,�klienci,�których�bezpieczeństwo,�źródło�utrzymania,�

zdrowie�czy�dobrobyt�zależy�od produktów�organizacji,�czy�też�dostawcy,�dla których�jest�

ona�głównym�odbiorcą.

5.� Pod względem przedstawicielstwa: osoby,�które�na mocy�uregulowań�prawnych�czy�kul-

tury/tradycji�reprezentują�inne�osoby;�np.�liderzy�społeczności�lokalnych,�przedstawiciele�

związków�zawodowych,�doradcy,�reprezentanci�organizacji�członkowskich�itd.

Interesariuszami mogą być między innymi:

• Inwestorzy/ udziałowcy/ członkowie
• Aktualni i potencjalni klienci
• Dostawcy/ partnerzy biznesowi
• Pracownicy
• Rząd i organy ustawodawcze
• Media
• Związki zawodowe
• Organizacje pozarządowe i grupy nacisku
• Społeczności lokalne
• Konkurenci/ inne podmioty z tej samej branży
• Liderzy opinii publicznej
• Kręgi akademickie i naukowe
• Instytucje ponadnarodowe

3 Freeman, R.Edward. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston 1984.
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PROPONOWANA METODA M1:

STWORZENIE MAPY INTERESARIUSZY

Celem tej metody jest identyfikacja, w największym możliwym stopniu, wszystkich stosownych 

interesariuszy.

Powołaj wszechstronną grupę�składającą się�z osób�dysponujących�rozległą�wiedzą�na te-

mat�organizacji,�projektu,�departamentu,�a nawet�konkretnego�zagadnienia,�na potrzeby�

którego�chcesz�zidentyfikować�interesariuszy.�Zespół�ten�może�obejmować�osoby�kompetent-

ne�w dziedzinie�prawa,�zarządzania�ryzykiem,�komunikacji�zewnętrznej,�zakupów,�BHP,�HR�

i relacji�z inwestorami.�Możesz�również�zaangażować�konsultantów�i specjalistów�zewnętrz-

nych.

               SKRÓTOWY SZABLON S1: TWORZENIE MAPY INTERESARIUSZY*

Osoby,
wobec których mamy
zobowiązania prawne,

finansowe bądź operacyjne.

Interesariusze
pozostający pod wpływem
działań organizacji.

Osoby z dużym
prawdopodobieństwem

wpływające na działanie organizacji
(osoby wpływowe i decyzyjne).

* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk

P1: STWORZENIE MAPY INTERESARIUSZY

ETAP 1
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Pogrupuj interesariuszy w kategorie�(możesz�wykorzystać�powyższe�kategorie�lub utwo-

rzyć�własne)�i podgrupy,�które�z dużym�prawdopodobieństwem�dzielić�będą�podobny�punkt�

widzenia.�Na przykład�„organizacje�pozarządowe”�mogą�obejmować�organizacje�humanitar-

ne,�organizacje�zajmujące się�prawami�człowieka,�grupy�broniące�praw�zwierząt�i te�działające�

na rzecz�środowiska.�To�dalsze�rozróżnienie�jest�decydujące,�ponieważ�w tym�właśnie�momen-

cie�identyfikacja�interesariuszy�nabiera�wystarczającej�wartości�i jest�wystarczająco�szczegó-

łowa,�aby�można�było�podjąć�decyzję�co�do ich�istotności�i ewentualnych�kolejnych�kroków.�

Przyjrzyj się�poniższym�przykładom:

      Oto mapa interesariuszy opracowana przez brytyjską firmę farmaceutyczną.

Kategoria 
interesariuszy

Podgrupy Kategoria 
interesariuszy

Podgrupy

Pracownicy Zarząd i dyrekcja
Kierownictwo
Personel
Związki zawodowe
Nowi pracownicy
Potencjalni pracownicy
Pracownicy, którzy opuścili firmę

Konkurenci Firmy farmaceutyczne
Firmy biotechnologiczne

Rząd i organy 
ustawodawcze

Departament zdrowia
Władze odpowiedzialne za regulacje farmaceutyczne
Agencja ds. Żywności i Leków FDA (USA)
World Health Organization (UN)

Inwestorzy Inwestorzy instytucjonalni
Fundusze emerytalne
Menedżerowie funduszy i analitycy
Agencje ratingowe
Ruch na rzecz inwestowania odpowiedzialnego 
pod względem społecznym

Partnerzy 
biznesowi

Licencjobiorcy
Partnerzy w dziedzinie badań i rozwoju
Inne firmy farmaceutyczne
Kliniki/ uniwersytety

Klienci Trusty Narodowej Służby Zdrowia (w Wlk. Brytanii)
Lekarze 
Pacjenci 
Przychodnie prywatne 
Szpitale 
Farmaceuci 
Hurtownie
Osoby mogące wpływać na przepisywanie leków 
(np. nauczyciele, pracownicy społeczni, psycholodzy)
Klienci wewnętrzni

Społeczności 
lokalne

Sąsiedzi
Władze lokalne / departament planowania 
Organizacje dobroczynne i wolontariackie 
Grupy środowiskowe

Kręgi 
akademickie
i naukowe

Ośrodki uniwersyteckie 
Badacze 
Studenci

Dostawcy Dostawcy materiałów i składników
Producenci-podwykonawcy  
Lekarze (w charakterze konsultantów 
w dziedzinie badań i rozwoju)
Kliniczne ośrodki doświadczalne
Wolontariusze i pacjenci uczestniczący 
w doświadczeniach 
Dostawcy usług i produktów z zakresu infrastruktury

Media Radio i TV
Publikacje medyczne / naukowe  
Gazety krajowe / lokalne  
Gazety o tematyce finansowej

Organizacje 
pozarządowe 
i grupy nacisku

Organizacje pacjentów  
Organizacje działające na rzecz praw człowieka  
Organizacje działające na rzecz praw zwierząt  
Grupy działające na rzecz środowiska
Stowarzyszenia medycyny alternatywnej

P1: STWORZENIE MAPY INTERESARIUSZY

ETAP 1
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WARTO ROZWAŻYĆ

W tym�momencie�najlepiej�uwzględnić�jedynie�ogólne�grupy�interesariuszy�(np.�środowiskowe�

organizacje�pozarządowe,�a nie�np.�Greenpeace).�Wskazówki�dotyczące�sposobu�identyfikacji�

poszczególnych�przedstawicieli�grup�interesariuszy�znajdują się�w części�dotyczącej�etapu�2.

Wiele�grup�interesariuszy�pasować�będzie�do więcej�niż�jednej�kategorii;

można�je�umieścić�w miejscach�nakładania się�na siebie�kręgów.

Mapa�interesariuszy�nie�jest�wyczerpująca�pod względem�analitycznym.�Jest�to�narzędzie�

ilustrujące�zakres�interesariuszy�i pomocne�przy�sporządzaniu�planu�zaangażowania.

Na tym�etapie�nie należy�wykluczać�żadnej�grupy�interesariuszy,�nawet�jeżeli�jej�relacje�z or-

ganizacją�nie�są�dobre,�albo�wydaje się,�że nie�będzie�ona�chętna�do współpracy.

Mapa�interesariuszy�będzie�ewoluować�w miarę�postępowania�procesu�zaangażowania�oraz�

zdobywania�wiedzy�na temat�interesariuszy.

Po rozpoczęciu�procesu�zaangażowania�należy�zapytać�interesariusza�o jego�sugestie�dotyczące�

kolejnych�interesariuszy,�których�warto�zaangażować.

      Osiem grup interesariuszy firmy Camelot

Camelot, organizator ogólnonarodowej loterii w Wielkiej Brytanii, kieruje swoją odpowiedzialnością społeczną i oddziaływaniem na społeczeństwo 
w oparciu o osiem grup interesariuszy.

Gracze i zwycięzcy:  Mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy regularnie grają w gry Loterii Krajowej oraz zdobywcy zarówno większych, jak i mniejszych 
kwot.

Pracownicy: Około 900 pełnoetatowych pracowników.

Społeczność lokalna: Społeczności reprezentowane przez grupy charytatywne, wolontariackie i obywatelskie.

Organy rządowe:  Departament kultury, mediów i sportu lub inne departamenty rządowe, Komisja Loterii Krajowej, krajowe organy dystrybucji loterii 
i krajowe jednostki promocji loterii.

Sprzedawcy: Sieć około 28 000 punktów sprzedaży, od dużych sieci supermarketów po niewielkie sklepiki.

Dostawcy i partnerzy: Około 600 dużych i małych dostawców towarów i usług oraz partnerzy strategiczni.

Grupy interesu społecznego:  Instytucje akademickie, organizacje charytatywne, grupy religijne, organizacje prowadzące kampanie oraz grupy re-
prezentujące m.in. tych, którzy mogą być zagrożeni produktami hazardowymi, w tym ludzi młodych, osoby o niskich 
dochodach i skłonnych do hazardu, a także organizacje działające na rzecz środowiska.

Udziałowcy: Pięciu udziałowców firmy.

P1: STWORZENIE MAPY INTERESARIUSZY
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Po�co się�angażować?�Tak�naprawdę�już się�angażujesz.�Zaangażowanie�interesariuszy�to�nie�

przejściowa�moda,�a działanie�tak�stare�jak�sam�biznes.�Proces�komunikowania się�z udziałow-

cami,�klientami,�personelem,�partnerami�biznesowymi�i dostawcami –�to�właśnie�zaangażo-

wanie�interesariuszy.�Znaczenie�strategiczne�zaangażowania�w tych�sytuacjach�jest�oczywiste.�

Jednakże,�jak�już�wspominaliśmy,�istnieje�wiele�uzasadnionych�przyczyn�strategicznych�

i operacyjnych,�aby�zaangażować się�w działania�z mniej�tradycyjnymi�grupami�w związku�

z mniej�tradycyjnymi�zagadnieniami.�Poniższa�tabela�przedstawia,�jak�zmienia się�charakter�

zaangażowania�interesariuszy.

Te�zmiany�w�charakterze�relacji�z�interesariuszami�wynikają�z�dużej�liczby�wzajemnie�powią-

zanych,�różnorodnych�zmian�w�środowisku�biznesowym.�Są�to�między�innymi�skutki�inno-

wacji�technologicznych,�rozwiązania�polityczne�i�regulacyjne,�tendencje�społeczne�i�zmiany�

rynkowe.�Ich�skrótowy�przedmiot�przedstawiono�w�tabeli�na�następnej�stronie:

      Norsk Hydro w regionie Morza Barentsa

Norweska firma zajmująca się dostawami aluminium i ropy naftowej, Norsk Hydro, rozpoczęła współpracę ze społecznościami lokalnymi, aby uła-
twić i wesprzeć rozwój konkurencyjnego lokalnego sektora dostaw w regionie Morza Barentsa, jeszcze zanim podjęto ostateczną decyzję o zbudo-
waniu tam zakładu produkcyjnego. Firma Norsk Hydro nie zdołałaby samodzielnie zbudować bazy dostaw z powodu braku wiedzy lokalnej i prak-
tycznych wiadomości na temat miejscowych wymagań w zakresie rozwoju. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i administracją regionalną 
pozwoliła im korzystać ze wzajemnych doświadczeń, wypracować relacje oparte na zaufaniu i zidentyfikować najlepsze możliwości rozwoju regionu 
dla wspólnej korzyści.

ZMIENIAJĄCY SIĘ CHARAKTER RELACJI Z INTERESARIUSZAMI

Kim są interesariusze?

Od tradycyjnych 
relacji biznesowych:

Pracownicy, klienci, dostawcy, 
inwestorzy, organy ustawodawcze.

Do szerszych grup: Społeczności lokalne, pracownicy 
łańcucha dostaw, rodziny pracow-
ników, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, ...

Jakie zagadnienia należy z nimi opracować?
Od kwestii prawnych 
i kontraktowych:

Marketing, stosunki pracy, 
wybór lokalizacji, 
plany biznesowe i zakupy.

Do nowo 
wyłaniających się 
zagadnień i zakresów 
odpowiedzialności:

Korupcja, wykluczenie społeczne, 
prawa człowieka, zagrożenie dla 
zdrowia, rozwój gospodarczy,
warunki pracy w łańcuchu dostaw, 
wpływ na środowisko...

Jak to się robi?
Od komunikacji 
jednostronnej

Badania rynkowe, 
komunikaty korporacyjne, 
reklama i publikacje w mediach.

Do dialogu 
i partnerstwa:

Konsultacje, panele konsultacyjne 
z interesariuszami, informacje 
zwrotne otrzymywane online, wie-
lopodmiotowe fora i partnerstwa, 
tworzenie sieci interesariuszy.

Myśl strategicznie
 P2: WYZNACZENIE CELÓW STRATEGICZNYCH ZAANGAŻOWANIA
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      Zmieniające się czynniki zaangażowania4

Nowe
obowiązki

Nowe przewidziane w prawie obowiązki i dobrowolne zobowiązania do wyjawiania informacji i angażowania się w działania z inte-
resariuszami, np:
•  Ustawa Sarbanesa-Oxleya, federalne wytyczne dotyczące wydawania wyroków, ustawa w sprawie inwentaryzacji toksycznych 

substancji uwalnianych do środowiska i ustawa w sprawie inwestowania w społeczność lokalną w USA oraz kanadyjska ustawa 
w sprawie banków w Ameryce Północnej.

•  Brytyjska ustawa w sprawie przeglądu działalności i finansów oraz ustawa w sprawie rent i emerytur, francuskie nowe regula-
cje gospodarcze, duńska ustawa w sprawie sprawozdań finansowych, niemiecki Bilanzrechtsreformgesetz, szwedzka ustawa 
w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i holenderska ustawa w sprawie ochrony środowiska w Europie.

•  Japońskie prawo w zakresie promocji prowadzenia działalności świadomej pod względem środowiskowym, australijska ustawa 
dotycząca reformy usług finansowych oraz dobrowolne wymogi dotyczące giełdy w RPA i Brazylii.

•  Podczas, gdy różne rządy europejskie zaczęły opracowywać plany w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, których 
kluczowym składnikiem jest zaangażowanie interesariuszy, międzynarodowe instytucje finansowe (takie jak Międzynarodowa 
Korporacja Finansowa i Bank Światowy) również wymagają obecnie, aby duże projekty poprzedzone były procesem zaangażo-
wania interesariuszy.

Nadzór
publiczny

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosła liczba osób interesujących się zachowaniem podmiotów biznesowych:
•  Ogólnoświatowa liczba organizacji pozarządowych wzrosła w ciągu dwudziestu lat z 3 600 do 44 000
•  W USA jeden dolar na osiem inwestowany jest zgodnie z jakiegoś rodzaju kryteriami etycznymi, społecznymi czy środowisko-

wymi.
•  Dzięki internetowi informacja jest wszechobecna i natychmiast dostępna.

Nowe
rynki

Firmy muszą zrozumieć swoich konsumentów, pracowników i społeczności, których coraz większa część mieści się na rynkach 
wschodzących:
•  Dwie osoby na pięć mieszkają w Indiach lub w Chinach.
•  50% ludności świata żyje za mniej niż 2 dolary dziennie.
•  Do 2015 r. liczba ludności wzrośnie o 2 miliardy, z czego przeważająca większość urodzi się w krajach rozwijających się

Oczekiwania
społeczne

Społeczeństwo w coraz większej mierze oczekuje od biznesu, aby stał się on elementem rozwiązania problemów takich jak rów-
ność, zdrowie i bezpieczeństwo.
•  W ciągu ostatniej dekady:
•  W wielu krajach nastąpiło ograniczenie interwencji państwa w sferę socjalną.
•  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wzrosły dziesięciokrotnie, a ich wielkość sześciokrotnie przekracza obecnie pomoc 

międzynarodową.
•  Partnerstwa i inicjatywy wielopodmiotowe stały się kluczowymi motorami rozwoju biznesu.

Nowe
technologie

Wynalazki technologiczne często wywołują złożone problemy i dylematy etyczne. W wielu przypadkach firmy nie są w stanie 
samodzielnie znaleźć na nie odpowiedzi i potrzebny jest im dialog ze społeczeństwem/ interesariuszami, służący znalezieniu 
wspólnego stanowiska dotyczącego akceptowalnych poziomów ryzyka. Na przykład:
•  Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO)
•  Nanotechnologia
•  Technologia telefonii komórkowej
•  Energia jądrowa

Wydarzenia
krytyczne

Często poważne zdarzenia powodują, że firmy zdają sobie sprawę, iż potrzebują lepszych systemów zaangażowania interesariu-
szy. Na przykład:
•  Tragedia w Bhopalu w Indiach skłoniła firmy chemiczne do zaangażowania się w kontakty z interesariuszami w sprawach doty-

czących wpływu na środowisko, co doprowadziło do powstania inicjatywy Responsible Care.
•  Shell zdał sobie sprawę, że musi zaangażować się we współpracę z interesariuszami po kampaniach skierowanych przeciwko 

firmie w związku ze sprawą boi zbiornikowej Brent Spar i traktowaniem ludu Ogoni w Nigerii.
•  Publikacje prasowe na temat pracy dzieci, pracy przymusowej i złych warunkach pracy w łańcuchach dostaw przy produkcji 

czekolady, odzieży sportowej i telefonów komórkowych spowodowały, że firmy zaangażowały się we współpracę z organizacja-
mi pozarządowymi, aby rozwiązać te problemy.

•  Wypadki przy pracy na całym świecie zainspirowały Program Środowiskowy ONZ i Międzynarodową Radę Stowarzyszeń 
Chemicznych do utworzenia programu „Awareness and Preparadness for Emergencies at Local Level (APELL) [„Świadomość 
i gotowość na sytuacje awaryjne na szczeblu lokalnym] (zob. na następnej stronie).

4  Przegląd tych tendencji pod kątem historycznym znajduje się w siostrzanej publikacji pt. „Praktyczne spojrzenie na zaangażowanie interesariuszy –  
przewodnik” str. 25. Zob. również wstęp do niniejszego Podręcznika.
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P2: WYZNACZENIE CELÓW STRATEGICZNYCH ZAANGAŻOWANIA

Wiele�firm,�czynnie�angażujących�się�we�współpracę�z�interesariuszami�jest�w�stanie�przełożyć�

to�na�poprawę�procesu�decyzyjnego�zarówno�wewnątrz�firmy,�jak�i�poza�nią,�i�wykorzystuje�to�

jako�strategiczne�narzędzie�doskonalenia�działalności�firmy,�na�przykład:

      Przykłady korzyści dla biznesu wynikających z zaangażowania

Większa zdolność 
oszacowania
ryzyka
i zarządzania nim

Rolnicza firma Monsanto przyznaje, że w 1990 r. jej działania związane z genetycznie modyfikowanymi uprawami były  
aroganckie i realizowane w tajemnicy, co w rezultacie poważnie naruszyło jej reputację, rynki i zaufanie inwestorów.  
Firma zobowiązała się do realizacji „Nowej obietnicy Monsanto” zakładającej dialog, przejrzystość, dzielenie się technologią 
i poszanowanie interesariuszy.

Zdobywanie
wiedzy
o produktach
i procesach

Amerykańska firma IBM, równolegle z realizacją działań w dziedzinie badań i rozwoju przy tworzeniu nowych produktów, 
bierze pod uwagę potrzeby społeczności i korzyści. Czasami przed wprowadzeniem na rynek nowych produktów IBM przy 
przeprowadzaniu betatestów korzysta z usług przedstawicieli społeczności. Podwójny charakter korzyści z takiego podej-
ścia polega na tym, że społeczność uzyskuje szybszy, tańszy dostęp do przydatnych produktów, a IBM zdobywa cenne 
informacje o swoich produktach, zanim wprowadzi je na rynek.

Większa
wiarygodność 
wśród
interesariuszy.

Nike utworzył wielopodmiotowy Komitet ds. weryfikacji raportu, z którym konsultował się podczas sporządzania raportu 
dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu za rok 2005. W wyniku konsultacji i negocjacji z tymi interesariuszami, 
Nike dostarczył bezprecedensową ilość informacji o swoim łańcuchu dostaw, w tym również o naruszeniach praw pracy 
i człowieka. Tym samym firma podwyższyła poziom odniesienia w dziedzinie przejrzystości działalności przedsiębiorstw 
i przyczyniła się do przeniesienia dialogu społecznego na temat odpowiedzialności biznesu na wyższy poziom.

Lepsza rekrutacja 
i zatrzymanie pra-
cowników.

Hiszpańska firma telekomunikacyjna Telefónica prowadziła szeroko zakrojone działania na rzecz zintegrowanego wspar-
cia osób niepełnosprawnych, dostępu osób upośledzonych do usług telekomunikacyjnych oraz szereg innych inicjatyw 
na rzecz społeczeństwa. W wyniku tych działań poziom satysfakcji pracowników był bardzo wysoki: w sondażu przepro-
wadzonym w 2004 r., 77% spośród 174 000 pracowników odpowiedziało: „tak, cieszę się, że pracuję w tej firmie”. Kulturę 
odpowiedzialności społecznej wzmacniają, a zarazem odzwierciedlają inicjatywy takie jak ATAM – stowarzyszenie zajmu-
jące się zapewnieniem opieki osobom niepełnosprawnym. ATAM powstał z partnerstwa zawiązanego przez pracowników 
ze związkami zawodowymi i samą firmą w 1973 r. Pracownicy firmy Telefónica przeznaczają na tę inicjatywę 1% swojego 
wynagrodzenia, a firma podwaja tę kwotę. Pracownicy, przedstawiciele firmy i związki zawodowe są członkami organów 
zarządczych ATAM. Zob. również www.atam.es.

Zabezpieczenie 
formalnej
i nieformalnej 
licencji
na prowadzenie 
działalności
ze strony rządu, 
organów
regulacyjnych
i społeczeństwa.

Brytyjska firma telekomunikacyjna Orange angażuje się we współpracę ze społecznością lokalną i administracją, aby zna-
leźć i uzgodnić najkorzystniejsze lokalizacje nowych masztów telefonii komórkowej. Ponieważ liczba masztów determinuje 
wydajność sieci i potencjał firmy, zaangażowanie społeczności w celu jak najpłynniejszej rozbudowy sieci stanowi priorytet 
strategiczny.

Zdobywanie wiedzy 
i informacji prak-
tycznych
z nietradycyjnych 
źródeł.

Dział ds. relacji ze społecznością w IBM pośredniczył w zawarciu partnerstwa między laboratoriami badawczymi IBM, a or-
ganizacją non-profit SeniorNet, aby pomóc firmie zrozumieć potrzeby użytkowników komputerów z uszkodzeniami wzroku, 
narządów ruchu i pamięci w celu opracowania i przetestowania odpowiednich rozwiązań.

Współpraca
na rzecz
rozwiązania
problemów
i znalezienia
możliwości,
a także zmiany 
„zasad gry”

Norweska firma zajmująca się dostawami aluminium i ropy naftowej, Norsk Hydro nieprzerwanie omawia powszechne 
normy dotyczące odpowiedzialności biznesu z innymi przedstawicielami branży. Kluczowym celem jest wyjęcie spraw spo-
łecznych i środowiskowych poza ramy konkurencji biznesowej, ponieważ presja konkurencyjna może powstrzymać firmy 
od zastosowania bardziej odpowiedzialnych praktyk. Konkurenci w IPIECA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Przemysłu 
Naftowego na rzecz Ochrony Środowiska) są zgodni co do standardów społecznych promowanych przez stowarzyszenie 
we współpracy z rządami.
Francuska firma Suez, zajmująca się gospodarką wodną, współpracuje z rządami, organizacjami pozarządowymi i obywa-
telami, w celu zmniejszenia kosztu dostaw wody i usług kanalizacyjnych dla ubogich społeczności. W Boliwii, Argentynie 
i Filipinach społeczności lokalne zostały zaangażowane w planowanie, wykopy i instalację rurociągów, dzięki którym usługi 
dostawy wody będą opłacalne i jednocześnie realizowane po przystępnej cenie.
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       Program świadomości i gotowości na sytuacje awaryjne na szczeblu lokalnym  
(APELL, Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level)

Pod koniec 1986 r., po serii wypadków z substancjami chemicznymi Program Środowiskowy ONZ (UNEP) zaproponował serię działań, które miały 
pomóc rządom, zwłaszcza w krajach rozwijających się, ograniczyć liczbę wypadków technologicznych i ich szkodliwych skutków. Najważniejszym 
wynikiem tych działań było opracowanie programu, którego centralnym elementem jest zaangażowanie interesariuszy, przyjmujące formę współpra-
cy lokalnego zakładu produkcyjnego ze społecznością lokalną.

Program APELL (program świadomości i gotowości na sytuacje awaryjne na szczeblu lokalnym) został uruchomiony przez UNEP i
Międzynarodową Radę Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA) oraz inne stowarzyszenia branżowe, rządy i wspólnoty lokalne.
Celem było zminimalizowanie liczby wypadków technologicznych i sytuacji awaryjnych, a także ich szkodliwych skutków poprzez zwiększenie świa-
domości społeczności lokalnych oraz udoskonalenie komunikacji między stronami.
Program APELL jest źródłem ustrukturyzowanych, szczegółowych procesów tworzenia skoordynowanych, zintegrowanych, dobrze funkcjonujących 
planów reagowania awaryjnego w społecznościach lokalnych. Jest to narzędzie zrzeszające ludzi i umożliwiające skuteczną komunikację w spra-
wach zagrożeń i reagowania w sytuacjach awaryjnych. Proces ten ma na celu:
•  ograniczenie ryzyka;
•  poprawę skuteczności reagowania w sytuacjach awaryjnych;
•  umożliwienie ludziom odpowiedniego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Założeniem programu APELL jest uznanie odpowiedzialności przemysłu zarówno za zminimalizowanie zagrożeń, jak i za zapewnienie skutecznych 
procesów planowania reakcji, mimo że ustawowa odpowiedzialność działania w sytuacjach awaryjnych poza obiektami przemysłowymi z zasady 
spoczywa na barkach organów rządowych. Koncepcje APELL zostały pomyślnie wdrożone w ponad 30 krajach i w ponad 80 uprzemysłowionych 
społecznościach na całym świecie.

Przedstawiciele APELL uczestniczyli również w Światowej Konferencji na temat Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof (WCDR), odbywają-
cej się w Kobe (Japonia) w styczniu 2005 r., gdzie ustanowiono międzynarodowe priorytety w zakresie zapobiegania katastrofom na następne 10 lat.
Więcej informacji na stronie internetowej www.uneptie.org/pc/apell/home.html.
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PROPONOWANA METODA M2:

WYZNACZENIE CELÓW STRATEGICZNYCH ZAANGAŻOWANIA

Celem tej metody jest określenie ogólnych przyczyn zaangażowania interesariuszy i ich związku z szerzej 

pojętymi strategicznymi celami firmy.

Przywołane�wcześniej�przykłady�ilustrują�niektóre�korzyści�biznesowe�wynikające�z zaanga-

żowania się�w działania�z interesariuszami.�Identyfikacja�możliwych�korzyści�dla konkretnej�

firmy�czy�projektu�w określonej�sytuacji�jest�jednak�bardzo�ważna.�Zaangażowanie się�w nie-

właściwe�działania�może�doprowadzić�do nadużycia�zasobów�i odwrócenia�uwagi�od bardziej�

naglących�spraw.

Aby�zaangażowanie�interesariuszy�było�skuteczne,�musi�ono�być�stosowne�i dopasowane�

do strategii�biznesowej�organizacji.�Ustalenie�strategicznych�celów�zaangażowania�to�ważny�

krok�służący�wypracowaniu�solidnego�podejścia�do zaangażowania�interesariuszy�i oceny�

skuteczności�działań.

 Rozważ strategiczne cele biznesowe –�dla firmy�jako�całości,�dla departamentu,�czy�

dla projektu�będącego�przedmiotem�analizy.�W obszarach,�gdzie�cele�te�nie�są�jasno�ustalone,�

upewnij się,�że razem�z zespołem�odpowiedzialnym�za departament�czy�projekt�zgadzacie się�

co�do kluczowych�celów�strategicznych.�Strategiczne�cele�biznesowe�mogą�być�na przykład�

następujące:

•� �„Zwiększenie�sprzedaży�w regionie�X�o 10%�w ciągu�pięciu�lat.”

•� �„Spełnienie�oczekiwań�większości�klientów�w zakresie�odpowiedzialnej�produkcji�towarów.”

•� �„Zabezpieczenie�długoterminowej�licencji�na prowadzenie�działalności�w krajach,�w któ-

rych�znajdują się�oddziały�firmy.”

•� �„Identyfikacja�i wykorzystanie�możliwości�w krajach�słabiej�rozwiniętych.”

•� �„Zagwarantowanie,�że produkty�firmy�spełniają�wszystkie�wymagania�rynku�europejskiego�

obecnie�i w przyszłości.”

•� �„Zminimalizowanie�niekorzystnego�wpływu�społecznego�wynikającego�z zamknięcia�zakła-

dów�produkcyjnych.”

Moderuj dyskusję na temat tych celów, koncentrując się szczególnie na tym, jakie 

będą ich konsekwencje dla relacji organizacji z interesariuszami.

Zastanów się�nad poniższymi�pytaniami,�a najważniejsze�odpowiedzi�wpisz�do Szablonu�2.

•� �Jakie�odniesienie�mają�te�cele�ogólne�do szerzej�pojętych�grup�interesariuszy?

•� �Jakie�są�czynniki�zewnętrzne�zachęcające�nas�do zaangażowania�interesariuszy?�(i�jakie�jest�

ryzyko�niepowodzenia�prób�zaangażowania?).

•� �Co�chcemy�osiągnąć�poprzez�zaangażowanie�interesariuszy?�Na czym�polegałby�sukces?

•� �Dlaczego�jest�to�dla nas�ważne?�W jaki�sposób�przyczyni się�do osiągnięcia�naszych�celów�

biznesowych�i realizacji�strategii?

Przykłady�podano�w skrótowym�Szablonie�S2.
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Zidentyfikuj strategiczne cele zaangażowania i sformułuj je w postaci krótkich dekla-

racji, ukazujących związek między zaangażowaniem interesariuszy a strategicznymi 

celami firmy:

•� �„Zarządzanie�ryzykami�związanymi�z ...”

•� �„Opracowanie�nowego�podejścia�do...”

•� �„Zdobycie�większej�wiedzy�na temat...”

•� �„Współpraca�w związku�z zagadnieniami�dotyczącymi...”

•� �„Poprawa�relacji�z ...”

•� �„Dojście�do porozumienia�w sprawie...”

•� �„Opracowanie�polityki�dotyczącej...”

•� �„Zdobycie�informacji�na potrzeby�decyzji�w sprawie...”

Przykłady�podano�w skrótowym�Szablonie�2.

WARTO ROZWAŻYĆ

Proces�zaangażowania�interesariuszy�wymaga�czasu,�zasobów�i poświęcenia,�przy�czym�ilość�

tych�nakładów�jest�często�niedoszacowana,�czego�dowodzą�badania�przedstawione�w tomie�1.�

podręcznika.�Chociaż�ilość�zasobów�nie�będzie�znana�dopóki�nie�zostanie�opracowany�szczegó-

łowy�plan,�a oczekiwania�interesariuszy�nie�zostaną�dobrze�zrozumiane,�ważne�aby�rozpo-

cząć�proces�od przekonania�i zaangażowania�kierownictwa.�Zaangażowanie�na najwyższym�

szczeblu�w ustanawianie�celów�pomoże�zagwarantować�odpowiednie�dopasowanie�strategii�

i przekonanie�odpowiednich�osób.

Być�może�korzystne�będzie�pogrupowanie�celów�i/lub�sformułowanie�i kategoryzacja�ich�

według�krótko-,�średnio-�i długoterminowych�oczekiwań�zaangażowania.

Więcej�szczegółowych�celów�ustanowionych�zostanie�na etapie�2.
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SKRÓTOWY SZABLON S2:
USTANAWIANIE STRATEGICZNYCH CELÓW ZAANGAŻOWANIA*
Szablon�został�częściowo�wypełniony,�aby�przykłady�zgadzały�się�z�podanymi�powyżej� 
przykładowymi�celami�biznesowymi:

Jakie są czynniki zewnętrzne zachęcające nas do 
zaangażowania interesariuszy?

Jakie korzyści możemy uzyskać dzięki 
zaangażowaniu interesariuszy?

Przykłady:

Złożony i dynamiczny rozwój rynków w regionie X.
Zmiana oczekiwań klientów odnośnie odpowiedzialnej 
produkcji i realizacji usług.
Duże znaczenie utrzymania „licencji na prowadzenie  
działalności”.
Znaczące możliwości na rynkach rozwijających się.
Zwiększony stopień regulacji produktów i usług.
Obniżone morale pracowników i negatywne komentarze 
w prasie w związku z zamknięciem placówek firmy.

Przykłady:

Zrozumienie rynku i znalezienie partnerów, 
co przyczyni się do pomyślnej działalności 
w regionie X.
Lepsze zrozumienie oczekiwań i wymagań.
Zabezpieczenie licencji na prowadzenie działalności.
Identyfikacja i wykorzystanie możliwości.
Lepsze przewidywanie zmian regulacyjnych 
i wpływanie na nie.
Wyższy poziom morale pracowników, bardziej przyjazne 
społeczności w nowych miejscach.

Jakie są zagrożenia związane z brakiem zaangażowania?

Przykłady:

Błędne przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji i nienawiązanie relacji koniecznych do osiągnięcia sukcesu na rynku regionu X.
Niespełnienie oczekiwań klientów odnośnie odpowiedzialnej produkcji i realizacji usług. 
Utrata licencji na prowadzenie działalności w innych krajach.
Niewykorzystanie możliwości i brak wsparcia dla krajów rozwijających się. 
Niezgodność produktów i usług lub badań i działań rozwojowych z przepisami regulacyjnymi.
Mniejsza atrakcyjność jako pracodawcy i coraz większa wrogość społeczności.

Cele strategiczne zaangażowania:

Przykłady:

Zdobycie wiedzy na temat i zrozumienie długoterminowych tendencji w zachowaniach interesariuszy, którzy kształtują rynek 
w regionie X.
Wypracowanie relacji, które mają kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w regionie X.
Zrozumienie oczekiwań klientów odnośnie odpowiedzialnej produkcji towarów.
Zdobycie informacji na potrzeby decyzji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw pod względem społecznym 
i środowiskowym.
Zarządzanie ryzykiem związanym z licencją firmy na prowadzenie działalności w innych krajach.
Współpraca w ramach partnerstwa z interesariuszami na rzecz rozwoju działalności na nowych rynkach w krajach 
rozwijających się.
Uzyskiwanie informacji i zaangażowanie w kształtowanie bieżących i potencjalnych zmian regulacyjnych dotyczących naszych 
produktów i usług.
Praca ze stosownymi interesariuszami nad zrozumieniem i złagodzeniem społeczno-ekonomicznych konsekwencji 
zamknięcia zakładów.
Poprawa reputacji firmy w zakresie odpowiedzialnych praktyk zatrudnienia i zarządzania jednostką.

P2: WYZNACZENIE CELÓW STRATEGICZNYCH ZAANGAŻOWANIA

ETAP 1

* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Wiele�zagadnień�wartych�rozważenia�pod kątem�zaangażowania�będzie�jasno�wynikać�z omó-

wionych�powyżej�strategicznych�celów�zaangażowania.�Niektóre�zagadnienia�nie�wydają się�

jednak�od razu�właściwe,�tym�niemniej�trzeba�je�zidentyfikować�i przedyskutować,�mogą�one�

bowiem�również�potencjalnie�ograniczać�działania�firmy.

Zasadniczo�zagadnienia�te�mogą�stanowić�szczegółowe�bądź�ogólne�aspekty�działalności�

lub decyzji�firmy,�gdzie:

•� �oddziaływanie�organizacji�na interesariuszy�postrzegane�jest�jako�pozytywne�albo�negatywne

ORAZ

•� �istnieje�luka�między�tym,�co�firma�robi,�a tym�czego�oczekują�od niej�interesariusze�jeśli�

chodzi�o zarządzanie�wpływem,�zachowaniem�lub wynikami�działalności.

Zakres�stosownych�zagadnień�wychodzi�poza�ramy�ograniczonej�definicji�istotności�stosowa-

nej�w rachunkowości.�Często�zagadnienia�te�rozumiane�są�jako�tylko�te�kwestie,�które�mogą�

wywierać�mierzalny,�krótkoterminowy�wpływ�na finansową�sytuację�organizacji.�Ta�definicja�

istotności�nie�uwzględnia�szerszych�zagadnień�ekonomicznych,�społecznych�i środowiskowych�

i powoduje,�że organizacja�podatna�jest�na nieprzewidziane�zagrożenia,�a także�niezdolna�

do identyfikacji�nowych�możliwości.�Z drugiej�strony,�bez�jakiejś�oceny�znaczenia�różnych�

kwestii�dla działalności�firmy,�istnieje�ryzyko,�że zaangażowanie�interesariuszy�będzie�kiero-

wać się�krótkoterminową�dynamiką�i nastrojami�opinii�publicznej.

Najważniejsze�wyzwanie�polega�na identyfikacji�tych�zagadnień,�które�są�istotne�dla długo-

trwałego�sukcesu�firmy.�Poniżej�przedstawiono�metodę�oceny�istotności�zagadnień�autorstwa�

AccountAbility.

       5-częściowy test istotności 
Firma AccountAbility opracowała pięcioczęściowy test istotności stanowiący podstawę oszacowania 
istotności poszczególnych zagadnień. Zagadnienia uznawane są za istotne, jeżeli można je przyporząd-
kować do co najmniej jednej z poniższych grup:

A Zagadnienia charakteryzujące się bezpośrednim, krótkoterminowym oddziaływaniem 
finansowym

B Zagadnienia, co do których w firmie uzgodniono działania z zakresu polityki o charakterze 
strategicznym – często są one określone w formie zobowiązań wobec kluczowych intere-
sariuszy.

C Zagadnienia, które porównywalne organizacje włączają do swojego obszaru spraw istot-
nych, np. normy generowane przez innych przedstawicieli branży.

D Zagadnienia, które uznawane są przez interesariuszy firmy za wystarczająco ważne, aby 
podjąć w związku z nimi działania (obecnie lub w przyszłości).

E Zagadnienia uznawane za normy społeczne (zawarte w przepisach, prawdopodobne przy-
szłe regulacje czy zinstytucjonalizowane normy i standardy).

5 Więcej informacji znaleźć można w publikacji AccountAbility & The UK Social Investment Forum: “Redefining Materiality”, Londyn, 2003

 P3: IDENTYFIKACJA ZAGADNIEŃ

ETAP 1Myśl strategicznie
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Zastosowanie�testu�wiąże się�z licznymi�subiektywnymi�opiniami�(np.�czy�interesariusze�

faktycznie�przełożą�zgłoszone�przez�siebie�zagadnienia�na inwestycje�czy�podjęcie�decy-

zji).�W przypadku�pytania�dotyczącego�grupy�D�pojawia się�dylemat�w rodzaju�„jajko�czy�

kura”,�który�zależy�od sposobu�sformułowania�zagadnień�przez�interesariuszy.�W praktyce�

jednak�test�ma�być�stosowany�powtarzalnie;�opiera się�on�na aktualnym�poziomie�rozwoju�

pod względem�zrozumienia�zagadnień�wysuwanych�przez�interesariuszy,�przy�czym�później,�

w miarę�zwiększenia�liczby�kontaktów�z interesariuszami,�odpowiedzi�udzielane�na pytania�

testu�trzeba�weryfikować.

PROPONOWANA METODA M3: 

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ

Celem�tej�metody�jest�możliwie�jak�najbardziej�wszechstronna�identyfikacja�zagadnień�

związanych�z organizacją,�projektem�czy�decyzją�oraz�zrozumienie�ich�związku�z określonymi�

oczekiwaniami�czy�obawami�interesariuszy.

Zadanie�to�można�wykonać�w grupie/�na warsztatach�lub w formie�procesu�badawczego�

realizowanego�przez�zespół�kierujący�procesem�zaangażowania�(lub�przez�podwykonawców�

zewnętrznych).

Zastosuj�5-częściowy�test�istotności,�aby�zidentyfikować�właściwe�zagadnienia:

Zidentyfikuj�potencjalne�zagadnienia�poruszane�przez�interesariuszy�(grupa�D),�wykorzystu-

jąc�obecną�wiedzę�organizacji�i�stosownie�do�potrzeb,�techniki�badawcze�w�odniesieniu�do�

kluczowych�interesariuszy.�Poniżej�przedstawiono�źródła�informacji�na�potrzeby�identyfikacji�

zagadnień�poruszanych�przez�interesariuszy�na�tym�etapie:

P3: IDENTYFIKACJA ZAGADNIEŃ

ETAP 1

      Źródła informacji na potrzeby testu istotności

Test istotności Stosowne źródła informacji 
(zob. również "Odniesienia do źródeł wiedzy", str. 61)

A. Krótkoterminowe 
oddziaływanie finansowe

Zagadnienia związane ze strategią biznesową i planami, oceną ryzyka, wypadkami i karami, obszarami wydatków 
związanymi z lobbingiem.

B. Zobowiązania 
wynikające z polityki

Polityka firmy i istniejące zobowiązania wobec interesariuszy.

C. Normy stosowane 
przez inne podmioty 
z branży

Polityka i praktyki organizacji konkurencyjnych. Zagadnienia poruszane przez stowarzyszenia branżowe i orga-
nizacje działające w dziedzinie odpowiedzialności biznesu (takie jak Międzynarodowe Forum Liderów Biznesu, 
Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju).

D. Zachowanie 
interesariuszy i poruszane przez 
nich kwestie (Zob. źródła informacji o interesariuszach poniżej)

E. Normy społeczne Obszary regulacji, proponowane regulacje i porozumienia międzynarodowe, dobrowolne kodeksy i inicjatywy 
wielopodmiotowe (takie jak wytyczne sporządzone przez Global Reporting Initiative i zasady Global Compact 
ONZ). Wyłaniające się normy formułowane przez rządy, organy międzyrządowe i organizacje pozarządowe.
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      Źródła informacji na potrzeby identyfikacji zagadnień i oczekiwań interesariuszy

"Co wiemy" Niektóre osoby pracujące w organizacji powinny mieć już jakąś wiedzę na temat zagadnień poruszanych przez interesariu-
szy wynikającą z bieżących kontaktów z nimi oraz ze zrozumienia kwestii oddziałujących na ich część organizacji. Intere-
sariusze już poruszają te zagadnienia wykorzystując istniejące mechanizmy przekazywania informacji – od specjalnych 
linii telefonicznych dla klientów po spotkania z inwestorami. Tę istniejącą wiedzę można gromadzić za pomocą procesu 
systematycznych przeglądów, rozmów czy warsztatów z kluczowymi menedżerami i interesariuszami bliskimi organizacji.

"Co nam mówią" W niektórych przypadkach najlepiej pozostawić identyfikację zagadnień i ustalić ich zestaw z interesariuszami podczas 
samego procesu zaangażowania. Jednakże, chociaż pozwala to na maksymalne zaangażowanie interesariuszy w identyfi-
kację zagadnień, może doprowadzić do dialogu, którym nie da się zarządzać, a który nie musi być wykorzystany w procesie 
decyzyjnym i powoduje, że interesariusze są sfrustrowani ograniczeniem zaangażowania do rozmów i brakiem działania.

"Co mówią o nas" Do identyfikacji zagadnień bez podnoszenia oczekiwań interesariuszy można na tym etapie wykorzystać bardziej pasywne 
techniki monitorowania sposobu postrzegania firmy oraz jej wpływu i działania przez interesariuszy.
Mogą one obejmować monitorowanie źródeł informacji takich jak prasa krajowa, lokalna, specjalistyczna i akademicka, 
komunikaty czy raporty organizacji rządowych i międzyrządowych, kampanie organizacji pozarządowych, badania opinii 
publicznej i stosowne internetowe fora dyskusyjne.

Porównaj swoje strategiczne cele zaangażowania z zagadnieniami,�które�wyłoniły się�

w teście�istotności.�Każdy�strategiczny�cel�zaangażowania�ma�potencjalny�związek�z szere-

giem�zagadnień,�np.�spełnienie�wymagań�klientów�dotyczących�odpowiedzialnej�produkcji�

towarów�może�wiązać się�z koniecznością�uwzględnienia�różnych�praw�człowieka,�spraw�

środowiskowych,�zdrowotnych�i dotyczących�bezpieczeństwa.�Jeżeli�masz�wrażenie,�że braku-

je�jakiegoś�zagadnienia,�włącz�je�do listy�i również�dokonaj�jego�oceny�zgodnie�z pięcioczęścio-

wym�testem.

Korzystając z powyższych źródeł informacji, wpisz listę zagadnień do matrycy (S3).

Następnie�wpisz�zidentyfikowane�już�grupy�bądź�podgrupy�interesariuszy.

Zastosuj test istotności,�rozważając�każde�zagadnienie�w pięciu�aspektach.�Wprowadź�kod�

koloru�zgodnie�z propozycją�w matrycy�i/lub�wpisz�opisową�ocenę�istotności�zagadnienia�

dla poszczególnych�aspektów�testu�istotności.

Przemyśl stopień istotności zagadnienia dla interesariuszy�i ponownie�wprowadź�wynik�

do tabeli�stosując�proponowany�system�punktowy�i/lub�zamieszczając�opisową�ocenę�zagad-

nień�interesariuszy.

Zadbaj o walidację matrycy. Matryca�zagadnień/interesariuszy�stanowi�zapis�identyfikacji�

i analizy�interesariuszy�i ich�zagadnień�na tym�etapie,�powinna�więc�zostać�zatwierdzona�

przez�stosownych�menedżerów�i departamenty,�jak�również�przez�inne�grupy�interesariuszy�

lub ekspertów,�z którymi�już�współpracujesz.

Matryca zawiera wstępne uszeregowanie interesariuszy pod względem priorytetów 

i pokazuje,�którzy�z nich�są�najbardziej�zainteresowani�którymi�kwestiami.�Dalej�pojawią się�

kolejne�działania�przyporządkowujące�interesariuszom�różne�priorytety�(zob.�również�wska-

zówki�dotyczące�korzystania�z matrycy�u dołu�opisu�metody).

P3: IDENTYFIKACJA ZAGADNIEŃ

ETAP 1



41PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

SKRÓTOWY SZABLON S3: MATRYCA CELÓW, ZAGADNIEŃ I INTERESARIUSZY*

W�przypadku�pierwszego�celu�strategicznego�szablon�został�wypełniony�przez�brytyjską�spółdzielnię�Co-Opera-

tive�Group,�która�badała�wpływ�GMO�na�swoją�działalność

Matryca celów, zagadnień 
i interesariuszy

Test istotności Grupa 
interesariuszy

Grupa 
interesariuszy

Grupa 
interesariuszy

Grupa 
interesariuszy

Grupa 
interesariuszy

Strategiczne cele 
zaangażowania

Zagadnienie A B C D E Konsumenci Członkowie 
Co-Operative 
Group

Farmcare 
(firma rolnicza 
spółdzielni)

NGO Dostawcy 
produktów

1.  Podjęcie istotnych 
zagadnień  
poruszanych przez 
interesariuszy doty-
czących wykorzysty-
wania organizmów 
modyfikowanych 
genetycznie

I. Bezpieczeństwo 
GMO w żywności

4 4 5 5 1

II. Wpływ GMO  
na różnorodność 
biologiczną

3 4 5 5 1

III. Wpływ  
wycofania GMO  
z produktów  
nieżywnościowych

1 3 0 4 1

IV. Wpływ  
wycofania GMO  
z opakowań

1 3 1 4 3

V. Zagrożenia  
w ramach spółdziel-
ni kojarzone  
z realizacją polityki

0 4 4 0 1

2.  (jeżeli są, wpisz 
kolejne cele strate-
giczne)

VI. (..kolejne 
zagadnienia..)

Zielony:�nieistotne Żółty:�mało�istotne Pomarańczowy:�średnio�istotne Czerwony:�bardzo�istotne

Jak korzystać z matrycy:
1.  Wpisz strategiczne cele zaangażowania i tam gdzie to możliwe, przyporządkuj zagadnienia (mogą one odpowiadać kilku celom, niektóre z nich 

mogą być jedynie pośrednio związane z celem strategicznym!)
2. Wpisz oznaczenia określające istotność (zob. powyżej)
3. Przedstaw sposób postrzegania zagadnień przez interesariuszy opisowo, albo korzystając ze skali punktowej:
  0 nieistotne
  1 kilku interesariuszy jest świadomych tej kwestii, jednak nie ma faktycznego zainteresowania
  2 świadomość na ten temat jest rozpowszechniona, jednak zainteresowanie jest niewielkie
  3 znaczne zainteresowanie wśród mniejszości
  4 znaczne zainteresowanie wśród wielu
  5 wysoki poziom rozpowszechnionego zainteresowania.

Tabela zawiera skrótowe zestawienie kluczowych zagadnień, powodów, dla których są one istotne oraz informację, do których grup interesariu-
szy się odnoszą. Można również zastosować punktację (lub kolory).

* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk

P3: IDENTYFIKACJA ZAGADNIEŃ
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WARTO ROZWAŻYĆ

Jest�to�jedynie�wstępna�identyfikacja�i ocena,�którzy�interesariusze�będą�prawdopodobnie�

najbardziej�zainteresowani�jakimi�zagadnieniami.�Dalej�pojawią się�kolejne�działania�przypo-

rządkowujące�interesariuszom�różne�priorytety.

Sprawdź „wyniki”. Pokaż�matrycę�właściwym�osobom�decyzyjnym�w organizacji,�niektó-

rym�interesariuszom,�z którymi�masz�dobre�relacje,�lub ekspertom�z odpowiednich�dziedzin.�

Poprawi�to�wiarygodność�wstępnej�oceny.

Nie�wszystkie�istotne�zagadnienia�można�przyporządkować�celom�strategicznym.�Nie�znaczy�

to,�że można�je�zignorować.�Przy�sporządzaniu�listy�ważne�jest,�aby�zachować�otwartość 

umysłu i elastyczność�w odniesieniu�do zagadnień,�które�mogą�być�ważne�dla interesariuszy,�

ale ich�znaczenie�dla organizacji�nie�jest�widoczne�od razu,�na pierwszy�rzut�oka.�Lista�będzie�

wyczerpująca�tylko�przy�zastosowaniu�takiego�podejścia.

Matryca�zagadnień�/�interesariuszy�nie�jest�niezmienna,�prawdopodobnie�będzie�ewoluować�

w miarę�zdobywania�wiedzy�na temat�interesariuszy�i zagadnień.�Z czasem, w miarę zdoby-

wania doświadczenia należy weryfikować tabelę.

Matryca�zagadnień/�interesariuszy�przedstawia�również,�które�grupy�interesariuszy�zainte-

resowane�są�tym�samym�zagadnieniem�i można�z nimi�współpracować�w ramach�procesu�

wielopodmiotowego,�a nie�relacji�jeden�na jeden�(zob.�etap�2�dotyczący�zaangażowania�wielo-

podmiotowego).

P3: IDENTYFIKACJA ZAGADNIEŃ

ETAP 1



43PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

INFORMACJE PODSTAWOWE

Angażowanie się�w działania�ze wszystkimi�interesariuszami�lub w odniesieniu�do wszystkich�

zagadnień�nie�jest�ani�możliwe,�ani�pożądane.�Oznaczałoby�to�przekroczenie�dostępnych�zaso-

bów,�a jednocześnie�właściwe�zareagowanie�na potrzeby�interesariuszy�byłoby�bardzo�trudne,�

co�w konsekwencji�doprowadziłoby�do frustracji.�Dlatego�należy�uszeregować�interesariuszy�

i zagadnienia�pod względem�priorytetów,�aby�zagwarantować�dobre�zarządzanie�czasem,�

zasobami�i oczekiwaniami.

Wcześniejsze�procesy�umożliwiły�wstępny�przegląd�istotności�zagadnień�i związanych�z nimi�

oczekiwań�interesariuszy,�podobnie�jak�ich�odniesienia�do strategicznych�celów�organizacji.�

Jednakże�przed�określeniem�priorytetów�zaangażowania�uwzględnić�trzeba�inne�czynniki.

Uszeregowanie�priorytetów�jest�trudne,�ponieważ�często�różnych�elementów�nie�da się�ilościo-

wo�określić�i dokonać�obiektywnych�porównań.�Niemniej�jednak,�ustanawiając�kryteria�usze-

regowania�związane�z procesami�i strategią�firmy,�łatwiej�jest�pokierować�zaangażowaniem�

tak,�aby�uniknąć�czynników�niestrategicznych,�takich�jak�np.�„najgłośniejsi”�interesariusze�

czy�krótkotrwałe�zainteresowanie�mediów.�Poniżej�przedstawiono�dwa�sposoby�uszeregowania�

interesariuszy�pod względem�priorytetów:

Uszeregowanie pod względem dojrzałości społecznej zagadnień

Jednym�z korzystnych�sposobów�zrozumienia�szerokiego�zakresu�zagadnień�poruszanych�

przez�zróżnicowanych�interesariuszy�jest�dojrzałość�tych�zagadnień.�Firma�farmaceutyczna�

Novo�Nordisk�stworzyła�skalę�klasyfikacji�zagadnień�według�ich�dojrzałości�(zob.�ramka).

      Wstępne uszeregowanie i kategoryzacja interesariuszy firmy SIG

Szwajcarska firma SIG rozpoczęła proces priorytetyzacji interesariuszy od dyskusji w zespole kierowniczym. Rozmowy moderował zespół odpowie-
dzialny za zrównoważony rozwój. Ustalono zestaw „a priori” kategorii interesariuszy: udziałowcy, klienci, partnerzy biznesowi, pracownicy, podwyko-
nawcy publiczni i grupy interesu wywodzące się ze społeczeństwa obywatelskiego.
Następnie w ramach dialogu z interesariuszami poddano ocenie oczekiwania tych grup oraz ich stopień zadowolenia z działań firmy SIG. Wykorzy-
stano również istniejące konsumenckie badania sondażowe. W procesie uszeregowania interesariuszy firma wzięła pod uwagę ich znaczenie dla 
celów strategicznych organizacji oraz obecny stopień zadowolenia.
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To�samo�zagadnienie�w różnych�regionach�lub krajach,�a także�w różnych�branżach�może�

znajdować się�na różnych�etapach�dojrzałości.�Na przykład�w biznesie�europejskim�kwestia�

różnorodności�biologicznej�jest�zinstytucjonalizowana,�w Ameryce�Północnej�jest�to�zagad-

nienie�wyłaniające się,�natomiast�problem�prywatności�pracowników�dopiero�wyłania się�

w Europie,�a w USA�jest�to�sprawa�zinstytucjonalizowana.�Podobnie,�podczas�gdy�problem�

dobrostanu�zwierząt�jest�od jakiegoś�czasu�omawiany�w branży�farmaceutycznej�(w�kontek-

ście�testów�na zwierzętach)�i normy�biznesowe�dotyczące�testów�na zwierzętach�są�w tym�sek-

torze�zinstytucjonalizowane,�w branży�naftowo-gazowej�jest�to�zagadnienie�wyłaniające się,�

budzące�kontrowersje�i debaty,�mimo�że organizacje�pozarządowe�broniące�praw�zwierząt�

wyrażają�liczne�obawy�związane�z wykorzystywaniem�zwierząt�do testowania�produktów�

petrochemicznych.

Trzeba�zaznaczyć,�że zagadnienia�zajmujące�wysoką�pozycję�na „drabinie�dojrzałości”�cieszą się�

sporym�zainteresowaniem,�jednakże�nie�oznacza�to,�że debata�społeczna�na ich�temat�jest�za-

kończona.�Jednocześnie�wysoki�stopień�dojrzałości�społecznej�nie�musi�oznaczać,�że znaleziono�

trwałe�rozwiązanie,�ani�też,�że aktualne�podejście�jest�akceptowalne�dla większości�intere-

sariuszy.�Dlatego�wydajny�proces�zaangażowania�interesariuszy�musi�być�otwarty�na ciągłe�

zmiany�i zmieniające się�grupy�interesariuszy,�nawet�mimo,�że zagadnienie�jest�coraz�bardziej�

zinstytucjonalizowane.�Dobrym�przykładem�tego�zjawiska�jest�rozwój�w ciągu�ostatnich�20�

lat�korporacyjnych�praktyk�sprawozdawczości�dotyczących�spraw�środowiskowych.

Na każdym�etapie�dojrzałości�inny�jest�zestaw�oczekiwań�interesariuszy,�inne�są�naciski�

zewnętrzne,�ryzyka�i możliwości,�a wszystkie�te�czynniki�są�bardzo�ważne�dla uszeregowania�

pod względem�priorytetów�obszarów�zaangażowania,�a także�planowania�samego�procesu�

zaangażowania.

      Cztery etapy dojrzałości zagadnienia

Ukryte • Świadomość na temat zagadnienia mają niektóre grupy aktywistów i organizacje pozarządowe.
• Mało jest naukowych lub innego rodzaju niepodważalnych dowodów.
• Zagadnienie jest w dużej mierze ignorowane lub pomijane przez kręgi biznesowe.

Wyłaniające się • Istnieje polityczna i medialna świadomość na temat zagadnienia społecznego.
• Pojawiają się badania, ale ilość danych jest wciąż niewielka.
• Wiodące firmy eksperymentują z różnymi podejściami do zagadnienia.

W fazie konsolidacji • Pojawia się szereg praktyk biznesowych dotyczących zagadnienia społecznego.
• Realizowane są ogólnobranżowe dobrowolne inicjatywy dotyczące zagadnienia.
• Prowadzone są spory, zwiększa się świadomość potrzeby wprowadzenia odpowiedniej legislacji.
• Opracowywane są dobrowolne normy, pojawiają się działania zbiorowe.

Zinstytucjonalizowane • Ustanawiane są normy legislacyjne i biznesowe.
• Wdrożone praktyki stają się normalną częścią wzorowego modelu biznesowego.
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Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej dojrzałe jest dane zagadnienie, tym większa potrze-

ba zajęcia się nim w firmie. Jednakże�działania�podjęte�w związku�z zagadnieniem�zależą�

również�od zasadniczego�podejścia�firmy�do zaangażowania�interesariuszy,�czy�też�bardziej�

ogólnych�kwestii�związanych�ze społeczną�odpowiedzialnością�biznesu.�Poniższa�tabela�po-

kazuje,�że firma,�która�traktuje�zaangażowanie�interesariuszy�jako�możliwość,�może�zdecy-

dować się�na reakcję�na każdym�etapie.�Przedstawiono�również�reakcje�firmy,�która�stosuje�

podejście�bardziej�defensywne,�reakcyjne.

      Novo Nordisk i wzrost liczby zachorowań na cukrzycę w rozwijającym się świecie

Duńska firma farmaceutyczna zajmuje się głównie zapobieganiem i leczeniem cukrzycy. Cukrzyca jest obecnie uznawana za pandemię, a liczba 
osób cierpiących na tę chorobę w 2003 r. szacowana była na 194 miliony i ma zgodnie z przewidywaniami wzrosnąć do 333 milionów do roku 2025. 
Dwie trzecie przypadków cukrzycy wystąpią prawdopodobnie w krajach rozwijających się.

Sprostanie związanym z tym wyzwaniom jest skomplikowane. Kraje o niskich i średnich dochodach często dysponują zbyt małą ilością informacji, 
aby spełnić potrzeby coraz większej liczby osób cierpiących na cukrzycę. Poważnym problemem jest ponadto brak świadomości i edukacji na temat 
choroby. Dlatego wielu ekspertów uważa, że należy zastosować podejście łączące zwiększoną świadomość, edukację i zapobieganie z lepszym 
dostępem do leczenia.

Novo Nordisk współpracuje z rządami, organizacjami patentowymi i innymi partnerami na rzecz poprawy opieki nad cukrzykami w krajach uboż-
szych, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną i kompetencje, aby rozwiązać wyżej wymienione problemy. Jednocześnie firma buduje długo-
terminową, zrównoważoną przewagę jako lider opieki nad chorymi na cukrzycę w świecie rozwijającym się, wychodząc naprzeciw nasilającym się 
naciskom ze strony społeczeństwa dotyczącym dostępu do opieki medycznej w krajach rozwijających się.

Ta strategia na rzecz poprawy dostępu do opieki nad cukrzykami powstała w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Novo Nordisk 
wspiera tworzenie i rozwój krajowych strategii opieki zdrowotnej oraz potencjału wraz z Krajowym Programem Walki z Cukrzycą, który realizuje 
działania w tym zakresie w ośmiu rozwijających się i wschodzących gospodarkach. Działania te obejmują szkolenia dla pielęgniarek, wyposażenie 
przychodni dla cukrzyków, wsparcie dla organizacji pacjentów z cukrzycą i współpracę z rządami. W 50 najsłabiej rozwiniętych krajach zaoferowano 
również insulinę dla publicznych systemów opieki zdrowotnej, zgodnie z zaleceniami ONZ, po cenach nie przekraczających 20% przeciętnej ceny 
w wysoko rozwiniętych krajach Ameryki Północnej, Europy i Japonii.

      Różne reakcje na różnych etapach dojrzałości zagadnień

Reakcja wiodącej firmy
ukierunkowana na możliwości

Proces zaangażowania 
interesariuszy realizowany 
przez wiodącą firmę

Defensywna reakcja firmy

Ukryte Gromadzenie wiedzy na temat nowych 
zagrożeń i możliwości oraz zastosowa-
nie, w zależności od potrzeb, środków 
ostrożności.

Podtrzymywanie trwającego dialogu 
z NGO i liderami opinii interesariuszy.

„Zrozumienie tego nie jest naszym 
zadaniem”

Wyłaniające się Podjęcie zagadnienia na wczesnym 
etapie, aby zyskać udziały w rynku 
lub przewagę konkurencyjną bądź 
reputację.

Współpraca z organizacją międzyna-
rodową w celu opracowania nowych 
technik czynnego lub prewencyjnego 
zarządzania, podejścia w zakresie pro-
dukcji lub marketingu, które uwzględnia 
kwestie wysuwane przez interesariuszy.

„Podejmowanie tego zagadnienia
nie jest naszym zadaniem”

W fazie konsolidacji Znalezienie sojuszników dla potrzeb 
zarządzania skutkami zagadnienia, aby 
zapobiec podkopywaniu najlepszych 
praktyk przez firmy, które ignorują te 
skutki.

Odegranie wiodącej roli w realizacji 
działań obejmujących cały sektor i roz-
przestrzeniających się na inne sektory, 
w odpowiedzi na dane zagadnienie po-
przez promowanie najlepszych praktyk 
i opracowywanie standardów.

„Prace regulacyjne nie są naszym 
zadaniem”

Zinstytucjonalizowany Dopilnowanie, aby wszyscy stosowali 
się do norm społecznych i podjętych 
zobowiązań.

Sformalizowane procesy zaangażowa-
nia, takie jak relacje branżowe ze związ-
kami zawodowymi lub rządami.

„Zrobimy to, jeśli będzie trzeba”

Reakcja 
firmyEtap 

dojrzałości
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Kontynuując�powyższe�uwagi,�warto�zaznaczyć,�że dialog�nie�musi się�zatrzymać,�czy�przyjąć�

postaci�formalnej,�gdy�zagadnienie�zostanie�sformalizowane.

Pomiędzy�firmami�stosującymi�taktykę�defensywną,�a tymi�koncentrującymi się�na możliwo-

ściach�istnieje�cały�szereg�organizacji�stosujących�w coraz�większym�stopniu�czynne,�zintegro-

wane�podejścia�do zagadnień�wysuwanych�przez�interesariuszy.

Uszeregowanie interesariuszy pod względem ich wpływu i zależności

Innym�sposobem�rozwiązania�kwestii�optymalizacji�strategicznej�jest�identyfikacja�interesa-

riuszy,�którzy�prawdopodobnie�będą�mieli�największy�wpływ�na osiągnięcie�celów�strategicz-

nych�firmy�oraz�interesariuszy�najbardziej�odczuwających�pozytywne�i negatywne�oddziały-

wanie�firmy.

Umożliwi�to�uszeregowanie�priorytetów�w zakresie�poświęconej�uwagi�i działań,�co�zagwaran-

tuje�osiągnięcie�celów�strategicznych�przy�jednoczesnym�poszanowaniu�praw�interesariuszy�

w znacznym�stopniu�odczuwających�wpływ�firmy.

W tym�celu�można�uszeregować�grupy�interesariuszy�w następujący�sposób.

Taka�matryca�prawdopodobnie�będzie�musiała�być�dostosowana�w przypadku�każdej�

konkretnej�firmy�czy�zagadnienia,�tak�aby�zawsze�odzwierciedlała�najistotniejsze�kryteria�

uszeregowania.�Dla przykładu,�zamiast�zależności�firmy,�można�rozważyć�umieszczenie�w niej�

zależności�określonych�celów�strategicznych�lub działów�firmy�od interesariuszy,�co�umożliwi�

bardziej�szczegółowe�ich�uszeregowanie.

Ważne�jest�również�to,�aby�mieć�świadomość�interakcji�między�różnymi�grupami�intere-

sariuszy –�na przykład�działań�realizowanych�poprzez�lobbing�i wyrażanie�opinii.�Jednym�

z kluczowych�czynników�stymulujących�odpowiedzialność�biznesu�był�w ostatnich�latach�

rozwój�koalicji�zróżnicowanych�interesariuszy�zakładanych�wokół�istotnych�kwestii.�Zwłasz-

cza�interesariusze�o dużym�wpływie�i niewielkiej�zależności,�tacy�jak�inwestorzy�i konsumenci�

„użyczyli”�swojego�wpływu�interesariuszom�o małym�wpływie�i dużej�zależności,�takim�jak�

pracownicy�łańcucha�dostaw�w krajach�rozwijających się,�przyszłe�pokolenia�czy�nawet�zwie-

rzęta,�aby�skierować�uwagę�biznesu�na kwestie�takie�jak�warunki�pracy�w łańcuchach�dostaw,�

ochrona�środowiska�i dobrostan�zwierząt.

      Matryca wpływów i zależności interesariuszy

Wpływ interesariusza na organizację

Niski Wysoki
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Wysoka

Uczciwe traktowanie – honoruj zobowiązania wobec 
tych interesariuszy zgodnie z polityką firmy, przepisami 
i normami branżowymi, albo dołóż wszelkich starań, aby 
interesariusze ci byli zadowoleni, o ile pozwala na to bilans 
korzyści i kosztów.

Zagrożenia lub możliwości strategiczne – zainwestuj 
w proces zaangażowania, aby zrozumieć przedstawiane 
problemy i wypracować rozwiązania.

Niska

Niski priorytet – zapewnij dostęp do ogólnych kanałów 
informacji.

Angażuj się i pozyskuj informacje, ale zadbaj o równo-
wagę między sprawami wysuwanymi przez wpływowych 
interesariuszy, a tymi poruszanymi przez osoby faktycznie 
odczuwające skutki decyzji.
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PROPONOWANA METODA M4: USZEREGOWANIE INTERESARIUSZY

I ZAGADNIEŃ POD WZGLĘDEM PRIORYTETÓW

Celem tej metody jest ustalenie, które zagadnienia i/lub którzy interesariusze odpo-

wiadają kluczowym priorytetom zaangażowania naszej organizacji.

Podejmij�decyzję,�czy�najpierw�uszeregujesz�pod względem�priorytetów�zagadnienia,�czy�

interesariuszy –�w zależności�od kontekstu,�jest�o tym�mowa�na str.�39 –�a jeżeli�wiadomo�

już,�których�interesariuszy�musisz�zaangażować,�uszereguj�zagadnienia.�Jeżeli�czynnikiem�

decydującym�o zaangażowaniu�są�zagadnienia,�uszereguj�interesariuszy.�Jeżeli�żaden�z tych�

przypadków�nie�dotyczy�twojej�sytuacji,�kieruj się�tym,�czy�dysponujesz�większą�wiedzą�o in-

teresariuszach,�czy�o zagadnieniach.

W obu�przypadkach�zorganizuj�warsztaty�dla menedżerów�reprezentujących�wszystkie�de-

partamenty�i funkcje,�którzy�mogą�mieć�wiedzę�na temat�interesariuszy�i zagadnień,�którzy�

mogą�być�zainteresowani�efektami�zaangażowania�lub odpowiedzialni�za podjęcie�działań.�

Można�również�rozważyć�zaproszenie�osób�z zewnątrz�dysponujących�specjalistyczną�wiedzą�

na temat�określonych�zagadnień�lub grup�interesariuszy.

Wybierz�osobę�z firmy�lub spoza�niej,�która�będzie�moderowała�spotkanie.�Możesz�wykorzy-

stać�matrycę�celów,�zagadnień�i interesariuszy�(S1)�jako�punkt�oparcia�dla dyskusji.

Uszeregowanie zagadnień pod względem priorytetów

Określ�zagadnienia�zidentyfikowane�w matrycy�zagadnień/�interesariuszy�jako�ukryte,�wyła-

niające się,�w fazie�konsolidacji�lub zinstytucjonalizowane,�według�następujących�kryteriów:

      Stopień dojrzałości zagadnienia

Dojrzałość
zagadnienia

Dowody Świadomość Oczekiwania

Ukryte Mało jest naukowych lub innego rodza-
ju niepodważalnych dowodów.

Świadomość na temat zagadnienia 
mają niektóre grupy aktywistów i kręgi 
akademickie oraz organizacje pozarzą-
dowe. Niewielka świadomość w krę-
gach biznesowych.

Brak regulacji i uznanych standar-
dów stosowanych przez firmy.

Wyłaniające się Pojawiają się badania, nie ma jednak 
porozumienia co do wniosków.

Ukierunkowanie kampanii NGO, zwró-
cenie uwagi świata polityki i mediów 
Wiodące firmy eksperymentują z różny-
mi podejściami do zagadnienia.

Granice społecznej odpowiedzial-
ności biznesu jako temat debaty 
publicznej.

W fazie konsolidacji Mocne dowody. Wysoki poziom ogólnej świadomości 
na temat zagadnienia w zaintere-
sowanych kręgach biznesowych, 
obywatelskich, społecznych i organach 
publicznych.

Coraz lepiej promowane i uznawa-
ne podejścia oparte na najlepszej 
praktyce. Ustanawiane są dobrowol-
ne normy, pojawiają się propozycje 
w zakresie ustawodawstwa.

Zinstytucjonalizowane Dowodom poświęca się mniej uwagi – 
zagadnienie jest ugruntowane i zostało 
zaakceptowane.

Praca nad tym zagadnieniem staje się 
normalną częścią wzorowego modelu 
biznesowego.

Ustanawiane są normy legislacyjne 
i stabilne standardy biznesowe.
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Omów�cele�organizacji�w odniesieniu�do zagadnień�w każdej�z czterech�kategorii�dojrzałości,�

związane�z tym�ryzyka�i możliwości�oraz�stosowne�rodzaje�interesariuszy.�Zastanów się,�jak�

podejść�do zagadnień�w ramach�każdej�kategorii�oraz�czy�potrzebne�są�dalsze�kryteria�uszere-

gowania�priorytetów.

Zastosuj�analizę�dojrzałości�zagadnień,�aby�przypisać�im�priorytety�lub ogólne�metody�zaan-

gażowania.

Uszeregowanie interesariuszy pod względem priorytetów

Ustal�kryteria�uszeregowania�interesariuszy.�Dobrymi�punktami�wyjścia�są�kryteria�wpływu,�

zależności�i woli�angażowania się,�ale być�może�konieczne�będzie�uwzględnienie�innych,�bar-

dziej�szczegółowych�kryteriów.

Omów�i przeanalizuj�pozycję�każdego�interesariusza�według�tych�kryteriów.

Nanieś�interesariuszy�na�poniższą�siatkę,�uwzględniając�stopień�ich�wpływu�i�zależności.

Grupy interesariuszy
o dużym wpływie
to takie, które:

•  Odbierają, przyznają, lub wpływają na „licencję na prowadzenie działalności”.
•  Ograniczają dostęp do zasobów, miejsc prowadzenia działalności, czy kapitału intelektualnego.
•  Niszczą lub budują reputację firmy.
•  Zwiększają możliwości firmy w zakresie uczenia się i innowacyjności lub je umniejszają.
•  Ograniczają lub zapewniają dostęp do funduszy inwestycyjnych.
•  Wysyłają wczesne sygnały ostrzegawcze o wyłaniających się zagadnieniach i zagrożeniach lub odwracają uwagę 

kierownictwa i zabierają czas, który firma powinna poświęcić na swoją zasadniczą działalność.

Interesariusze o dużej 
zależności to ci, 
którzy znajdują się 
w sytuacji:

•  Bezpośredniej zależności finansowej (np. ci, których położenie zależy od wynagrodzenia, zakupów, dotacji).
•  Pośredniej zależności finansowej (np. za pośrednictwem wkładu firmy w gospodarkę regionalną lub klienci o niskich 

dochodach, którzy polegają na tanich dobrach podstawowych sprzedawanych przez firmę).
•  Zależności o charakterze niefinansowym (np. ci, którzy polegają na podstawowych usługach świadczonych przez 

firmę).
•  Narażenia na uszkodzenia lub zagrożenia o charakterze niefinansowym, wynikające z działalności firmy (np. poprzez 

zanieczyszczenie powietrza, hałas, zagrożenie dla zdrowia konsumentów powodowane przez produkty firmy).
•  Braku wyboru (np. pracownicy objęci przymusowym zwolnieniem, sąsiedzi zakładów produkcyjnych, osoby uzależ-

nione od produktów, konsumenci szczególnie podatni na zagrożenia z powodu analfabetyzmu).

Pod względem chęci 
i możliwości 
zaangażowania 
interesariuszy można 
sklasyfikować 
na różne sposoby:

•  Wrodzy
•  Nieznani
•  Niezainteresowani
•  Zaangażowani za pośrednictwem mechanizmów formalnych (np. poprzez sprawowanie rządów, regulacje, negocjacje)
•  Współpracujący
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Opcjonalnie�można�zilustrować�relacje�między�interesariuszami�używając�strzałek�wskazują-

cych�zależność�jednych�interesariuszy�od drugich.

Omów�wyniki�odwzorowania�wpływów�i zależności,�zastanów się,�jak�podejść�do interesariu-

szy,�którzy�znaleźli się�w każdym�prostokącie,�oraz�czy�potrzebne�są�dalsze�kryteria�uszerego-

wania�priorytetów.

Zastosuj�analizę�interesariuszy,�aby�przypisać�im�priorytety�lub ogólne�metody�zaangażowania.

SKRÓTOWY SZABLON S4: MATRYCA WPŁYWÓW I ZALEŻNOŚCI INTERESARIUSZY*

Wpływ interesariuszy na firmę (lub cel, projekt czy kierunek działalności)

Brak wpływu Niewielki wpływ Średni wpływ
Władza formalna/ 

duży wpływ
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Duża 
zależność

- brak wyboru

Brak 
bezpośredniego 
oddziaływania 
- interesariusze 

mają
duży zakres 

wyboru

* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk
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WARTO ROZWAŻYĆ

Można�dokonać�uszeregowania�zagadnień,�a�następnie�przejść�do�uszeregowania�interesariu-

szy�odpowiadających�zagadnieniom�o�wysokim�znaczeniu,�w�przypadku�których�zaangażowa-

nie�interesariuszy�uznane�jest�za�konieczne.

Może�być�tak,�że zagadnienia�nie�będą�jasno�przyporządkowane�jednemu�z czterech�stopni�

dojrzałości,�ale mogą�mieć�cechy�różnych�stopni.�Często�na przykład�powszechna�wiedza� 

i zainteresowanie�nie�idzie�w parze�ze stanem�dowodów�i konsensusem�naukowym.

W�każdej�chwili�mogą�pojawić�się�dodatkowi�interesariusze�i�zagadnienia,�więc�zarówno�

matrycę,�jak�i�priorytety�należy�stale�aktualizować,�tak�aby�stanowiły�one�przydatne�źródło�

odniesienia.

      Zintegrowane uszeregowanie interesariuszy i zagadnień pod względem priorytetów w firmie Camelot

W oparciu o cele strategiczne i misję organizacji firma Camelot, organizator brytyjskiej Loterii Krajowej, uszeregowała swoich interesariuszy 
na dwóch poziomach priorytetów (zob. grupy interesariuszy Camelot na str. 30), odnosząc zagadnienia o określonej ważności do konkretnych grup 
interesariuszy. Poniżej zamieszczono wyciąg z raportu społecznego firmy:

PRIORYTETY KLUCZOWE

Sprzedaż, gracze i zwycięzcy:
Wyniki sprzedaży, wprowadzanie nowych gier oraz doświadczenia dotyczące graczy 
i zwycięzców mają decydujące znaczenie dla rozwoju Loterii Krajowej i są w sferze bez-
pośredniego zainteresowania wielu naszych interesariuszy – opinii publicznej i graczy, 
sprzedawców, pracowników, grup nacisku, dostawców i udziałowców.

Fundusz Good Causes:
Zagwarantowanie maksymalnych wpływów na fundusz Good Causes i uzmysłowienie 
ludziom głębi projektów finansowanych przez Loterię Krajową ma zasadnicze znaczenie 
dla budowy zaufania do Loterii Krajowej, przy czym odnosi się to do opinii publicznej, 
sprzedawców, społeczności i udziałowców.

Nasza przyszłość:
Rozmowy skoncentrowały się na dystrybucji funduszy loterii, sposobie przyznania trze-
ciej licencji na organizowanie loterii oraz zmianach w przepisach dotyczących gier, które 
są decydujące dla przyszłości Loterii Krajowej.
Wyniki tych rozmów będą miały ogromny wpływ na wszystkich naszych interesariuszy – 
opinię publiczną i graczy, pracowników, sprzedawców, społeczeństwo, grupy nacisku, 
dostawców i udziałowców.

Nasi ludzie:
Umiejętności, motywacja i poświęcenie naszych ludzi w sposób decydujący wpływa 
na naszą zdolność realizacji strategicznego celu, jakim jest rozwój i poszanowanie praw. 
Oprócz tego nasi ludzie, ich zachowanie i wybory bezpośrednio wpływają na społecz-
ność i środowisko, w którym funkcjonujemy. Ta kwestia w szczególny sposób zależy 
od naszych pracowników i udziałowców.

Odpowiedzialna gra:
Ochrona grup szczególnie wrażliwych, takich jak ludzie młodzi, osoby o niskich docho-
dach lub podatne na uzależnienia od hazardu jest szczególnie ważna dla zachowania 
pozycji Loterii Krajowej jako instytucji szanowanej, ma także duże znaczenie dla opinii 
publicznej, sprzedawców i grup nacisku.

PRIORYTETY DRUGORZĘDNE

Inwestycje w sprzedaż detaliczną:
Udzielenie naszym partnerom wsparcia, jakiego potrzebu-
ją, jest ważne dla rozwoju Loterii Krajowej i ma znaczenie 
dla opinii publicznej, sprzedawców, społeczności, grup 
nacisku, naszych dostawców i udziałowców.

Nasz łańcuch dostaw:
Zarządzamy jedną z najbardziej wydajnych loterii na świe-
cie. Korzystny stosunek wartości do ceny i integralność 
pozwalają nam w sposób wydajny prowadzić działal-
ność i zagwarantować, aby Loteria Krajowa cieszyła się 
szacunkiem.
Jesteśmy również świadomi wpływu naszych koope-
rantów na środowisko. Te kwestie dotyczą zwłaszcza 
naszych dostawców i udziałowców.

Środowisko:
Działania środowiskowe firmy Camelot i jej dostawców 
stanowią część strategii dbałości o dobre imię Loterii Kra-
jowej. Ta sfera ma znaczenie dla naszych pracowników 
i interesariuszy środowiskowych.

Zaangażowanie społeczności:
Wkład własny firmy Camelot w społeczność stanowi 
integralną część strategii dbałości o dobre imię firmy 
i ma kluczowe znaczenie dla pracowników, grup nacisku 
i interesariuszy społecznych.
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PRZEGLĄD ETAPU 1

Na koniec tego etapu Czytelnik powinien rozumieć związki między ogólną strategią firmy a inte-
resariuszami oraz mieć wyznaczone określone cele strategiczne zaangażowania. Należy jednak 
pamiętać, że ten sposób postrzegania powinien zostać zweryfikowany przez interesariuszy.  
Sporządzona została mapa kluczowych grup osób odczuwających wpływ sposobu osiągania 
celów organizacji oraz osób wywierających wpływ, a także potencjalnych zagadnień odnoszą-
cych się do każdej grupy interesariuszy. Uszeregowane zostały priorytety dotyczące interesariu-
szy i zagadnień, którymi Czytelnik zamierza się zająć.

Efekty
□ Strategiczne cele zaangażowania
□ Matryca celów, zagadnień i interesariuszy
□ Wstępne uszeregowanie interesariuszy i/lub zagadnień pod względem priorytetów

ETAP 1Myśl strategicznie
 PODSUMOWANIE
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CEL

Celem�tego�etapu�jest�zgromadzenie�informacji�i�opracowanie�planu�działań�w�oparciu�o�stra-

tegiczne�priorytety�zaangażowania�i�bieżące�możliwości.

W�procesie�zaangażowania�interesariuszy�zawsze�jest�element�uczenia się�w praktyce�oraz�

oportunizmu.�Firmy�zawsze�zaczynają�od zaangażowania�interesariuszy,�których�dobrze�znają,�

a następnie�przechodzą�do rozmów�z innymi,�spoza�ich�tradycyjnej�„strefy�komfortu”.�Niektóre�

podmioty�zaczynają�od reakcji�na konkretną�sytuację�kryzysową�bądź�okazję.�Sam�proces�za-

angażowania�interesariuszy�stanowi�cykl�uczenia się,�ponieważ�zarówno�firma�jak�i jej�intere-

sariusze�dowiadują się�więcej�o swoich�wzajemnych�motywacjach,�sposobach�pracy�i strefach�

wpływu.

Jednakże�nie�oznacza�to,�że zaangażowania�interesariuszy�nie�można�i nie�trzeba�planować�tak�

samo�jak�innych�działań.�Bez�dobrego�planu�procesy�zaangażowania�interesariuszy�raczej�nie�

dadzą�rezultatów,�na jakie�liczy�firma.

Mogą�natomiast�przynieść�rozczarowanie,�wzajemne�oskarżenia�i nadwyrężenie�stosunków�

z osobami�uznanymi�już�za istotne�dla pomyślnego�funkcjonowania�firmy.

Przeanalizuj i zaplanuj ETAP 2
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ZASADY

Kluczowe�zasady,�które�mają�być�spełnione�na�tym�etapie�to�istotność�i�kompletność.

„Włączenie”

„Uwzględnienie interesów interesariuszy w procesie decyzyjnym organizacji”

Zasady

Istotność Kompletność Zdolność do reagowania

W tym wypadku oznacza: Gromadzenie i analizowanie kolejnych informacji z organizacji i spoza 
niej, aby umożliwić firmie podejmowanie opartych na informacjach decyzji dotyczących tego, 
jakie są istotne zagadnienia i jacy są istotni interesariusze oraz jak się nimi w odpowiedni sposób 
zająć.

PROCES

Działania�i narzędzia,�o których�mowa�na tym�etapie�przeprowadzą�Czytelnika�przez�cztery�

powiązane�pytania�i pomogą�opracować�plan�działań�z zakresu�zaangażowania,�oparty�na zro-

zumieniu�luk�między�oczekiwaniami�organizacji�i interesariuszy�oraz�zmian�i zasobów,�które�

mogą�być�potrzebne�do wypełnienia�tych�luk.

Pomoże�to�wypracować�ujednolicone�pod względem�strategicznym,�wydajne�pod względem�

zasobów�podejście�do zaangażowania,�a także�zainicjować�proces�wewnętrznego�uczenia się�

i zaangażowania�kluczowych�działów�i osób,�dzięki�czemu�proces�zaangażowania�interesariu-

szy�nie�będzie�ograniczał się�tylko�do rozmów.

Czytelnik�będzie�miał�jasne�wyobrażenie�na temat:

•� �aktualnego�sposobu�zarządzania�w organizacji�uszeregowanymi�już�zagadnieniami;

•� �aktualnego�sposobu�angażowania się�w działania�z interesariuszami�odnośnie�tych�zagad-

nień;

•� �tego,�co�robią�inni�i z kim�można�współpracować;

•� �tego,�co�organizacja�chce�i może�zrobić�w związku�z określonymi�zagadnieniami;

•� �konkretnych�przedstawicieli�interesariuszy,�w działania�z którymi�organizacja�chce się�

zaangażować�oraz�informacji�czego�oni�oczekują.

Etap�ten�podzielono�na pięć�kroków,�które�można�zastosować�jako�proces�gromadzenia�

informacji�potrzebnych�do skutecznego�zaangażowania�interesariuszy.�Poszczególne�elementy�

i narzędzia�można�jednak�wykorzystać�w istniejących�procesach�zarządzania�i planowania,�

w których�zaangażowanie�interesariuszy�postrzegane�jest�jako�integralna�część�osiągania�

odrębnych�celów�biznesowych.

ETAP 2
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Przed�zaplanowaniem�procesu�zaangażowania�interesariuszy�bardzo�ważne�jest,�aby�wiedzieć,�

jaka�jest�aktualna�sytuacja�w firmie�odnośnie�istotnych�omawianych�zagadnień:

Jak�wygląda�obecnie�zarządzanie�tymi�zagadnieniami�w organizacji?

Jakie�strategie�polityki�i systemy�są�już�wdrożone?

Co�chcemy�i możemy�zrobić�w związku�z zagadnieniami?

Informacje�te�stanowią�praktyczną�podstawę�budowy�solidniejszego�i elastyczniejszego�pro-

cesu�zaangażowania�interesariuszy,�ale są�także�bazą,�w oparciu�o którą�można�ocenić�obecne�

praktyki,�zestawiając�je�z celami�i poziomem�dojrzałości�zagadnień.

Stosowane�przez�organizację�praktyki�z zakresu�zaangażowania�interesariuszy,�dotyczące�

określonego�zagadnienia�można�określić�za pomocą�poniższych�pięciu�etapów�rozwoju�(zob.�

poniżej).6

Te�reakcje�organizacji�można�następnie�zestawić�ze�stopniem�dojrzałości�zagadnienia,�którego�

ocena�została�przeprowadzona�na�etapie�1.�Służy�do�tego�Matryca�reakcji�na�zagadnienie:

6  Ten model współgra z modelem tworzenia wartości przedstawionym w tomie 1. zatytułowanym „Praktyczne spojrzenie na zaangażowanie interesariuszy - 
przewodnik”,  „Praktyczne spojrzenie na zaangażowanie interesariuszy - przewodnik”, str. 34, ramka 2.4.

      Etapy uczenia się w organizacji

Brak zaangażowania Brak zaangażowania w związku z danym zagadnieniem.

Rozpoznawcze Doraźne zaangażowanie w działania z interesariuszami w momencie pojawienia się możliwości lub wyzwań; koncentracja 
na uczeniu się i rozpoznaniu zagadnienia, często w oparciu o zobowiązanie.

Rozwijające się Proces zaangażowania dobrej jakości, w którym do pewnego stopnia przemyślano jego plan i potrzeby interesariuszy, 
jednak zarządzanie jest nierówne, oddziaływanie zaangażowania na faktyczne operacyjne procesy decyzyjne jest nieja-
sne, nie ma precyzyjnie określonych celów dotyczących wyników pracy nad zagadnieniem.

Zakorzenione Wysokiej jakości procesy zaangażowania wspomagające procesy decyzyjne i zakorzenione w głównych procesach 
zarządzania. Zaangażowanie jest usystematyzowane, dzięki czemu prace nad zagadnieniem są do niego adekwatne.

Strategiczne Wysokiej jakości zaangażowanie zakorzenione w procesach zarządzania i kierowania, powiązane ze strategią firmy. 
Prace nad zagadnieniami są dogłębne, często ich celem jest wprowadzenie systemowych zmian na szczeblu globalnym 
i lokalnym.

Przeanalizuj i zaplanuj
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Matryca�reakcji�na zagadnienie�pomaga�zestawić�sposób�radzenia�sobie�firmy�z jakimś�zagad-

nieniem�z dojrzałością�szerszej�debaty�społecznej.�Dzięki�temu�pomaga�też�zidentyfikować,�

obszary,�gdzie�firma�może�zyskać�pozycję�wiodącą�oraz�wskazuje obszary�ryzyka.�Matryca�

jest�również�pomocna�przy�ustaleniu�obszaru,�w którym�można�by�nawiązać�jakiegoś�rodzaju�

relację�z rozważanym�zagadnieniem.

      Matryca reakcji na zagadnienie

STRATEGICZNA

ZAKORZENIONA

ROZWIJAJĄCA SIĘ

ROZPOZNAWCZA

UKRYTA WYŁANIAJĄCA SIĘ W FAZIE KONSOLIDACJI ZINSTYTUCJONALIZOWANA

Reakcja
organizacji

Społeczna dojrzałość zagadnienia

Zielona
strefa dużych
możliwości

Czerwona 
strefa ryzyka

B

A

C

      Przykładowe zastosowanie Matrycy reakcji na zagadnienie: Praca dzieci w łańcuchu dostaw

Wśród obywateli, konsumentów, firm i rządów panuje powszechna zgoda, co do faktu, że dzieci nie wolno zmuszać do pracy, która może powodo-
wać zagrożenie dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i edukacji. Konwencję MOP dotyczącą najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia podpisało 
141 krajów, a Konwencję MOP o najgorszych formach pracy dzieci ratyfikowały 153 kraje. W większości tych krajów funkcjonuje ustawodawstwo, 
którego celem jest zakaz pracy dzieci, w wielu realizowane są też programy walki z zatrudnianiem dzieci, często przy technicznym i finansowym 
wsparciu MOP lub ofiarodawców międzynarodowych. Nad zagadnieniem tym pracuje cały szereg stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarzą-
dowych i wielosektorowych inicjatyw, opracowano dobrowolne wytyczne dla nabywców, a wiele firm dąży do udoskonalenia systemów zarządzania 
i monitorowania, które pomogą uniknąć pracy dzieci w ich łańcuchach dostaw. Sprawę tę można uznać za zagadnienie skonsolidowane.

Mimo to MOP szacuje, że 1 dziecko na 6 pracuje zamiast chodzić do szkoły, a trzy czwarte z nich wykonuje prace niebezpieczne.

Wśród firm, których działania i sieci dostaw rozciągają się na kraje i sektory, gdzie powszechna jest praca dzieci, zaobserwować można różne stop-
nie reakcji.
•  Reakcja firmy, która wciąż jeszcze opracowuje swoją zasadniczą politykę, gdzie zdobywane informacje na temat pracy dzieci w jej łańcuchu 

dostaw raczej nie są wykorzystywane w operacyjnym procesie decyzyjnym i gdzie nie ma celów dotyczących wyników, znalazłaby się w obszarze 
punktu A. Taka firma jest podatna na nadwyrężenie reputacji, nieprzygotowana na ewentualne regulacje, a inne firmy wiodące w obszarze prac 
nad tym zagadnieniem mogą unikać współpracy z nią.

•  Reakcja firmy, która stosuje systematyczne procesy zarządzania i monitorowania, odpowiednią politykę, cele i realizuje nieprzerwane inicjatywy 
zaangażowania z dostawcami w celu rozwiązania i zminimalizowania problemu pracy dzieci w swoim łańcuchu dostaw, znalazłaby się w obszarze 
punktu B i znajduje się na podobnym etapie rozwoju, co rozwój społeczny.

•  Reakcja firmy, która wypracowała zaawansowane systemy polityki organizacyjnej i zarządzania w odniesieniu do tego zagadnienia, która określiła 
na najwyższym szczeblu zakres odpowiedzialności za unikanie pracy dzieci i zaangażowała się w działania z szeregiem interesariuszy, takich jak 
organy branżowe, rządy, NGO czy MOP w celu sprostania związanym z tym wyzwaniom, znalazłaby się w obszarze punktu C. Takie podejście 
strategiczne może umożliwić firmie stworzenie własnego wizerunku w oczach uczestników rynku i ustawodawców jako organizacji szczególnie 
odpowiedzialnej.
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PROPONOWANA METODA M5:

OCENA OBECNEJ REAKCJI ORGANIZACJI

Celem tej metody jest dokładniejsze określenie stopnia i mechanizmów, którymi 

organizacja dysponuje na potrzeby podjęcia działań w określonych kwestiach. Polega 

ona na ocenie obecnych procesów zarządzania i zaangażowania interesariuszy odno-

szących się do zagadnienia i służy do zidentyfikowania obszarów, w których konieczna 

jest poprawa.

•� �Korzystając�z umieszczonego�poniżej�Szablonu�5,�sprawdź�jaki�poziom�rozwoju�osiągnę-

ła�organizacja�w odniesieniu�do każdego�z zagadnień�priorytetowych�i zaznacz�obszary,�

w których�elementy�umożliwiające�reakcję�organizacji�na poszczególne�zagadnienia�są�

niewystarczające.�Szablon�pomoże�wykonać�to�krok�po kroku�i uchwycić�wyniki�oceny.

•� �Nanieś�zagadnienia�na matrycę�reakcji�na zagadnienia�(powyżej),�aby�zaznaczyć�obszary,�

w których�organizacja�znajduje się�w czerwonej�strefie�ryzyka,�a w których –�w zielonej�

strefie�możliwości.

•� �Określ�docelowe�poziomy�rozwoju�w poszczególnych�aspektach�podejścia�organizacji�

do zagadnień�priorytetowych�lub w odniesieniu�do mapy�interesariuszy.

•� �Na koniec�uwzględnij�zasoby�finansowe,�jakie�mogą�być�potrzebne�do zaangażowania,�

a także�ewentualne�skutki�zaangażowania.�Czy�najważniejsi�dysponenci�budżetu�są�przeko-

nani�co�do wsparcia�procesu?�Czy�jest�jasne,�w jakiej�mierze�udostępnione�zostaną�zasoby�

finansowe?

WARTO ROZWAŻYĆ

•� �Proces�ten�powinien�czerpać�z całej�wiedzy�specjalistycznej,�jaką�dysponuje�firma,�nie�

wykluczając�wiedzy�na temat�aspektów�procesów�zaangażowania�interesariuszy�zawartych�

już�w polityce�i wytycznych,�a także�wiedzy�pozyskanej�z wywiadów,�na warsztatach�czy�

spotkaniach�z kluczowymi�osobami�w firmie.

•� �Najlepiej�byłoby,�gdyby�rubryka�„bieżące�działania�dotyczące�zaangażowania”�została�roz-

ważona�w połączeniu�z analizą�realizowanego�obecnie�zaangażowania,�opisaną�na str.�67.

Objaśnienia do Szablonu S5

Różne rubryki tej tabeli pomogą ocenić, czy aktualne systemy zarządzania/ strategie polityki i procesy są odpowiednie do stopnia dojrzałości oma-
wianego zagadnienia.
Jeżeli na wszystkie pytania zaznaczono odpowiedź z numerem 1, organizacja jest zdolna do reagowania na zagadnienia w sposób strategiczny.
Jeżeli odpowiedzi na wszystkie pytania mają numer 2, sposób reagowania firmy można określić jako zakorzeniony.
Jeżeli wszystkie odpowiedzi mają numer 3, to bieżące procesy określimy jako rozwijające się.
Odpowiedzi z numerem 4 wskazują na podejście rozpoznawcze. Na koniec, jeżeli większość odpowiedzi ma numer 5, oznacza to, że firma
w ogóle nie podejmuje zagadnień.

Przemyśl reakcje organizacji w świetle dojrzałości zagadnienia - czy jesteś liderem działań odnośnie tego zagadnienia, czy plasujesz się na końcu? 
Jaki ma to związek z celami strategicznymi firmy oraz oceną ryzyk i możliwości w tym zakresie?
W ostatniej rubryce zaznacz obszary do poprawy.
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SKRÓTOWY SZABLON S5:
OCENA ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI DO REAGOWANIA NA ZAGADNIENIA*

Zagadnienie priorytetowe:

Społeczna dojrzałość zagadnienia:
            □ Ukryta     □ Wyłaniająca się     □ W fazie konsolidacji     □ Zinstytucjonalizowana

Element 
umożliwiający 
zajęcie się 
zagadnieniem Możliwe poziomy działania
Zobowiązanie 
kierownictwa i zarządu 
do działania na rzecz 
zagadnienia

□ 1. Formalne zobowiązanie do działania, odpowiedzialność na szczeblu zarządu.
□ 2. Formalne zobowiązanie do działania, odpowiedzialność na szczeblu kierownictwa.
□ 3. Formalne oświadczenie lub strategia polityki przy braku formalnej odpowiedzialności na wyższych szczeblach.
□ 4. Działania prowadzone w związku z zagadnieniem, wynikające z zobowiązań i świadomości pojedynczych osób.
□ 5. Brak świadomości/ działań. 
Szczegóły: 

Polityka dotycząca 
zagadnienia

□ 1. Polityka określona na szczeblu formalnym, zawierająca cele powiązane ze strategią firmy.
□ 2. Polityka określona na szczeblu formalnym, zawierająca cele niepowiązane ze strategią firmy.
□ 3. Robocza lub doraźna polityka bez określonych celów.
□ 4. Początkowe stadium rozmów na temat polityki.
□ 5. Brak polityki. 
Szczegóły: 

Bieżące działania 
dotyczące zaangażowania 
w związku z zagadnieniem

□ 1. Sformalizowane działania zintegrowane z procesami zarządzania, dobrze udokumentowane i objęte systemem sprawozdawczości.
□ 2. Usystematyzowane podejście do zaangażowania, udokumentowane działania, w jakimś stopniu powiązane z procesami decyzyjnymi.
□ 3. Ugruntowane procesy zaangażowania w odniesieniu do stosownych interesariuszy/ zagadnień.
□ 4. Sporadyczne procesy zaangażowania, ograniczona kontrola wewnętrzna.
□ 5. Brak zaangażowania 
Szczegóły: 

Wskaźniki efektywności 
zaangażowania 
w związku 
z zagadnieniem

□ 1.  Cele strategiczne i kluczowe wskaźniki efektywności SMART ustanowione w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych kierownic-
twa i interesariuszy. Raporty wewnętrzne i zewnętrzne, wdrożone mechanizmy zapewnienia jakości.

□ 2.  Kluczowe wskaźniki efektywności stosowane jedynie na potrzeby wewnętrznego zarządzania, sprawozdawczości wewnętrznej 
przy nieznacznym mechanizmie zapewnienia jakości lub jego braku.

□ 3. Kluczowe wskaźniki efektywności jedynie częściowo zaspokajające potrzeby informacyjne interesariuszy.
□ 4. Wczesny etap rozmów na temat opracowania kluczowych wskaźników efektywności i monitoringu.
□ 5. Brak ustanowionych celów, brak kluczowych wskaźników efektywności.
Szczegóły: 

Odpowiedzialność 
wewnętrzna i kompetencje 
potrzebne do prac 
nad zagadnieniem

□ 1.  Cele związane z zagadnieniem stanowią część oceny efektywności pojedynczych osób i są uwzględniane przy podejmowaniu 
decyzji o ewentualnych wynagrodzeniach za osiągnięte wyniki.

□ 2.  Wymagane kompetencje uwzględniane są przy rekrutacji i na szkoleniach, a także przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych 
wynagrodzeniach za osiągnięte wyniki.

□ 3.  Obowiązki zostały przydzielone, nie ma jednak formalnych mechanizmów wynagradzania, rekrutacji ani szkoleń zapewniających 
wymagane kompetencje.

□ 4.  Wczesny etap rozmów na temat przyznania obowiązków i zrozumienia niezbędnych kompetencji.
□ 5.  Brak wewnętrznej odpowiedzialności związanej z danym zagadnieniem/ interesariuszem.
Szczegóły: 

Procesy przeglądu 
i uczenia się związane 
z zagadnieniem

□ 1.  Stałe przeglądy i procesy uczenia się w celu innowacji i adaptacji procesów i polityki organizacji, przy czym wnioski wyciągane 
z zaangażowania wykorzystywane są przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

□ 2.  Przeglądy i procesy uczenia się generują zmiany o ograniczonym zasięgu, związane z określonymi zagadnieniami i  funkcjami 
jednostek organizacyjnych. Zarządzanie zmianami w organizacji zaczyna być powiązane z analizą interesariuszy.

□ 3. Doraźne przeglądy i procesy uczenia się generują stopniowe zmiany.
□ 4. Przeglądy i procesy uczenia się inicjowane są przez pojedyncze osoby i do nich się ograniczają.
□ 5. Brak zaangażowania interesariuszy odnośnie tego zagadnienia.
Szczegóły: 

Ogólna zdolność do reagowania / obszary, w których konieczna jest poprawa:
Jakie udoskonalenia konieczne są w 6 powyższych obszarach (rubrykach)?

(Przykład 1. dot. Wskaźników efektywności: „Kluczowe wskaźniki efektywności, dostarczające wewnętrznych wytycznych na potrzeby zarządzania danym zagadnie-
niem, wymagają udoskonalenia.”) 
(Przykład 2. dot. Przeglądów i procesów uczenia się: „Należy ustanowić procesy ciągłych przeglądów i uczenia się, tak aby można było dostosować politykę i procesy 
organizacji do oczekiwań interesariuszy i potrzeb organizacji.”)
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Zawsze�warto�wiedzieć,�co�robią�inni�w odniesieniu�do podobnych�zagadnień�i/lub�grup�

interesariuszy.�Na jakie�wyzwania�napotykają�i jak�osiągają�sukces?�Czego�można się�od nich�

nauczyć?�Gdzie�można�znaleźć�dowody�pozytywnych�efektów�zaangażowania�interesariuszy�

w związku�z konkretnym�zagadnieniem�lub w konkretnym�obszarze�działalności?�Czy�są�

realizowane�jakieś�partnerstwa�czy�inicjatywy�zajmujące się�tym�zagadnieniem,�w ramach�

których�wspólne�działania�byłyby�korzystne?

Podejście�organizacji�do zaangażowania�interesariuszy�nie�musi�być�tworzone�od zera.�

W wielu�przypadkach�okazuje się,�że pojedyncza�firma,�działając�samodzielnie,�nie�da�rady�

zająć się�zagadnieniami�uznanymi�przez�nią�za istotne.�Często�nie�jest�to�możliwe�również�

we współpracy�z którymś�z interesariuszy,�ale wymaga�działań�obejmujących�cały�sektor�

lub nawet�kilka�sektorów.�Zaangażowanie�interesariuszy�wiąże się�z cyklem�uczenia się�i in-

nowacyjności�w organizacji,�ale może�być�też�częścią�większego�cyklu�„uczenia się�i działania�

obywatelskiego”�odnośnie�zarówno�sposobu�zaangażowania�interesariuszy,�jak�i sposobu�pracy�

nad poruszanymi�zagadnieniami.�Ten�cykl�uczenia się�ulega�przyspieszeniu,�gdy�organizacje�

mogą�uczyć się�na błędach�i najlepszych�praktykach�innych.�W coraz�większej�mierze�proces�

uczenia się�usprawniany�jest�dzięki�sieciom�i partnerstwom,�a także�powstawaniu�studiów�

przypadków,�narzędziom�i normom,�umożliwiającym�przekazywanie�doświadczeń�i informacji�

między�organizacjami.

W poniższej�tabeli�przedstawiono�źródła�„inspiracji”�dotyczących�tego,�co�można�zrobić�aby�

zająć się�zidentyfikowanymi�zagadnieniami�i interesariuszami.

ETAP 2
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      Odniesienia do źródeł wiedzy7

Źródło informacji Przykłady

Kodeksy, normy, ramy, 
wytyczne i narzędzia
zawierają oparte na zasadach, 
przedstawione krok po kroku wskazówki, 
a także punkty odniesienia dla działań 
organizacji.

•  ISO 14001 (norma stosowana w zarządzaniu środowiskowym)
•  Normy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)
•  Norma pracy SA8000
•  Zasady przeciwdziałania łapówkarstwu w biznesie (autorstwa Transparency International i SA 

International)
•  Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
•  Wytyczne dotyczące sprawozdawczości sporządzone przez Global Reporting Initiative
•  Seria AA1000 (ramy dotyczące odpowiedzialności organizacji)
•  Wytyczne Sigma (www.projectsigma.com)

Studia przypadków, 
najlepsze praktyki
i projekty badawcze
mogą być inspiracją przy rozważaniach 
na temat własnych podejść organizacji, 
zawierają też doświadczenia (i błędy) innych, 
na których można się uczyć.

•  Podręcznik angażowania interesariuszy: tom 1 – „Praktyczne spojrzenie na zaangażowanie intere-
sariuszy – przewodnik”, Stakeholder Research Associates, UNEP, AccountAbility

•  Studia przypadków z dziedziny CSR www.wbcsd.org (Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważo-
nego Rozwoju) i www.conversations-with-disbelievers.net

•  ‘Making Stakeholder Engagement Work’ www.csrcampaign.org
•  ‘Risk & Opportunity: Best Practice in Non-Financial Reporting’ UNEP / SustainAbility www.susta-

inability.com
•  Raporty sektorowe na temat biznesu i rozwoju gospodarczego www.economicfootprint.org
•  Industry as a Partner for Sustainable Development, 22 raportów sektorowych sporządzonych 

na szczyt w Johannesburgu w 2002 r. (WSSD) www.unep.fr/outreach/wssd/contributions/sec-
tor_reports/reports.htm

Wskaźniki i punkty odniesienia
odwołują się do konkurentów lub innych 
przedstawicieli branży stosujących 
zaawansowane praktyki. 
Warto je stosować, aby móc zobaczyć wła-
sne działania na tle innych.

•  Indeks zrównoważonego rozwoju Dow Jones
•  Accountability Rating 2005
•  FTSE4Good
•  Business in the Community Corporate Responsibility Index (ranking firm w zakresie społecznej 

odpowiedzialności)

Konkurenci i inne firmy, 
które stykają się z podobnymi 
zagadnieniami 
mogą być cennym źródłem informacji.
Być może będą one nawet chętne 
do współpracy w tych obszarach.

Konferencje, wydarzenia i sieci biznesowe związane z odnośnymi zagadnieniami dają możliwość po-
znania najlepszych praktyk i spotkania z innymi podmiotami, napotykającymi na te same problemy.
 Dobrym punktem odniesienia są raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju:
•  www.globalreporting.org (raporty skategoryzowane według zastosowania Wytycznych GRI)
•  www.corporateregister.com (baza danych online zawierająca raporty o charakterze niefinanso-

wym)

Partnerstwa, 
stowarzyszenia branżowe, NGO
mogą być potężnym i wydajnym narzędziem 
rozwiązania problemów związanych 
z zagadnieniami. 
Jednocześnie takie stowarzyszenia 
często są dobrym źródłem informacji.

Współpraca między firmami, społeczeństwem i rządami odbywa się w wymiarze globalnym, sektoro-
wym, regionalnym, przyjmuje także formę inicjatyw dotyczących konkretnych zagadnień:
•  Inicjatywa Global Compact ONZ
•  Wolontariackie inicjatywy Programu Środowiskowego ONZ (UNEP), np. UNEP Finance Initiative 

(Inicjatywa finansowa), Global e-Sustainability Initiative (Inicjatywa na rzecz zrównoważonego 
rozwoju poprzez rozwój technologii informatycznych), Tour Operators Initiative (Inicjatywa organi-
zatorów turystyki) Mobility Forum (Forum dotyczące mobilności) oraz Advertising and Communi-
cations Forum (Forum dotyczące reklamy i komunikacji) www.unep.fr/outreach/home.htm

•  Sektorowe inicjatywy Światowej Rady Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD), zob. 
“Sector Projects”www.wbcsd.org

•  Stowarzyszenia branżowe lub zajmujące się konkretnym zagadnieniem, np. Stowarzyszenie 
na rzecz Uczciwej Pracy, Międzynarodowa Rada Górnictwa i Metali, Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Przemysłu Naftowego na rzecz Ochrony Środowiska (IPIECA) (zob. przykłady działalności 
19 stowarzyszeń na www.unep.fr/outreach/business/best_practice.htm)

•  (Sub)Regionalne specjalistyczne inicjatywy, np. Calabash Project w regionie Wspólnoty Rozwoju 
Afryki Południowej (zob. www.saiea.com/calabash)

7 Więcej przykładów znajduje się w załączniku.
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PROPONOWANA METODA M6: UCZENIE SIĘ OD INNYCH

Celem tej metody jest identyfikacja najlepszych źródeł wiedzy, a także potencjalnych partne-

rów na potrzeby procesu zaangażowania.

Zidentyfikuj�innych�przedstawicieli�branży,�partnerstwa,�sieci,�narzędzia�i normy,�które�mają�

znaczenie�dla twoich�zagadnień�priorytetowych�i grup�interesariuszy.�W tych�poszukiwaniach�

pomocna�będzie�poniższa�tabela.

Pytania, które należy zadać

•� �Co�zrobiły�inne�organizacje,�aby�zaangażować się�w działania�z podobnymi�interesariusza-

mi�lub aby�podjąć�podobne�zagadnienia?

•� �Z których�błędów�możemy�wyciągnąć�wnioski,�które�praktyki�okazały się�być�skuteczne?

•� �Które�normy�i ramy�dostarczają�odpowiednich�wytycznych?

•� �W jaki�sposób�inni�przekształcili�wyzwania�w możliwości?

•� �Czy�te�inicjatywy�są�sprawdzone�z punktu�widzenia�moich�najważniejszych�grup�interesa-

riuszy?

Zastanów się,�jakie�będą�prawdopodobne�obszary�zaangażowania�innych�przedstawicieli�

branży,�np.�w formie�formalnych�lub nieformalnych�sieci,�poprzez�podpisanie�wspólnych�ko-

deksów�postępowania�bądź�zasad�(np.�Global�Compact�ONZ),�czy�przez�dołączenie�do,�bądź�

utworzenie�partnerstwa�w celu�zajęcia się�jakimś�zagadnieniem.

Utwórz�elektroniczny�lub tradycyjny�folder,�w którym�gromadzone�będą�właściwe�studia�

przypadków,�dokumenty,�profile�organizacji,�inicjatywy�i normy�do wykorzystania�w przy-

szłości.�Najciekawsze�z nich�przedstawiono�w skrótowym�Szablonie�9�(str.�78).

WARTO ROZWAŻYĆ

Ucząc się�na podstawie�doświadczeń�innych,�warto�wykorzystać�informacje�zgromadzone�już�

na potrzeby�testu�istotności�na etapie�1.�Można�również�ponownie�rozważyć�wyniki�testu�

istotności�w świetle�nowych�informacji,�które�uda się�zdobyć.

P6: UCZENIE SIĘ OD INNYCH I IDENTYFIKACJA POTENCJALNYCH PARTNERÓW

ETAP 2



63PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

INFORMACJE PODSTAWOWE

Oprócz�poznania�wewnętrznej�zdolności�organizacji�do zajęcia się�danym�zagadnieniem�

i uczenia się�na podstawie�działalności�innych,�bardzo�ważne�jest�również,�aby�dowiedzieć się,�

w jaki�sposób�firma�realizuje�obecnie�procesy�zaangażowania�interesariuszy�w najistotniejsze�

kwestie.�Zasadniczo�rozważyć�należy�następujące�pytania:

•� �Jak�organizacja�angażuje się�w działania�dotyczące�zagadnień�priorytetowych?

•� �W jaki�sposób�należy�udoskonalić�proces�zaangażowania�i jakiego�rodzaju�wyniki�są�pożą-

dane?

Skala�stopni�zaangażowania�interesariuszy�jest�rozległa –�od biernego/braku�zaangażowania�

do upoważnienia�interesariuszy�do podejmowania�decyzji.

ETAP 2
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      Stopnie zaangażowania8

Stopień Cel Komunikacja Charakter relacji Metody zaangażowania

Postawa 
bierna

Brak celu.
Brak zaangażowania.

Brak czynnej komunikacji. Brak relacji. Interesariusze wyrażają swoje 
obawy poprzez protesty, pi-
sma, media, strony interne-
towe itd. bądź wywierając 
presję na organy regulacyjne 
lub podejmując inne działania 
z zakresu artykulacji interesów.

Monitorowanie

Monitorowanie poglądów 
interesariuszy.

Jednostronna: od interesariu-
sza do firmy.

Brak relacji. Śledzenie mediów i inter-
netu. Raporty z drugiej ręki 
pozyskiwane od innych 
interesariuszy lub ewentual-
nie poprzez ukierunkowane 
rozmowy.

Informowanie

Informowanie 
lub edukowanie interesariu-
szy.

Jednostronna: od interesariu-
sza do firmy, brak zaprosze-
nia do odpowiedzi.

Krótko- lub długoterminowa 
relacja z interesariuszami. 
"Będziemy państwa informo-
wać."

Biuletyny i pisma. Broszury, 
raporty i strony internetowe. 
Przemówienia, konferencje 
i prezentacje publiczne. Dni 
otwarte i zwiedzanie placó-
wek. Spotkania z inwestorami 
i pokazy publiczne. Komu-
nikaty prasowe, konferencje 
prasowe, akcje reklamowe 
w mediach, lobbing.

Realizacja
transakcji

Wspólna praca w ramach 
relacji kontraktowych, 
gdzie jeden z partnerów 
kieruje celami i zapewnia 
finansowanie.

Ograniczona dwustronna: 
ustalanie i monitorowanie 
efektywności działań zgodnie 
z warunkami kontraktu.

Warunki relacji określone 
w umowie. "Zrobimy to, 
do czego się zobowiązaliśmy" 
lub "zapewnimy środki umoż-
liwiające państwu zrobienie 
tego, co uzgodniliśmy".

Partnerstwa publiczno pry-
watne i prywatne inicjatywy 
finansowania, dotacje, marke-
ting społecznie zaangażo-
wany.

Konsultacje

Gromadzenie informacji 
i sygnałów zwrotnych 
od interesariuszy w celu 
wykorzystania ich 
przy podejmowaniu decyzji 
wewnętrznych.

Ograniczona dwustronna: 
firma zadaje pytania, a intere-
sariusze odpowiadają.

Krótko- lub długoterminowa 
relacja. „Będziemy państwa 
informować, będziemy słu-
chać tego, co mówią państwo 
o interesujących państwa 
sprawach, uwzględniać pań-
stwa spojrzenie i dostarczać 
państwu informacji zwrotnych 
na temat naszych decyzji.”

Badania sondażowe. Grupy 
fokusowe. Oceny miejsca 
pracy. Spotkania w cztery 
oczy. Spotkania publiczne 
i warsztaty. Stałe fora dorad-
cze interesariuszy. Informacje 
zwrotne i dyskusje w trybie 
online.

Włączanie
w działanie

Bezpośrednie prace 
z interesariuszami, 
gwarantujące, że poruszane 
przez nich zagadnienia są 
w pełni zrozumiałe 
i uwzględniane w procesie 
decyzyjnym.

Dwu-lub wielostronna między 
firmą a interesariuszami. Pro-
ces uczenia się ma miejsce 
po obu stronach. Intere-
sariusze i firma podejmują 
działania indywidualnie.

Zaangażowanie jednorazowe 
lub bardziej długoterminowe. 
Będziemy pracować z pań-
stwem aby zagwarantować, 
że poruszane przez państwa 
zagadnienia są w pełni 
zrozumiałe, aby wypracować 
propozycje alternatywne 
i przedstawić informacje 
zwrotne na temat wpływu 
poglądów interesariuszy 
na proces decyzyjny.

Fora wielopodmiotowe Pane-
le konsultacyjne Procesy bu-
dujące konsensus. Partycy-
pacyjne procesy decyzyjne.

Współpraca

Utworzenie partnerstwa 
lub sieci interesariuszy w celu 
opracowania wspólnie 
uzgodnionych rozwiązań 
i wspólnego planu działań.

Dwu-lub wielostronna między 
firmą/firmami a interesariu-
szami. Uczenie się, negocja-
cje i podejmowanie decyzji 
po obu stronach. Interesariu-
sze razem pracują nad podję-
ciem działań.

Relacja długoterminowa. 
Będziemy zwracać się 
do państwa po bezpośrednie 
konsultacje i uczestnictwo 
w finansowaniu i wdrażaniu 
rozwiązań w odpowiedzi 
na wspólne wyzwania.

Wspólne projekty, dobro-
wolne dwustronne lub wie-
lopodmiotowe inicjatywy, 
partnerstwa.

Upoważnienie

Przeniesienie procesu 
decyzyjnego w określonej 
sprawie na interesariuszy.

Nowe formy odpowiedzialno-
ści w organizacji: interesariu-
sze pełnią formalną funkcję 
w zarządzaniu organizacją, 
albo proces decyzyjny zosta-
je im oddelegowany.

Długoterminowa. Wdrożymy 
rozwiązania zgodnie z pań-
stwa decyzją.

Zintegrowanie interesariuszy 
ze strukturą zarządzania (np. 
jako członków, udziałowców 
lub uczestników komitetów 
itd.)

8 Zob. studium przypadku Placer Dome w tomie 1., pt. „Praktyczne spojrzenie na zaangażowanie interesariuszy - przewodnik”
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RÓŻNE STOPNIE ZAANGAŻOWANIA – RÓŻNE WIELKOŚCI ZMIAN

Zasadniczo�procesy�zaangażowania�niskiego�stopnia,�takie�jak�monitorowanie�czy�informowa-

nie�mogą�być�odpowiednie�przy�rozwiązywaniu�drobnych�spraw�związanych�z zachowaniem�

i strategią�interesariuszy�i firmy,�natomiast�wyższe�stopnie�zaangażowania�potencjalnie�gene-

rują�większe�zmiany,�umożliwiają�rozwiązywanie�bardziej�systemowych,�głęboko�zakorzenio-

nych�problemów�w zarządzaniu�oddziaływaniem�organizacji�czy�zrównoważonym�rozwojem.

Jednakże�nie�oznacza�to,�że np.�udostępnienie�interesariuszom�informacji�nie�może�spowodo-

wać�istotnych�zmian�w ich�relacjach�z firmą�i w ich�zachowaniach.�W rzeczywistości�skutecz-

ne�procesy�zaangażowania�stanowią�połączenie�metod�odnoszących się�do różnych�stopni,�

a zasadniczym�elementem�najwyższych�stopni�zaangażowania,�jak�konsultacje�czy�współpra-

ca,�jest�informowanie.

Ważne:�„Pierwszych”�trzech�stopni�(postawa�bierna,�monitorowanie,�informowanie)�tak�

naprawdę�nie�można�nazwać�zaangażowaniem,�ponieważ�prawdziwe�zaangażowanie�ma�

charakter�interaktywny.�Bardzo�często�są�to�jednak�pierwsze�kroki�stawiane�w relacji�z intere-

sariuszami�i mogą�doprowadzić�do aktywniejszego�zaangażowania.

Kluczową�różnicą�między�niewielkim�a wysokim�poziomem�zaangażowania�jest�stopień�

połączenia�zasobów�(wiedzy,�zasobów�ludzkich,�możliwości�działania,�finansów�czy�wpływu�

na innych)�w celu�osiągnięcia�wspólnego�celu.�Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej funda-

mentalne są przekształcenia pożądane przez firmę i interesariuszy, tym ważniejsza jest 

ich ścisła współpraca i jak najwydajniejsze wykorzystanie zasobów obu stron.

Jeżeli�na przykład�organizacja�chce�rozwiązać�problem�interesariusza�wynikający�z jego�braku�

wiedzy�na temat�wpływu�jednego�z produktów�firmy�na zdrowie,�poinformowanie�go�będzie�

działaniem�wystarczającym.�Jeżeli�jednak�celem�jest�opracowanie�polityki�firmy�zawierającej�

wytyczne�dotyczące�takiego�sposobu�opracowywania�produktów,�który�uwzględnia�potrzeby�

interesariuszy�dotyczące�zdrowia,�być�może�konieczne�będzie�przeprowadzenie�dogłębnych�

konsultacji�z szeregiem�interesariuszy�(np.�konfrontacja�badań�i rozwiązań�wewnętrznych�

z konsumentami),�aby�zagwarantować,�że polityka�ta�spełnia�ich�różne�oczekiwania.�Jeśli�na-

tomiast�organizacja�chce�zachęcić�całą�branżę�do uwzględnienia�spraw�zdrowia�konsumentów�

przy�produkcji�i wprowadzaniu�wyrobów�na rynek,�będzie�ona�musiała�nawiązać�współpracę�

z większą�liczbą�interesariuszy�(np.�stowarzyszeniami�branżowymi�i konsumenckimi,�rządami,�

innymi�przedstawicielami�branży),�przy�czym�stopień�zaangażowania�powinien�być�wysoki.

Stopień i metody zaangażowania wybrane przez firmę i interesariuszy zależą więc 

od strategicznych celów zaangażowania, tj. od tego, czy wiążą się one ze zmianami 

stopniowymi czy systemowymi, a także od dojrzałości społecznej zagadnienia.�Jeżeli�

zagadnienie�jest�wciąż�w fazie�„ukrytej”,�wystarczającą�reakcją�może�być�monitorowanie�

interesariuszy,�natomiast�w fazie�konsolidacji�i przy�dużym�prawdopodobieństwie�instytucjo-

nalizacji�zagadnienia�ważne�jest,�aby�nawiązać�współpracę�z szerokim�zakresem�interesariuszy,�

tak�aby�zagwarantować�staranność�prac�nad danym�problemem.
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      Interesariusze i główne metody zaangażowania firmy Philips

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre sposoby zaangażowania różnych interesariuszy przez holenderską firmę elektroniczną Philips

Interesariusz Główne środki interakcji

Interesariusze ekonomiczni

Klienci •  (B2C) Badania sondażowe (dotyczące tendencji, satysfakcji klientów, wdrożonych zastosowań),  
reagowanie na skargi, grupy fokusowe

•  (B2B) Rady doradcze, wspólne działania z zakresu badań i rozwoju, wspólne opracowywanie strategii

Pracownicy •  Badania zaangażowania pracowników, spotkania ogólne, system badania wyników, system zgodności, 
rzecznik (miejscowy)

Dostawcy/ partnerzy biznesowi •  Dni dostawców (lokalne, ogólnoświatowe), wspólne badania i rozwój, członkostwo w organizacjach  
(np. WBCSD)

Główni inwestorzy •  Spotkania z inwestorami, spotkania z analitykami (twarzą w twarz), ratingi

Inwestorzy społeczni •  Badania sondażowe

Dostawcy usług finansowych •  Stała i doraźna współpraca, ratingi finansowe

Interesariusze społeczni

Społeczności
Lokalne/krajowe/międzynarodowe

•  Inwestycje społeczne ukierunkowane na edukację i zdrowie, tworzenie sieci lokalnych
•  Sieci lokalne (inicjowane przez firmę/społeczność)
•  Uczestnictwo organów regulacyjnych w organach doradczych, współpraca przy projektach społecznych

Organizacje pozarządowe •  Badania sondażowe, opracowywanie projektów, współpraca doraźna

Kręgi akademickie •  Wspólne badania i rozwój, programy wymiany, sieci lokalne

Media •  Sieci lokalne, badania sondażowe
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PROPONOWANA METODA M7:

OCENA BIEŻĄCYCH PROCESÓW ZAANGAŻOWANIA I OKREŚLENIE 

CELÓW DOTYCZĄCYCH KONKRETNYCH INTERESARIUSZY

Celem tej metody jest identyfikacja sposobów obecnego zaangażowania w działania z wła-

ściwymi interesariuszami w istotnych kwestiach uznanych za priorytetowe, a jednocześnie 

rozważenie, jak organizacja chce dalej rozwijać te relacje. Wyniki pomogą wypełnić Szablon 

oceny interesariuszy (Szablon 6) i zostaną wykorzystane przy podejmowaniu decyzji  

w przyszłości.

Zorganizuj warsztaty lub przeprowadź serię dyskusji z osobami odpowiedzialnymi 

za zarządzanie relacjami z interesariuszami. Zbierz�pracowników�firmy�(np.�kierowni-

ka�zakupów,�działu�kontaktów�z klientami,�spraw�zewnętrznych�itd.),�którzy�mają�obecnie�

do czynienia�z interesariuszami�wewnętrznymi�i zewnętrznymi�odnośnie�zagadnień�priory-

tetowych.�Zbadaj bieżące relacje z nimi i ich odniesienie do zagadnień, które zostały 

zidentyfikowane w związku z konkretnymi grupami interesariuszy.

Omów możliwości zaangażowania w działania z tymi interesariuszami. 

Czy�obecna�kombinacja�metod�zaangażowania�jest�satysfakcjonująca,�jeśli�chodzi�o rozwią-

zanie�zagadnień?�Czy�wymaga�innych�metod�zaangażowania,�być�może�na innym�poziomie?�

Czy�interesariusze�mają�faktyczną�zdolność�(np.�pod względem�zasobów�ludzkich�i innych,�

obecności�na świecie)�uczestnictwa�w różnych�metodach�zaangażowania?

Sformułuj proste cele dotyczące konkretnych interesariuszy, odnoszące się�do nich�

samych�oraz�zagadnień,�biorąc�pod uwagę�możliwe�stopnie�zaangażowania.�Użyj�zdań�takich�

jak�poniższe:

•� �„Zagwarantować,�że interesariusze�są�dobrze�poinformowani�o naszym�podejściu�do XXX”

•� �„Dopilnować,�aby�nie�przyjęli�wobec�nas�wrogiej�postawy.”

•� �„Wiedzieć�o ich�działaniach�dotyczących...”

•� �„Przekonać�ich�do...”

•� �„Zagwarantować,�aby�nasza�polityka�w sprawie�XXX�spełniała�ich�oczekiwania.”

•� �„Dzielić�z nimi�odpowiedzialność�za...”

W przypadku�niektórych�interesariuszy�być�może�warto�sformułować�kilka�celów.�Upew-

nij się,�że są�one�zgodne�z ogólnymi�strategicznymi�celami�zaangażowania�dotyczącymi�

zagadnień,�nad którymi�pracuje�firma.
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Udokumentuj wyniki rozmów w Szablonie 8.

Zanotuj�w szablonie�zagadnienie,�w które się�angażujesz,�obecnego�„właściciela”�relacji,�hi-

storię�zaangażowania,�obecny�stopień�i metody,�a także�potencjalny�przyszły�stopień�i metody�

zaangażowania.

Można�to�zrobić�w odniesieniu�do całych�grup�interesariuszy�lub -�najlepiej –�dla konkretnych�

przedstawicieli,�w zależności�od tego,�co�wydaje się�najodpowiedniejsze�w danej�sytuacji.

Wykorzystaj przeprowadzone rozmowy do rozważenia „specyfikacji” kolejnych 

przedstawicieli interesariuszy, których w twoim odczuciu powinieneś zidentyfikować, 

aby zająć się zagadnieniami priorytetowymi. Szablon�8,�podobnie�jak�następny�krok,�daje�

przegląd�kolejnych�czynników,�które�być�może�warto�będzie�wziąć�pod uwagę.

WARTO ROZWAŻYĆ

Ważne,�aby�pamiętać,�że nie podejmujesz jeszcze żadnych ostatecznych decyzji dotyczą-

cych sposobu postępowania z interesariuszami – stanie się to dopiero w etapie 4.

Jest�to�jeszcze�ocena�wstępna,�umożliwiająca�lepsze�zrozumienie�obecnego�zaangażowania,�

a także�potencjału�na przyszłość.�Oznacza�to�również,�że szablon�8�zostaje�również�wypeł-

niony�wstępnie,�a w miarę�zdobywania�nowych�informacji�o interesariuszach�w procesie�

zaangażowania�trzeba�będzie�wpisy�weryfikować.�Szablon ten powinien być stosowany 

jako stale ewoluująca dokumentacja relacji z interesariuszami. Jeżeli�z jakiegoś�powodu�

masz�wrażenie,�że informacje�konieczne�do wypełnienia�szablonu�są�niewystarczające,�zostaw�

puste�miejsce.�Wrócisz�do niego�później.�Kolejny�krok�zawiera�również�wskazówki�na temat�

zdobywania�informacji�na temat�interesariuszy.

Powyższe�działania�częściowo�nakładają się�na następny�krok�oceny�przedstawicieli�interesa-

riuszy.�Tam�gdzie�to�możliwe,�warto�spróbować�je�połączyć�i uwzględnić�je�w jednej�rozmowie�

i/lub�na warsztatach.
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Aby zaplanować skuteczne procesy zaangażowania, trzeba zrozumieć, kim są interesa-

riusze oraz jak i dlaczego mogą zechcieć zaangażować się w działania.

W niektórych�przypadkach�trzeba�będzie�zaangażować się�w działania�bezpośrednio�z samymi�

interesariuszami –�albo�według�ich�własnego�wyboru,�albo�z ich�statystycznie�reprezentatyw-

ną�próbą.�W innych�przypadkach�działania�dotyczyć�będą�formalnych�bądź�nieformalnych�

przedstawicieli�interesariuszy,�takich�jak�liderzy�opinii�publicznej,�wyznaczeni�reprezentanci,�

liderzy�społeczności,�czy�też�organizacje�członkowskie.

W tej�części�przedstawiona�zostanie�bardziej�szczegółowa�ocena�interesariuszy.�Zawiera�ona�

również�wskazówki�dotyczące�wyboru�odpowiednich�przedstawicieli�interesariuszy,�których�

warto�zaangażować.

Szczególnie�ważne�aspekty�do rozważenia�to�geograficzna�skala�działań�przedstawicieli�

interesariuszy�i ich�związek�z poziomem,�na którym�być�może�trzeba�będzie�wdrożyć�wyniki�

działań.�Dla przykładu,�w procesach�zaangażowania�dotyczących�globalnych�zmian�klimatu�

uczestniczą�liczne�organizacje�reprezentujące�poglądy�interesariuszy,�które�same�stanowią�

organizacje�ogólnoświatowe�i w związku�z tym�nie�zawsze�mają�szczegółową�wiedzę�na temat�

oczekiwań�interesariuszy�lokalnych.

W takich�przypadkach�ważne�jest,�aby�zagwarantować,�że prowadzone�są�również�rozmowy�

na szczeblu�lokalnym�z lokalnymi�interesariuszami,�które�potem�uzupełnią�i zweryfikują�

wyniki�rozmów�ogólnoświatowych.9

W procesie�zdobywania�wiedzy�na temat�przedstawicieli�interesariuszy�należy�wziąć�pod uwa-

gę�następujące�czynniki:

9 Zob. ramkę 4.2 w tomie 1. pt. „Praktyczne spojrzenie na zaangażowanie interesariuszy - przewodnik”, zawierającą więcej przykładów.
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      Profil interesariusza – kwestie kluczowe

Oczekiwania 
interesariuszy

Interesariusze mają własne spojrzenie na zagadnienie, potencjalne problemy, ich przyczyny i rozwiązania. Co 
więcej, interesariusze poświęcający swój czas na zaangażowanie oczekują „zwrotu z inwestycji” polegającego 
na działaniu i reakcji. Staraj się jak najdokładniej wyjaśnić zarówno ogólne spojrzenie interesariuszy na zagadnienie, 
jak i ich oczekiwania wobec ciebie. Niektórzy interesariusze oczekują jedynie otwartej, szczerej rozmowy, inni – 
wprowadzenia określonych zmian operacyjnych i stosowania określonego zestawu standardów działalności.
Porównaj te oczekiwania do tego, co według własnych odczuć możesz i chcesz zrobić w danej kwestii, biorąc 
pod uwagę zasoby i cele strategiczne (to „pole manewru” omawiane jest w dalszej kolejności).

Wiedza na temat 
zagadnienia

Upewnij się co do wiedzy przedstawicieli na temat zagadnienia. Niektórzy interesariusze wiedzą na temat zagad-
nienia równie dużo lub nawet więcej niż ty. W takich przypadkach możesz się czegoś od nich nauczyć. Są też tacy, 
którzy wiedzą znacznie mniej, więc trzeba będzie ich poinformować i przeszkolić. Może to być szczególnie ważne, 
jeżeli ich działania mają duży, bezpośredni wpływ na twoją organizację, np. gdy wpływają na politykę publiczną 
dotyczącą zagadnienia.

Prawomocność 
przedstawicieli 
interesariuszy

Angażując osobę lub organizację często oczekujemy, że będzie ona reprezentować większą grupę interesariuszy. 
Ustal dokładnie, w czyim imieniu występuje dany przedstawiciel. Czy jest to przedstawiciel wybrany, czy powszech-
nie uznawany? Czy jest to przedstawiciel prawomocny w sensie szerokiego poparcia bądź powszechnie uznawa-
nych kompetencji? Czy oczekujesz od niego zaprezentowania opinii osób, które odzwierciedlają szerzej pojętą 
społeczność?

Wola zaangażowania się Aby zaangażowanie było skuteczne, potrzebna jest wola po obu stronach. Jeżeli nie ma obustronnej chęci działa-
nia, zaleca się zbadanie powodów tego braku. Czasami może to wynikać z okoliczności, które możesz skontrolować 
i zmienić. W innych przypadkach ważne jest, aby uszanować prawo interesariusza do nieangażowania się.

Możliwe oddziaływanie 
(negatywne lub pozytywne) 
przedstawiciela

Ustal, w jaki konkretny sposób interesariusz może oddziaływać na twoją firmę.
Jak wpłynie na twoje cele? Jak może przeszkodzić ci w ich osiągnięciu? Trzeba również rozważyć jego pośredni 
wpływ na firmę poprzez innych interesariuszy.
Niektóre przypadki oddziaływania przedstawicieli na organizację lub proces zaangażowania interesariuszy mogą 
być tak znaczne, że konieczność zaangażowania ich staje się niepodważalna.

Kontekst kulturowy Uwzględnij poszczególne okoliczności kulturowe zaangażowania, takie jak język, obyczaje dotyczące interakcji 
społecznej, sprawy płci.
Może to mieć znaczenie dla metod zaangażowania, może także pociągać za sobą konsekwencje związane z zaso-
bami.
Najlepiej, aby sprawy kulturowe zostały rozważone razem z osobą znającą daną kulturę, pochodzącą z organizacji 
albo spoza niej.

Geograficzna 
skala działania

Geograficzna skala, w jakiej funkcjonuje, albo zamierza funkcjonować przedstawiciel, powinna zgadzać się z twoimi 
planami i celami zaangażowania.
Czy potrzebujesz kogoś, kto może zaangażować się w sprawy globalne (np. zmiany klimatu)? W takiej sytuacji orga-
nizacja przedstawicielska powinna cieszyć się znacznym stopniem wiarygodności, prawomocności i ogólnej wiedzy 
na dany temat (np. WWF).
Jednakże na przykład sprawami środowiskowymi związanymi z budową nowego zakładu w sposób bardziej kompe-
tentny zajmą się administracje i/lub społeczności lokalne.

Zdolność interesariuszy 
do zaangażowania

Interesariuszy należy traktować jak dobra deficytowe, co wiąże się z poszanowaniem ich uwagi i czasu. Mniejsze 
organizacje mogą mieć bardzo ograniczone środki finansowe i personalne. Więcej informacji na temat możliwości 
interesariuszy znajduje się w części dotyczącej etapu 3.

Wzajemne relacje 
interesariuszy

Jeżeli zamierzasz zaangażować się w działania z różnymi interesariuszami jednocześnie, a być może włączyć ich 
w to samo działanie lub w tym samym miejscu, ważne jest zrozumienie ich poglądów i relacji wobec siebie wza-
jemnie. Napięcia między interesariuszami, zwłaszcza jeżeli zostaną pominięte, mogą bardzo negatywnie wpływać 
na efekty twojego zaangażowania we wspólne działania.
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PROPONOWANA METODA M8: 

SPORZĄDZANIE PROFILI INTERESARIUSZY

Celem tej metody jest stworzenie profili przedstawicieli interesariuszy, ich oczekiwań,  

preferowanych stopni zaangażowania i potencjalnego wpływu.

Ustal�potencjalnych�przedstawicieli�zidentyfikowanych�wcześniej�grup�interesariuszy.

•� �Uwzględnij�interesariuszy,�których�już�angażujesz�(zidentyfikowanych�na wcześniejszym�

etapie)�i tych,�którzy�pojawili się�w poprzednich�badaniach�i analizach.

•� �Masz�również�możliwość�rozpowszechnienia�informacji,�że poszukujesz�partnerów�do zaan-

gażowania.�Możesz�opublikować�artykuły�w magazynach�branżowych,�w których�zachęcisz�

zainteresowanych�interesariuszy�do skontaktowania się�z tobą.�Zapobiegnie�to�krytyce,�

że pracujesz�ciągle�z tymi�samymi�przedstawicielami�interesariuszy,�którzy�nie�wywierają�

zbytniego�nacisku.�Aby�jednak�to�zrobić,�upewnij się,�że masz�wystarczające�zasoby,�aby�

przynajmniej�odpowiedzieć�wszystkim�interesariuszom,�którzy się�zgłoszą.

Użyj�powyższej�tabeli�jako�wytycznych�dotyczących�zdobycia�jak�najszerszej�wiedzy�o przed-

stawicielach�interesariuszy.�Odwiedź�ich�strony�internetowe,�przeczytaj�ich�raporty,�poznaj�

opinie�innych.�Rozmawiaj�z osobami,�które�były�w kontakcie�z tymi�interesariuszami.�Być�

może�zechcesz�przeprowadzić�wstępne�rozmowy�z samymi�interesariuszami,�uważaj�jednak,�

aby�nie�wzbudzać�na tym�etapie�fałszywych�oczekiwań.�Podsumuj�zdobytą�wiedzę�wypeł-

niając�części�Szablonu�8�(na�następnej�stronie)�dla każdego�przedstawiciela�interesariusza,�

z którym�już�pracujesz�i dla tych,�z którymi�współpracę�poważnie�rozważasz.

      Partnerstwa firmy Novozymes w Chinach:

Rozszerzenie działalności firmy na Chiny wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami, zwłaszcza dla firm z półkuli zachodniej. Źródłem wyzwań jest też 
odmienne środowisko kulturowe, gospodarcze i regulacyjne w Chinach. Same Chiny zmagają się z ogromną presją, starając się utrzymać równowa-
gę między wzrostem gospodarczym a rozwojem sytuacji środowiskowej i społecznej. Duńska firma biotechnologiczna Novozymes przyjęła oparte 
na współpracy podejście do zarządzania tymi wyzwaniami i do jak najlepszego wykorzystania możliwości chińskiego otoczenia biznesowego. 
Dla przykładu firma połączyła wysiłki z różnymi firmami z Chin i innych krajów, aby utworzyć w styczniu Chińską Radę Biznesu na rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju (CBCSD, China Business Council for Sustainable Development), a obecnie sprawuje w tym organie funkcję wiceprezesa. Daje to 
Novozymes możliwość zrozumienia powiązań między wzrostem gospodarczym a zrównoważonym rozwojem w Chinach. Zarówno duńska firma, jak 
i wszystkie pozostałe organizacje członkowskie, zobowiązały się do promowania zrównoważonych praktyk biznesowych w Chinach. CBCSD jest 
częścią Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Innym przykładem są różne partnerstwa firmy Novozymes z chińskimi uczelniami. Umożliwiają jej one korzystanie z wieloletniego chińskiego dorob-
ku w dziedzinie mikrobiologii. W praktyce oznacza to często, że chińscy studenci, np. z Uniwersytetu w Yunnan w południowych Chinach pracują 
razem z naukowcami w laboratoriach Novozymes. Nowozymes zachęca również klientów do współpracy w celu poszerzenia wiedzy na temat 
różnych enzymów i umożliwia im wpływanie na opracowywanie rozwiązań spełniających ich potrzeby. W perspektywie długoterminowej Novozymes 
oczekuje, że te przypadki zaangażowania klientów i uniwersytetów pomogą odkryć zupełnie nowe zastosowania enzymów, odpowiadające potrze-
bom dużego azjatyckiego rynku.
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W�oparciu�o wypełnione�szablony�rozważ�wady�i zalety�każdego�ocenionego�przedstawiciela�

interesariusza�i stwórz�uszeregowaną�pod względem�priorytetów�listę�przedstawicieli,�których�

chciałbyś�zaangażować�w określonych�sprawach.�Być�może�zdecydujesz,�że chcesz�zaanga-

żować�kilku�przedstawicieli�na potrzeby�jednego�zagadnienia.�Jeżeli�nie�ma�jednego�prawo-

mocnego�przedstawiciela�grupy�interesariuszy,�jest�to�wysoce�zalecane:�zaangażowanie�wielu�

przedstawicieli�zapewni�większą�„równowagę”�i przyczyni się�do bardziej�wszechstronnej�

reakcji.

WARTO ROZWAŻYĆ

Treść�tego�szablonu�oparta�jest�na bieżącym�etapie�oraz�fazach�wcześniej�opisanych,�w których�

oceniane�jest�dotychczasowe�zaangażowanie,�a także�na dalszej�wiedzy�gromadzonej�przez�

cały�proces�zaangażowania.�Dlatego�nie�musisz�wypełniać�całego�szablonu�od samego�począt-

ku.�Szablon�należy�traktować�jak�„żywy”�dokument,�służący�do notowania�coraz�szerszych�

i zmieniających się�doświadczeń�oraz�wiedzy�na temat�interesariuszy�w czasie�trwania�całego�

procesu�zaangażowania.�Może�zdarzyć się�tak,�że wszystkie�rubryki�zostaną�wypełnione�po za-

kończeniu�pełnego�cyklu�zaangażowania�interesariusza.

Stale�sprawdzaj�swoje�odpowiedzi�z innymi –�z osobami�z organizacji�i spoza�niej,�które�mają�

doświadczenie�z omawianymi�przedstawicielami.�Niektóre�elementy�można�sprawdzić�bezpo-

średnio�u interesariuszy.

Pamiętaj,�że proponowany�szablon�to�tylko�jedna�z możliwości�kompilacji�informacji.�Być�

może�warto�będzie�uprościć�lub dodać�jakieś�rubryki.�Jako�alternatywę�możesz�zastosować�

kolumnę�trzecią�tabeli�ze strony�26,�jako�sposób�kompilowania�informacji�o interesariuszach.
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SKRÓTOWY SZABLON S8: PROFIL INTERESARIUSZA*

Profil interesariusza  Data ostatniej aktualizacji:

Grupa interesariuszy:

Podstawowy temat / zagadnienie, którego 
dotyczy zaangażowanie tej grupy

Cel interesariusza

Preferowany stopień zaangażowania tej 
grupy

Przedstawiciel grupy interesariuszy:

Konkretny przedstawiciel/ 
organizacja przedstawicielska

Wewnętrzna osoba kontaktowa

Ogólny pogląd interesariusza na zagadnienie

Oczekiwania wobec organizacji dotyczące 
zagadnienia

Historia zaangażowania i najwyższy obecny 
stopień zaangażowania oraz metody

[wypełnij, jeżeli już realizujesz proces zaangażowania]

Typowy oraz najwyższy preferowany stopień 
zaangażowania oraz metody interesariusza

Źródła finansowania interesariusza

Relacje/ konflikty z innymi interesariuszami

Wiedza na temat zagadnienia □ Wiedza opiniotwórcza □ Dobra wiedza
□ Średnia wiedza  □ Niewystarczająca wiedza     □ Brak wiedzy
Szczegóły:...........................................................................................................................

Prawomocność lub postrzegana 
prawomocność

□ Ugruntowana prawomocność □ Ograniczona prawomocność
□ Niewielka prawomocność  □ Brak prawomocności
Szczegóły:...........................................................................................................................
□ Konflikt między prawomocnością postrzeganą a rzeczywistą
Szczegóły:...........................................................................................................................

Wola zaangażowania się □ Chęć zaangażowania się □ Ograniczone zainteresowanie, przyjazne podejście
□ Brak zainteresowania □ Wrogie podejście

Faktyczny i/lub potencjalny wpływ interesa-
riusza na firmę – ryzyka i możliwości

Pozytywny wpływ / pozytywne możliwości: 
Negatywny wpływ / ryzyko:

Skala działania □ Globalna □ Regionalna □ Krajowa
□ Subkrajowa □ Lokalna
Szczegóły:...........................................................................................................................

Kwestie kulturowe podlegające rozważeniu

Kwestie praktyczne podlegające rozważeniu 
(np. zdolność interesariusza do angażowa-
nia się, biorąc pod uwagę zasoby, personel 
itd.) (zob. również etap 3)

Czy angażowanie tego interesariusza 
jest konieczne?

Inne uwagi

* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk
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      Analiza reakcji na tendencje i zagadnienia w firmie Philips

Holenderski producent sprzętu elektronicznego Philips stosuje inną metodę podejścia do reagowania na określone zagadnienia, niż ta opisana 
powyżej. Obie metody można jednak traktować jako uzupełniające się.
Philips określił 5 obszarów o istotnym znaczeniu strategicznym: demografia, społeczeństwo, zachowanie konsumentów, technologia i biznes. W ra-
mach tych obszarów oceniane są główne tendencje i określane związane z nimi zagadnienia. Odbywa się to z uwzględnieniem informacji ze źródeł 
takich jak Bank Światowy, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Światowy Szczyt w Johannesburgu i Światowe Forum 
Ekonomiczne oraz połączenie własnych badań i wniosków Philipsa. Na tej podstawie każdemu zagadnieniu przypisywana jest co najmniej jedna 
reakcja strategiczna.
Poniższa tabela ilustruje wynikający z analizy przegląd dwóch dziedzin przedmiotowych:

Dziedzina Tendencje Zagadnienia Reakcja strategiczna firmy Philips

D
em

og
ra

fia

Wzrost populacji 
i zapotrzebowania 
na lepszą jakość życia

•  Zdrowie i choroby zakaźne
•  Zmiany klimatu  

(globalne ocieplenie)
•  Ograniczone zasoby (energia, 

materiały)
•  Edukacja
•  Walka z ubóstwem

•  Ukierunkowanie działań na produkty z zakresu opieki zdrowotnej
•  Program inwestycji społecznych ukierunkowany na zdrowie
•  Program EcoVision
•  EcoDesign – ekologiczne projektowanie produktów o dostosowanej 

wadze, zredukowanym zużyciu energii i możliwości recyklingu.
•  Program inwestycji społecznych ukierunkowany na edukację
•  Programy pilotażowe na nowych i wschodzących rynkach, w których 

czynnikiem stymulującym działalność jest zrównoważony rozwój

Starzenie się populacji 
i wzrost zapotrzebowa-
nia na lepszą jakość 
życia

•  Ukierunkowanie działań 
na identyfikację chorób oraz 
metod ich leczenia

•  Wzrost kosztów opieki  
zdrowotnej

•  Prewencyjne produkty opieki zdrowotnej
•  Osobiste produkty opieki zdrowotnej

S
po

łe
cz

eń
st

w
o

Wycofywanie się rzą-
dów, wyłaniająca się 
rola organizacji  
komercyjnych  
i pozarządowych

•  Ograniczone regulacje po-
nadnarodowe

•  Dialog z interesariuszami
•  Organizacje pozarządowe i rządy jako partnerzy biznesowi
•  Odgrywanie czynnej roli w WBCSD, GRI, UNEP itd.

Wymóg ograniczenia 
niebezpiecznych 
substancji  
w produktach

•  Lutowanie  
bezołowiowe

•  Ograniczenie ilości rtęci

•  Program lutowania bezołowiowego
•  Program EcoDesign dotyczący substancji niebezpiecznych jako 

najważniejszy obszar działania

Ograniczanie ilości 
odpadów

•  Wtórne przyjmowanie  
produktów elektronicznych

•  Odgrywanie czynnej roli i uczestnictwo w programach recyklingu

Zapotrzebowanie 
na większą złożoność

•  Skomplikowane  
zastosowania produktów  
elektronicznych

•  Ukierunkowanie działań na prostotę produktów, podkreślaną 
w obietnicy marki „Sense and Simplicity”

Poświęcanie większej 
uwagi prawom czło-
wieka

•  Potrzeba przejrzystości  
działania

•  Ogólne zasady biznesowe
•  Program zrównoważonych dostaw

Zapotrzebowanie 
na bezpieczeństwo

•  Kwestie prywatności •  Opracowanie rozwiązań RFID dla biznesu
•  Polityka prywatności
•  Oświetlenie jako zastosowanie z zakresu bezpieczeństwa

Nasilenie komunikacji 
prowadzonej w try-
bie on-line i off-line, 
zarówno na rynkach 
zaawansowanych jak 
i wschodzących

•  Zmiana modeli biznesowych •  Wspólne przedsięwzięcia i partnerstwa
•  Organizacje pozarządowe, kręgi akademickie i rządy jako partnerzy 

biznesowi
•  Podejście „Connected Planet” (Połączona planeta)

Wzrost
odpowiedzialności

•  Bezpieczeństwo produktów
•  Zdrowie i bezpieczeństwo 

pracowników

•  Globalna polityka bezpieczeństwa produktów
•  Globalny system sprawozdawczości dotyczącej zdrowia i bezpie-

czeństwa

Rozprzestrzenianie się 
AIDS/HIV

•  Większa niepewność
•  Silny wpływ na jakość życia 

w krajach rozwijających się

•  Ogólne zasady biznesowe
•  Opracowanie polityki w odniesieniu do pracowników
•  Program inwestycji społecznych ukierunkowany na zdrowie i eduka-

cję w społecznościach lokalnych
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Skuteczne�zaangażowanie�może�wymagać�poświęcenia�znacznych�zasobów.�Środki�konieczne�

są�dla samego�procesu�zaangażowania,�jednakże�jeszcze�bardziej�potrzebne�są�na wprowadza-

nie�niezbędnych�zmian�w odpowiedzi�na wyniki�zaangażowania�interesariuszy.�Dostępność�

zasobów,�stopień�zobowiązań�organizacyjnych�i operacyjnych,�a także�koniecznych�działań�

strategicznych�firmy�wpływa�na jej�„pole�manewru”�dotyczące�danego�zagadnienia.�Wyniki�

zaangażowania�mogą�obfitować�w istotne�konsekwencje�dla działalności�i strategii�firmy.�

Dlatego�też�bardzo�ważne�jest,�aby�zawczasu�rozważyć�te�możliwe�wyniki�dotyczące�kon-

kretnych�zagadnień�oraz�zestawić�je�z polem�manewru,�jaki�ma�firma�odnośnie�zagadnienia.�

Należy�rozważyć�możliwe�koszty�procesu�oraz�stopień,�w jakim�wyniki�i kontynuacja�działań�

będą�powodować�konflikt�lub konieczność�dostosowania�do innych�celów�firmy.�Jeżeli�istnieją�

sprzeczności�między�przewidywanymi�wynikami�zaangażowania�a wynikami�działań�firmy,�

należy�sprawdzić�wolę�organizacji�do dostosowania�celów�i strategii,�tak�aby�odpowiadała�

ona�oczekiwaniom�interesariuszy.�Pamiętaj, że możesz zaangażować się na wartościowym 

poziomie strategicznym jedynie wtedy, gdy firma ma wolę i możliwość weryfikacji 

własnych celów i strategii. Należy to rozumieć jako potencjalną możliwość, ponieważ 

dostosowanie celów i strategii do najważniejszych oczekiwań interesariuszy stanowi 

jedną z kluczowych korzyści dobrego zaangażowania interesariuszy!

Określenie�pola�manewru,�czyli�wiedza�na temat�tego,�które�oczekiwania�możesz�i chcesz�

spełnić,�a których�nie,�to�ważny�krok�na drodze�do sporządzenia�planu�działań�i zidentyfiko-

wania�właściwych�przedstawicieli�interesariuszy,�których�można�zaangażować.�Jasne�określe-

nie�marginesu�możliwości�jest�również�ważne,�ponieważ�dzięki�temu�ty�i twoi�interesariusze�

znacie�potencjał�i ograniczenia�procesu�zaangażowania�interesariuszy.

W rozważaniach�na temat�zasobów,�które�mają�być�wykorzystane�do wdrożenia�wyników�

działań,�i przy�określaniu�pola�manewru�trzeba�uwzględnić�następujące�czynniki:

      Lokalne dostosowanie ocen ryzyka w firmie Telefónica

Wyniki ocen ryzyka przeprowadzonych przez departament CSR firmy Telefónica formułowane są w postaci indywidualnych raportów dla każde-
go kraju. Następnie służą one jako podstawa do dyskusji i wspólnego opracowania strategii. Pierwszym ważnym krokiem jest zagwarantowanie, 
że spojrzenie departamentu CSR na wyzwania i priorytety odpowiada rzeczywistości poznanej dzięki doświadczeniom w kontekście lokalnym.
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Czynniki, które trzeba rozważyć na potrzeby samego procesu zaangażowania:

•� �Sprzeczne�interesy�i dylematy�(wewnętrzne�i zewnętrzne),�które�mogą�uniemożliwić�

lub wykoleić�skuteczne�zaangażowanie.

•� �Możliwość�wykorzystania�istniejących�procesów�zaangażowania�i struktur,�zarówno�w wy-

miarze�wewnętrznym,�jak�i zewnętrznym�(np.�panele�klientów,�spotkania�z inwestorami,�

organy�branżowe,�inicjatywy�wielopodmiotowe).

•� �Geograficzna�skala�zaangażowania.�Czy�zaangażowanie�realizowane�jest�w skali�lokalnej,�

regionalnej,�czy�globalnej�(czy�też�we wszystkich)?

Czynniki do rozważenia na potrzeby potencjalnych efektów i reakcji na nie:

•� �Zasoby�wewnętrzne�(systemy,�ludzie,�budżety�itd.)�konieczne�do zastosowania�ewentual-

nych�zobowiązań�w praktyce.

•� �Sprzeczne�interesy�i dylematy�(wewnętrzne�i zewnętrzne),�które�mogą�uniemożliwić�

lub wykoleić�działania�(np.�ścisłe,�niskie�założenia�cenowe�w zakresie�zakupów�vs.�założenia�

poprawy�standardów�pracy�w łańcuchu�dostaw).

•� �Pole�manewru�w odniesieniu�do konkretnego�zagadnienia.�Czyli –�co�można,�a czego�nie�

da się�zrobić�w danej�sprawie.�Które�oczekiwania�interesariuszy�można�spełnić�w jakich�

okolicznościach?�Których�nie�da się�spełnić?

      Rozważania firmy SIG na temat jej stanowiska odnośnie oczekiwań interesariuszy

Po szeregu badań, konsultacji i warsztatów służących ocenie oczekiwań interesariuszy, szwajcarska firma SIG zainicjowała rozmowy wewnętrzne 
w celu określenia jej stanowiska odnośnie zidentyfikowanych zagadnień i oczekiwań.
Ten dialog wewnętrzny prowadzony był między innymi przez zespół kierowniczy. Rozmowy ukierunkowane były na znalezienie sposobów zagwa-
rantowania, że najistotniejsze oczekiwania interesariuszy zostaną spełnione. Wiązało się to z rozważeniem ograniczeń firmy, tak aby dopilnować, 
by SIG nie zobowiązywał się do działań przekraczających możliwości firmy. Jednocześnie wzięto pod uwagę potencjalne możliwości strategiczne 
wyłonione w toku konsultacji z interesariuszami.

       Oto wytyczne stosowane przez amerykański holding Altria, które mają pomóc w ustaleniu,  
czy zaangażowanie interesariuszy jest właściwe.

Proces zaangażowania interesariuszy stosuj, gdy: Procesu zaangażowania interesariuszy nie stosuj, gdy:

•  Firma stoi w obliczu istotnego zagadnienia.
•  Cele i interesy firmy w znacznym stopniu nakładają się na cele i intere-

sy interesariusza.
•  Istnieją obawy dotyczące oddziaływania celu lub strategii firmy.
•  Istnieje konieczność poszerzenia wiedzy firmy na temat zagadnienia.
•  Istnieje możliwość wsparcia firmy w kształtowaniu jej celów i strategii.
•  Firma ma wystarczającą kontrolę lub wpływ na decyzję.
•  Firma musi stworzyć więcej możliwości planowanego działania.
•  Nie podjęto jeszcze wszystkich decyzji związanych z zagadnieniem.

•  Zobowiązania firmy dotyczące podjęcia zagadnienia są bardzo nie-
wielkie lub żadne.

•  Firma podjęła już w danej sprawie kluczowe decyzje.
•  Nie ma wystarczającej ilości czasu na zaangażowanie interesariuszy.
•  Dane zagadnienie wiązałoby się ze stosunkowo krótkoterminowym 

celem biznesowym.
•  Firma jest zainteresowana głównie łagodzeniem ryzyka.
•  Firma szuka poparcia stosując lobbing i perswazję.
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PROPONOWANA METODA M9: OCENA POLA MANEWRU

Celem tej metody jest zagwarantowanie, że organizacja ma możliwość i wolę odpowiedniego 

zareagowania na wyniki zaangażowania interesariuszy oraz jasne określenie pola manewru.

Przeprowadź warsztaty lub rozmowy indywidualne�z kierownictwem�wyższego�szczebla�

i dysponentami�budżetu,�a także�przedstawicielami�centrali�i odpowiednich�jednostek�orga-

nizacyjnych.�Upewnij się,�że włączyłeś�do działań�wszystkich�graczy�wewnętrznych�i że masz�

możliwość�wywarcia�znaczącego�wpływu�na sam�proces�i wdrożenie�jego�wyników.

Omów możliwe efekty�zaangażowania�interesariuszy,�a także�możliwe�konsekwencje�braku�

zaangażowania�(zrób�to�na podstawie�tabeli�oceny�przedstawicieli�interesariuszy).�Rozważ�naj-

bardziej�optymistyczne�i najbardziej�pesymistyczne�scenariusze,�zanotuj�ich�możliwe�skutki.

Dowiedz się, jakie zasoby byłyby dostępne�na potrzeby�zaangażowania�interesariuszy�

i omów�własną�wstępną�ocenę�wymaganych�zasobów�z dysponentami�budżetu�i osobami�

decyzyjnymi.

Omów cele i plany firmy dotyczące zagadnień, w których zaangażowanie rozważasz. 

Uzgodnij�ze wszystkimi�stosownymi�osobami�lub departamentami�możliwe�„pole�manewru”�

firmy�w danej�kwestii.

Jako�wskazówkę�na temat�powyższych�pytań�i podsumowania�wyników�skorzystaj�z poniższej�

tabeli.

WARTO ROZWAŻYĆ

Jeżeli�między�wypowiedziami�różnych�osób�pojawiają się�sprzeczności,�zbierz�te�osoby�i omów�

niezgodności.

Jest�prawdopodobne,�że zasoby�konieczne�do działania�w związku�z wynikami�zaangażowania�

znacznie�przewyższą�bezpośrednie�koszty�samego�zaangażowania.�Dlatego�bardzo�ważne�jest,�

aby�nie�skupiać się�na zasobach�potrzebnych�do samego�procesu�zaangażowania.
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SKRÓTOWY SZABLON S9*

Dostępność zasobów i ocena pola manewru

Grupa interesariuszy włączona w proces 
zaangażowania

Zagadnienie, którego dotyczy 
zaangażowanie

Oczekiwanie interesariusza
(szablon 6)

Pole manewru organizacji

Co chcemy osiągnąć?

Jaki temat ma być omówiony 
z interesariuszem?

Co nie będzie omawiane z interesariuszem?

Możliwe skutki zaangażowania

Możliwe skutki zaangażowania Scenariusz optymistyczny: Scenariusz pesymistyczny:

Możliwe skutki braku zaangażowania     Scenariusz optymistyczny:     Scenariusz pesymistyczny

Działania/ możliwości i zasoby
wymagane w odpowiedzi 
na spodziewane skutki

Działania/ możliwości i zasoby wymagane 
w odpowiedzi na spodziewane skutki

Zdolność i dostępność zasobów firmy na potrzeby wdrożenia potencjalnych efektów  
(w oparciu o wstępną ocenę zweryfikuj podjętą już decyzję w sprawie procesu zaangażowania, 
a następnie dalszy rozwój potencjału możliwości (etap 3, S 11)

Obecne możliwości i dostępne zasoby

Określ braki w możliwościach 
i niedostępne zasoby

Obecny brak możliwości i dostępnych 
zasobów przy jednoczesnym zobowiązaniu 
do działania

Inne zobowiązania

* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk

P9: SPRAWDZENIE ILOŚCI PRZEZNACZONYCH ZASOBÓW I OKREŚLENIE “POLA MANEWRU”

ETAP 2
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Informacje�zgromadzone�na poprzednich�etapach,�a także�wcześniejsze�decyzje�i wyznaczone�

priorytety�stanowią�teraz�podstawę�dla opracowania�planu�celów�dalszych�działań.

Plan�ten�stanowić�będzie�przegląd�różnych�interesariuszy�branych�pod uwagę,�jeśli�chodzi�

o zaangażowanie�w określonej�sprawie,�a także�pomoże�podjąć�decyzje,�co�do konkretnych�

kroków�na etapie�4.

PROPONOWANA METODA M10: SPORZĄDZENIE PLANU 

DOTYCZĄCEGO OKREŚLONEGO ZAGADNIENIA

Ten krok to przede wszystkim podsumowanie wybranych następstw wcześniejszych etapów. 

Będzie ono szczególnie przydatne w procesie budowania potencjału możliwości i przy podej-

mowaniu decyzji co do metody zaangażowania. W szablonie:

•� �Wypełnij�jeden�szablon�skrótowy�dla każdego�zagadnienia,�w odniesieniu�do którego�

rozważasz�zaangażowanie.

•� �Uwzględnij�zbadane�poprzednio�przykłady,�najlepsze�praktyki�i dojrzałość�zagadnienia,�

weryfikując�strategiczne�cele�zaangażowania�dla danego�zagadnienia,�ustanowione�na eta-

pie�1.�Jeżeli�wprowadzasz�zmiany�do matrycy�zaangażowania�strategicznego,�pamiętaj�aby�

zmienić�wpisy�w szablonie�3 –�matrycy�celów,�zagadnień�i interesariuszy.

•� �Wpisz�różne�grupy�interesariuszy,�z którymi�chcesz się�zaangażować�w danej�kwestii�

i przypisz�im�różnych�przedstawicieli�interesariuszy.�Przy�określaniu�aktualnego�poziomu�

zaangażowania�oraz�docelowego�poziomu�skorzystaj�ze skrótowej�tabeli�szczebli�zaangażo-

wania�(str.�64).�W razie�potrzeby�dodaj�rubryki.

ETAP 2

 P10:  SPORZĄDZENIE PLANU ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY DOTYCZĄCEGO OKREŚLONEGO 
ZAGADNIENIA

Przeanalizuj i zaplanuj
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SKRÓTOWY SZABLON S10: PRZEGLĄD PRZEDSTAWICIELI INTERESARIUSZY 
I CELÓW ZWIĄZANYCH Z INTERESARIUSZAMI*

Zagadnienie, którego dotyczy 
zaangażowanie

.............................................................

Opis stopnia dojrzałości

........................................................................................................................

Strategiczne cele zaangażowania 
w związku z danym zagadnieniem

Grupy interesariuszy włączone 
w proces zaangażowania (szablon 4):

Przedstawiciele 
interesariuszy

Bieżący stopień 
zaangażowania 
(jeśli dotyczy)

Preferowany 
szczebel 
(lub szczeble) 
zaangażowania 
firmy

Zagadnienie 
związane 
z interesariuszem

Ewentualne przykłady i wiedza zdobyta od innych (np. normy, najlepsza praktyka, punkty odniesienia, itd.):

* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk

P10:  SPORZĄDZENIE PLANU ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY DOTYCZĄCEGO OKREŚLONEGO ZAGADNIENIA

ETAP 2
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PRZEGLĄD ETAPU 2

Na koniec etapu będziesz lepiej rozumiał(a) luki między twoją organizacją, a oczekiwaniami inte-
resariuszy. Poznasz działania innych przedstawicieli branży i konkurentów związane z zagadnie-
niami i interesariuszami priorytetowymi oraz zidentyfikujesz przedstawicieli interesariuszy, których 
można zaangażować.
Zdobędziesz wiedzę na temat zasobów dostępnych na potrzeby wdrożenia ewentualnych skut-
ków zaangażowania, a także związane z nimi pola manewru.

Efekty
□ Ocena interesariusza w odniesieniu do każdej priorytetowej grupy interesariuszy
□ Ocena własnych zasobów na potrzeby wdrożenia ewentualnych wyników zaangażowania
□ Wiedza na temat własnego pola manewru
□ Ocena zdolności firmy do działania w reakcji na zagadnienie
□ Przegląd przedstawicieli interesariuszy i celów związanych z interesariuszami

P10:  SPORZĄDZENIE PLANU ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY DOTYCZĄCEGO OKREŚLONEGO ZAGADNIENIA

ETAP 2
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ETAP 3
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         Istotność                                                      Kompletność

Skuteczne
angażowanie
interesariuszy

Przeanalizuj
i zaplanuj

Działaj,
weryfikuj i informuj

Zaprojektuj proces
i zaangażuj się

w działania
z interesariuszami

UTRZYMAJ I WZMOCNIJ POTENCJAł KONIECZNY DO EFEKTYWNEGO ZAANGAŻOWANIA

Myśl
strategicznie

Wzmocnij
zdolności 

zaangażowania
wzmocnienie zdolności organizacji

do reagowania, rozwój
wewnętrznych kompetencji,

budowanie zdolności
interesariuszy

do angażowania
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CEL

Celem�tego�etapu�jest�dopilnowanie,�aby�firma�i jej�interesariusze�dysponowali�systemami�

organizacyjnymi�i umiejętnościami�skutecznego�angażowania się�w owocną�relację.�Będzie�on�

również�pomocny�przy�przezwyciężaniu�barier,�które�mogą�zniechęcać�interesariuszy�do anga-

żowania się.

Czynności�przedstawione�w niniejszym�rozdziale�należy�postrzegać�jako�nieprzerwane�wysiłki�

budowy�i utrzymania�zdolności�organizacji�i jej�interesariuszy�do angażowania się.�Zdolności�

te�dotyczą�nie�tylko�umiejętności�usprawniania�dialogu�i innych�procesów�zaangażowania,�

ale również�wszystkich�czynności�realizowanych�przed�i po zaangażowaniu,�o których�jest�mowa�

na etapie�pierwszym,�drugim�i piątym.�Dlatego�czynności�takie�jak�rekrutacja,�szkolenia,�ocena�

efektywności�i rozwój�struktury�kierownictwa,�polityka�i systemy�zarządzania,�powinny�od-

zwierciedlać�wymogi�dotyczące�„angażującej się�firmy”.�Na tym�etapie�przedstawiono�najważ-

niejsze�wskazówki,�jak�tego�dokonać.

Zdolność�interesariuszy�do angażowania się�również�wymaga�uwagi,�a być�może�także�wzmoc-

nienia.�Firmy,�które�chcą�zaangażować�interesariuszy,�muszą�wziąć�pod uwagę�ich�określone�

wymagania�i ograniczenia,�być�może�też�będą�musiały�zapewnić�pomoc�interesariuszom�o nie-

wystarczających�zasobach,�tak�aby�mogli�oni�uczestniczyć�w zaangażowaniu.

ETAP 3
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zaangażowania
wzmocnienie zdolności organizacji

do reagowania, rozwój
wewnętrznych kompetencji,

budowanie zdolności
interesariuszy

do angażowania

Wzmocnij zdolność do zaangażowania
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ZASADY

Zasady�istotności,�kompletności�i�zdolności�do�reagowania�gwarantują,�że�zaangażowanie�

interesariuszy�służy�celowi�odpowiedzialności�organizacji.�Ten�etap�ma�na�celu�wzmocnienie�

zdolności�firmy�do�spełnienia�wszystkich�trzech�zasad.

„Włączenie”

„Uwzględnienie interesów interesariuszy w procesie decyzyjnym organizacji”

Zasady

Istotność Kompletność Zdolność do reagowania

Zagwarantowanie, że firma i jej pracownicy rozumieją interesy i oczekiwania interesariuszy i są w 
stanie przygotować firmę do odpowiedniego reagowania na te oczekiwania i interesy.

PROCES

ETAP 3

Wzmocnij 
umiejętność 
reagowania 
organizacji

Weź pod uwagę 
ograniczenia 
zasobów 
i wymagania 
konkretnych 
interesariuszy

Organizacja, interesariusze 
i odpowiedzialne osoby 

są gotowe do zaangażowania

Wzmocnij 
umiejętności 
pojedynczych 
osób

Etap 2

Etap 3: Wzmocnij zdolność do zaangażowania
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Zdolność�organizacji�do�reagowania�na�zagadnienia�była�już�analizowana�na�etapie�drugim,�

teraz�zastanowimy�się,�co�można�zrobić,�aby�poprawić�tę�umiejętność.

Kluczowe�czynniki�umożliwiające�działanie�w reakcji�na konkretne�zagadnienia,�wstępnie�

ocenione�i opisane�na etapie�2,�to:

•� Zobowiązanie�kierownictwa�i zarządu

•� Polityka�dotycząca�zagadnienia

•� Wskaźniki�efektywności�zaangażowania�w związku�z zagadnieniem

•� Wyznaczenie�wewnętrznej�odpowiedzialności�kompetentnym�osobom

•� �Przeglądy�i procesy�uczenia się�gwarantujące,�że zarządzanie�zagadnieniem�jest�stale�do-

skonalone�i dostosowywane�do zmieniających się�okoliczności

Rozwój�tych�czynników�stanowi�część�ciągłego�procesu�doskonalenia.�Każda�organizacja�musi�

znaleźć�własne�podejście,�wpasowane�w istniejące�już�systemy�zarządzania.�Często�zintegro-

wanie�zaangażowania�interesariuszy�z tymi�procesami�zarządzania�samo�w sobie�odgrywa�

istotną�rolę.

W poniższej�tabeli�przedstawiono�działania,�które�można�podjąć,�aby�poprawić�zdolność�

organizacji�do angażowania się�i reagowania�na potrzeby�interesariuszy:

ETAP 3Wzmocnij zdolność do zaangażowania
 P11: WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI DO REAGOWANIA

      Samarco

Brazylijska firma Samarco wzmocniła swoją zdolność do angażowania pracowników na wszystkich poziomach, aby poprawić zarówno jakość syste-
mów zaangażowania środowiskowego, jak i możliwości wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. Ten producent żelaza należy do Companhia Vale 
do Rio Doce i BHP Billiton. W obliczu nacisków ze strony zagranicznych udziałowców rozpoczęła stopniowe wdrażanie norm ISO 14000 i ISO 9000, 
a certyfikat uzyskała w połowie lat 90. XX wieku. Jej model „Quality House” („Dom Jakości”) zakładający jasne cele przewiduje regularne angażowa-
nie pracowników na wszystkich szczeblach i zachęca do kreatywnego wykorzystywania wewnętrznej wiedzy firmy. W wyniku tego powstał system 
polityki i zarządzania środowiskiem, który wchodzi w zakres obowiązków nie tylko działu ochrony środowiska, ale ogółu pracowników. Pracownicy 
ze wszystkich jednostek organizacyjnych uczestniczą w monitoringu i sprawozdawczości środowiskowej. Realizacja programu „Field of Ideas” 
(„Pole pomysłów”) z inicjatywy prezesa firmy zachęciła również pracowników do przedstawiania pomysłów na temat sposobów udoskonalenia 
działalności firmy na różnych obszarach.

      Norsk Hydro i Amnesty International

Norweska firma zajmująca się dostawami aluminium i ropy naftowej, Norsk Hydro, oraz Amnesty International (AI) zawarły długoterminowe, sku-
teczne partnerstwo, w ramach którego Amnesty International doradza Norsk Hydro w sprawie opracowywania systemów i zasad postępowania 
z zagadnieniami dotyczącymi korupcji i naruszania praw człowieka. Gdy na przykład firma Norsk Hydro zaczęła rozważać rozpoczęcie działalności 
w Chinach, Transparency International omówiła z odpowiednimi menedżerami kwestie praw człowieka. Chociaż Norsk Hydro zapewnia TI wsparcie 
finansowe, TI ma mimo to prawo krytykować postępowanie Norsk Hydro. Pomimo okazjonalnych różnic poglądów w niektórych sprawach, obie 
strony zgadzają się, że mogą się od siebie nawzajem wiele nauczyć.
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P11: WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI DO REAGOWANIA

ETAP 3

      Wzmocnienie elementów umożliwiających skuteczną reakcję

Element umożliwiający 
reakcję

Sposoby wzmocnienia elementu umożliwiającego skuteczną reakcję

Zobowiązanie kierownictwa 
i zarządu do działania  
na rzecz zagadnienia
Kierownictwo najwyższego 
szczebla w pełni świadome za-
gadnienia, wymaganych zaso-
bów i rozumiejące powiązania 
ze strategią oraz celami firmy, 
a także możliwości i ryzyka 
związane z zaangażowaniem.

•  Wsparcie najważniejszych osób w firmie dla określonych zagadnień może pociągać za sobą reakcje w kierow-
nictwie wysokiego szczebla. Sojusznicy wewnętrzni mogą być bardzo pomocni w przedstawianiu pewnych 
spraw kierownikom najwyższego szczebla. Znajdują się oni w całej firmie, są to na przykład menedżerowie 
odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem, relacje z inwestorami, marketing czy zarządzanie jakością.

•  Wynagrodzenie kadry kierowniczej może być powiązane z efektywnością działań związanych z danym zagad-
nieniem.

•  W rozmowę na temat budżetu i dostępności zasobów finansowych muszą być zaangażowani kluczowi dyspo-
nenci budżetu. Zrozumienie tych spraw z ich strony jest decydujące dla ich przekonania, a także zabezpiecze-
nia niezbędnych zasobów.

•  Zarząd i kierownictwo należy również zachęcać do odgrywania wiodącej roli w działaniach na rzecz danego 
zagadnienia. Ich uczestnictwo powoduje, że rozumieją odpowiedzialność za prowadzenie procesu i kreowanie 
związanej z nim wizji, misji, rozwiązań strategicznych, a także za budowanie zdolnej do reagowania kultury 
wewnętrznej i wartości.

Uzgodniona polityka i proce-
dury dotyczące zagadnienia
Polityka opracowana poprzez 
dialog z udziałem osób odpo-
wiedzialnych za jej wdrażanie, 
odczuwających jej wpływ oraz 
odpowiedzialnych za udostęp-
nienie środków koniecznych 
do jej realizacji.

•  Nie wszystkie grupy wewnętrzne będą zaangażowane w opracowywanie pierwszego projektu polityki, powinny 
jednak uczestniczyć w kształtowaniu jej ostatecznej wersji, na przykład poprzez panele doradcze interesariuszy 
lub konsultacje.

•  Normy odpowiedzialności biznesu, jak te o których mowa w tabeli na str. 61 (z odniesieniami do źródeł informa-
cji) lub te opracowywane przez inne firmy, mogą stanowić model polityki realizowany w oparciu o zaangażowa-
nie interesariuszy bądź już uprawomocniony w jego ramach.

Bieżące działania dotyczące 
zaangażowania w związku 
z zagadnieniem
Działania z zakresu zaangażo-
wania zespolone z procesami 
zarządzania kierującymi firmą.

•  Czas interakcji między interesariuszami powinien pozwolić im na wykorzystanie ich w wewnętrznych cyklach 
sprawozdawczości, budżetu i zarządzania.

•  Procesy zarządzania powinny obejmować szczegółowe mechanizmy kontroli jakości umożliwiające kontrolowa-
nie jakości reakcji organizacji.

Wskaźniki efektywności 
zaangażowania w związku 
z zagadnieniem
Wskaźniki efektywności, 
pomiary i wartości docelowe 
pozyskane w dialogu z intere-
sariuszami.

•  Wstępna wewnętrzna rozmowa na temat wskaźników i wartości docelowych, rozważanych szczególnie w kon-
tekście celów i systemów pomiaru innych firm może posłużyć jako podstawa dyskusji z innymi interesariuszami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Odpowiedzialność  
wewnętrzna i kompetencje 
potrzebne do prac  
nad zagadnieniem
Zaangażowany personel ma 
wymagane umiejętności, 
cechy osobowe i kompetencje 
do podjęcia działań z interesa-
riuszami w związku z zagadnie-
niem.

•  Zasadnicze znaczenie ma zintegrowanie odpowiednich umiejętności z polityką rekrutacji, wymaganiami wobec 
nowych pracowników i oceną efektywności pracy. Powinno to dotyczyć zarówno osób utrzymujących kontakty 
o dużym znaczeniu z interesariuszami zewnętrznymi, jak również menedżerów mających znaczący wpływ na in-
teresariuszy wewnętrznych.

Procesy przeglądu i uczenia się 
związane z zagadnieniem
Wdrożone procesy przeglądu 
i uczenia się umożliwiające 
innowację oraz zaadaptowa-
nie polityki i mechanizmów 
organizacji.

•  Holistyczne podejście do przeglądu całego procesu zaangażowania przedstawiono w etapie 5., jednak uży-
teczne są również realizowane na mniejszą skalę kółka uczenia się, fora dyskusyjne i sieci wymiany wiedzy 
w ramach firmy lub pomiędzy różnymi firmami czy interesariuszami.
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ETAP 3

      Polityka odpowiedzialności społecznej Novozymes

„Duńska firma biotechnologiczna Novozymes pracuje nad stałym doskonaleniem efektywności działań społecznych. Wyznaczymy ambitne cele, 
zintegrujemy sprawy społeczne i kwestie praw człowieka z naszą codzienną działalnością. Ukierunkujemy nasze wysiłki na kwestie o największym 
dla nas znaczeniu na szczeblu indywidualnym, krajowym, regionalnym i globalnym, aby uzyskać pozytywne zmiany.

•  Wszyscy odpowiadamy za identyfikację i ocenę obszarów i zagadnień, w których nasze działania społeczne można udoskonalić, a następnie 
wprowadzamy wyniki z tej oceny w życie.

•  W naszej pracy codziennej musimy być świadomi naszych obowiązków społecznych, stosować najlepsze praktyki i szanować się wzajemnie.
•  Zawsze musimy być otwarci na interesy z zakresu odpowiedzialności społecznej naszych interesariuszy i reagować na nie. Będziemy dbali  

o bliskie relacje ze społecznościami, w których prowadzimy działalność, i będziemy dobrym obywatelem korporacyjnym.
•  Będziemy stale podejmować wyzwanie polegające na doskonaleniu naszych działań społecznych i realizacji celów lokalnych i globalnych.
•  Musimy zapewnić wszystkim równe możliwości rozwoju i całkowicie uwolnić nasz potencjał w niedyskryminacyjnym środowisku.
•  Będziemy przestrzegać podstawowych praw człowieka i norm pracy, monitorując własną działalność i współpracując z dostawcami  

oraz podwykonawcami na rzecz promocji postępowania odpowiedzialnego pod względem społecznym.
•  Będziemy robić co w naszej mocy, aby zagwarantować, że nasze praktyki są przejrzyste i uczciwe.
•  Będziemy szukać partnerów, których najważniejsze wartości są zgodne z naszymi.
•  Opracowując nowe produkty, będziemy brać pod uwagę ich oddziaływanie społeczne.
•  Bezpieczeństwo produktu, od jego opracowania po zastosowanie przez klienta, ma dla nas znaczenie priorytetowe. Nie będziemy sprzedawać 

produktów, które według naszej wiedzy stosowane będą w sposób naruszający wymogi bezpieczeństwa i przepisy prawa.
•  Będziemy regularnie publikować przejrzyste i uczciwe sprawozdania z naszej działalności społecznej.”

      5-gwiazdkowy system oceny relacji ze społecznością i relacji zewnętrznych w Newmont Mining Corporation

Amerykańska firma zajmująca się wydobyciem złota wdrożyła 5-gwiazdkowy system oceny relacji ze społecznością i relacji zewnętrznych, stoso-
wany od kierownictwa najwyższego szczebla po działalność prowadzoną w terenie. Podlegające ocenie elementy i aspekty systemu zarządzania 
obejmują:

• Przywództwo i zobowiązania;
• Cele, kluczowe wskaźniki efektywności i programy doskonalenia;
• Komunikacja wewnętrzna i konsultacje;
• Zaangażowanie interesariuszy i komunikacja;
• Zarządzanie ryzykiem;
• Szkolenia, kompetencje i świadomość;
• Monitorowanie efektywności działań, ich pomiar i sprawozdawczość;
• Świadomość na temat praw człowieka.

Każdy z elementów został zilustrowany poprzez określenie pięciu poziomów ich realizacji, ze szczegółowym opisem tego, co jest wymagane  
od kierownictwa i personelu dla dobrej realizacji danego elementu/aspektu. Służy to opracowaniu skutecznych wytycznych oraz, w połączeniu  
z wewnętrznymi i zewnętrznymi procedurami zapewnienia jakości, umożliwia również stałe monitorowanie i doskonalenie działań.
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PROPONOWANA METODA M11:

WZMOCNIENIE POTENCJALNYCH MOŻLIWOŚCI ZAANGAŻOWANIA  

INTERESARIUSZY

Celem�tej�metody�jest�zapoczątkowanie�ciągłego�procesu�wzmacniania�zdolności�firmy�

do prowadzenia�bardziej�efektywnych�działań�na rzecz�zagadnień�priorytetowych,�zwłaszcza�

w ramach�zaangażowania,�a także�bardziej�ogólna�poprawa�zarządzania�odpowiedzialnością�

społeczną�firmy.

Wykorzystaj�ocenę�przeprowadzoną�w etapie�2.,�zapisaną�w szablonie�4.,�jako�punkt�wyjścia�

dla identyfikacji�obszarów,�w których�konieczna�jest�poprawa�polityki,�systemów�zarządzania�

i struktur�kierownictwa.�Zastanów się�również,�do których�potencjalnych�wyników�musisz się�

przygotować,�zgodnie�z zapisem�w szablonie�11.

Zastanów się�też,�czego�dowiedziałeś/�dowiedziałaś się�o sposobach�postępowania�w tych�spra-

wach�stosowanych�przez�innych�z tabeli�na str.�61�(odniesienia�do źródeł�informacji),�w etapie�

2.�Możesz�na przykład�zechcieć�wykorzystać�wymienione�tam�normy�odpowiedzialności�spo-

łecznej�biznesu�przy�opracowywaniu�polityki�w odniesieniu�do określonych�zagadnień,�czy�też�

po prostu�sprawdzić,�jak�inne�firmy�stosują�swoje�systemy�przy�pracy�nad pewnym�zakresem�

spraw.

Rozważ�wskazówki�przedstawione�w tabeli�„Wzmocnienie�elementów�umożliwiających�

skuteczną�reakcję”�i uzgodnij�sposoby�wzmocnienia�zdolności�do reagowania�na określone�za-

gadnienia�i angażowania się�w tych�sprawach.�Zanotuj�swoje�plany�w poniższym�skrótowym�

Szablonie�11.

Określ�priorytetowe�obszary�poprawy.

Zidentyfikuj�źródła�wiedzy�na potrzeby�uczenia się.

WARTO ROZWAŻYĆ

Pamiętaj,�że samo�zaangażowanie�to�istotny�krok�ku�wzmocnieniu�niektórych�elementów�

umożliwiających�skuteczną�reakcję.�Jeżeli�na przykład�chcesz�opracować�politykę,�być�może�

warto�będzie�zastosować�jedną�z metod�zaangażowania�z etapu�4,�np.�utworzyć�podkomitet�

badający�zagadnienia�priorytetowe�i zdający�zarządowi�sprawozdania�na ten�temat,�służące�

wzmocnieniu�zobowiązania�na najwyższym�szczeblu�firmy.

P11: WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI DO REAGOWANIA

ETAP 3
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ETAP 3

SKRÓTOWY SZABLON S11: PLAN WZMOCNIENIA SYSTEMU*

Element umożliwiający reakcję Działania służące 
wzmocnieniu  
elementu umożliwiają-
cego reakcję

Priorytet Ramy czasowe Środki (np. narzędzia, 
normy, przykłady 
najlepszych praktyk, 
interesariusze)

Zobowiązanie kierownictwa i zarządu

Uzgodniona polityka i procedury

Bieżące działania w ramach zaangażowania

Wskaźniki efektywności działań w związku 
z zagadnieniem

Wewnętrzna odpowiedzialność dotycząca 
zagadnienia

Procesy przeglądu i uczenia się związane 
z zagadnieniem

* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Przy�podejmowaniu�decyzji�o zaangażowaniu�interesariuszy�bardzo�ważne�jest�rozważenie,�

jakie�umiejętności�wewnętrzne�będą�konieczne.�W wielu�przełomowych�procesach�zaangażo-

wania�uczestniczą,�lub wręcz�prowadzą�je�jednostki�nazywane�przez�Seana�Ansetta�„boundary�

spanners”�(„osoby�przekraczające�granice”).�Są�to�osoby�w organizacji,�które�tworzą�połą-

czenia�ponad�granicami�organizacji,�identyfikują�zagrożenia�i możliwości,�zdobytą�wiedzę�

wdrażają�z powrotem�w organizacji�i umożliwiają�złożoną,�wielopodmiotową�współpracę.10

Jednakże�w procesach�zaangażowania�często�uczestniczą�ludzie�o różnym�poziomie�wiedzy�

specjalistycznej�i doświadczeń�w danym�obszarze.�Oznacza�to,�że wysiłki�na rzecz�wypraco-

wania�umiejętności�związanych�z zaangażowaniem�interesariuszy�powinny�skupiać się�nie�

tylko�na menedżerach�pracujących�nad zrównoważonym�rozwojem�i CSR,�czy�specjalistach�

od zaangażowania�interesariuszy,�ale również�na ogóle�menedżerów�pełniących�różne�funkcje.

Nie�istnieje�żaden�standardowy�zestaw�umiejętności�związanych�z zaangażowaniem�interesa-

riuszy,�ponieważ�do angażowania�jednostek�odpowiedzialnych�za politykę�publiczną,�pracow-

ników�łańcucha�dostaw,�bądź�też�do moderowania�dyskusji�internetowej�z konsumentami�

potrzebne�są�różne�doświadczenia�i wiedza.�Można�jednak�zidentyfikować�podstawowy�zakres�

umiejętności�i cech.�Czasami�korzystne�jest�wypracowanie�tych�umiejętności�u osób,�które�

mają�bezpośredni�kontakt�z interesariuszami,�ale które�nie�są�„specjalistami�od zaangażowa-

nia”.�W innych�przypadkach�bardziej�odpowiednie�może�być�korzystanie�ze specjalistycznej�

wiedzy�praktyków�na temat�np.�stosunków�pracy,�lobbingu,�spraw�społecznych�czy�badań�

rynkowych.11

Obok�umiejętności,�innym�kluczowym�elementem�wspomagającym�skuteczne�zaangażowanie�

jest�wiarygodność.�Dla przykładu,�moderatorzy�pochodzący�ze środowiska�bliskiego�grupie�

interesariuszy�mogą�lepiej�rozumieć�kwestie�kulturowe�i rozluźniać�atmosferę�zaangażowania.

Obok�umiejętności�skutecznego�angażowania się,�dysponowania�wiedzą�na dany�temat�

i wiarygodności,�pożyteczne�umiejętności�obejmują�między�innymi�zarządzanie�projektem�

i zdolności�analityczne�oraz�pewne�cechy�osobowe.�Zamieszczona�na następnej�stronie�mapa�

umiejętności�i cech�związanych�z zaangażowaniem�przedstawia�właśnie�tę�niezbędną�kombi-

nację�kompetencji.�Wymagania�związane�z każdą�umiejętnością�i cechą�opisano�szczegółowo�

poniżej�wraz�z ewentualnymi�możliwościami�ich�doskonalenia.

ETAP 3

 P12:  WYPRACOWANIE WEWNĘTRZNYCH UMIEJĘTNOŚCI I WłAŚCIWOŚCI POTRZEBNYCH  
W PROCESIE ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY

      Szkolenie wewnętrzne w firmie Telefónica

Departamenty CSR i zasobów ludzkich w firmie Telefónica współpracują, aby zintegrować spra-
wy CSR i zagadnienia interesariuszy z wewnętrznymi kursami szkoleń dla pracowników z róż-
nych jednostek organizacyjnych. Celem jest uświadomienie pracowników na temat powiązań 
między marką, reputacją a odpowiedzialnością społeczną. Ta część szkolenia łączy się z wpro-
wadzeniem do wartości, polityki i wizji Telefóniki. Obok bezpośrednich korzyści polegających 
na wzroście świadomości wśród pracowników, działania te pomagają w zrozumieniu strategii 
firmy w zakresie CSR i pozycjonowaniu jej jako źródła pomocy przy identyfikacji ryzyk, rozwiązy-
waniu problemów i tworzeniu możliwości w całej organizacji.

10  Więcej informacji na temat osób pełniących rolę „boundary spanners” zob. artykuł Seana Ansetta w AccountAbility Forum nr 6 Stakeholder Engage-
ment, Londyn, 2005.

11  Zob. studium przypadku Placer Dome w tomie 1. pt. „Praktyczne spojrzenie na zaangażowanie interesariuszy – przewodnik”, str. 34, ramka 2.4.
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ETAP 3

Stopnie zaangażowania

Techniki 
zaangażowania

Zarządzanie  
projektem i analiza

Postawa 
indywidualna

WiarygodnośćWiedza
na temat 
zagadnień

      Umiejętności i cechy związane z zaangażowaniem interesariuszy

Obszar Opis kompetencji Możliwe sposoby rozwoju i doskonalenia

Zarządzanie 
projektem
i analiza

•  Angażowanie interesariuszy w sposób skuteczny, termino-
wy i w granicach budżetu.

•  Umiejętność analizy i interpretacji wyników zaangażowania 
interesariuszy w sposób, który uwzględnia kluczowe fakty 
i postacie, a także informacje.

•  Wytyczne dotyczące zarządzania projektem i szkolenie 
na ten temat dostępne są na stronie internetowej np. Pro-
ject Management Institute www.pmi.org.

•  Umiejętności osobiste muszą być uzupełniane i kierowane 
przez politykę i procedury, zgodnie z opisem w poprzedniej 
sekcji.

Postawa 
indywidualna

•  Wykazywanie indywidualnych cech osobowości takich jak 
uczciwość, umiejętność koncentracji na rozwiązaniach, 
motywacja, kreatywność itd.

•  W różnych procesach zaangażowania niektóre z tych 
zachowań mogą być mniej istotne. W przeciwieństwie 
na przykład do procesów rozwiązywania sporów z zakresu 
stosunków pracy, grupy fokusowe dotyczące preferencji 
nie wymagają „perspektywy zorientowanej na rozwiązania”.

•  Sporządź etyczne wskazówki i politykę zachowania oso-
bistego, a także wewnętrzne programy ich promowania 
i doskonalenia.
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ETAP 3

      Umiejętności i cechy związane z zaangażowaniem interesariuszy (kontynuacja)

Techniki 
zaangażowania

•  Znajomość właściwych metod zaangażowania interesariu-
szy ma znaczenie kluczowe (jest o tym mowa w etapie 4.).

•  Zestawy umiejętności niezbędne przy bardziej zaawanso-
wanych rodzajach zaangażowania, takich jak partnerstwa, 
rozwijanie relacji ze społecznością, czy rozwiązywanie 
konfliktów, różnią się od bardziej „tradycyjnych”, czasami 
jednostronnych technik badań rynkowych takich jak kwe-
stionariusze czy grupy fokusowe itd.

•  Mało prawdopodobne, aby tymi umiejętnościami dyspo-
nowała jedna i ta sama osoba, dlatego często wymagają 
one multidyscyplinarnego zespołu składającego się z osób 
zajmujących różne stanowiska w organizacji, odpowiedzial-
nych np. za zasoby ludzkie, PR, sprawy konsumenckie itd. 
(w razie potrzeby można skorzystać z umiejętności osób 
z zewnątrz).

•  Wewnętrzne grupy wymiany wiedzy mogą zagwarantować, 
że osoby angażujące interesariuszy w różnych częściach firmy 
mogą skorzystać z doświadczeń innych.

•  Liczni dostawcy usług oferują porady i wsparcie przy budowie 
kompetencji praktycznych, np. BSR i Rada ds. Środowiska. 
Zob. odpowiednio www.bsr.org i www.environment-council.
org.uk.

•  AccountAbility opracowała szkolenia, system certyfikacji (ra-
zem z IRCA – Międzynarodowym Rejestrem Certyfikowanych 
Audytorów) i normy jakości w zakresie zaangażowania intere-
sariuszy, zgodne z Serią AA1000. Więcej informacji na stronie 
www.accountability.org.uk/ training.

Wiedza 
na temat 
zagadnień

•  Wiedza specjalistyczna i doświadczenie w zakresie okre-
ślonych zagadnień będących przedmiotem zaangażowania 
mogą być warunkiem kwalifikującym personel do procesu 
zaangażowania. Może to być zarówno wiedza na temat 
kwestii zrównoważonego rozwoju, takich jak prawa pra-
cowników i zmiany klimatu, a także zrozumienie sytuacji 
sektora i kontekstu politycznego.

•  Tutaj również zaangażowanie w pracę nad złożonymi 
zagadnieniami może wymagać stworzenia multidyscypli-
narnego zespołu korzystającego z „know-how” różnych 
jednostek organizacyjnych, takich jak dział zakupów czy 
zarządzanie środowiskowe, bądź też zewnętrznej wiedzy 
specjalistycznej.

•  Użytecznym punktem odniesienia mogą być źródła wiedzy 
przedstawione na etapie 2 (uczenie się od innych). Warto też 
stworzyć bazę danych dotyczącą zagadnień, do której mieliby 
dostęp pracownicy z różnych części firmy i z której mogliby 
czerpać informacje.

•  Również w tym aspekcie liczni dostawcy usług oferują porady 
i wsparcie przy budowie kompetencji praktycznych, doty-
czących określonych zagadnień (niektóre z tych organizacji 
wymienione są w załączniku).

Wiarygodność •  Skuteczna budowa zaufania wśród interesariuszy może 
częściowo zależeć od relacji osób uczestniczących w zaan-
gażowaniu z określoną grupą interesariuszy i od tego, jak 
są przez nią postrzegani.

•  W tym wypadku wiarygodność może oznaczać gwarancję, 
że osoby uczestniczące w zaangażowaniu dobrze rozumieją 
daną społeczność. Zasadniczo tym, co pomaga zagwaranto-
wać, że personel firmy odzwierciedla różnorodność interesariu-
szy, jest rekrutowanie pracowników ze środowisk lokalnych, co 
zapewnia równe szanse niezależnie od płci, religii, pochodze-
nia etnicznego, orientacji seksualnej itd.

•  Może się okazać, że konieczne jest skorzystanie z usług osób 
spoza organizacji, które będą moderować proces zaangażo-
wania. Mogą one zapewnić wiarygodność dzięki temu, że są 
postrzegane jako niezależne, albo dzięki temu, że mają już 
na swoim koncie uczestnictwo w przedsięwzięciach o pozytyw-
nych skutkach w danym obszarze.
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PROPONOWANA METODA M12:

ROZWÓJ PERSONELU DLA POTRZEB ZAANGAŻOWANIA

Celem tej metody jest sporządzenie planu doskonalenia zdolności identyfikacji wiedzy specja-

listycznej i doświadczeń dla potrzeb zaangażowania interesariuszy.

•� �Wyznacz�normy�efektywności�pod�względem�koniecznych�i�pożądanych�wyników,�oszacuj�

luki�w�umiejętnościach.

•� �Określ�priorytety�dotyczące�działań�naprawczych�(np.�dalsze�szkolenia�na�temat�zatrudnie-

nia�lub�reorganizacja�zespołów).

•� �Zidentyfikuj�źródła�wiedzy�na�potrzeby�uczenia�się.

P12: WYPRACOWANIE WEWNĘTRZNYCH UMIEJĘTNOŚCI I WŁAŚCIWOŚCI POTRZEBNYCH W PROCESIE ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY

ETAP 3

      Gap Inc. szkoli pracowników na temat zaangażowania interesariuszy

Amerykańska firma odzieżowa Gap Inc. stwierdziła, że coraz więcej pracowników terenowych 
zajmujących się prawem pracy musiało angażować się w działania z interesariuszami. Musieli 
oni na przykład wchodzić w relacje jednocześnie z menedżerami i pracownikami lokalnych 
fabryk oraz społecznościami lokalnymi, aby sprostać wyzwaniom charakterystycznym dla tych 
zakładów. Stało się więc jasne, że zespoły terenowe muszą rozwijać swoje zdolności wykra-
czania poza kwestie zgodności z przepisami prawa pracy na rzecz czynnego zaangażowania, 
ponieważ było to konieczne do utrzymania zaufania w rozszerzającym się procesie obejmującym 
wielu partnerów. Jednocześnie stało się również jasne, że menedżerowie wyższego szczebla 
muszą więcej nauczyć się o zaangażowaniu, a zwłaszcza o okolicznościach je uzasadniających. 
Firma zainicjowała szereg programów szkoleniowych, aby wzmocnić wewnętrzną zdolność 
rozwiązywania tych problemów i pracy z interesariuszami.

SKRÓTOWY SZABLON S12: ROZWÓJ PERSONELU*

Szablon rozwoju personelu

Funkcja lub jednostka organizacyjna:                                                  Obowiązki:

Kompetencja Działania służące 
wzmocnieniu 
danego elementu 
umożliwiającego 
reakcję

Priorytet Ramy czasowe Zasoby

Zarządzanie 
projektem i analiza

Postawa indywidualna

Techniki 
zaangażowania

Wiedza na temat 
zagadnień

* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Należy�pamiętać,�że dla niektórych�osób�i grup�przyjęcie�twojego�zaproszenia�do zaangażo-

wania�może�być�trudne,�albo�też�okoliczności�mogą�zniechęcać�je�do pełnego�uczestnictwa�

w procesie�zaangażowania.�Może�to�wynikać�na przykład�z barier�językowych,�kulturowych�

czy�analfabetyzmu,�z dużej�odległości�czy�braku�czasu,�bądź�też�luk�w wiedzy�na dany�temat.

Dlatego�być�może�trzeba�będzie�wyeliminować�luki�w możliwościach�interesariuszy,�aby�unik-

nąć�ich�wykluczenia�i zapobiec�ich�wycofaniu się.�Zawsze�trzeba�bardzo�starannie�rozważyć�

okoliczności�zaangażowania.�Dla przykładu�w Kambodży�buddyjskie�klasztory�okazały się�

być�dobrym�miejscem�szkoleń�na temat�praw�człowieka,�ponieważ�są�to�tradycyjne�miejsco-

we�ośrodki�przekazywania�wiedzy,�dlatego�ludziom�łatwiej�jest�otwarcie�rozmawiać�tam,�niż�

w innych�miejscach,�które�zwyczajowo�uważane�są�za neutralne,�jak�np.�lokalna�placówka�

ONZ.

Istotne�mogą�być�również�bariery�językowe,�a idee,�które�jednym�wydają się�oczywiste, –�jak�

np.�„rozwój” –�mogą�być�bardzo�różnie�odbierane�w różnych�okolicznościach�kulturowych.�

Na koniec�bardzo�ważny�jest�sposób�wymiany�informacji.�Nie�należy�uznawać�za oczywistość�

dostępności�nowoczesnych�technologii�komunikacji,�zwłaszcza�internetu,�a tam�gdzie�trzeba,�

należy�zastosować�alternatywne�kanały�przekazu�informacji.

Poniższa�tabela�zawiera�przegląd�różnych�czynników,�które�mogą�ograniczyć�możliwości�an-

gażowania się�interesariuszy�i przedstawia�możliwe�sposoby�rozwiązania�tych�problemów:

ETAP 3Wzmocnij zdolność do zaangażowania
 P13: ROZWAŻ WYMAGANIA SWOICH INTERESARIUSZY DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA
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Niektóre�czynniki�umożliwiające�interesariuszom�zaangażowanie�obracają się�wokół�wiedzy,�

dostępu�do informacji,�finansów�czy�czasu.�W odniesieniu�do tych�kwestii�przydatne�są�poniż-

sze�wskazówki:

•� �Jeżeli�zapewniasz�swoim�interesariuszom�wsparcie�finansowe,�rób�to�w oparciu�o jasno�

określone�kryteria�kwalifikowalności�i w sposób�przejrzysty.

•� �Nigdy�nie�zakładaj�z góry�podobnych�poziomów�wiedzy�i podobnego�sposobu�postrzegania�

pewnych�idei –�upewnij się,�że wszyscy�zaangażowani�rozumieją�omawiane�zagadnienie.

•� �Zapewnij�odpowiednią�ilość�czasu:�interesariusze,�podobnie�jak�firma,�potrzebują�czasu�

na przetrawienie�informacji,�zrozumienie�ich�i wyrobienie�sobie�opinii.�Dobry�proces�zaan-

gażowania�wymaga�również�zaufania,�które�też�potrzebuje�czasu.

•  Nie zmuszaj interesariuszy, aby zrozumieli tylko twój sposób myślenia –  

upewnij się, że rozumiesz również ich perspektywy!

      Przeszkody dla uczestnictwa

Wiedza / 
edukacja / 
komunikacja

• Wiedza związana z konkretnym zagadnieniem
• Możliwość korzystania z technologii teleinformacyjnych (ICT)
• Umiejętność czytania i pisania
• Sposoby komunikacji
• Język
• Ograniczony zasięg prasy i mediów

•  Terminowe dostarczanie informacji
•  Stosowanie różnych kanałów komunikacji (np. media drukowa-

ne i internetowe, miejscowe radio, miejscowy ośrodek kultury)
•  Szkolenia
•  Informacje w różnych językach
•  „Dni otwarte”

Infrastruktura • Dostępność ICT
• Środki transportu
• Zła infrastruktura (zależna od pory roku)

•  Wybierz dostępne lokalizacje
•  Zapewnij pomoc w zakresie transportu
•  W razie potrzeby zapewnij sprzęt i szkolenia w dziedzinie ICT
•  Wybierz odpowiedni czas (np. unikaj pory deszczowej)

Kontekst 
społeczno-
kulturowy

• Hierarcha społeczna (np. kasty, płeć, zamożność)
• Konflikty lokalne
• Brak wzajemnego zrozumienia najważniejszych obyczajów
• Religia
• Typowe dla danej kultury obyczaje i sposoby komunikacji
• Obowiązki rodzinne i inne (np. żniwa, opieka nad dziećmi)

•  W razie potrzeby zapewnij anonimowość
•  Miej świadomość potencjalnych konfliktów między grupami 

interesariuszy
•  Upewnij się, że czas i lokalizacja procesów zaangażowania 

zostały wybrane z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy

Lokalizacja • Czy interesariusze czują się komfortowo?
•  Czy w razie potrzeby można w tym miejscu zapewnić 

odpowiednią prywatność i anonimowość?

•  Bądź wrażliwy/a na wymagania interesariuszy dotyczące 
lokalizacji

Finanse • Koszt podróży i zakwaterowania
• Strata czasu pracy

•  Rekompensata za stracony czas pracy
• Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania

P13: ROZWAŻ WYMAGANIA SWOICH INTERESARIUSZY DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA

ETAP 3
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P13: ROZWAŻ WYMAGANIA SWOICH INTERESARIUSZY DOTYCZĄCE ZAANGAŻOWANIA

ETAP 3

      Rada ds. Środowiska (The Environment Council)

Brytyjska środowiskowa organizacja dobroczynna podejmuje szereg procesów zaangażowania z firmami działającymi często w sektorach kon-
trowersyjnych. Firmy te, to między innymi właściciel portów lotniczych BAA i firma energetyki jądrowej BNFL. W ramach swojego podejścia Rada 
ds. Środowiska założyła „Fundusz wsparcia interesariuszy”, aby pokonać przeszkody dla włączenia niektórych interesariuszy, wynikające z ogra-
niczonych zasobów czy dylematu związanego z przyjmowaniem pieniędzy bezpośrednio od firmy. Dostęp do funduszu regulują ściśle określone 
zasady. Dotacje przyznawane są na zasadzie poufności. W celu weryfikacji kwalifikowalności podań interesariuszy powołano specjalny komitet.  
Co ważne, zasady i proces decyzyjny są przejrzyste i podlegają kontroli publicznej.

PRZEGLĄD ETAPU 3

Ten etap nie ma żadnego wyraźnego zakończenia – jest to początek ciągłego procesu rozwoju 
ludzi i systemów, gwarantującego organizacji zdolność do skutecznego angażowania interesariu-
szy, a także umożliwiającego interesariuszom uczestnictwo w tym procesie.

Efekty
□ Większa zdolność angażowania się personelu
□ Wewnętrzne systemy organizacji zapewniające skuteczne zaangażowanie
□ Zdolność angażowania się interesariuszy zewnętrznych
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ETAP 4
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         Istotność                                                      Kompletność

Skuteczne
angażowanie
interesariuszy

Przeanalizuj
i zaplanuj

Działaj,
weryfikuj i informuj

UTRZYMAJ I WZMOCNIJ POTENCJAł KONIECZNY DO EFEKTYWNEGO ZAANGAŻOWANIA

Myśl
strategicznie

Zaprojektuj proces
i zaangażuj się

w działania
z interesariuszami

identyfikacja najskuteczniejszych
metod zaangażowania,
projektowanie procesu

zaangażowania

Wzmocnij
zdolności 

zaangażowania
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Angażuj się w działania z interesariuszami w sposób efektywny
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         Istotność                                                      Kompletność

Skuteczne
angażowanie
interesariuszy

Myśl
strategicznie

Działaj,
weryfikuj i informuj Przeanalizuj

i zaplanuj

Wzmocnij
zdolności 

zaangażowania

Zaprojektuj proces
i zaangażuj się

w działania
z interesariuszami

identyfikacja najskuteczniejszych
metod zaangażowania,
projektowanie procesu

zaangażowania

CEL

Ten etap ma na celu zaprojektowanie i wdrożenie procesu zaangażowania spełniające-

go oczekiwania interesariuszy i cele organizacji.

Istnieje�cały�szereg�możliwości�zaangażowania�interesariuszy –�od zwykłych�spotkań�i rozmów�

telefonicznych�po bardziej�innowacyjne�sposoby,�takie�jak�panele�doradcze�czy�fora�wielopod-

miotowe.�W tomie�1.�niniejszego�podręcznika�pt.�„Praktyczne�spojrzenie�na zaangażowanie�

interesariuszy –�przewodnik”�przedstawiono�różne�przykłady.�Do dyspozycji�są�też�liczne�

wytyczne�na temat�sposobów�realizacji�różnych�rodzajów�procesów�zaangażowania –�niektóre�

w obszarze�zaangażowania�interesariuszy�korporacyjnych,�ale w przeważającej�mierze�dotyczą�

one�uczestnictwa�organów�publicznych.�W tym�rozdziale�zostały�pokrótce�przedstawione�

najbardziej�rozpowszechnione�podejścia.

Wyzwanie�polega�często�nie�tylko�na wyborze�uczciwej�i skutecznej�techniki�dialogu,�

ale obejmuje�również�opracowanie�struktur�zarządzania�i procesów�decyzyjnych�w miarę�po-

głębiania się�zaangażowania�i przekształcania�go�w czynne�partnerstwo.�Kluczowe�znaczenie�

ma�wybór�właściwej�techniki�lub struktury�zarządzania;�zależy�to�od celów�firmy�i potrzeb�

interesariusza.

ETAP 4
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ZASADY

Zasady�istotności,�kompletności�i zdolności�do reagowania�stanowią�wytyczne�w zakresie�za-

gwarantowania,�że zaangażowanie�interesariuszy�służy�celowi�odpowiedzialności�organizacji.�

Ten�etap�przyczyni się�do spełnienia�wszystkich�trzech�zasad.

„Włączenie”

„Uwzględnienie interesów interesariuszy w procesie decyzyjnym organizacji”

Zasady

Istotność Kompletność Zdolność do reagowania

Tutaj oznacza to, że firma projektuje i realizuje procesy zaangażowania, które weryfikują i speł-
niają istotne oczekiwania i zagadnienia wysuwane przez interesariuszy, wbudowują te działania 
w zasadnicze procesy zarządzania, a także umożliwiają wyrażenie oraz pełne i dokładne zanoto-
wanie obaw, sposobów postrzegania i punktów widzenia interesariuszy.
Na koniec procesy zaangażowania muszą umożliwić firmie spójną reakcję na oczekiwania i oba-
wy interesariuszy.

PROCES

Działania�i narzędzia�opisane�na tym�etapie�pomogą�w podjęciu�decyzji,�jakie�procesy�zaan-

gażowania�mogą�być�zastosowane,�aby�spełnić�praktyczne�i strategiczne�potrzeby�zarówno�

organizacji,�jak�i jej�interesariuszy.�Czytelnik�zostanie�poprowadzony�przez�proces�podejmo-

wania�decyzji�dotyczących�projektowania�w aspektach�takich�jak�czas,�wstępne�informowanie,�

wykorzystanie�moderatorów�zewnętrznych�i ustanawianie�podstawowych�zasad�planowania�

procesu�zaangażowania.�W części�tej�zamieszczono�również�ogólne�wskazówki�dotyczące�

samego�zaangażowania.

      Badania sondażowe pracowników w Chinach przeprowadzone przez firmę Philips

Po sondażu przeprowadzonym wśród pracowników w 2003 r. w chińskim oddziale producenta sprzętu elektronicznego, firmy Philips, wyniki zostały 
wykorzystane do kształtowania długoterminowej strategii dotyczącej ludzi, a także procesu zaangażowania obejmującego różne metody. Oto niektó-
re jego elementy:

•  Zarządzanie talentami i rozwój karier: TOTAL (Talent of Tomorrow Advanced Learning – Zaawansowane uczenie się dla talentu przyszłości) – 
działanie ukierunkowane na zwiększanie potencjału.

•  Praktyki dotyczące zasobów ludzkich: Programy obejmują utworzenie chińskiej Rady Zasobów Ludzkich i Rady Przeglądu Polityki. Składają-
ca się z kierowników HR działów produkcji Rada co kwartał dokonuje przeglądu polityki.

•  Nowe ukierunkowanie procesu zatrudnienia: Chiny były miejscem pilotażowego wprowadzenia programu Philips In-Touch zakładającego nowe 
ukierunkowanie zatrudnienia. Do tego doszedł szeroko zakrojony proces wyławiania talentów.

•  Informowanie i angażowanie pracowników: Inicjatywa ta zakłada comiesięczne sesje informacyjne prowadzone przez wyższe kierownictwo 
dla wszystkich pracowników, a także duże i mniejsze spotkania otwarte w działach produkcji lub dotyczące określonych funkcji. Plany na rok 2005 
zakładają nowy program wyróżniania pracowników.

•  Postępowanie kierownictwa: Wyniki sondażu wykorzystano również do identyfikacji narzędzi potrzebnych chińskim liderom firmy do stworzenia 
zaangażowanej siły roboczej.

ETAP 4
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W jaki sposób etap ten odnosi się do pozostałych etapów:

1.  Identyfikacja 
właściwego  
podejścia

2.  Projektowanie 
zaangażowania

Proces 
zaangażowania

Konsekwencje  
w dziedzinie  
zarządzania

Informacje, 
punkty widzenia 
i opinie

Lepsze relacje, 
zaufanie i przejrzystość

Identyfikacja 
kolejnych kroków

Walidacja istotności 
zagadnienia i/lub identyfikacja 
innych istotnych zagadnień

Etap 1: 
Myśl strategicznie
Strategiczne cele 
zaangażowania

Etap 2: 
Przeanalizuj i zaplanuj

Zrozumienie 
interesariuszy

Etap 4: Zaangażuj się w działania z interesariuszami

Etap 3: 
Wzmocnij możliwości

Wymagane osoby i systemy 
pełnią swoje funkcje

Efekty

ETAP 4
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Narzędzia�i metody�zaangażowania�interesariuszy�obejmują�procesy�znane�już�firmie,�jak�np.�

sondaże�i grupy�fokusowe,�badania�opinii,�konferencje�i warsztaty.�Przydatne�mogą�być�też�

inne,�mniej�znane�procesy�uczestnictwa�i techniki�moderacji;�narzędzia�i techniki�opracowane�

przez�praktyków�dotyczące�rozwoju�międzynarodowego,�planowania�publicznego,�uczestnic-

twa�demokratycznego�i społeczności�on-line�mogą�być�szczególnie�przydatne�przy�budowaniu�

konsensusu�i rozwiązywaniu�problemów�ze zróżnicowanymi�grupami�interesariuszy.

Dostępny�jest�szeroki�zakres�metod�i narzędzi,�z których�każde�ma�zalety�i ograniczenia.�Wła-

ściwe�działanie�zależy�od wyboru�kombinacji�podejść�i technik�adekwatnych�do konkretnej�

sytuacji,�firmy�i interesariuszy.�Nie�ma�żadnego�wzoru�dla tego�wyboru,�w każdym�przypad-

ku�zależy�on�od liczby�czynników,�które�zostały�już�przeanalizowane�w poprzednich�etapach,�

na przykład:

•� Strategiczne�cele�zaangażowania

•� Aktualne�podejście�i stopień�zaangażowania�w działania�z interesariuszami

•� Dojrzałość�zagadnienia

•� Oczekiwania�firmy�i interesariuszy�odnośnie�wyników�zaangażowania

•� Dostępne�zasoby�umożliwiające�podjęcie�zaangażowania

•� Wielkość�oczekiwanych�zmian�i pole�manewru.

W wielu�przypadkach,�aby�osiągnąć�wyznaczone�cele,�konieczne�może�być�połączenie�se-

kwencji�różnych�podejść.�Grupy�fokusowe�na przykład,�to�świetny�sposób�pozyskania�wstęp-

nych�informacji�na temat�spojrzenia�interesariusza�na dane�zagadnienie.�Informacje�te�mogą�

następnie�posłużyć�jako�punkt�wyjścia�dla dobrowolnej�inicjatywy�realizowanej�z innymi�

przedstawicielami�branży�w celu�rozwiązania�danego�problemu.�Rozpoczynając�taką�dobro-

wolną�inicjatywę�należy�następnie�upewnić się,�że interesariusze,�których�będzie�ona�dotyczyć,�

są�o niej�poinformowani.�Świetnym�sposobem�przygotowania�projektu�specjalnie�dostosowa-

nego�sondażu,�mającego�na przykład�zbadać�spojrzenie�pracowników�na wewnętrzne�praktyki�

zarządzania,�są�grupy�fokusowe.

Ważne:

„Pierwszych”�trzech�stopni�(postawa�bierna,�monitorowanie,�informowanie)�tak�naprawdę�nie�

można�nazwać�zaangażowaniem,�ponieważ�prawdziwe�zaangażowanie�ma�charakter�interak-

tywny.�Jednakże�„postawa�bierna”,�„monitorowanie”�czy�„informowanie”�to�trzy�podejścia�

do interesariuszy,�które�mogą�być�ważną�cechą�twojej�relacji�z interesariuszami.�Mogą�one�

stanowić�twoją�jedyną�relację�z określoną�grupą�interesariuszy,�albo�mogą�być�uzupełnieniem�

innych�działań.

 P14: IDENTYFIKACJA NAJSKUTECZNIEJSZYCH METOD ZAANGAŻOWANIA
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P14: IDENTYFIKACJA NAJSKUTECZNIEJSZYCH METOD ZAANGAŻOWANIA

      Stopnie zaangażowania12

Stopień Cel Komunikacja Charakter relacji Metody zaangażowania

Postawa bierna Brak celu.
Brak zaangażowania.

Brak czynnej komunikacji. Brak relacji. Interesariusze wyrażają 
swoje obawy poprzez protesty, 
pisma, media, strony inter-
netowe itd. bądź wywierając 
presję na organy regulacyjne 
lub podejmując inne działania 
z zakresu artykulacji interesów.

Monitorowanie Monitorowanie poglądów 
interesariuszy.

Jednostronna: od interesariu-
sza do firmy.

Brak relacji. Śledzenie mediów i internetu. 
Raporty z drugiej ręki pozyski-
wane od innych interesariuszy 
lub ewentualnie poprzez 
ukierunkowane rozmowy.

Informowanie Informowanie lub edukowanie 
interesariuszy.

Jednostronna: od interesariu-
sza do firmy, brak zaproszenia 
do odpowiedzi.

Krótko- lub długoterminowa 
relacja z interesariuszami.
"Będziemy państwa informo-
wać."

Biuletyny i pisma. Broszury, 
raporty i strony internetowe. 
Przemówienia, konferencje 
i prezentacje publiczne. Dni 
otwarte i zwiedzanie placó-
wek. Spotkania z inwestorami 
i pokazy publiczne. Komu-
nikaty prasowe, konferencje 
prasowe, akcje reklamowe 
w mediach, lobbying.

Realizacja 
transakcji

Wspólna praca w ramach rela-
cji kontraktowych, gdzie jeden 
z partnerów kieruje celami 
i zapewnia finansowanie.

Ograniczona dwustronna: 
ustalanie i monitorowanie 
efektywności działań zgodnie 
z warunkami kontraktu.

Warunki relacji określone 
w umowie. "Zrobimy to, 
do czego się zobowiązaliśmy" 
lub "Zapewnimy środki umoż-
liwiające państwu zrobienie 
tego, co uzgodniliśmy".

Partnerstwa publiczno prywat-
ne i prywatne inicjatywy finan-
sowania, dotacje, marketing 
społecznie zaangażowany.

Konsultacje Gromadzenie informacji 
i sygnałów zwrotnych od in-
teresariuszy w celu wykorzy-
stania ich przy podejmowaniu 
decyzji wewnętrznych.

Ograniczona dwustronna: 
firma zadaje pytania, a intere-
sariusze odpowiadają.

Krótko – lub długoterminowa 
relacja. "Będziemy państwa 
informować, będziemy słu-
chać tego, co mówią państwo 
o interesujących państwa 
sprawach, uwzględniać pań-
stwa spojrzenie i dostarczać 
państwu informacji zwrotnych 
na temat naszych decyzji."

Badania sondażowe. Grupy 
fokusowe. Oceny miejsca pra-
cy. Spotkania w cztery oczy. 
Spotkania publiczne i warsz-
taty. Stałe fora doradcze inte-
resariuszy. Informacje zwrotne 
i dyskusje w trybie online.

Włączanie
w działanie

Bezpośrednie prace z inte-
resariuszami, gwarantujące, 
że poruszane przez nich 
zagadnienia są w pełni 
zrozumiałe i uwzględniane 
w procesie decyzyjnym.

Dwu-lub wielostronna między 
firmą a interesariuszami. 
Proces uczenia się ma miejsce 
po obu stronach. Interesariu-
sze i firma podejmują działania 
indywidualnie.

Zaangażowanie jednorazowe 
lub bardziej długoterminowe. 
Będziemy pracować z pań-
stwem aby zagwarantować, 
że poruszane przez państwa 
zagadnienia są w pełni zrozu-
miałe, aby wypracować propo-
zycje alternatywne i przed-
stawić informacje zwrotne 
na temat wpływu poglądów 
interesariuszy na proces 
decyzyjny.

Fora wielopodmiotowe. Panele 
konsultacyjne. Procesy budu-
jące konsensus. Partycypacyj-
ne procesy decyzyjne.

Współpraca Utworzenie partnerstwa 
lub sieci interesariuszy w celu 
opracowania wspólnie uzgod-
nionych rozwiązań i wspólne-
go planu działań.

Dwu-lub wielostronna między 
firmą/firmami a interesariu-
szami. Uczenie się, negocja-
cje i podejmowanie decyzji 
po obu stronach. Interesariu-
sze razem pracują nad podję-
ciem działań.

Relacja długoterminowa. 
Będziemy zwracać się 
do państwa po bezpośrednie 
konsultacje i uczestnictwo 
w finansowaniu i wdrażaniu 
rozwiązań w odpowiedzi 
na wspólne wyzwania.

Wspólne projekty, dobrowolne 
dwustronne lub wielopodmio-
towe inicjatywy, partnerstwa.

Upoważnienie Przeniesienie procesu decy-
zyjnego w określonej sprawie 
na interesariuszy.

Nowe formy odpowiedzialno-
ści w organizacji: interesariu-
sze pełnią formalną funkcję 
w zarządzaniu organizacją, 
albo proces decyzyjny zostaje 
im oddelegowany.

Długoterminowa. Wdrożymy 
rozwiązania zgodnie z pań-
stwa decyzją.

Zintegrowanie interesariuszy 
ze strukturą zarządzania (np. 
jako członków, udziałowców 
lub uczestników komitetów 
itd.).

12 Zob. studium przypadku Placer Dome w tomie 1., pt. „Praktyczne spojrzenie na zaangażowanie interesariuszy - przewodnik”
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PROPONOWANA METODA M14:

IDENTYFIKACJA NAJODPOWIEDNIEJSZYCH METOD ZAANGAŻOWANIA

Celem tej metody jest identyfikacja najodpowiedniejszych sposobów zaangażowania,  

aby spełnić potrzeby interesariuszy.

W oparciu�o informacje�zgromadzone�w poprzednich�etapach,�poniższy�proces�pomoże�wy-

brać�podejście�lub połączenie�podejść,�którym�należy�bliżej się�przyjrzeć.�Zawarto�tu�sugestie,�

które�techniki�najlepiej�sprawdzą się�w jakim�przypadku,�a także�wskazówki�i uwagi�dotyczą-

ce�określonych�sytuacji.

Zaangażowanie�interesariuszy�może�przyjmować�cały�szereg�form –�od „samoczynnego”,�mar-

ginalnego�podejścia�po całkowicie�zintegrowany�element�procesu�decyzyjnego.

W tabeli�4.1�przedstawiono�osiem�stopni�zaangażowania,�od najmniej�do najbardziej�inten-

sywnego�(zob.�etap�2).�Tabela�zawiera�opis�głównych�cech�różnych�stopni�zaangażowania�

i przykłady�niektórych�najbardziej�rozpowszechnionych�praktycznych�podejść�do zaangażo-

wania�na każdym�poziomie.

Arkusz,�który�można�pobrać�ze strony�www.accountability.org.uk,�podsumowuje�szczegółowe�

cechy�każdego�podejścia�i stopień�ich�przydatności�w różnych�sytuacjach�zaangażowania.

•� �Utwórz�zespół�ludzi,�którzy�znają�te�grupy�interesariuszy,�ludzi�którzy�już�utrzymują�

z nimi�relacje�i/lub�uczestniczyli�w poprzednich�analizach�zagadnień�i interesariuszy.� 

Zaleca się�również,�aby�włączyć�samych�interesariuszy�przynajmniej�do ostatniego�etapu�

planowania�metody,�co�zagwarantuje,�że ich�oczekiwania�zostaną�spełnione.�Należy�rów-

nież�pozwolić�na pewną�elastyczność�każdego�planowanego�podejścia.

•� �Dokonaj�przeglądu�wyników�z poprzednich�etapów,�własnych�wniosków�dotyczących�

działań�realizowanych�przez�innych�i szablonów�7-9.�Szablon�9.�zawiera�skrótowy�przegląd�

interesariuszy,�których�możesz�zaangażować�w kwestii�konkretnych�zagadnień,�twojej�

obecnej�sytuacji�oraz�pożądanych�kierunków�działań.

•� �Zastanów się,�czy�zaangażować�te�grupy�interesariuszy�oddzielnie�(z�uwagi�na ich�różne�

potrzeby�i względy�praktyczne�lub różne�cele�i relacje�między�interesariuszami),�czy�też�

włączyć�ich�w ten�sam�proces�zaangażowania�(zwłaszcza,�gdy�wobec�różnych�grup�interesa-

riuszy�wyznaczasz�te�same�cele,�lub gdy�chcesz�rozwiązać�konflikt�między�nimi).

•� �Zastanów się�nad preferowanym�stopniem�zaangażowania�firmy�w odniesieniu�do każdego�

zagadnienia�i każdej�grupy�interesariuszy,�rozważ�także�szczegółowe�metody�zaangażowa-

nia,�które�będą�najodpowiedniejsze�dla tych�stopni�zaangażowania.�W tym�celu�wykorzy-

staj�opisy�poszczególnych�metod�przedstawione�na następnych�stronach.

P14: IDENTYFIKACJA NAJSKUTECZNIEJSZYCH METOD ZAANGAŻOWANIA
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•� �Zastanawiając się�nad określoną,�niewielką�liczbą�konkretnych�metod,�które�będą�odpo-

wiednie,�skorzystaj�z tabeli,�a także�poniższych�pytań.�Tabela�stopni�zaangażowania,�którą�

można�pobrać�ze strony�www.accountability.org.uk,�również�będzie�przydatna�w roz-

ważaniach�nad przydatnością�poszczególnych�podejść.�Pamiętaj,�że wszystkie�metody�są�

elastyczne�i można�je�odpowiednio�dostosować.�Nierzadko�okaże się,�że potrzeba�kilku�

metod,�przy�czym�szczególnie�metody�bardziej�zaawansowane�poprzedzane�są�lub wystę-

pują�w towarzystwie�metod�prostszych,�takich�jak�sondaże�czy�spotkania�w cztery�oczy,�

służących�gromadzeniu�podstawowych�informacji�bądź�zapewniających�minimalne�porozu-

mienie�w ważnych�sprawach.

•� �Po�wyborze�metody�omów�jeszcze�raz�jej�możliwe�skutki�oraz�to,�czy�do tego�właśnie�dąży�

firma�i czy�jest�ona�gotowa się�z tym�zmierzyć.�Na koniec�jeszcze�raz�dokładnie�sprawdź,�

czy�decyzje�dotyczące�metod�są�zgodne�z pierwotnymi�strategicznymi�celami�zaangażowa-

nia,�aby�upewnić się,�że wybrane�podejścia�przyczynią się�do ich�osiągnięcia.

P14: IDENTYFIKACJA NAJSKUTECZNIEJSZYCH METOD ZAANGAŻOWANIA

      Pytania pomocne przy wyborze metody zaangażowania

Reakcja
Cele i potrzeby 
organizacji
i interesariuszy

 1.  Czy metoda pomoże nam w nawiązaniu pożądanego przez nas rodzaju 
relacji?

 2.  Czy metoda da krótko- i/lub długoterminowe efekty, jakie musimy uzyskać 
aby osiągnąć nasze cele strategiczne?

 3.  Czy metoda wygeneruje jakościowe i ilościowe informacje potrzebne firmie 
do podejmowania decyzji?

 4.  Czy mamy wystarczające zasoby i czas, aby zastosować tę metodę/ 
zestaw metod?

Profil
interesariusza

 5.  Czy metoda sprawdzi się w odniesieniu do interesariuszy, których chcemy 
zaangażować?

 6.  Biorąc pod uwagę mobilność interesariusza, czy metoda jest odpowiednia 
dla jego obecnej lokalizacji?

 7.  Czy metoda jest dopasowana do aktualnego poziomu świadomości i wie-
dzy interesariuszy?

 8.  Jakie kwestie praktyczne trzeba rozważyć i zrealizować, aby zaangażowa-
nie było dla nich dostępne/atrakcyjne (zob. również etap 3)?

Kontekst 
relacji

 9.  Czy nasza obecna relacja z tymi interesariuszami pozwala na zastosowa-
nie tego podejścia?

10.  Czy wystarczająco długo znamy interesariuszy?
11.  Czy metoda jest odpowiednia dla liczby osób, z jaką będziemy mieć 

do czynienia?

Kontekst
zagadnienia

12.  Czy metoda jest odpowiednia dla poziomu dojrzałości zagadnienia?
13.  Czy zagadnienie może być zbyt „wrażliwe” dla tego podejścia?
14.  Czy metoda jest zgodna z istniejącą polityką lub wymogami ustawodaw-

stwa mającymi zastosowanie do grup interesariuszy lub zagadnienia?
15.  Czy metoda sprawdzi się, jeżeli zagadnienie wymaga zaangażowania 

wielu interesariuszy?

ETAP 4
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Poniżej�przedstawiono�niektóre�najbardziej�rozpowszechnione�metody�zaangażowania�intere-

sariuszy.�Dalej�zamieszczono�wprowadzenie�do niektórych�technik�i metod�interaktywnych,�

które�można�zastosować�podczas�małych�i większych�spotkań�grupowych.�Opis�dotyczy�

następujących�metod�zaangażowania:

•� �Zaproszenie�interesariuszy�do przedstawiania�komentarzy�na piśmie,�np.�z wykorzystaniem�

formularzy�odpowiedzi�w raportach

•� �Specjale�linie�telefoniczne

•� �Spotkania�w cztery�oczy

•� �Mechanizmy�zaangażowania�on-line

•� �Zaangażowanie�interesariuszy�w analizę�zagadnień,�sprawozdawczość�i opracowywanie�

polityki

•� �Grupy�fokusowe

•� �Spotkania�publiczne

•� �Badania�sondażowe

•� �Panele�doradcze�lub panele�zapewnienia�jakości�z udziałem�interesariuszy

•� �Fora�wielopodmiotowe

•� �Wielopodmiotowe�sojusze,�partnerstwa,�inicjatywy�dobrowolne�i wspólne�projekty

•� �Przegląd�powszechnych�technik�moderacji

 POWSZECHNE PODEJŚCIA DO ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY

Zaproszenie interesariuszy do przedstawiania komentarzy na piśmie / 
formularze odpowiedzi
Zachęć do składania komentarzy na piśmie w odpowiedzi na formalne konsultacje 
lub w formie formularzy odpowiedzi, aby umożliwić interesariuszom otrzymywanie  
podsumowań na temat zagadnienia lub raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe aspekty do rozważenia
•  Ogólnie rzecz biorąc technikę tę charakteryzuje niski wskaźnik odpowiedzi, jednakże stanowi 

ona otwarty mechanizm umożliwiający interesariuszom indywidualnym wypowiedzenie się bez 
konieczności uczestnictwa w spotkaniach.

•  Technika ta pomaga w tworzeniu listy mailingowej zainteresowanych interesariuszy na potrze-
by dalszego zaangażowania.

•  Technika nie daje wyniku wiarygodnego pod względem statystycznym; łatwo ulega zniekształ-
ceniom.

Przykłady z praktyki
•  Shell zachęca opinię publiczną do składania w ramach mechanizmu „Tell Shell” pytań, 

komentarzy i opinii za pośrednictwem pocztówek umieszczanych w raportach dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, listach czy wiadomościach elektronicznych. Firma zobowiązuje się 
do udzielenia odpowiedzi na wszystkie uwagi czy pytania otrzymywane w ten sposób.

ETAP 4Angażuj się w działania z interesariuszami w sposób efektywny
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Specjalne linie telefoniczne

Bezpłatne linie telefoniczne dla interesariuszy indywidualnych, dzięki którym uzyskują oni 
informacje o zagadnieniu czy projekcie i mogą zgłaszać problemy

Kluczowe aspekty do rozważenia
•  Komunikacja telefoniczna jest dostępna dla wielu osób i umożliwia interesariuszom indywidu-

alnym reakcję przy minimalnym wysiłku w dogodnym dla nich czasie i miejscu.
•  Technika ta nie pozwala na dogłębny dialog, ale umożliwia interesariuszom uzyskanie informa-

cji i natychmiastową odpowiedź, w razie konieczności z zachowaniem poufności lub anonimo-
wości.

•  Linie telefoniczne mogą być obsługiwane przez pracujących w firmie rzeczników, urzędników 
odpowiedzialnych za zgodność z przepisami, prawników lub wyszkolonych administratorów. 
Firmowe linie telefoniczne umożliwiają szybkie reagowanie na telefony i udzielenie dzwonią-
cym odpowiednich porad czy informacji zwrotnych. Interesariusze mogą jednak nie czuć się 
komfortowo zgłaszając kwestie wymagające szczególnej wrażliwości.

•  Linie telefoniczne mogą być obsługiwane w imieniu firmy przez niezależnych współpra-
cowników. Mają oni mniejszą możliwość udzielania informacji zwrotnych, jednak mogą być 
dla interesariuszy bardziej wiarygodni i dostępni, a także mogą zostać wdrożeni w proces 
zapewnienia jakości.

Przykłady z praktyki
•  Specjalne linie telefoniczne są powszechnie stosowane przez firmy amerykańskie w ramach 

ich programów zgodności etycznej, wynikających z wymogów Wytycznych Federalnego Wy-
miaru Sprawiedliwości. Umożliwiają one zaalarmowanie odpowiednich osób o przypadkach 
oszustw czy nieetycznego postępowania.

•  Linie telefoniczne są również stosowane w programach zgodności z normami pracy w łańcu-
chach dostaw i umożliwiają pracownikom lokalnym zgłaszanie przypadków naruszenia norm 
pracy zaufanym niezależnym pośrednikom.

•  HP śledzi informacje zwrotne otrzymywane od konsumentów związane z kwestiami globalnej 
odpowiedzialności społecznej, uzyskiwane za pośrednictwem telefonicznych linii dla kon-
sumentów. Firma otrzymuje miesięcznie kilkaset zapytań od klientów w sprawach takich jak 
powtórne przetwarzanie produktów, pakowanie, specyfikacje środowiskowe i prawa człowie-
ka. Oprócz udzielania odpowiedzi na zapytania indywidualne, firma zestawia je z raportami 
na poziomie ogólnym, aby lepiej zrozumieć priorytety klientów oraz znaczenie spraw środowi-
skowych i społecznych na rynku.
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Spotkania w cztery oczy

Spotkania indywidualne z interesariuszami, liderami opinii czy przedstawicielami organizacji.

Kluczowe aspekty do rozważenia
•  Spotkania w cztery oczy, to często pierwszy krok do zaangażowania określonego interesa-

riusza lub grupy. Często mogą one być wykorzystywane do gromadzenia informacji, badania 
zagadnień, uzyskiwania informacji zwrotnych na temat sposobu postrzegania firmy, „spraw-
dzania gruntu”, uzgadniania wspólnych celów lub podstawowych zasad i budowy zaufania 
kluczowych interesariuszy przed rozpoczęciem szerzej zakrojonego procesu zaangażowania.

•  Spotkania w cztery oczy stanowią bezpieczną przestrzeń, w której interesariusze mogą omó-
wić wysuwane przez siebie zagadnienia bez konieczności zajmowania lub obrony stanowiska 
publicznego.

•  Spotkania indywidualne są rzadko uznawane za część firmowych programów zaangażowania 
interesariusza, ale codzienne spotkania indywidualne z kluczowymi interesariuszami, w tym 
inwestorami (a więc także funduszami odpowiedzialnych inwestycji), klientami instytucjo-
nalnymi, organami regulacyjnymi, politykami i urzędnikami oraz dostawcami strategicznymi 
stanowią jeden z najważniejszych sposobów omawiania oczekiwań i zagadnień.

Przykłady z praktyki
•  Telefónica regularnie spotyka się z inwestorami i analitykami, którzy stosują kryteria inwestycji 

odpowiedzialnych pod względem społecznym i środowiskowym, aby omówić efektywność, ry-
zyka oraz strategiczne znaczenie planowanych działań Telefóniki z zakresu odpowiedzialności 
społecznej. Udział firmy w mającym na celu ujawnienie emisji CO2 Carbon Disclosure Project 
(CDP), pełniącym funkcję sekretariatu największej światowej współpracy instytucjonalnej 
dotyczącej konsekwencji działalności firm dla zmian klimatu, to jeden z efektów takich spotkań 
w cztery oczy.
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Mechanizmy zaangażowania on-line

Narzędzia dyskusji lub uzyskiwania informacji zwrotnych przez internet lub za pomocą 
poczty elektronicznej

Kluczowe aspekty do rozważenia
•  Mechanizmy zaangażowania on-line są niezależne od odległości i umożliwiają interesariuszom 

uczestnictwo bez konieczności obecności w spotkaniach, pod warunkiem, że mają oni dostęp 
do niezbędnej technologii. Bardzo ważne jest, aby zastanowić się, kto spełnia te wymogi 
techniczne, a kto nie. Zwłaszcza w przypadku krajów rozwijających się mechanizmy on-line 
najprawdopodobniej nie umożliwią integracji społeczności znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji. Ogólnie rzecz biorąc użytkownicy internetu są lepiej wykształceni i zamożniejsi, niż 
„przeciętny” przedstawiciel społeczeństwa.

•  Wyniki nie są generalnie wiarygodne pod względem statystycznym (interpretacja liczby 
odpowiedzi może być trudna), a dialog internetowy nie jest skuteczny, jeśli chodzi o osiąganie 
konsensusu.

•  Projektowanie mechanizmu zaangażowania on-line jest ważne w odniesieniu do potrzeb orga-
nizacji i interesariusza. Możliwości są następujące: wielostronne dyskusje w sieci – mogą być 
prowadzone stale lub ograniczone w czasie, internetowe formy jednostronnego przekazywa-
nia informacji zwrotnych, dyskusje prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej, sesje 
pytań i odpowiedzi w czasie rzeczywistym (mogą być powiązane z jednoczesnymi wydarze-
niami realnymi), witryny wiki (programy do wspólnego wpisywania treści), czaty wykorzysty-
wane w formie grup fokusowych on-line, badania sondażowe w internecie.

Przykłady z praktyki
•  Microsoft utworzył szereg technicznych społeczności on-line, aby dać użytkownikom możli-

wość kontaktowania się z pracownikami, ekspertami firmy i ze sobą wzajemnie w celu oma-
wiania produktów i technologii Microsoft. Opcje zaangażowania obejmują grupy dyskusyjne, 
czaty, grupy użytkowników i webcasty konferencji. W ostatnim czasie wprowadzono nieformal-
ne blogi pracowników Microsoftu, w tym znanego krytycznego blogera, Roberta Scoble’a.

•  Shell był jedną z pierwszych korporacji, w której zastosowano zaangażowanie interesa-
riuszy w trybie on-line. Funkcjonuje tam internetowe forum „Tell Shell”, na którym ludzie 
mogą omawiać wszystkie istotne dla firmy sprawy. Strona zaczynała jako forum dyskusyjne 
dla interesariuszy dostarczających informacji zwrotnych na tematy poruszane w corocznych 
raportach Shella, jednak obecnie została ona przekształcona w bardziej ogólne forum dys-
kusyjne o regularnie odnawianych wątkach dyskusji. Zmiana ta wywołała krytykę za cenzurę 
i przekształcenie, które odwraca uwagę od działań Shella i kieruje ją w stronę ogólnych kwestii 
przemysłu energetycznego. Utworzono szereg alternatywnych stron i dyskusji prowadzonych 
przez aktywistów.
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Włączanie interesariuszy w analizę zagadnień,  
sporządzanie raportów i polityki
Grupy interesariuszy, czy eksperci spoza tradycyjnych stref działalności firmy, otrzymują 
zadania polegające na pisaniu raportów bądź komentarzy dotyczących kluczowych zagad-
nień, albo też na przedstawianiu uwag dotyczących wewnętrznych projektów tych doku-
mentów. Grupy wielopodmiotowe składające się z interesariuszy wewnętrznych i zewnętrz-
nych mogą współpracować, aby sporządzić raport czy projekt polityki.

Kluczowe aspekty do rozważenia
•  Technika ta wiąże się z koniecznością poświęcenia czasu ze strony interesariuszy/ekspertów – 

być może trzeba będzie im zapłacić, jednak skutkuje to poczuciem niezależności interesariusza.
•  Dla wielu interesariuszy ważna jest przejrzystość procedur badawczych, dlatego włączenie 

interesariuszy należy odzwierciedlić w procesie sprawozdawczości.
•  Technika ograniczona jest do zaangażowania interesariuszy profesjonalnych.
•  Konieczność zagwarantowania celowości raportu i sposobu przełożenia go na działania; jego 

wyniki nie mogą pozostać jedynie na papierze.

Przykłady z praktyki
•  Firma BT zleciła szeregowi ekspertów sporządzenie komentarzy dotyczących „gorących tema-

tów”, takich jak wykluczenie cyfrowe, które zostały opublikowane razem z odpowiedzią firmy 
w ramach raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju.

•  Sekretariat Global Reoprting Initiative w Amsterdamie zwrócił się do około 30 interesariuszy – 
od pracowników po szersze sieci – o pisemne lub telefoniczne komentarze dotyczące projektu 
raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju, co doprowadziło do istotnych zmian zarówno 
w raporcie, jak i zobowiązaniach organizacji do działań.

•  Firmy telekomunikacyjne uczestniczące w projekcie o nazwie Global e-Sustainability Initiative 
we współpracy z UNEP i Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym sfinansowały 
obszerny raport organizacji pozarządowej Fauna & Flora International dotyczący wydobycia 
koltanu w Demokratycznej Republice Konga. Raport był źródłem cennych informacji na temat 
kwestii etycznych i ochrony środowiska, a powstał w oparciu o rozmowy z kluczowymi intere-
sariuszami w długim łańcuchu dostawców i użytkowników tantalu.

Grupy fokusowe

Niewielkie spotkania w grupach mające na celu pozyskanie informacji zwrotnych na temat 
określonego zagadnienia. Z reguły obecni są przedstawiciele firmy, ale grupę moderuje 
lub monitoruje osoba trzecia.

Kluczowe aspekty do rozważenia
•  Skuteczny i elastyczny sposób pozyskania informacji zwrotnych na temat sposobu postępo-

wania firmy w różnych sprawach i zdobycia wiedzy na temat zakresu poglądów interesariuszy. 
Jednakże poglądy przedstawione w ramach grup fokusowych mogą różnić się od poglądów 
szerszej populacji interesariuszy, ponieważ liczby osób uczestniczących w grupach fokuso-
wych nie można uznać za próbę reprezentatywną. Tym ważniejszy jest staranny wybór uczest-
niczących w nich przedstawicieli.

Przykłady z praktyki
•  Po wstępnym badaniu poglądów, opinii i oczekiwań interesariuszy Telefónica regularnie orga-

nizuje grupy fokusowe z interesariuszami, aby zweryfikować własne wnioski i wyniki badań.
•  Nedbank z RPA, dokonując przeglądu swojej strategii zrównoważonego rozwoju, zorganizo-

wał warsztaty dla interesariuszy obejmujące niewielkie, zróżnicowane grupy przedstawicieli 
interesariuszy. Wybrano osoby dysponujące specjalistyczną wiedzą z dziedziny zrównowa-
żonego rozwoju, a także analityków, przedstawicieli NGO, inwestorów, klientów i dostawców. 
W oparciu o coroczny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju jako punkt wyjścia, przed-
stawiono, a następnie omówiono strategię grupy i aktualizację efektywności działań.
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Spotkania publiczne

Organizowane na dużą skalę spotkania otwarte dla społeczeństwa bądź przedstawicieli 
różnych grup interesariuszy. Jest to szczególnie użyteczne narzędzie rozpowszechniania 
informacji, wymiany opinii i dyskusji na tematy niekontrowersyjne.

Kluczowe aspekty do rozważenia
•  Spotkania mogą być moderowane przez firmę lub stronę trzecią. Mogą one być organizowane 

przez firmę lub w ramach partnerstwa z innymi organizacjami. Udział organizacji, które intere-
sariusze już znają i którym ufają pomoże przyciągnąć uczestników i zapewnić im komfortową 
atmosferę.

•  Przebieg musi być tak zaplanowany, aby spełniał cele organizacji, potrzeby interesariu-
szy i aby zgodny był z charakterem zagadnienia. Tradycyjne wysłuchania publiczne mogą 
sprzyjać poczuciu podziału „my i oni” i nie zawsze służą konstruktywnej dyskusji. Nie jest to 
forma odpowiednia dla procesu decyzyjnego ani sprzyjająca pogłębionemu dialogowi. Inne 
opcje to: sesje warsztatowe, odgrywanie ról, sesje budowania konsensusu, kręgi samoańskie 
[moderowane spotkanie w kręgu bez lidera, którego celem jest rozwiązanie kontrowersyjne-
go problemu – przyp. tłum.], światowe kawiarenki (world café), warsztaty projektowe design 
charrette, metody otwartej przestrzeni.

•  Narzędzie najodpowiedniejsze dla zagadnień lokalnego oddziaływania i decyzji, takich jak 
planowanie czy miejscowy wpływ na środowisko, gdzie interesariusze skupieni są w danym 
obszarze geograficznym.

Przykłady z praktyki
•  Szwedzkie firmy teleinformatyczne Telia, Ericsson i AP Fastigheghter zastosowały innowacyjną 

metodę „światowej kawiarenki” do moderowania dyskusji z dyrektorami generalnymi, urzędni-
kami publicznymi i liderami NGO na temat zrównoważonej przyszłości branży.

Badania sondażowe

Masowe badania sondażowe całych grup interesariuszy (np. wszystkich pracowników) 
lub ich reprezentatywnej próby (np. konsumentów) mogą dotyczyć spraw ogólnych 
lub szczegółowych. Mogą być prowadzone w trybie on-line, za pośrednictwem poczty, 
terminali komputerowych, telefonu lub osobiście.

Kluczowe aspekty do rozważenia
•  Sondaże mogą być proste lub złożone, formalne lub nieformalne. Szybko jednak mogą 

stać się kosztowne i obfitować w ogromną ilość danych, dlatego jeszcze przed zastosowa-
niem tej techniki trzeba jasno określić, jak wykorzystane zostaną wyniki.

•  Dobrze zaprojektowane badania przy reprezentatywnej próbie mogą stanowić wiarygodny 
przegląd opinii i podejść interesariuszy. Pozwalają także uniknąć problemu angażowania inte-
resariuszy, którzy się sami zgłaszają, wynikającego z ich nadmiernego, mylącego entuzjazmu.

•  Metoda przydatna do tworzenia punktu odniesienia czy ustandaryzowanych informacji, które 
mogą stanowić dobre wytyczne dla planowanych działań. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to 
komunikacja jednostronna, nie przyczynia się ona bezpośrednio do budowy zaufania i kon-
sensusu.

•  Wnioski i reakcja firmy na nie powinny zostać przedstawione interesariuszom uczestniczącym 
w sondażu.

Przykłady z praktyki
•  Barclays PLC zlecił obejmujące wielu interesariuszy badanie sondażowe, aby uzyskać infor-

macje zwrotne na temat swojego raportu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu 
i zawartej tam strategii w tej dziedzinie. Różni eksperci, przedstawiciele NGO, media, przedsta-
wiciele społeczeństwa i rządu byli systematycznie pytani o ich sposób postrzegania raportu 
i zaprezentowanej tam działalności oraz strategii Barclays. Wyniki przedstawiono w internecie 
razem z odpowiedzią Barclays dotyczącą podstawowych zagadnień poruszonych przez 
interesariuszy.
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Panele doradcze lub panele zapewnienia jakości z udziałem interesariuszy

Interesariusze są przez firmę zapraszani do przedstawiania swoich sugestii i uwag do-
tyczących konkretnych projektów lub aktualnego zestawu zagadnień, albo proszeni są 
o weryfikację działań firmy i przeprowadzenie niezależnej kontroli jakości.

Kluczowe aspekty do rozważenia
•  Należy jasno określić, w jakim charakterze występują uczestnicy panelu doradczego:
  –  tam gdzie interesariusze przedstawiają swoje sugestie i opinie jako osoby indywidualne, 

a nie przedstawiciele organizacji czy środowisk, z reguły łatwiej osiągane jest porozumienie 
dotyczące ogólnych warunków działania.

  –  tam gdzie uczestnicy panelu reprezentują grupę, trzeba upewnić się, że są do tego upoważ-
nieni (być może trzeba ich wybrać) oraz mają wsparcie, a także czas i możliwość skonsulto-
wania się z tymi, w czyim imieniu występują.

•  Panele doradcze mogą składać się z interesariuszy z różnych grup lub kilku osób reprezentu-
jących jedną grupę interesariuszy.

•  Jest to dobre narzędzie w przypadku długoterminowych, złożonych zagadnień i procesów, 
ponieważ uczestnicy mogą dobrze zrozumieć kwestie, z jakimi zmaga się firma.

•  Metoda wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu ze strony interesariuszy/ekspertów; być 
może trzeba będzie zrekompensować im czas i wydatki, co – jeżeli nie zostanie wykonane 
z należytą starannością – może mieć konsekwencje, jeśli chodzi o poczucie niezależności 
interesariuszy.

•  Należy zapewnić równowagę między sektorami reprezentowanymi na panelu, a także rozwa-
żyć, czy niezaproszenie jakiejś organizacji nie nadwyręży całego procesu.

Przykłady z praktyki
•  Amerykańska sieć odzieżowa Nike utworzyła wielopodmiotowy panel, którego zadaniem było 

doradztwo przy opracowywaniu raportu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu 
za 2005 rok. Ziba Cranmer, menedżer ds. relacji z interesariuszami w firmie Nike, mówi: „Kiedy 
zaangażowanie interesariuszy jest powierzchowne, nie weryfikujesz swoich własnych założeń. 
Pomocne jest prowadzenie dialogu czy negocjacji ze zróżnicowanymi interesariuszami, bo 
to zmienia perspektywy, zachęca do uczenia się i w konstruktywny sposób popycha strony 
naprzód. Gdy Nike ujawnił szereg szczegółów na temat swojego łańcucha dostaw, w tym 
również tych dotyczących naruszeń praw pracy i człowieka, zaufanie pomiędzy firmą i jej 
interesariuszami było na tyle duże, że panowało poczucie, iż wszelkie oświadczenia publiczne 
będą zrównoważone. Pozwoliło to Nike podnieść poziom kryterium przejrzystości.

•  Francuski producent cementu Lafarge utworzył ekspercki panel interesariuszy, który co roku 
spotyka się z kierownictwem i przedstawia uwagi na temat opracowania raportu firmy dotyczą-
cego zrównoważonego rozwoju.

•  Zaangażowanie ze strony firmy i panel moderowane są przez zewnętrzny podmiot konsulta-
cyjny. Uwagi interesariuszy są również publikowane w raporcie dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju.

•  Amerykańska firma informatyczna Intel utworzyła społecznościowe panele doradcze przy 
swoich placówkach w Irlandii, Arizonie, Nowym Meksyku i Oregonie. Panele doradzają 
personelowi Intela w sprawach dotyczących społeczności. Ich członkami są przedstawiciele 
lokalnego samorządu, organów bezpieczeństwa publicznego, stowarzyszeń mieszkańców, 
szkół, organizacji młodzieżowych, firm, organizacji środowiskowych i zainteresowanych 
mieszkańców. Oprócz czterech stałych członków z samorządu lokalnego, kadencja każdego 
członka trwa trzy lata.

•  Camelot, organizator brytyjskiej Loterii Krajowej utworzył trzy stałe organy konsultacyjne 
i doradcze, które odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu programu zaangażowania 
interesariuszy firmy. Panel Doradczy ds Odpowiedzialności Społecznej, składający się z osób 
dysponujących specjalistyczną wiedzą w zakresie spraw interesariuszy, dokonuje przeglądu 
Raportu Społecznego i doradza na temat strategii stałego doskonalenia. Konsultacyjne Forum 
Personelu wybierane jest przez pracowników i spotyka się co trzy miesiące, aby omówić 
najważniejsze strategie polityki oddziałujące na pracowników. Forum Sprzedawców reprezen-
tuje punkty sprzedaży Loterii Krajowej, omawia się na nich sprawy takie jak zmiany w polityce 
Camelot, wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się sprzedawcy, wybór sprzedawców oraz ich 
rola w zapobieganiu nielegalnej i/lub nadmiernej gry.
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Fora wielopodmiotowe

Jednorazowy lub ciągły dialog między przedstawicielami różnych grup interesariuszy, 
koncentrujący się na sprawach istotnych dla wszystkich, niekoniecznie na określonych 
działaniach firm. Forum wielopodmiotowe często zwoływane jest i moderowane przez 
niezależną stronę trzecią.

Kluczowe aspekty do rozważenia
•  Spotkania forum mogą przyjmować szereg form, w zależności od potrzeb, np: jednorazowa 

debata przy okrągłym stole na temat jakiegoś zagadnienia bez zobowiązania do jakichkol-
wiek działań, oprócz zdania relacji ze spotkania, budowy konsensusu czy partycypacyjnego 
procesu planowania.

•  Metoda jest przydatna, gdy zagadnienia są skomplikowane i nie mogą być rozwiązane samo-
dzielnie przez pojedynczą organizację.

•  Często pojawiają się napięcia między dążeniem do stworzenia forum sprzyjającego włączeniu, 
do którego zapraszani są nowi członkowie, a takim jego prowadzeniem, które wykracza poza 
rozmowy i kieruje się w stronę realnych działań.

Przykłady z praktyki
•  Inicjatywa Global Compact ONZ jest najprawdopodobniej najlepiej znana dzięki wielopodmio-

towemu forum służącemu rozwojowi obywatelskich postaw przedsiębiorstw. Angażuje ona 
ponad 2000 firm i interesariuszy poprzez globalne i regionalne dialogi dotyczące polityki, fora 
wymiany wiedzy oraz spotkania na szczeblu lokalnym krajowych sieci Global Compact. Dialo-
gi dotyczące polityki są otwarte dla nowych uczestników, firm i organizacji zainteresowanych 
dołączeniem do tej dobrowolnej inicjatywy (zob. www.unglobalcompact.org).

•  Forum MFA (Międzynarodowej Umowy Włókienniczej) grupa robocza obejmująca Nike, Gap, 
AccountAbility, Bank Światowy, BSR i Oxfam zebrała się, aby zastanowić się, jak firmy odzie-
żowe mogą w odpowiedzialny sposób zareagować na globalne zmiany na rynku produkcji 
konfekcji po zakończeniu systemu kwotowania stosowanego na podstawie Międzynarodowej 
Umowy Włókienniczej (Multi-Fibre Agreement). Po pierwszym spotkaniu sesje robocze forum 
przyjęły formę konferencji telefonicznych. Na początku prace polegały na kompilacji szere-
gu szybkich raportów badawczych w celu zebrania prognoz ekspertów, krajowych danych 
dotyczących konkurencyjności i rozwoju społecznego, perspektyw konsumentów i działaczy 
związkowych. Umożliwiło to opracowanie ram działań w kluczowych krajach.

•  Gap Inc. zorganizował szereg forów interesariuszy w Waszyngtonie i Londynie, aby omówić 
sprawy związane z łańcuchem dostaw. Organizacje pozarządowe, organizacje wielostronne, 
organizatorzy kampanii, przedstawiciele rządu spotkali się, aby poszukać możliwych sposo-
bów współpracy na rzecz poprawy sytuacji pracowników w globalnych łańcuchach dostaw 
i zapobiegania naruszeniom praw pracowników.

POWSZECHNE PODEJŚCIA DO ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY
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Wielopodmiotowe sojusze, partnerstwa, inicjatywy dobrowolne  
i wspólne projekty
Firmy i interesariusze z sektora publicznego, prywatnego i sektora organizacji non-profit 
podejmują wspólnie działania w ramach przedsięwzięć współpracy lub wzajemnie podję-
tych zobowiązań. Może to być partnerstwo między pojedynczą firmą a organizacją-intere-
sariuszem lub wielostronny sojusz obejmujący kilku uczestników.
Inicjatywy dobrowolne, w które angażują się zarówno podmioty gospodarcze jak i rządy, 
od wczesnych lat 90. zeszłego wieku zwiększyły swój zakres, dążąc do udoskonalenia 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Często obejmują one zarówno różnorodne zobowiązania pojedynczych firm-członków 
do osiągnięcia celów środowiskowych lub społecznych, które wykraczają poza obowią-
zujące przepisy, a które mogą przyjąć również formę kodeksów postępowania przyjętych 
na szczeblu krajowym lub międzynarodowym przez stowarzyszenia branżowe, jak również 
porozumienia dotyczące ukierunkowania działań, zawierane między rządem a firmą, grupą 
firm lub sektorem gospodarki. Porozumienia te mogą być następnie uzupełniane przez 
szczegółowe umowy dotyczące podjęcia wzajemnego wsparcia lub wspólnych działań 
na rzecz osiągnięcia szerzej zakrojonych celów.

Kluczowe aspekty do rozważenia
•  Projekty inicjatyw partnerskich muszą uwzględniać koszty i korzyści po stronie każdego 

z uczestników. Uczestnicy nie dzielą wspólnych wartości, ale mogą współpracować, aby osią-
gnąć konkretne, wspólne dla nich cele.

•  Wiele inicjatyw partnerstwa zaczyna się w sposób nieformalny i są one napędzane przez 
pojedynczego, silnego orędownika jakiejś idei z jednej z organizacji, która może działać jako 
pośrednik partnerstwa zrzeszający pozostałe organizacje. W dłuższej perspektywie partner-
stwa, jeżeli mają być trwałe i wdrożone w zaangażowanych organizacjach, muszą wypraco-
wać bardziej formalną strukturę i proces zarządzania.

•  Partnerstwo często rozrasta się, obejmując z czasem coraz większą liczbę podmiotów, jeżeli 
jest to konieczne dla osiągnięcia założonych celów i spełnienia potrzeb interesariuszy w zmie-
niającym się otoczeniu.

•  W miarę, jak partnerstwa stają się coraz bardziej ukierunkowane i techniczne, jak np. do-
browolne inicjatywy na rzecz opracowania określonego kodeksu, przyjmują coraz bardziej 
sformalizowaną formę zarówno pod względem procesu, jak i efektów działań. Pod koniec lat 
90. ubiegłego wieku w badaniu przeprowadzonym na zlecenie rządu kanadyjskiego13 ziden-
tyfikowano osiem następujących kroków procesu opracowywania skutecznych dobrowolnych 
kodeksów postępowania: 1. Gromadzenie informacji; 2. Wstępne dyskusje z najważniejszymi 
interesariuszami; 3. Stworzenie grup roboczych; 4. Wstępny projekt kodeksu; 5. Konsultacje 
dotyczące wstępnego projektu; 6. Publikacja i rozpowszechnianie kodeksu; 7. Wdrożenie; 8. 
Weryfikacja.

POWSZECHNE PODEJŚCIA DO ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY

13 Biuro Spraw Konsumentów “Voluntary Codes: A Guide for their Development and Use”, Kanada, 1998.
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Wielopodmiotowe sojusze, partnerstwa, inicjatywy dobrowolne  
i wspólne projekty (kontynuacja)
Przykłady z praktyki
•  Union Bank z Kaliforni utworzył w 1996 r. partnerstwo z organizacją non-profit o nazwie 

Operation Hope, działającą na rzecz upełnomocnienia gospodarczego, w celu zrozumienia 
potrzeb konsumentów z ubogich obszarów i opracowania produktów oszczędnościowych 
i hipotecznych dla ludności o niewielkich dochodach. Obie organizacje współpracowały 
nad otwieraniem punktów spieniężania czeków i punktów bankowych na ubogich obszarach 
oraz nad opracowaniem programu edukacji finansowej.

•  Ethical Trading Initative to partnerstwo firm odzieżowych i spożywczych, NGO działających 
na rzecz rozwoju i związków zawodowych. Inicjatywa ta opracowała podstawowy kodeks 
norm pracy w łańcuchach dostaw firm członkowskich oraz realizuje program współpracy aby 
rozwijać, wprowadzać i promować sprawdzone metody monitorowania zgodności z przepisa-
mi i oddziaływania.

•  Od początku lat 90. powstało wiele międzynarodowych, dobrowolnych inicjatyw w różnych 
sektorach gospodarki między UNEP, a podmiotami tych sektorów. Uczestniczące w nich 
firmy łączą swoje zasoby, aby opracowywać i doskonalić praktyki przyjazne dla środowiska. 
Realizują one programy obejmujące projekty badawcze, w których analizowane są zagad-
nienia objęte globalną agendą, z którymi stykają się wszystkie podmioty gospodarcze. Firmy 
wykorzystują również te platformy do angażowania odpowiednich organizacji-interesariuszy. 
W ramach każdej inicjatywy jej uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zestawu zasad 
z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy te są również wykorzystywane przez firmy 
do pracy z interesariuszami nad właściwymi dla poszczególnych sektorów uzupełnieniami 
do wytycznych GRI dotyczących sprawozdawczości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.14

•  W dziedzinie środowiska, do sporządzania międzynarodowych dobrowolnych kodeksów i wy-
tycznych zaangażowane zostały różnorodne stowarzyszenia branżowe. Są to między innymi 
Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC), Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Chemicznych 
(ICCA), Międzynarodowa Rada ds. Górnictwa i Metali oraz Światowa Rada Podróży i Turystyki 
(WTTC).

•  Seed Inititive utworzona przez IUCN – Światową Unię Ochrony Przyrody, UNEP (Program 
Środowiskowy ONZ) i UNDP (Program ds. Rozwoju ONZ), wspiera rozwój wielopodmiotowych 
partnerstw lokalnych w celu realizacji Milenijnych Celów Rozwoju 2000 (MDG, Millenium Deve-
lopment Goals) oraz Planu Realizacji Postanowień z Johannesburga z 2002 r.15

•  Więcej przykładów partnerstw znaleźć można w tomie 1. – „Praktycznym spojrzeniu na zaan-
gażowanie interesariuszy” (ilustracja 2.5, str. 30).

POWSZECHNE PODEJŚCIA DO ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY

14  Finance Initiative http://unepfi.net/, Tour Operators Initiative for Sustainable Tourism Development http://www.toinitiative.org, Global e-Sustainability Initiati-
ve www.gesi. org, Mobility Forum http://www.uneptie.org/outreach/vi/initiatives.htm#automotives, Advertising and Communication Forum http://www.
uneptie.org/pc/sustain/advertising/ advertising.htm, Sustainable Building and Construction Forum http://www.unep.or.jp/ietc/ sbc/index.asp

15  Na stronie internetowej SEED znajdują się przykłady wschodzących partnerstw we wszystkich regionach, którym zapewniono wsparcie i pośrednictwo, 
aby pomóc sektorowi biznesu i przedsiębiorcom społecznym wspólnie tworzyć nowe partnerstwa: www.seedinit.org
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ETAP 4

      Powszechne techniki moderacji

W poniższej tabeli skrótowo przedstawiono niektóre techniki moderacji, które można zastosować podczas małych lub dużych spotkań 
grupowych. W większości przypadków do prowadzenia procesu potrzebny jest doświadczony moderator.

Nazwa Cel Opis

Badanie 
doceniające 
(Appreciative 
Inquiry)

Znalezienie i zwielokrotnienie 
zasobów oraz pozytywnych 
doświadczeń, które w prze-
szłości przyczyniły się  
do osiągnięcia sukcesu.

Badanie doceniające w procesie zaangażowania interesariuszy ma na celu zidentyfikowanie 
elementów, które „działają”, poprzez zachęcenie uczestników do zrelacjonowania pozytywnych 
doświadczeń dotyczących relacji między firmą, a jej interesariuszami.
Dzięki takim opowieściom podejście do tych relacji staje się coraz bardziej pozytywne i kre-
atywne. Po przedstawieniu tych historii, krążą one po całej organizacji. W miarę jak organizacja 
odwołuje się do pozytywnych możliwości, a nie do porażek z przeszłości, to, co jest „złe”, „nie-
odpowiednie” i/lub „niewystarczająco dobre” zostaje wypchnięte poza ramy świadomości.
Badanie doceniające oparte jest na idei, zgodnie z którą świetlaną przyszłość można budować 
na sukcesach z przeszłości.

Budowanie 
konsensusu

Wspólne podejmowanie 
decyzji i budowanie partner-
stwa między różniącymi się 
od siebie interesariuszami.

Z pomocą bezstronnego mediatora lub moderatora, uczestnicy prowadzeni są przez uporządko-
wany proces omawiania zagadnień, zrozumienie wzajemnych poglądów, a następnie wspólnie 
opracowują uzgodnione uchwały. Krótki przewodnik budowania konsensusu: http://web.mit.edu/
publicdisputes/practice/cbh_ch1.html

Konferencja 
na rzecz kon-
sensusu, jury 
obywatelskie

Stymulowanie opartej  
na informacjach debaty 
publicznej.

Interesariusze zbierają się w ramach panelu i badają określone zagadnienie. Panel wybiera, 
a następnie publicznie przepytuje ekspertów, po czym sporządza sprawozdanie zawierające 
wnioski. Technika ta jest najczęściej wykorzystywana w odniesieniu do nowych zastosowań 
naukowych lub technologicznych.

Grupa 
nominalna

Szybkie wygenerowanie  
i uporządkowanie pomysłów.

Stwórz małe grupy w celu omówienia wyraźnie określonych pytań. Zanotuj pomysły na 4-8 
kartach na grupę. Pogrupuj karty w kategorie logiczne i wywieś je na ścianie. Grupy mogą przy-
pisać pomysłom określoną rangę za pomocą papierowych kropek. Pomysły przedstawiane są 
dużej grupie na odpowiedniej tablicy.

Metoda 
otwartej 
przestrzeni

Umożliwienie każdemu  
wypowiedzenia się  
oraz zaangażowania  
w interesujące go zagadnienia 
czy idee.

Na spotkaniach, wydarzeniach organizowanych zgodnie z metodą otwartej przestrzeni uczestni-
cy tworzą swoje własne harmonogramy równoległych sesji roboczych wokół centralnego tematu 
o znaczeniu strategicznym. Dlatego na konferencjach otwartej przestrzeni nie ma mówców prze-
wodnich, ogłaszanych zawczasu planów czy warsztatów, ani też dyskusji panelowych. Zamiast 
tego uczestnicy siedząc w dużym kole w ciągu pierwszej godziny uczą się, jak stworzyć własną 
konferencję. Każdy, kto chce zainicjować dyskusję lub działanie, zapisuje to na dużym arkuszu 
papieru dużym literami, a następnie wstaje i ogłasza to grupie. Po wybraniu miejsca i godziny 
dla wydarzenia, propozycja wieszana jest na ścianie. Kiedy każdy, kto chciał ogłosić swoją 
propozycję zrobi to, uczestnicy chodzą przy ścianie i układają harmonogramy na dalszą część 
konferencji. Natychmiast rozpoczyna się pierwsze spotkanie.

Planowanie 
rzeczywiste

Wspólne podejmowanie  
decyzji w społeczności 
lokalnej.

Planowanie rzeczywiste to proces wypromowany przez Neighbourhood Initiatives Foundation 
(nifonline.org.uk). W procesie wykorzystywane są mapy o dużej skali i trójwymiarowe modele, 
w oparciu o które prowadzona jest dyskusja na temat planowania i możliwości rozwoju społecz-
ności.

Planowanie 
scenariuszowe

Kreatywne myślenie  
i komunikowanie  
skomplikowanych idei.

Mały panel interesariuszy obejmujący osoby decyzyjne i ekspertów, prowadzony jest przez 
moderatora w celu identyfikacji kluczowych aspektów istotnych dla omawianej sprawy. Na tej 
podstawie określane są kluczowe tendencje i siła napędowa. Najważniejsze potencjalne tenden-
cje są następnie przekładane na przyszłe wydarzenia

Obrazowanie Kreatywne myślenie i wspólne 
planowanie.

W procesie obrazowania pojedyncze osoby i grupy wypracowują wizję przyszłości. Po stworze-
niu takiej wizji przechodzą oni proces „projektowania wstecz”, aby przełożyć tę wizję na bardziej 
konkretne cele lub plan działań.

Światowa 
kawiarenka

Generowanie pomysłów, 
wymiana wiedzy,  
stymulowanie kreatywnego 
myślenia i analiza możliwo-
ści działania w stosunkowo 
dużych grupach.

Posadź uczestników przy cztero-, pięcioosobowych stolikach ustawionych w sposób nieformal-
ny, na kształt kawiarenki. Przy każdym stoliku jest gospodarz, który tam zostaje. Każdy stolik 
omawia kwestię związaną z tematem ogólnym, rysując i pisząc na pokryciu stołu, aby zanoto-
wać pomysły. Po 30 minutach uczestnicy przechodzą do innego stolika, mają wiązać i przenosić 
pomysły z jednej konwersacji do kolejnej. Po kilku rundach zainicjuj wspólną dyskusję podsu-
mowującą w całej grupie. www.theworldcafe.com
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INFORMACJE PODSTAWOWE

W�każdym�procesie�zaangażowania�wyłania�się�szereg�kwestii�związanych�z�projektowaniem,�

które�trzeba�przemyśleć�i�do�których�trzeba�się�przygotować.�Jeżeli�pracujesz�z�zewnętrznym�

moderatorem,�może�on�niektóre�z�tych�zagadnień�wziąć�na�siebie.

Zakres - zależy od pola manewru

W�etapie�3.�przeanalizowane�już�zostało�pole�manewru.

Określa�ono�zakres�procesu�zaangażowania:�które�zagadnienia�podlegają�dyskusji,�a�które�nie.

Należy�w�sposób�jasny�komunikować�się�z�interesariuszami,�jeśli�chodzi�o�zakres�i�cele�zaan-

gażowania,�stosując�środki�takie�jak�zaproszenia,�materiały�drukowane�i�prezentacje.

Upewnij�się,�że�moderatorzy�zewnętrzni,�personel�wewnętrzny,�przewodniczący�spotkań�i�pro-

wadzący�warsztaty�mają�jasność�co�do�zakresu�i�celów�procesu.

Pozwól na ponowną ocenę istotności

Pamiętaj,�że często�interesariusze�mogą�wysuwać�zagadnienia,�które�znajdują się�poza�za-

kresem�procesu�zaangażowania.�Ważne�jest,�aby�jasno�określić�zakres�i dopilnować,�aby�nie�

rozpraszać�uwagi�przez�mniej�istotne�kwestie,�jednakże�nie�wolno�lekkomyślnie�odrzucać�

wyłaniających się�nowych�zagadnień.�Jeśli�to�możliwe,�zawczasu�przemyśl,�jakie�inne�tematy�

mogą�wysuwać�interesariusze,�a jeżeli�pojawią się�one�nieoczekiwanie,�zastanów się�nad nimi�

w trakcie�procesu.�Niektóre�nieprzewidziane�sprawy�mogą�być�nawet�ważniejsze,�niż�przed-

miot�planowanego�zaangażowania.�Ponieważ�wartościowe�zaangażowanie�będzie�trudne�

do zrealizowania,�jeżeli�interesariusze�uznają�tematy�za stosunkowo�nieistotne�w porównaniu�

do innych�zagadnień,�jakie�wiążą�z działalnością�twojej�firmy,�musisz�zachować�elastyczność�

i wolę�weryfikacji�swojego�podejścia�i priorytetów�podczas�procesu�zaangażowania.�Jednakże�

mimo�tej�świadomości�konieczne�może�być�„odłożenie”�nowego�zagadnienia,�aby�nie�odwra-

cać�uwagi�od wciąż�istotnego�przedmiotu�bieżącego�zaangażowania.�Interesariusze�najpraw-

dopodobniej się�z tym�zgodzą,�jeżeli�będziesz�przygotowany�na złożenie�jasnej,�terminowej�

deklaracji�dotyczącej�tego,�kiedy�i w jaki�sposób�zajmiesz się�z nimi�pozostałymi�istotnymi�

kwestiami.

 P15: PROJEKTOWANIE PROCESU ZAANGAŻOWANIA

ETAP 4Angażuj się w działania z interesariuszami w sposób efektywny

Tom 1 Podręcznika angażowania interesariuszy – Praktyczne spojrzenie na zaangażowanie 
interesariuszy – przewodnik – zawiera użyteczne wskazówki dotyczące projektowania procesu, 
studia przypadku i zalecenia w sprawie wymogów oraz oczekiwań określonych grup interesariu-
szy i rodzajów inicjatyw.

      Lista kontrolna kwestii praktycznych

       Zaangażowanie interesariuszy dotyczące punktów transmisyjnych 
sieci Orange.

Operator telefonii komórkowej Orange angażuje społeczności lokalne, aby zidentyfikować 
i uzgodnić najdogodniejszą lokalizację masztów transmisyjnych na danym obszarze.  
Jednakże Orange od samego początku jasno zaznacza, że zamiarem firmy jest znalezienie  
miejsca dla masztu, a nie dyskutowanie, czy maszty należy w ogóle stawiać.
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Wyniki i proces planowania:

Jakie�są�pożądane�wyniki�procesu,�jaki�mają�one�związek�z twoimi�celami�strategicznym?�Czy�

jest�to�wybór�jednej�z kilku�alternatywnych�możliwości,�konsensus,�wspólnie�uzgodniony�plan�

działań?�Zaplanuj�harmonogram,�aby�przybliżyć�uczestników�do sporządzenia�tego�doku-

mentu.�Tam,�gdzie�można,�zaangażuj�w proces�planowania�interesariuszy�i oczywiście�poproś�

ich�o zaaprobowanie�twoich�planów.

Zaplanuj�zastosowanie�rzeczywistych�lub wirtualnych�narzędzi�wymiany�informacji,�dyskusji,�

dochodzenia�do konsensusu�i podejmowania�decyzji.

Upewnij się,�że proces�zaangażowania�i proces�decyzyjny�do siebie�pasują;�nie�omawiaj�kwe-

stii,�co�do których�decyzja�została�już�podjęta,�nie�rozpoczynaj�też�procesu,�którego�zakoń-

czenie�zajęłoby�więcej�czasu,�niż�czas�potrzebny�na podjęcie�decyzji.�Zawsze�sprawdź,�czy�jest�

wystarczająco�dużo�czasu�na dyskusję�i pytania.�Niech�wszystkie�prezentacje�będą�krótkie�

i na temat.�Zrób�miejsce�na nieformalne�dyskusje�i spotkania.

Przygotowanie:

Opracuj�strategię�komunikacji,�aby�dotrzeć�do interesariuszy�za pośrednictwem�sieci,�właści-

wych�narzędzi�komunikacji,�list�mailingowych,�czy�wizyt�osobistych.�Miej�świadomość�różnic�

kulturowych�i obyczajów�osób,�które�zapraszasz.

Zastanów się,�kto�powinien�być�obecny –�czy�muszą�to�być�jacyś�konkretni�uczestnicy�upo-

ważnieni�do podejmowania�decyzji?�Być�może�trzeba�będzie�zorganizować�proces�zaangażo-

wania�oparty�na ich�dostępności.

Dopilnuj,�aby�informacje�wstępne�dotarły�do interesariuszy�we właściwym�czasie�oraz�aby�

uwzględniono�w nich�wszystkie�aspekty�związane�z językiem,�niepełnosprawnością�i umiejęt-

nością�czytania�i pisania,�a także,�aby�były�w nich�zawarte�wszelkie�istotne�zagadnienia�i in-

formacje�praktyczne.�Zwróć�uwagę�na prezentacje,�jednak�pamiętaj –�jeżeli�będą�zbyt�„łatwe�

i przyjemne”,�może�to�wzbudzić�podejrzenia�o zabiegi�PR.

Uważaj,�aby�nie�zbagatelizować�ilości�czasu,�jakiego�ludzie�potrzebują�na przeczytanie�i prze-

tworzenie�informacji.

Być�może�będzie�również�trzeba�przygotować�uczestników�organizując�spotkania�wstępne,�

nieformalne�rozmowy,�czy�nawet�szkolenia�(zob.�etap�3.).

P15: PROJEKTOWANIE PROCESU ZAANGAŻOWANIA

ETAP 4



118PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

Angażowanie moderatora:

Dobry�moderator�spowoduje,�że proces�decyzyjny�i rozwiązanie�problemu�przebiegnie�gładko.�

Zastanów się,�czy�potrzebujesz�moderatora�do któregokolwiek�z elementów�zaangażowania.�

Chociaż�w wielu�sytuacjach�rolę�moderatora�może�skutecznie�odegrać�członek�jednej�z anga-

żujących się�stron,�często�preferowanym�rozwiązaniem�jest�skorzystanie�z moderatora,�który�

nie�ma�interesu�w uzyskaniu�wyniku�zaangażowania.�Być�może�najlepszy�będzie�modera-

tor�z firmy,�który�nie�ma�związku�z zagadnieniem,�jednak�w pewnych�przypadkach�warto�

zatrudnić�osobę�niezależną.�Poniższa�tabela�zawiera�wytyczne�wskazujące,�kiedy�skorzystanie�

z usług�moderatora�może�być�właściwe�i pokazuje,�co�może�zrobić�kompetentny�moderator,�

aby�usprawnić�proces�zaangażowania.

       Wskazówki dotyczące sytuacji, w których należałoby skorzystać  
z pomocy moderatora

Jeżeli interakcja w planowanym procesie zaangażowania może z dużym prawdopodobieństwem 
charakteryzować się co najmniej jedną z poniższych cech, osoba lub organizacja moderująca 
może być bardzo przydatna.

Nieufność? W sytuacjach, w których brak zaufania lub stronniczość są oczywiste bądź podejrze-
wa się ich wystąpienie, strony angażujące się powinny skorzystać z pomocy bezstronnej osoby, 
aby usprawnić (a może rozpocząć) zaangażowanie.
Onieśmielenie? Obecność zewnętrznego moderatora może sprzyjać wyrażeniu opinii, które 
w innych okolicznościach nie zostałyby wyrażone z powodu onieśmielenia.
Rywalizacja? Rywalizację między osobami i organizacjami można złagodzić dzięki obecności 
osoby lub organizacji moderującej.
Brak definicji problemu? Jeżeli problem jest słabo zdefiniowany lub jest on zdefiniowany różnie 
przez różne strony, bezstronny analityk może pomóc w zintegrowanym, wspólnym zrozumieniu 
problemu.
Sytuacja potencjalnie wywołująca negatywne emocje? Moderator prowadzący proces pozwo-
li angażującym się stronom skupić się na danym problemie, dzięki czemu wyniki będą lepsze.
Nowa lub skomplikowana sytuacja? W nowej lub skomplikowanej sytuacji specjalista od pro-
wadzenia procesu pomoże grupie lepiej współpracować pod względem intelektualnym, aby 
rozwiązać problem.
Naglący termin? Jeżeli wymagane jest podjęcie decyzji w określonym czasie bądź w sytuacji 
kryzysowej, moderator pomoże stronom szybciej osiągnąć porozumienie.

Co robi kompetentny moderator?
Pomaga angażującym się stronom określić zamierzone rezultaty i sposób ich wykorzystania.
Projektuje dostosowaną do okoliczności interakcję i dopasowuje wymagania wszystkich uczest-
ników.
Pilnuje, aby uczestnicy byli pomocni i zaangażowani w proces.
Gwarantuje niezależność i odpowiedzialność przy moderowaniu procesu. Stwarza właściwą 
atmosferę.
Dba o zachowanie jasności w trakcie całego spotkania. Zachęca do wartościowej interakcji.
Zarządza interakcją w procesie zaangażowania jako możliwością uczenia się.

P15: PROJEKTOWANIE PROCESU ZAANGAŻOWANIA
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Główne zasady:

Jakie�są�główne�zasady�dotyczące�procedur�i zachowania�oraz�warunki�dla uczestników�zaan-

gażowania?�Jakie�są�twoje�zobowiązania�w tym�zakresie?�Wiele�grup�zawiera�wstępne�porozu-

mienie�o poufności�na początku�spotkania,�gdy�nie�wiedzą�jeszcze�co się�stanie,�a następnie�

powracają�do niego�na końcu,�a jeżeli�wszyscy się�zgodzą,�mogą�je�zmienić.

Uzgodnij,�a następnie�przedstaw�uczestnikom�jasno�określone�zasady�główne�i oczekiwania�

wobec�nich.�Oto�przykłady�niektórych�głównych�zasad�zaangażowania:

•� �Unikaj�przypisywania�innym�intencji,�przekonań�czy�motywów�(zadawaj�innym�pytania,�

nie�przedstawiaj�niezweryfikowanych�założeń�dotyczących�uczestników).

•� �Uszanuj�prawo�każdej�strony�do „spasowania”�jeżeli�nie�jest�ona�gotowa�lub chętna�do mó-

wienia.

•� �Pozwól�innym�wyrażać�swoje�opinie�w całości.

•� �Dopilnuj,�aby�każdy�miał�równe�możliwości�wniesienia�swojego�wkładu.

•� �Uszanuj�wszystkie�prośby�o poufność�lub anonimowość,�na które�zgodziła się�grupa.

•� �Zastosuj�podejście�ukierunkowane�na rozwiązania.

•� �Koncentruj się�na zagadnieniu,�które�jest�przedmiotem�porozumienia.
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       British American Tobacco korzysta z niezależnego moderatora  
w prowadzeniu dialogów lokalnych.

British American Tobacco korzysta z niezależnego moderatora w prowadzeniu dialogów lokalnych.
Firmy BAT wypracowują lokalne struktury dialogu na licznych rynkach, na których działa grupa. 
Te struktury lokalne umożliwiają im identyfikację spraw interesariuszy lokalnych oraz zareagowa-
nie na nie w sposób najlepiej dostosowany do miejscowej kultury i otoczenia. Do prowadzenia 
tych dialogów i sporządzania z nich sprawozdań wybierani są niezależni moderatorzy. Przykłady 
lokalnych moderatorów obejmują konsultantów zajmujących się etyką i moderacją, znane posta-
ci z mediów, polityków i przedstawicieli kręgów akademickich, byłych dyplomatów, specjalistów 
z dziedziny zasobów ludzkich i ekspertów od negocjacji.
Lokalne raporty społeczne grupy obejmują szczegóły i rozległe oświadczenia moderatorów 
lokalnych, opisują też struktury i przeprowadzone dialogi. Raporty szczegółowo przedstawiają 
również oczekiwania interesariuszy wyrażone w trakcie dialogów, a także odpowiedź firm BAT. 
Niezależny organ odpowiedzialny za zapewnienie jakości weryfikuje te raporty z dialogów i procesy.
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Logistyka:

Gdzie�i kiedy�zaangażowanie�ma�miejsce?�Czy�jest�ono�jednorazowe,�czy�stanowi�serię�wyda-

rzeń?�Weź�pod uwagę�potrzeby�uczestników:�czy�miejsce�jest�wygodne,�dostępne,�neutralne?�

Czy�lokalizacja�jest�dogodna�i można�do niej�łatwo�dotrzeć�publicznymi�i prywatnymi�środka-

mi�transportu?

Czy�jego�czas�i pora�są�dostosowane�do innych�obowiązków�i spraw�interesariuszy,�jak�opieka�

nad dziećmi,�czas�żniw,�bezpieczeństwo,�uroczystości�religijne.�W razie�potrzeby�zapewnij�

wyżywienie,�zakwaterowanie�i transport.�Jeżeli�jest�to�wydarzenie�międzynarodowe,�czy�

niektórzy�interesariusze�nie�będą�odczuwać�niedogodności�wynikających�ze zmiany�czasu�

i nieznanego�środowiska?

Jeżeli�planujesz�proces�zaangażowania�w trybie�on-line,�upewnij się,�że jest�on�dostępny�

z różnych�platform�oraz�dla osób�bez�szerokopasmowego�łącza�czy�najnowszych�przeglądarek�

i wtyczek.

Upewnij się,�że masz�wystarczająco�dużo�miejsca�na zaplanowane�czynności,�zadbaj�o dobrą�

akustykę�i oświetlenie.�Zaplanuj,�jakie�ustawienie�krzeseł�najbardziej�sprzyja�osiągnięciu�

celów�(np.�w przypadku�dyskusji�będzie�to�półkole�czy�krąg,�a nie�podium�i publiczność,�stoły�

czy�flipcharty�do pisania).

Prowadzenie ewidencji:

Zaplanuj�sposób�ewidencjonowania�uczestników,�procedur,�wyników�i wszelkich�zobowiązań�

podjętych�podczas�zaangażowania,�które�trzeba�będzie�kontrolować.�Jak�zostanie�zapewnio-

ne�to�ewidencjonowanie�(np.�poprzez�puszczenie�w obieg�listy�do podpisu�przez�wszystkich�

obecnych�lub poprzez�skorzystanie�z pomocy�zewnętrznego�moderatora –�więcej�szczegółów�

na temat�realizacji�ewidencji�na etapie�5).

Jak�procedury�i wyniki�zaangażowania�zostaną�przekazane�i komu?�Które�zapisy�trzeba�za-

chować�dla celów�audytu?�Czy�musisz�zapewnić�uczestników�o całkowitej�poufności�lub cał-

kowitej�otwartości,�bądź�też�jakiegoś�rodzaju�stanie�pośrednim�(np.�zasada�Chatham�House)?

Czy�musisz�dokonywać�bezpośredniego�zapisu�postępowania�z wykorzystaniem�sprzętu�wideo�

lub audio�czy�też�fotograficznego?�Dopilnuj,�aby�uczestnicy�o tym�wiedzieli�i nie�mieli�nic�

przeciwko�temu.�Co�zamierzasz�zrobić�z zapisami?

Oznaki sukcesu:

Zastanów się,�jak�stwierdzisz,�czy�proces�odbył się�pomyślnie.

Wyznacz�wartości�docelowe�dotyczące�wkładu,�uzyskanych�produktów�i wskaźników�suk-

cesu,�takich�jak�plan�zaangażowania,�liczba�uczestników,�informacje�zwrotne�uzyskiwane�

od uczestników,�relacje�w mediach,�osiągnięty�konsensus.

Zaplanuj�metody,�za pomocą�których�uczestnicy�będą�przekazywać�informacje�zwrotne�na te-

mat�ich�satysfakcji�z samego�procesu.�W poniższej�ramce�przedstawiono,�jak�można�to�zrobić.
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Przewidywanie ryzyka:

Co�mogło�pójść�nie�tak?�(np.�uczestnicy�zamykający się�w obronnym�stanowisku,�kluczowi�

interesariusze�zmniejszający�swoje�zaangażowanie,�osoby�łamiące�porozumienia�o poufności).�

Sporządź�plany�awaryjne�na wypadek�wystąpienia�najbardziej�prawdopodobnych�lub szkodli-

wych�zagrożeń.�Zastanów się,�co�może się�stać,�jeżeli�oczekiwania�interesariuszy�nie�zostaną�

spełnione.

PROPONOWANA METODA M15:

PROJEKTOWANIE PROCESU ZAANGAŻOWANIA

Celem tej metody jest zagwarantowanie, że proces zaangażowania jest dobrze zaprojektowa-

ny i spełni zamierzone cele, a także że jest dobrze zarządzany i będzie przebiegał sprawnie.

•� �Zidentyfikuj�osoby,�które�będą�odpowiedzialne�za prowadzenie�procesu�zaangażowania –�

zarówno�z organizacji,�jak�i spoza�niej.�Zidentyfikuj�również�wszelkich�przedstawicieli�

interesariuszy,�którzy�mogą�pomóc�w projektowaniu�procesu.

•� �Sprawdź�listę�kontrolną�zagadnień�i możliwości –�albo�w grupie,�albo�w formie�zadania�

powierzonego�pojedynczej�osobie�(np.�koordynatorowi�ds. logistyki).

•� �Napisz�plan�zaangażowania�obejmujący�kluczowe�kwestie�dotyczące�projektu,�związane�

z tym�zadania,�obowiązki,�zasoby�i ramy�czasowe.
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       Metoda oceny zaangażowania przez interesariuszy w wykonaniu 
firmy Article 13

Firma doradcza Article 13, realizując procesy zaangażowania interesariuszy, zadaje następujące 
pytania, aby poznać spojrzenia interesariuszy i ich miarę powodzenia:
•  Jaki był ten proces w waszym odczuciu? (Czy był bezpieczny, dostępny, przejrzysty, jasny, 

sprzyjający zaufaniu, oparty na informacjach, istotny, partycypacyjny?)
•  Czu udało się osiągnąć cel zaangażowania?
•  Jak można było udoskonalić zaangażowanie?
•  Jak można było posunąć działania naprzód, aby zagwarantować realizację celu?
•  W jaki sposób oceniacie, czy słuchaliśmy, uczyliśmy się i podjęliśmy działania?
•  Co byłoby oczywistym tego dowodem?
•  Czy chcielibyście kontynuować proces zaangażowania?
•  W jaki sposób chcielibyście działać dalej?
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SKRÓTOWY SZABLON S15: PLAN ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY*

Przekrój:

Podmiot zaangażowania – zakres:

Cele strategiczne – zamierzone efekty:

Podejście do zaangażowania – metody:

Docelowe grupy interesariuszy i ich przedstawiciele:

Plan praktyczny:

Działania i zasoby Obowiązki Ramy czasowe

Przygotowanie

Zaproszenie/ rozpowszechnienie

Informacje wstępne

Logistyka

Miejsce, czas

Transport, wyżywienie, zakwaterowanie itd.

Wyposażenie itd.

Zwrot kosztów uczestnikom

Postępowanie w celu uzyskania pożądanych efektów

Harmonogram/plan wydarzenia

Główne zasady i warunki

Moderacja i funkcje pełnione danego dnia

Prowadzenie ewidencji

Procedura zapewnienia jakości

Informacje zwrotne dla uczestników

Szerzej zakrojone informowanie o rezultatach

Oznaki sukcesu (dotyczące wkładu i efektów)

Metoda badania satysfakcji uczestników

Ocena ryzyka:

Ryzyko

Plan awaryjny
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* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk
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P15: PROJEKTOWANIE PROCESU ZAANGAŻOWANIA

ETAP 4

PRZEGLĄD ETAPU 4

Na koniec tego etapu ustanowiony będzie sposób angażowania interesariuszy jako części cią-
głego procesu zarządzania i rozważań na temat zagadnień istotnych dla pomyślnego działania 
organizacji.

Efekty
□  Informacje, lepsze wzajemne zrozumienie lub porozumienie dotyczące toku działań/ kolej-

nych kroków w sprawach stanowiących wspólny interes.
□ Pogłębione relacje z interesariuszami.
□ Walidacja istotności zagadnień.
□ Ewentualna identyfikacja dodatkowych istotnych zagadnień.
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ETAP 5
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         Istotność                                                      Kompletność

Skuteczne
angażowanie
interesariuszy

Przeanalizuj
i zaplanuj

PODEJMIJ DZIAłANIE I ZWERYFIKUJ ZAANGAŻOWANIE

Myśl
strategicznie

Wzmocnij
zdolności 

zaangażowania

Działaj,
weryfikuj i informuj

tworzenie planu działania,
przekazywanie informacji

zwrotnych, weryfikacja sposobu 
zaangażowania, zapewnienie

procesu uczenia

Zaprojektuj proces
i zaangażuj się

w działania
z interesariuszami
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         Istotność                                                      Kompletność

Skuteczne
angażowanie
interesariuszy

Myśl
strategicznie

Przeanalizuj
i zaplanuj

Wzmocnij
zdolności 

zaangażowania

CEL

Celem tego etapu jest przełożenie nowej wiedzy, spostrzeżeń i porozumień na dzia-

łanie, a także zagwarantowanie, że interesariusze rozumieją sposób, w jaki jest to 

realizowane.

Chociaż�zasadnicze�działanie�z zakresu�zaangażowania�już się�odbyło,�cały�proces�jest�jeszcze�

daleki�od zakończenia.�Nową�wiedzę,�spostrzeżenia�i porozumienia�trzeba�przełożyć�na decy-

zje,�politykę�i plany�działań,�a w następnej�kolejności –�na udoskonalone�procesy�firmy�albo�

zmiany�strategiczne�bądź�operacyjne.

Należy�również�zabezpieczyć�relacje�wypracowane�w procesie�zaangażowania.�Wymaga�to�

terminowego�udzielania�informacji�na temat�działań,�jakie�planujesz�podjąć,�a także,�w razie�

konieczności,�dalszego�zaangażowania�lub ciągłego�dialogu.

Oznacza�to,�że pomimo�najlepszych�przygotowań�i planowania,�w trakcie�zaangażowania�

wyniknąć�mogą�nowe�istotne�zagadnienia,�wymagające�dalszego�dialogu.�Ich�konsekwen-

cją�może�być�zweryfikowanie�istotności�różnych�zagadnień,�ich�ponowne�uszeregowanie�

pod względem�priorytetów�i konieczność�znalezienia�kolejnych�zasobów.

Co�więcej,�sam�proces�zaangażowania�musi�być�poddany�przeglądowi�w celu�identyfikacji�

możliwości�dalszych�udoskonaleń�w kolejnych�cyklach�zaangażowania�interesariuszy.

Podejmij działanie i zweryfikuj zaangażowanie ETAP 5

Zaprojektuj proces
i zaangażuj się

w działania
z interesariuszami

Działaj,
weryfikuj i informuj

tworzenie planu działania,
przekazywanie informacji

zwrotnych, weryfikacja sposobu 
zaangażowania, zapewnienie

procesu uczenia



126PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

ETAP 5

ZASADY

Zasady�istotności,�kompletności�i zdolności�do reagowania�stanowią�wytyczne�w zakresie�za-

gwarantowania,�że zaangażowanie�interesariuszy�służy�celowi�odpowiedzialności�organizacji.�

Kluczowa�zasada,�która�ma�być�spełniona�na tym�etapie�to�zdolność�do reagowania.

„Włączenie”

„Uwzględnienie interesów interesariuszy w procesie decyzyjnym organizacji”

Zasady

Istotność Kompletność Zdolność do reagowania

Oznacza to, że firma zobowiązuje się podjąć działania w odpowiedzi na istotne oczekiwania 
interesariuszy, co obejmuje również właściwe zakomunikowanie tych działań interesariuszom.

PROCES

Narzędzia�i działania�przedstawione�na tym�etapie�obejmują�trzy�procesy,�które�muszą�zostać�

zrealizowane�po samej�fazie�zaangażowania:�działanie�polegające�na planowaniu�i monitoro-

waniu�uzgodnionych�zmian�strategicznych�i operacyjnych�z wykorzystaniem�informacji�zgro-

madzonych�na potrzeby�decyzji�w sprawie�zamiarów�strategicznych,�produktów�i procesów;�

sprawozdawczość�i informacje�zwrotne�przekazywane�interesariuszom�i innym�zainteresowa-

nym�stronom;�oraz�przegląd�samego�procesu�zaangażowania�w celu�wyciągnięcia�wniosków�

z sukcesów�i pomyłek�oraz�identyfikacji�obszarów,�w których�potrzebny�jest�dalszy�rozwój�

zaangażowania�interesariuszy.�Będzie�to�wykorzystane�w kolejnym�cyklu�zaangażowania�

strategicznego�do przypisania�priorytetów�kluczowym�interesariuszom�i zagadnieniom�oraz�

wydzieleniu�właściwych�zasobów.

Co dalej? 
Jakie decyzje 
trzeba podjąć?

Sprawozdawczość Planowanie działań Dalsze 
doskonalenie procesu 
zaangażowania

W jaki sposób prze-
kazywać informacje 
zwrotne na temat 
zaangażowania?

Czego można się 
nauczyć 
na podstawie 
samego procesu?

Etap 4: 
Zaangażowania interesariuszy

Spostrzeżenia, informacje, 
porozumienia, wzmocnione relacje

Etap 5: Działanie
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INFORMACJE PODSTAWOWE

W zależności�od rodzaju�relacji�i celów,�podjęcie�działań�może�przyjąć�formę�czynności�inicjo-

wanych�„u�siebie”�w oparciu�o zgromadzone�informacje�lub też�może�polegać�na wdrożeniu�

porozumienia�między�interesariuszami�w celu�realizacji�pojedynczych�i wspólnych�działań.�

Należy�również�zaplanować�monitorowanie�wdrażania�rezultatów,�zwłaszcza,�jeżeli�pod-

czas�procesu�zaangażowania�z interesariuszami�uzgodnione�zostały�wskaźniki�czy�mierniki�

sukcesu.�Ta�czynność�pozwoli�później�dokonać�przeglądu�efektów�oraz�prowadzić�działania�

następcze�i monitorować�działalność.�W niektórych�przypadkach�może�to�wymagać�dalszej�

wewnętrznej�analizy,�często�też,�jak�zaznaczyliśmy�wcześniej,�dalszego�zaangażowania�intere-

sariuszy.�W wielu�przypadkach�proces�zaangażowania�będzie�źródłem�informacji,�które�mogą�

być�wartościowe�dla ludzi�i jednostek�organizacyjnych�firmy�nie�uczestniczących�bezpośrednio�

w procesie�zaangażowania.�Aby�zmaksymalizować�wartość�procesu�zaangażowania,�należy�

dopilnować,�aby�osoby�i komórki�organizacyjne�otrzymały�i zrozumiały�te�informacje.�Co�

więcej,�wyjawienie�rezultatów�zaangażowania�interesariuszom�zewnętrznym�może�wykraczać�

poza�ich�początkową�listę�i dotyczyć�np.�innych�przedstawicieli�branży,�stowarzyszeń�branżo-

wych�mediów�i opinii�publicznej.

Niezależnie�od tego,�czy�odbiorcy�ci�są�„wewnętrzni”,�czy�„zewnętrzni”,�może�pojawić się�

konieczność�przeszkolenia�interesariuszy.�Może�to się�wiązać�z dokonaniem�syntezy�informacji�

i podaniem�ich�w taki�sposób,�aby�wywarły�większy�wpływ,�w celu�np.�upoważnienia�wewnętrz-

nych�partnerów�lub zapewnienia�odpowiedzialności�za dane�podejście�do zagadnienia�wśród�

interesariuszy.�Jest�to�szczególnie�ważne,�gdy�szuka się�rozwiązań�problemów,�których�nie�da się�

pokonać�samodzielnie.�Być�może�wniosek�będzie�również�taki,�że trzeba�rozważyć�większy�sto-

pień�zaangażowania,�a co�za tym�idzie –�połączenie�własnych�środków�ze środkami�interesariu-

szy�w ramach�współpracy�w celu�podjęcia�danego�zagadnienia.�Z drugiej�strony�może się�także�

okazać,�że przed�dalszym�zaangażowaniem�trzeba�będzie�poszerzyć�kompetencje.

Niezależnie�od tego,�jaka�będzie�decyzja�dotycząca�reakcji�na procesy�zaangażowania,�bardzo�

użyteczne�może�być�określenie�celów�SMART�podczas�i po zakończeniu�procesu�zaangażowania.

 P16: TWORZENIE PLANU DZIAłANIA

Podejmij działanie i zweryfikuj zaangażowanie ETAP 5
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PROPONOWANA METODA M16: 

TWORZENIE PLANU DZIAŁANIA

Celem tej metody jest opracowanie planu przełożenia nowej wiedzy, spostrzeżeń i porozu-

mień na aktywność, a także zagwarantowanie, że jest ona monitorowana i podlega proce-

som sprawozdawczości.

Aby�zanotować�wyniki�tego�procesu,�skorzystaj�z Szablonu�S16.

•� �Zbierz�grupę�uczestników�wewnętrznych,�którzy�brali�udział�w procesie�zaangażowania�

i którzy�mogą�podejmować�decyzje�w sprawie�kolejnych�kroków,�albo�mają�dostęp�do osób�

podejmujących�te�decyzje.�Dokonaj�przeglądu�efektów�zaangażowania�na spotkaniu�

zespołu�lub podczas�warsztatu�i sporządź�ich�zestawienie.�Robiąc�to�zadaj�sobie�następujące�

pytanie:�Biorąc�pod uwagę�strategiczne�cele�zaangażowania�(zob.�plan�zaangażowania),�

jakie�osiągnęliśmy�rezultaty?

•� �Określ,�jakie�są�ich�potencjalne�operacyjne�i strategiczne�konsekwencje,�a także�przydziel�

obowiązki�w zakresie�działań�następczych�dotyczących�tych�rezultatów.

•� �Określ�kolejne�kroki,�które�mogły�już�zostać�uzgodnione�z interesariuszami�i zdecyduj,�

kiedy�je�zrealizować.

•� �Określ�pozostałe�pytania�lub zagadnienia,�z którymi�trzeba się�zmierzyć�w kolejnych�

procesach�zaangażowania.�Jeszcze�raz�podejmij�decyzję,�kto�jest�odpowiedzialny�za konty-

nuację�tych�działań.

•� �Jeżeli�istnieją�działania,�które�twoja�firma�musi�zrealizować,�wyznacz�cele�SMART.

•� �Określ�cele�w postaci�SMART.

•� �Wyznacz�obowiązki�związane�z realizacją�i monitorowaniem�działań�następczych.

•� �Dopilnuj,�aby�informacje,�które�mogą�być�wartościowe�dla innych�osób�w organizacji,�

zostały�im�we właściwy�sposób�przekazane.

Poinformuj�stosownych�interesariuszy.

P16: TWORZENIE PLANU DZIAłANIA

ETAP 5

      Cele SMART

S Specific – konkretne – co dokładnie ma być osiągnięte
M  Measurable – mierzalne – tak, aby dało się określić czy i w jakim stopniu udało się je 

osiągnąć.
A Achievable – osiągalne – realistyczne, biorąc pod uwagę dane okoliczności i zasoby
R  Relevant – istotne – dla ogólnego celu/strategii, interesariuszy i osób odpowiedzial-

nych za ich osiągnięcie.
T  Time-specific – określone w czasie – osadzone w realistycznych ramach czasowych 

umożliwiających ich osiągnięcie.

Cele SMART określają, co ma się zdarzyć, kto zamierza to zrobić, kiedy i jak będzie to mierzone.

Kluczowe znaczenie dla wyznaczenia celów SMART ma odpowiedzialność za działania. 
Ponieważ cele te mają być gwarancją reakcji twojej firmy wobec interesariuszy, należy dążyć 
do uzyskania ich akceptacji w tym względzie. Czasami, ale nie zawsze, jest to możliwe podczas 
procesu zaangażowania. Czasami osoby, które powinny wypowiedzieć się w sprawie celów, nie 
uczestniczą bezpośrednio w procesie zaangażowania. W takim przypadku upewnij się, że in-
formujesz o podejmowanych decyzjach dotyczących celów (zob. następną część dotyczącą 
sprawozdawczości).
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WARTO ROZWAŻYĆ

•� �Przedstawiony�poniżej�proces�weryfikacji�zaangażowania�wymaga�również�spotkania�ze-

społu�lub warsztatu.�Być�może�warto�zorganizować�obie�formy�jednocześnie.

•� �Ważne,�aby�omówić�i zaakceptować�wewnątrz�firmy�kolejne�kroki,�do których się�zobo-

wiązujesz,�przed�poinformowaniem�o nich�interesariuszy.�Czy�wszyscy,�od których�wy-

magana�jest�ich�realizacja�zgadzają�się?�Czy�dostępne�są�wszystkie�wymagane�zasoby,�czy�

konieczne�jest�ponowne�dopasowanie�celów�wewnętrznych,�tak�aby�uniknąć�konfliktów�

z rezultatami�zaangażowania?�Czy�ludzie�mają�wymagane�kompetencje,�aby�spełnić�swoje�

obowiązki?�(więcej�wytycznych�dotyczących�budowy�potencjalnych�możliwości�znajduje się�

w części�dotyczącej�etapu�3.).

•� �Aby�zapewnić�wysoki�poziom�poparcia�oraz�wykorzystania�zdobytej�wiedzy�i możliwości,�

a także�aby�upewnić się,�że informacje�wykorzystywane�są�na potrzeby�strategii�firmy,�albo�

zaangażuj�bezpośrednio�członków�zarządu,�albo�włącz�członków�odpowiednich�podkomite-

tów�odpowiadających�przed�zarządem�za te�sprawy.

P16: TWORZENIE PLANU DZIAłANIA

ETAP 5

SKRÓTOWY SZABLON S16:
MATRYCA WDROŻENIA REZULTATÓW ZAANGAŻOWANIA*

Cel strategiczny Wyniki / rezultaty Implikacje 
strategiczne 
i operacyjne

Osoba 
odpowiedzialna / 
decyzyjna

Następny krok / 
cel SMART

Wewnętrzna 
odpowiedzialność 
za monitorowanie 
i sprawozdawczość

Ramy czasowe

* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Informowanie interesariuszy o decyzjach podjętych w wyniku zaangażowania ma decydują-

ce znaczenie dla wykazania, że firma przykłada należytą uwagę do efektów procesu zaanga-

żowania. Jest to ważne dla interesariuszy biorących już udział w procesie zaangażowania, 

ale, jak zaznaczono wcześniej, może również wpłynąć na decyzje innych interesariuszy, 

którzy nie uczestniczyli w tym procesie (np. wewnętrznych partnerów firmy, konsumentów 

zainteresowanych zaangażowaniem producenta w sprawy łańcucha dostaw, czy inwestorów 

zainteresowanych zarządzaniem ryzykiem).

Istnieje�wiele�sposobów�informowania�interesariuszy�zaangażowanych�przez�firmę�lub takich,�

których�chce�ona�zaangażować:

•� �Rozmowy�w cztery�oczy

•� �Sprawozdania�telefoniczne

•� �Pisma�z podziękowaniami�podsumowujące�rezultaty�i przedstawiające�następne�kroki

•� �W ramach�regularnych�działań�sprawozdawczych�(np.�w raporcie�firmy�dotyczącym�odpo-

wiedzialności).

Sprawozdawczość�stanowi�integralną�część�procesu�zaangażowania�interesariuszy�zarówno�

jeśli�chodzi�o informacje�zwrotne�przekazywane�podmiotom�bezpośrednio�uczestniczącym�

w tym�procesie,�jak�i mechanizm�informowania�jednostek�niezaangażowanych.

Raporty�publiczne�mogą�odegrać�istotną�rolę�w informowaniu�wszystkich�rodzajów�interesa-

riuszy�o działalności�firmy,�jednak�mogą�też�być�postrzegane�jako�wkład�w globalną�debatę�

na temat�ewoluującej�roli�biznesu�w społeczeństwie.�Sprawozdania�dotyczące�zrównowa-

żonego�rozwoju�mogą�być�zarówno�kształtowane�przez�dialog�interesariuszy,�jak�i w nich�

wykorzystywane,�czego�dowodzi�Model�Działania�proponowany�przez�inicjatywę�Global�

Compact�ONZ.�W wytycznych�GRI�również�podkreśla się�wartość�zaangażowania�interesa-

riuszy.�Dla firmy�pragnącej�podnieść�wartość�dodaną�interakcji�z interesariuszami�wyzwanie�

w zakresie�zarządzania�polega�na dostosowaniu�jej�wewnętrznego�i zewnętrznego�systemu�

sprawozdawczości�i udzielania�informacji.16

Sprawozdawczość�dobrej�jakości�sama�w sobie�służy�przyszłym�procesom�zaangażowania.�

Dla przykładu�pierwsze�publiczne�oświadczenie�dotyczące�działalności�w zakresie�zrównowa-

żonego�rozwoju�może�stać się�podstawą�wstępnej�dyskusji�z przedstawicielami�społeczeństwa�

obywatelskiego�lub innymi�interesariuszami.�Wiąże się�z tym�również�przesłanka,�że firma�musi�

rozważyć,�jak�różne�kanały�komunikacji�wywołują�różne�reakcje�ze strony�poszczególnych�inte-

resariuszy.�A właściwie –�jaka�kombinacja�dróg�komunikacji�wywiera�największy�wpływ.17

 P17: PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNYCH INTERESARIUSZOM

Podejmij działanie i zweryfikuj zaangażowanie ETAP 5

16  (Więcej informacji na temat Modelu Działania UNGC znaleźć można w publikacji pod redakcją Fussler, C., Cramer, A. i Van der Vegt, S. 2004. Raising the 
Bar. Creating Value with the United Nations Global Compact. Sheffield: Greenleaf Publishing.)

17  Zob. Impacts of Reporting, CSR Europe & AccountAbility, 2003, gdzie znaleźć można różne podejścia do sprawozdawczości.

       Odpowiedź Barclays udzielona w trybie on-line na informacje zwrotne grup fokusowych dotyczące  
strategii odpowiedzialności firmy

Brytyjski dostawca usług finansowych, Barclays, zwrócił się do niezależnej firmy konsultingowej, aby przeprowadziła przegląd strategii sprawozdaw-
czości i odpowiedzialności firmy przy pomocy składającej się z kilku interesariuszy grupy fokusowej. Najważniejsze uwagi i kwestie wysuwane przez 
grupę fokusową zostały przedstawione w dokumencie on-line opublikowanym przez Barclays, wraz z odpowiedziami na poszczególne zagadnienia 
oraz zobowiązaniami dotyczącymi sposobu działania w ich sprawie.
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P17: PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNYCH INTERESARIUSZOM

ETAP 5

Sprawdzianem jakości sprawozdawczości wobec interesariuszy i szerzej pojętego społeczeń-
stwa jest to, czy organizacja informuje o swojej stosownej reakcji na istotne zagadnienia, jakie 
wynikają z procesu zaangażowania. Jednakże zasada zdolności do reagowania nie wymaga, 
aby organizacja przedstawiająca informacje zgadzała się ze wszystkimi zagadnieniami czy 
obawami interesariuszy bądź też dostosowała do nich swoje działania, ale by reagowała na nie 
w sposób spójny i konsekwentny. Dlatego też właściwa reakcja powinna obejmować uznanie 
kluczowych zagadnień, uszeregowanie ich pod względem priorytetów (co obejmuje rów-
nież sposób ich określenia), informacje o tym, co się wydarzyło od czasu dialogu, punkty 
odniesienia oraz kolejne kroki ujęte w ściśle określone ramy czasowe.

Podstawowy cel sprawozdawczości to wsparcie ciągłego dialogu interesariuszy.
Same raporty nie mają dużej wartości, jeżeli nie informują interesariuszy ani nie wspierają 
dialogu, który wpływa na decyzje i zachowanie zarówno organizacji – autora raportu, jak i jej 
interesariuszy. Jednakże GRI wyraźnie zaznacza, że proces zaangażowania ani nie kończy, ani 
nie zaczyna się na publikacji raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju.
Źródło: “GRI Sustainability Reporting Guidelines” (Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w dzie-
dzinie zrównoważonego rozwoju) 2002.

      Sprawozdawczość dotycząca efektywności działań firmy Camelot

Część pt. „Efektywność naszych działań” Raportu Społecznego za 2004 r. firmy Camelot koncentruje się na stopniu, w jakim firma spełnia oczekiwa-
nia ośmiu zidentyfikowanych przez nią grup interesariuszy oraz jej zobowiązania na przyszłość. W odniesieniu do każdej grupy interesariuszy firma 
informuje o:
• swojej wizji relacji z tymi interesariuszami;
• postępach w zakresie realizacji zobowiązań podjętych w poprzednim roku;
•  efektywności działań wobec stosownych wskaźników kluczowych i założonych celów. Przedstawiane co roku wskaźniki są spójne, aby wykazać 

tendencje w dłuższej perspektywie;
• szczegółach konsultacji przeprowadzonych w roku 2003/2004, zagadnieniach wysuwanych przez interesariuszy i reakcji na nie firmy Camelot;
• zobowiązaniach na następny rok.

Wytyczne�dotyczące�sprawozdawczości�są�różne.�Na�szczeblu�międzynarodowym�najbardziej�

uznawane�są�wytyczne�dotyczące�sprawozdawczości�sporządzone�przez�Global�Reporting�

Initiative�(www.globalreporting.org),�które�razem�z�innymi�dokumentami�zawierającymi�

wytyczne�i�protokołami�technicznymi�stanowią�rozległe�wskazówki�na�temat�procesów�spra-

wozdawczości,�a�także�obowiązujące�w�nich�zasady�i�wskaźniki.�Sama�organizacja�GRI�stosuje�

rozległy,�globalny�proces,�w�którym�uczestniczą�liczni�interesariusze,�a�który�ma�przyczynić�

się�do�stałej�weryfikacji�wytycznych.
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Publiczne�działania�w zakresie�sprawozdawczości�mogą�znacząco�wpływać�na działalność�fir-

my�oraz�jej�interesariuszy�wewnętrznych�i zewnętrznych,�dzięki�temu,�że wyjaśniają�oddziały-

wanie�organizacji�i przedstawiają�wnioski�z doświadczeń�wyciągane�z procesu�zaangażowania�

interesariuszy.�Właściwie�sam�proces�sprawozdawczości�często�jest�bodźcem�do wewnętrznej�

dyskusji,�która�skutkuje�zmianami�w kulturze�organizacji�i wynikach�jej�działalności.

P17: PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNYCH INTERESARIUSZOM

ETAP 5

 

      Wpływ sprawozdawczości

WPŁYW

Efektywność

Działania

Decyzje

Postrzeganie

Działania z zakresu 
informowania opinii 

publicznej

Źródło: Impacts of Reporting, CSR Europe i AccountAbility, 2003.
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Zasady�istotności,�kompletności�i zdolności�do reagowania�mogą�być�wykorzystane�do oceny�

jakości�raportu�zwłaszcza,�jeśli�chodzi�o zastosowanie�raportu�dotyczącego�odpowiedzialności�

firmy�w procesie�zaangażowania�interesariuszy.�Poniżej�zamieszczono�listę�kontrolną,�której�

można�użyć�do sprawdzenia,�czy�sprawozdanie�jest�zgodne�z tymi�zasadami.18

P17: PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNYCH INTERESARIUSZOM

ETAP 5

       Sprawozdania BAT dotyczące dialogu z interesariuszami  
i zapewnienie jakości w wykonaniu Bureau Veritas

W części dotyczącej istotnych zagadnień Raportu społecznego 2004/2005 Brtish American Tobacco plc, firma informuje o sześciu tematach uzna-
nych za stanowiące istotny interes Grupy i jej interesariuszy, które wynikły po przeprowadzeniu międzynarodowego dialogu interesariuszy w ciągu 
trzech cykli sprawozdawczości. Te tematy to: Marketing i zapobieganie paleniu wśród młodzieży; Zagrożenia dla zdrowia i informowanie o produk-
cie; Ograniczenie szkodliwości; Palenie w miejscach publicznych; Podstawowy łańcuch dostaw BAT; Akcyza i kwestia nielegalnego handlu.
Dialog z interesariuszami obejmujący firmy brytyjskie w społecznym cyklu sprawozdawczym 2004/2005 skupił się więc na tych sześciu tematach.

W odniesieniu do każdego tematu BAT uwzględnił w tej części:
□ niezależny raport dotyczący dialogu i uwagi interesariuszy;
□ wszystkie zobowiązania podjęte w poprzednim roku oraz sprawozdanie z osiągniętego postępu.
Każdy temat poprzedza ponadto niezależny komentarz brytyjskiego Instytutu Etyki Biznesu.

Oprócz tych „miękkich” mechanizmów zapewnienia jakości Raport Społeczny 2004/2005 firmy BAT plc przeszedł również zewnętrzny proces 
zapewnienia jakości zrealizowany przez Bureau Veritas z zastosowaniem Normy zapewniena jakości AA1000. Bureau Veritas stosuje różne symbole 
dla różnych poziomów zapewnienia jakości; symbole te przypisane są różnym elementom raportów.
Najwyższy „przyznany” poziom zapewnienia jakości oznacza, że Bureau Veritas gwarantuje, że przedstawione informacje oparte są na twardych 
dowodach, działania podlegały obserwacji podmiotu kontrolującego i zostały opisane zgodnie z wymaganiami AA1000. 

Stosowane przez Bureau Veritas techniki audytu obejmowały:
•  Wywiady prowadzone osobiście i przez telefon ze stosownymi pracownikami British American Tobacco, zarówno w siedzibie w Wielkiej Brytanii, 

jak i w filiach lokalnych;
•  Tam gdzie to możliwie – przegląd odpowiednich stosowanych systemów i procesów;
•  Szczegółowe przeglądy dokumentacji znajdującej się w siedzibie British American Tobacco w Londynie pod względem działań tam przeprowa-

dzonych i informacji dotyczących odpowiedzi British American Tobacco na sprawy przedstawione w trakcie dialogu;
•  Dyskusje ze stronami zewnętrznymi, których celem było potwierdzenie, w stosownych przypadkach, uzyskanych informacji;
•  Uczestnictwo we wszystkich sesjach dialogu z interesariuszami przeprowadzonych przez British American Tobacco w Londynie, Kenii i Brukseli;
•  Uczestnictwo w czterech sesjach dialogu z konsumentami przeprowadzonych przez British American Tobacco w Wielkiej Brytanii;
•  Weryfikacja raportów z każdego dialogu przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej, sporządzonych przez niezależnych 

moderatorów.

18 Zob. również część pt. “Zasady i normy zaangażowania interesariuszy” we wstępie.
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Sprawozdanie�może�być�na koniec�również�potężnym�narzędziem�zapewniającym�interesa-

riuszy�o jakości.�Dobre�sprawozdanie,�które�spełnia�wiele�z powyższych�kryteriów�zapewnia�

interesariuszy�o jakości�reakcji�firmy�na ich�obawy�i oczekiwania.�Jednakże�bardziej�formalny�

sposób�zapewnienia�jakości�procesu�zaangażowania�interesariuszy�i związanego�z nim�raportu�

może�wzmocnić�wiarygodność�firmy�i przyczynić się�do dalszego�wzrostu�zaufania.

P17: PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNYCH INTERESARIUSZOM

ETAP 5

      Lista kontrolna dotycząca sprawozdawczości wobec interesariuszy

Zasada AA1000AS Czy sprawozdanie wewnętrzne i/lub zewnętrzne. . .

Istotność ...odzwierciedla to, jak organizacja określa, które zagadnienia interesariuszy są istotne dla działalności firmy?
...zawiera omówienie, które kryteria stosowane są w procesie decyzyjnym dotyczącym istotności?
...wyjaśnia, dlaczego zidentyfikowani interesariusze/zagadnienia są istotni/istotne bądź nie?
...odzwierciedla, jak uwzględnia się dylematy związane z różnymi oczekiwaniami dotyczącymi istotności?
... zawiera omówienie, czy umieszczone w sprawozdaniu wskaźniki i cele mogą być i są wykorzystywane  

w strategicznych i operacyjnych procesach decyzyjnych?

Kompletność ... wskazuje, jak organizacja dąży do zrozumienia swoich działań i oddziaływania w związku z istotnymi zagadnieniami 
(np. czy stosuje określone wskaźniki, procesy zarządzania i wewnętrznego zapewnienia jakości itd.)?

... wskazuje, jak organizacja podjęła decyzję dotyczącą tego, które aspekty efektywności działalności mają być objęte 
pomiarem (np. działania, produkty, lokalne miejsca prowadzenia działalności i filie)?

...wskazuje, jak organizacja integruje te działania z podstawowymi procesami zarządzania i wprowadzania zmian?

... umożliwia interesariuszom interpretację informacji w sposób przydatny w ich procesie decyzyjnym (np. zapewniona 
jest dokładność informacji)?

Zdolność do reagowania ... zawiera przedstawione przez organizację uzasadnienie decyzji dotyczącej wyboru zagadnień, na które trzeba  
zareagować?

... odzwierciedla sposób, w jaki organizacja asygnuje zasoby, aby umożliwić realizację zobowiązań w odpowiedzi 
na istotne zagadnienia interesariuszy? Czy zasoby są adekwatne?

... zawiera omówienie sposobu, w jaki organizacja identyfikuje niedobory i związane z nimi działania naprawcze  
dotyczące istotnych zagadnień?

... określa cele dotyczące potrzeby poprawy? Jaka jest techniczna jakość tych celów (tzn. czy są określone w czasie, 
mierzalne, konkretne, realistyczne itd.)?

Czym jest zapewnienie jakości?
Zapewnienie jakości, to metoda ewaluacji, w której wykorzystuje się zestaw zasad i norm w celu 
oceny jakości jej przedmiotu, jak np. wewnętrznego i/lub zewnętrznego raportu organizacji czy 
działania z zakresu zaangażowania interesariuszy, a także leżących u jego podstaw systemów, 
procesów i kompetencji, od których zależy efektywność organizacji. Zapewnienie jakości obej-
muje informowanie o wynikach tej oceny, co podnosi wiarygodność jej przedmiotu w oczach 
użytkowników.
Procesu tego nie należy mylić z audytem, weryfikacją czy certyfikacją. Zapewnienie jakości to 
pożądany efekt. Audyt, weryfikacja i certyfikacja to przykłady narzędzi osiągania takich rezulta-
tów, stosowane obok wykorzystania doświadczeń z przeszłości, renomy czy samego procesu 
zaangażowania.

Źródło: AccountAbility, 2005.
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PROPONOWANA METODA M17:

PROJEKTOWANIE PROCESU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Celem tej metody jest zaprojektowanie procesu, który ma zapewnić interesariuszy, że przygo-

towanie zaangażowania, sam proces oraz decyzje dotyczące realizacji jego wyników podej-

mowane są w sposób uczciwy, przejrzysty i dostosowany do sytuacji, z należytym uwzględnie-

niem oczekiwań interesariuszy.

•� �Skorzystaj�z poniższej�tabeli,�w której�zawarto�różne�możliwości�i kwestie�do rozważenia.�

Ważne,�aby�zacząć�myślenie�o zapewnieniu�interesariuszy�o jakości�na wczesnym�etapie�

procesu;�idealnie�byłoby�gdyby�podmiot�odpowiedzialny�za zapewnienie�jakości�zaangażo-

wany�był�od samego�początku,�gdy�podejmowane�są�wstępne�decyzje�dotyczące�istot-

ności�interesariuszy�i zagadnień.�Dobra�dokumentacja�poprzednich�działań�i konsultacje�

z interesariuszami�mogą�umożliwić�podmiotowi�odpowiedzialnemu�za zapewnienie�jakości�

wejście�w proces�na późniejszym�etapie.

•� �Właściwy�podmiot�odpowiedzialny�za zapewnienie�jakości�to�ogólnie�rzecz�biorąc�oso-

ba,�grupa�osób�(np.�panel�interesariuszy�lub profesjonalny�dostawca�usług�zapewnienia�

jakości),�która�jest�i może�być�postrzegana�jako�niezależna�od firmy,�a która�jest�w stanie�

kwestionować�podejście�firmy�do zaangażowania.�Oprócz�tego�podmiot�ten�musi�być�kom-

petentny�w dziedzinie�realizacji�wymaganego�procesu�zapewnienia�jakości.

•� �Upewnij się,�że podmiot�odpowiedzialny�za zapewnienie�jakości�jest�uznawany�przez�two-

ich�interesariuszy.

•� �Zasadniczo�ważne�jest,�aby�uzgodnić�projekt�procesu�zapewnienia�jakości�z interesariusza-

mi.�Oznacza�to�porozumienie�w sprawie�zakresu�i przedmiotu�procesu�zapewnienia�jakości,�

zasad�stosowanych�w odniesieniu�do przedmiotu�oraz�poziomu�zapewnienia�jakości,�do ja-

kiego�dążyć�będą�uczestnicy�procesu.

P17: PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNYCH INTERESARIUSZOM

ETAP 5



136PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

P17: PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNYCH INTERESARIUSZOM

ETAP 5

      Rozważania na temat zapewnienia jakości

Pytanie Możliwości

Zapotrzebowanie na zapewnienie jakości

Komu potrzebne jest  
zapewnienie jakości?

Interesariusze z firmy: kierownictwo i zarząd zainteresowane kwestiami ryzyka i tworzenia wartości wymagają zapew-
nienia, że informacje są dokładne i kompletne, a systemy się sprawdzają.
Interesariusze bezpośrednio wpływający na organizację: inwestorzy i organy regulacyjne zainteresowane zapewnie-
niem dobrego rządzenia, zarządzania ryzykiem, zgodności z prawem.
Interesariusze pośrednio wpływający na organizację: media i organizacje pozarządowe, które często z rezerwą 
odnoszą się do wysiłków firmy w zakresie CSR i rozwoju społecznego

Jaki jest cel procesu  
zapewnienia jakości?

Spełnienie wymagań dotyczących zgodności z przepisami: np. sprawozdawczość finansowa i środowiskowa.
Przekonywanie: budowa zaufania i wiarygodności bądź zdobywanie właściwych certyfikatów.
Proces decyzyjny: zapewnienie wiarygodności informacji wykorzystywanych przez interesariuszy w procesie decyzyjnym
Uczenie się: monitorowanie i stałe doskonalenie systemów zarządzania

Metoda zapewnienia jakości

Jakie normy i zasady  
rządzą procesem  
zapewnienia jakości?

ISAE3000: praktyczne wytyczne dotyczące kwestii niefinansowych dla profesjonalnych dostawców usług z firm zajmu-
jących się audytem finansowym.
AA1000 Assurance Standard: zawiera ogólne zobowiązanie do promowania odpowiedzialności za zrównoważony 
rozwój poprzez włączenie interesariusza, wspomagane przez trzy zasady – istotności, kompletności i zdolności do re-
agowania; norma AA1000AS jest kompatybilna z innymi normami zapewnienia jakości, jak ISAE3000, ale także ramami 
sprawozdawczości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, jak np. wytyczne GRI.
Normy krajowe: istnieje cały szereg krajowych norm zapewnienia jakości, które należy również uwzględnić.

Zakres zapewnienia jakości

Jaki jest cel? Zbadanie danych: sprawdzenie, czy przedstawione informacje są kompletne i dokładne.
Zbadanie systemów: sprawdzenie, czy systemy zarządzania i informacji są wystarczająco solidne.
Ocena istotności i ryzyka: zrozumienie zasadniczych implikacji dla organizacji.
Ocena zgodności i umiejętności reagowania: ocenienie, jak organizacja działa w odpowiedzi na normy, zobowiązania 
i oczekiwania interesariuszy.
Komentarz: rozmowa na temat jakości działań organizacji oraz sposobu ich udoskonalenia.

Jaki jest charakter  
przedmiotu zapewnienia 
jakości:

Szeroki: celem jest objęcie ogólnej efektywności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Konkretny: określone aspekty efektywności działań społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, informacje i/lub 
systemy jakościowe i/lub ilościowe. Przedmiot może być historyczny lub przyszłościowy.

Jakie są „granice” 
procesu zapewnienia 
jakości?

Związane z miejscem: np. audyt dostawcy.
Związane z produktem: np. zapewnienie jakości etykietowania.
Dotyczące firmy lub grupy: np. raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju.
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UWAGA

Temat�zapewnienia�jakości�jest�bardzo�skomplikowany,�a powyższe�omówienie�jest�z oczy-

wistych�względów�ograniczone.�Więcej�informacji�znaleźć�można�w źródłach�podanych�

w załączniku.

P17: PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNYCH INTERESARIUSZOM

ETAP 5

      Rozważania na temat zapewnienia jakości (kontynuacja)

Pytanie Możliwości

Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie jakości

Jakie są podmioty od-
powiedzialne za zapew-
nienie jakości?

Podmioty wewnętrzne: jednostki funkcjonalne, ocena ryzyka/audyt wewnętrzny lub na szczeblu zarządu.
Podmioty zewnętrzne: profesjonalni audytorzy, specjaliści od CSR, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, liderzy 
opinii, panele doradcze.

Jakie kompetencje 
potrzebne są, aby 
zapewnić interesariu-
szy o dobrej jakości 
procesu?

Wiarygodność/ reprezentacja interesariusza:
Kompetencje w dziedzinie zapewnienia jakości: sprawdzanie danych i analiza systemów oraz zrozumienie ról polega-
jących na zapewnieniu jakości.
Kompetencje w dziedzinie procesu: komunikowanie się z interesariuszami, określanie stopnia istotności i zdolność 
do reagowania.
Kompetencje merytoryczne: społeczna, naukowa, ekonomiczna lub branżowa wiedza specjalistyczna.

Do jakiego poziomu 
zapewnienia jakości 
należy dążyć?

Zgodnie z ISAE3000 poziom zapewnienia jakości rozumiany jest jako ocena, której celem jest zmniejszenie ryzyka 
błędów lub zaniedbań w prezentowanych informacjach do akceptowalnego poziomu. Norma ISAE3000 rozróżnia dwa 
poziomy zapewnienia jakości:
•  „Uzasadnione zapewnienie jakości” (ryzyko zmniejszone do niskiego poziomu)
•  „Ograniczone zapewnienie jakości” (ryzyko zmniejszone do umiarkowanego poziomu)
Możliwe jest również ich połączenie w odniesieniu do różnych informacji lub zagadnień. Wybór ten determinuje ilość 
i intensywność pracy podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie jakości, a także sformułowania w oświadczeniu 
dotyczącym zapewnienia jakości.
Norma AA1000AS zawiera stwierdzenie, że poziom zapewnienia jakości, do jakiego należy dążyć w procesie/zadaniu, 
zależy od następujących czynników:
•  Dostępność danych,
•  Niezawodność systemów zarządzania,
•  Istniejące mechanizmy zapewnienia jakości dla konkretnych aspektów działalności,
•  Wewnętrzne procesy zapewnienia jakości,
•  Zasoby przeznaczone do zapewnienia jakości przez organizację – autora raportu,
•  Ograniczenia prawne lub komercyjne,
•  Kompetencje podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie jakości.
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INFORMACJE PODSTAWOWE

Na koniec�pojawia się�potrzeba�wyciągnięcia�wniosków�z procesów�zaangażowania�z prze-

szłości.�Co się�sprawdziło,�a co�nie,�co�następnym�razem�można�by�zrobić�lepiej?�Staranna�

ocena�działań�z zakresu�zaangażowania�interesariuszy�podejmowanych�do tej�pory�daje�dużą�

możliwość�doskonalenia�podejścia�firmy�do procesów�zaangażowania�w przyszłości.�Jeżeli�

wyniki�tej�oceny�są�ujęte�w odpowiedniej�formie,�umożliwia�to�organizacji�podzielenie się�

wyciągniętymi�wnioskami�z innymi�osobami�w firmie�i poza�nią,�z partnerami�biznesowymi�

i interesariuszami.

PROPONOWANA METODA M18: 

WERYFIKACJA PROCESU ZAANGAŻOWANIA

Celem tej metody jest przegląd procesu zaangażowania, co pozwoli na udoskonalenie go 

w przyszłości.

Zadanie to można wykonać w zespole bądź też wspólnie z interesariuszami – albo po etapie 

zaangażowania, albo w jego ramach.

•� �Istnieje�wiele�różnorodnych�sposobów�zaangażowania�samych�interesariuszy�w proces�

oceny:�(np.�udostępnienie�tablicy,�na której�można�umieszczać�komentarze,�anonimowej�

skrzynki�kontaktowej,�pytania�osób,�z którymi się�konsultowano�o ich�nadzieje�i obawy�

itd.)

•� �Ponownie�przyjrzyj się�najbardziej�optymistycznym�i najbardziej�pesymistycznym�scena-

riuszom –�co�tak�naprawdę się�zdarzyło?�Umieść�faktyczne�zaangażowanie�w spektrum�

pomiędzy�najbardziej�optymistycznym�i pesymistycznym�przypadkiem.

•� �Ponownie�przyjrzyj się�oznakom�sukcesu�zidentyfikowanym�w planie�zaangażowania�

interesariuszy.�Co się�wydarzyło?�Czy�było�lepiej,�czy�gorzej,�niż�oczekiwałeś/oczekiwałaś?�

Dlaczego?�Czy�wyznaczone�cele�były�realistyczne?�Czy�pojawiły się�nieoczekiwane�incyden-

ty,�problemy?

•� �Postaraj się�dowiedzieć�w ogólnym�zarysie,�co się�sprawdziło,�a co�nie,�co�następnym�razem�

można�by�zrobić�lepiej?

•� �Czy�była�luka�między�istotnymi�zagadnieniami�zidentyfikowanymi�przez�ciebie�przed�pro-

cesem�zaangażowania�oraz�tymi,�które�wyniknęły�w trakcie?�Jak�duża�była�ta�luka�i jakie�

były�jej�konsekwencje?

•� �Podsumuj�swoje�wyniki�w tabeli�na następnej�stronie.

WARTO ROZWAŻYĆ

•� �Idealnie�byłoby,�gdyby�niektóre�części�tego�procesu�zostały�podjęte�już�w trakcie�zaangażo-

wania.�Metoda�firmy�Article�13�(etap�4.)�to�jeden�z przykładów�sposobu�przeprowadzenia�

przez�organizację�pierwszej�oceny�jakości�procesu�razem�z interesariuszami.

•� �Pamiętaj,�że czasami�może�minąć�sporo�czasu,�zanim�zaangażowanie�wywoła�zmiany�w po-

dejściu�lub działaniach�firmy.�Dlatego�trzeba�do tego�wracać�co�jakiś�czas.

 P18: WERYFIKACJA PROCESU ZAANGAŻOWANIA

Podejmij działanie i zweryfikuj zaangażowanie ETAP 5
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P18: WERYFIKACJA PROCESU ZAANGAŻOWANIA

ETAP 5

SKRÓTOWY SZABLON S18: PRZEGLĄD ZAANGAŻOWANIA*

Procesy zaangażowania

Ogólna ocena zaangażowania

Rezultaty procesu / 
mierniki sukcesu

Czy wyznaczyłeś/wyznaczyłaś jakieś 
rezultaty dotyczące np. uczestnictwa, 
postępów, zadowolenia interesariuszy?

Co się wydarzyło?

W jakim stopniu zaangażowanie osiągnę-
ło zakładane rezultaty? np. uczestnictwo 
ludzi, osiągnięto porozumienie, interesa-
riusze są zadowoleni z procesu)

Cele zaangażowania.
Co chciałeś/chciałaś osiągnąć?

Czy to się udało?

W jakim stopniu zaangażowanie spełniło 
twoje cele?

Ogólnie – jak udał się proces?
(zweryfikuj scenariusze)

Najbardziej pesymistyczny scenariusz Najbardziej optymistyczny scenariusz

Przegląd praktyczny

Co odbyło się zgodnie 
z planem?

Co odbyło się niezgodnie 
z planem?

Co następnym razem 
należałoby zrobić inaczej?

Czy zaangażowanie wpłynęło 
na spojrzenia i/lub zachowanie 
interesariuszy?

Czy zaangażowanie wpłynęło 
na spojrzenia i/lub zachowanie 
organizacji?

* wersja elektroniczna dostępna jest na stronie www.accountability.org.uk
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PRZEGLĄD ETAPU 5

Osiągnięcia na koniec tego etapu to przeprowadzony przegląd zaangażowania, pewność, 
że zgromadzone informacje zostały przekazane osobom decyzyjnym, a także, że wdrożony jest 
plan monitorowania wyników i sprawozdawczości w tym zakresie.

Efekty
□  Właściwe informacje zostały przekazane osobom decyzyjnym w organizacji i poza nią, wdro-

żone zostały związane z tym ramy zapewnienia jakości
□  Lepsze dostrzeganie istniejących istotnych zagadnień lub wyłaniającej się nowej istotności 

tych spraw
□ Matryca wdrożenia wyników zaangażowania
□ Przegląd zaangażowania interesariuszy.

P18: WERYFIKACJA PROCESU ZAANGAŻOWANIA

ETAP 5



141PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

   
 Z

do
ln

oś
ć 

do
 re

ag
ow

an
ia      

          Istotność                                                       Kompletność

Skuteczne
angażowanie
interesariuszy

Myśl
strategicznie

tworzenie mapy interesariuszy,
wyznaczanie celów strategicznych,

identyfikacja zagadnień,
priorytetyzacja

Przeanalizuj
i zaplanuj

weryfikacja postępów, uczenie się
od innych i identyfikacja
potencjalnych partnerów,
poznawanie interesariuszy

i ich celów, określanie
pola manewru

Działaj,
weryfikuj i informuj

tworzenie planu działania,
przekazywanie informacji

zwrotnych, weryfikacja sposobu 
zaangażowania, zapewnienie

procesu uczenia

Zaprojektuj proces
i zaangażuj się

w działania
z interesariuszami

identyfikacja najskuteczniejszych
metod zaangażowania,
projektowanie procesu

zaangażowania

Wzmocnij
zdolności 

zaangażowania
wzmocnienie zdolności organizacji

do reagowania, rozwój
wewnętrznych kompetencji,

budowanie zdolności
interesariuszy

do angażowania

ZAłĄCZNIK
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Dialog 

Wymiana�poglądów�i opinii�w celu�zbadania�różnych�spojrzeń,�potrzeb�i alternatyw,�co�służy�

poprawie�wzajemnego�zrozumienia,�zaufania�i współpracy�nad strategią�czy�inicjatywą.

Interesariusz 

Każda�grupa�lub każda�osoba,�która�może�wpływać�na organizację�lub jej�działania,�lub która�

znajduje się�w 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�wymiany�informacji�z interesariuszami,�z zasady�w ramach�jednostronnego,�

niepowtarzającego się�procesu.

Konsultacje 

Proces�gromadzenia�informacji�lub porad�od interesariuszy�i uwzględnianie�tych�poglądów�

przy�zmianach�planów,�podejmowaniu�decyzji�lub wyznaczaniu�kierunków.

Odpowiedzialność 

Organizacja�uznawana�jest�za odpowiedzialną,�gdy�przedstawia�interesariuszom�informacje�

dotyczące�spraw�zasadniczych�(przejrzystość),�stale�reaguje�na sprawy�związane�z interesa-

riuszami�(zdolność�do reagowania)�i działa�zgodnie�z normami,�do których się�dobrowolnie�

zobowiązała,�oraz�z zasadami�i regulacjami,�których�musi�przestrzegać�z powodów�ustawo-

wych�(przestrzeganie�norm).

Partnerstwo 

W�kontekście�interakcji�z zakresu�społecznej�odpowiedzialności�biznesu�partnerstwo�definio-

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

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

zasobów�i kompetencji”19,�dla których�wspólne�są�zarówno�ryzyka,�jak�i korzyści.

Pole manewru 

Granice,�które�definiują,�co�organizacja�może�zrobić,�a czego�nie,�aby�zająć się�zagadnieniem�

i spełnić�związane�z nim�oczekiwania�interesariusza.�Pole�manewru�determinują�zasoby,�jakimi�

dysponuje�organizacja�dla podjęcia�prac�nad zagadnieniem,�a także�cele�organizacji,�których�

nie�można�zmienić,�a które�są�sprzeczne�z możliwymi�sposobami�rozwiązania�problemu,�

jakich�oczekiwać�mogą�interesariusze.

SłOWNIK ŻARGONU

Załącznik

19  Jane Nelson i Simon Zadek, Partnership Alchemy: New Social Partnerships in Europe (Kopenhaga: The Copenhagen Centre, 2000).
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Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR, ang. Corporate Social Responsibility) 

Koncepcja,�według�której�firmy�integrują�kwestie�społeczne�i�środowiskowe�ze�swoją�działal-

nością�oraz�relacjami�z�interesariuszami.�Inne�terminy�oznaczające�tę�samą�ideę�to�środowi-

skowa�i�społeczna�odpowiedzialność�biznesu�(CESR,�ang.�corporate�environmental�and�social�

responsibility),�obywatelska�postawa�firmy�i�odpowiedzialność�firmy.

Trzy filary 

Idea,�zgodnie�z�którą�ogólną�efektywność�działań�firny�należy�mierzyć�w�oparciu�o�łączny�

wkład�koniunktury�ekonomicznej,�jakości�środowiska�i�kapitału�społecznego.

Zaangażowanie 

Wysiłki�organizacji�ukierunkowane�na�zrozumienie�i�włączenie�interesariuszy�oraz�związanych�

z�nimi�kwestii�w�działania�i�proces�decyzyjny.

Zrównoważony rozwój 

Termin�rozpowszechniony�w�latach�80.�XX�wieku�dzięki�raportowi�Komisji�Brundtland�pt.�

Nasza�wspólna�przyszłość,�zgodnie�z�którym�aby�rozwój�był�zrównoważony,�musi�„zaspoka-

jać�potrzeby�obecnego�pokolenia�bez�przekreślania�możliwości�zaspokajania�potrzeb�pokoleń�

następnych”.20

SłOWNIK ŻARGONU

20  Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju Our Common Future [Nasza wspólna przyszłość] (Oxford, Nowy Jork: Oxford University Press, 1987). 
Oxford: Blackwell, 1987.
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NIEKTÓRE PRZYDATNE ORGANIZACJE I ŹRÓDŁA DANYCH

AccountAbility:�www.accountability.org.uk

Afrykański Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu:�www.aiccafrica.com

Amnesty International:�www.amnesty.org/business

Baza danych Banku Światowego dotycząca uczestnictwa:

www.worldbank.org/wbi/sourcebook/sbhome.htm

Business for Social Responsibility: www.bsr.org

Citizen’s ScienceToolbox: www.coastal.crc.org.au/toolbox/index.asp

Commonground: www.commonground.co.za

CSR Europe:�www.csreurope.org

Development Alternatives Group: www.devalt.org

Development Alternatives Inc.: www.dai.com

Dialogue by Design:�www.dialoguebydesign.co.uk

ELDIS Participation Resource Centre: www.eldis.org/participation

Global Reporting Initiative:�www.globalreporting.org

InterAct Networks:�www.interactnetworks.co.uk,�www.interactweb.co.uk

International Association for Public Participation: www.iap2.org

International Projects Bureau:�www.dkipb.com/en

International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance:

www.isealalliance.org

Keystone: www.keystonereporting.org

Międzynarodowe Forum Liderów Biznesu: www.iblf.org

Międzynarodowy Instytut Środowiska i Rozwoju: www.iied.org

Międzynarodowy Instytut Zrównoważonego Rozwoju: www.iisd.org

Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Audytorów (IRCA): www.irca.org

Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Audytorów (IRCA): www.irca.org

Public Conversations Project: www.publicconversations.org

Resource Centre for Participatory Learning and Action members:

www.rcpla.org/members.html

Responsible Business Initiative Pakistan:�www.rbi.org.pk

Southern African Institute for Development – Calabash Project: 

www.saiea.com/calabash�www.saiea.com/calabash

Stakeholder Research Associates: www.stakeholderresearch.com

SustainAbility: www.sustainability.com

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD):�www.wbcsd.ch

The Conference Board: www.conference-board.org

The Consensus Building Institute:�www.cbuilding.org

The Environment Council:�www.the-environment-council.org.uk

The Future 500: www.Thefuture500.org�

Projekt Sigma: www.projectsigma.com

Transparency International: www.transparency.org

Wydział Przemysłu i Ekonomii Programu Środowiskowego ONZ (UNEP): 

www.uneptie.org

INNE ŹRÓDłA

Załącznik
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NAJWAŻNIEJSZE NORMY I WYTYCZNE21

Norma dotycząca zaangażowania interesariuszy serii AA1000 (AA1000SES), Norma 

dotycząca zapewnienia jakości (AA1000AS):�www.accountability.org.uk

Wytyczne dotyczące sprawozdawczości Global Reporting Initiative: 

www.globalreporting.org

Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca Podstawowych Zasad 

i Praw w Pracy:�www.ilo.org�

Norma dotycząca odpowiedzialności społecznej i system weryfikacji SA8000: 

www.sa-intl.org�

Normy ONZ dotyczące praw człowieka w dziedzinie biznesu: www.un.org

Dziesięć zasad inicjatywy Global Compact ONZ: www.unglobalcompact.org

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych: www.oecd.org

Wytyczne ONZ dotyczące praw człowieka:�www.unhchr.ch/business.htm

Pozostałe�wytyczne�i podręczniki�zawarte�są�w bibliografii.

INNE ŹRÓDłA

21 Więcej odwołań do źródeł znajduje się również w tabeli na str. 61
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ACCOUNTABILITY

Misją�AccountAbility�jest�promowanie�odpowiedzialnych�działań�w zakresie�zrównoważone-

go�rozwoju.�Założona�w 1995 r.�organizacja�świętuje�obecnie�swoją�10.�rocznicę�powstania.�

AccountAbility�to�wiodący�międzynarodowy�instytut�niekomercyjny�zrzeszający�członków�

i partnerów�ze świata�biznesu,�społeczeństwa�obywatelskiego�i sektora�publicznego�z ponad�

30�krajów�na całym�świecie.�Prace�AccountAbility�obejmują:

Opracowywanie�innowacyjnych�i skutecznych�narzędzi�z dziedziny�odpowiedzialności�biznesu�

oraz�norm�dotyczących�zarządzania,�zaangażowania�interesariuszy,�sprawozdawczości�i zapew-

nienia�jakości –�czyli�norm�Serii�AA1000.

Prowadzenie�najnowocześniejszych�badań�strategicznych�nad najlepszą�praktyką�dla osób�

decyzyjnych�i praktyków�w dziedzinie�odpowiedzialności�w organizacji,�takich�jak�„Odpowie-

dzialność�partnerstwa”,�czy�„Odpowiedzialna�konkurencyjność”.

Prace�nad budową�kompetencji�w zakresie�odpowiedzialności�dla wszystkich�zawodów�

poprzez�szkolenia�i doradztwo,�jak�również�wspólne�przedsięwzięcia�dotyczące�zagadnień�te-

matycznych,�jak�np.�inicjatywa�„Keystone”�dla sektora�non-profit�czy�„Great�Place�to�Work”�

w dziedzinie�zasobów�ludzkich.

Zabezpieczanie�i udostępnianie�środowiska�rynków�i polityki�publicznej,�jak�np.�poprzez�pra-

ce�nad popularyzacją�odpowiedzialnych�inwestycji�i odpowiedzialnego�lobbingu.

AccountAbility�przyjęła�innowacyjny,�wielopodmiotowy�model�zarządzania,�umożliwiający�

członkom�czynne�uczestnictwo.

Adres�1

Unit�A,�137�Shepherdess�Walk

London�N1�7RQ

United�Kingdom

Telefon�+44�(0)207�549�04�00

Faks�+44�20�72�53�74�40

Email:�services-enquiries@accountability.org.uk

Strona�internetowa:�www.accountability.org.uk
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PROGRAM ŚRODOWISKOWY ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Misją�Programu�Środowiskowego�(UNEP)�jest�odegranie�roli�lidera�i zachęcanie�do partner-

stwa�w zakresie�ochrony�środowiska�poprzez�inspirowanie,�informowanie�oraz�umożliwia-

nie�narodom�i ludności�poprawy�jakości�życia�bez�uszczerbku�dla jakości�życia�przyszłych�

pokoleń.�Siedziba�UNEP�mieści się�w Nairobi�w Kenii,�a oddziały�regionalne�znajdują się�

w Afryce,�regionie�Azji�i Pacyfiku,�w Azji�Zachodniej,�w Europie,�Ameryce�Północnej,�Ame-

ryce�Łacińskiej�i na Karaibach.�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 pośrednictwem�biur�regionalnych�UNEP,�a także�Międzynarodowego�Centrum�Technologii�

Środowiskowej�(IETC,�International�Environmental�Technology�Centre)�w Osace�w Japonii.�

W ramach�długotrwałych�działań�w obszarze�zrównoważonej�produkcji�i konsumpcji,�energe-

tyki,�ozonu,�chemikaliów,�handlu,�finansów,�gospodarki�i odpowiedzialności�biznesu,�UNEP�

DTIE�dąży�do tego,�aby�pomóc�podmiotom�decyzyjnym�w opracowaniu�i przyjęciu�czyst-

szych�i bezpieczniejszych�strategii�politycznych,�a także�w wydajnym�wykorzystaniu�zasobów�

naturalnych,�uwzględnieniu�kosztów�dla środowiska�oraz�w redukcji�zanieczyszczeń�i zagro-

żeń�dla ludzi�oraz�środowiska.�UNEP�ściśle�współpracuje�z partnerami�z kręgów�biznesowych,�

aby�realizować�swoją�misję�i działania�w dziedzinie�technologii,�przemysłu�i gospodarki.�

Oznacza�to�wspólne�prace�z przedstawicielami�małych�i dużych�firm�ze wszystkich�części�

świata.�Oznacza�to�również�działania�prowadzone�razem�z interesariuszami –�od pracowników�

i konsumentów�po organizacje�pozarządowe�i badawcze.

Adres�1

Siedziba�UNEP

United�Nations�Avenue,�Gigiri

Nairobi,�Kenia

Telefon:�+254�20�621234

Faks:�+254�20�624489/90

Strona�internetowa:�www.unep.org

Adres�2

UNEP�Division�of�Technology,�Industry�and�Economics�(DTIE)� 

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
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STAKEHOLDER RESEARCH ASSOCIATES

Stakeholder�Research�Associates�to�organizacja,�w której�pracuje�zespół�pracowników�akade-

mickich�i specjalistów-praktyków,�specjalizujących się�w aktywizowaniu�formalnych�i niefor-

malnych�dróg�przekazywania�opinii�interesariuszy�liderom�i kierownictwu�firm,�rządom�oraz�

społeczeństwu�obywatelskiemu�na potrzeby�efektywnego�zarządzania,�formułowania�strategii�

i zintegrowanej�komunikacji.�Naszą�misją�jest�tworzenie�zrównoważonej�wartości�dla organi-

zacji�i ich�interesariuszy.�Nasi�eksperci�starają się�przełamać�ustanowione�schematy�myślenia,�

aby�zyskać�świeże�spojrzenie�na wyłaniające się�kwestie.�Pomagamy�organizacjom�budować�

relacje,�które�są�siłą�napędową�dla tworzenia�wartości�ekonomicznej,�społecznej�i środowisko-

wej.�W Stakeholder�Research�Associates�nie�polegamy�na konwencjonalnej�analizie�intere-

sariuszy�i dialogu.�Koncentrując się�na wspólnej�wizji,�wewnętrznym�potencjale�i działaniu,�

pomagamy�organizacjom�przełożyć�zaangażowanie�interesariuszy�na elastyczne�zarządzanie,�

spójny�proces�decyzyjny,�większą�wiarygodność�oraz�zaufanie�i lojalność.

Stakeholder�Research�Associates�prowadzi�działalność�w trzech�ośrodkach�międzynarodo-

wych:�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
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