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1. Wprowadzenie  
 

Organizacje na całym świecie oraz ich interesariusze w coraz większym stopniu uświadamiają 

sobie potrzebnie działań społecznie odpowiedzialnych oraz płynące z nich korzyści. Celem społecznej 

odpowiedzialności jest wspieranie zrównoważonego rozwoju. 

Postawa organizacji wobec społeczeństwa, w obrębie którego funkcjonuje oraz jej wpływ na 

środowisko stają się zasadniczym elementem oceny wyników działalności organizacji jako całości oraz 

jej zdolności do kontynuowania skutecznego działania. Sytuacja ta w części odzwierciedla wzrastające 

uznanie dla potrzeby zapewnienia zdrowych ekosystemów, społecznej równości i właściwego poziomu 

ładu organizacyjnego. W perspektywie długoterminowej, wszystkie działania organizacji zależą od stanu 

światowych ekosystemów. Organizacje są coraz wnikliwiej obserwowane przez rozmaitych 

interesariuszy. Postrzeganie organizacji oraz jej rzeczywiste działania w zakresie społecznej 

odpowiedzialności mogą wpływać, między innymi na: 

- przewagę konkurencyjną; 

- reputację organizacji; 

- zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracujących lub członków, konsumentów, klientów lub 
użytkowników; 

- utrzymanie morale, zaangażowania i wydajności pracowników; 

- opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów oraz świata finansów ora 

- relacje organizacji z przedsiębiorstwami, rządami, mediami, dostawcami, podobnymi 
organizacjami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

Norma ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące podstawowych zasad społecznej 

odpowiedzialności, uznawania społecznej odpowiedzialności i angażowania interesariuszy, kluczowych 

obszarów i zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością oraz sposobów integrowania 

zachowań odpowiedzialnych społecznie z działaniami organizacji. Norma Międzynarodowa ISO 26000 

podkreśla znaczenie wyników uzyskiwanych w dziedzinie społecznej odpowiedzialności i ich 

doskonalenia. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

Norma ISO 26000 została opracowana  z myślą o wszelkiego rodzaju organizacjach sektora 

prywatnego, publicznego i non-proft, niezależnie od wielkości oraz miejsca prowadzenia działalności w 

kraju rozwiniętym lub rozwijającym się. Nie wszystkie części Normy ISO 26000 będą równie przydatne 



  

 

 

 

 

 
 

dla wszystkich typów organizacji, ale wszystkie kluczowe obszary są istotne dla każdej z nich. 

Wszystkie kluczowe obszary obejmują szereg zagadnień, a zadaniem poszczególnych organizacji jest 

zidentyfikowanie zagadnień dla nich istotnych i znaczących, w drodze oceny i dialogu z 

interesariuszami. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

Każda organizacja jest zachęcana do stawania się bardziej społecznie odpowiedzialną przez 

stosowanie normy ISO 26000. 

Mimo, że organizacje może cechować różny poziom świadomości i stopień integracji społecznej 

odpowiedzialności, Norma ISO 26000 może być stosowana zarówno przez organizacje, które dopiero 

zaczynają zajmować się społeczną odpowiedzialnością, jak i przez te, które mają już pewne 

doświadczenie w jej wdrażaniu. Początkujący mogą uznać za przydatne studiowanie i stosowanie 

Normy ISO 26000 jako elementarza w obszarze społecznej odpowiedzialności, natomiast 

doświadczonym użytkownikom może ona służyć pomocą w doskonaleniu dotychczasowych praktyk 

oraz w dalszej integracji społecznej odpowiedzialności z działaniami organizacji.  

Norma ISO 26000 zawiera wskazówki dla użytkowników i nie jest przeznaczona ani odpowiednia do 

celów certyfikacji. Jakakolwiek oferta certyfikacji według ISO 26000 lub deklaracja posiadania 

certyfikatu według ISO 26000 będzie sprzeczna z  przeznaczeniem i celem Normy Międzynarodowej 

ISO 26000. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

1. Zasady społecznej odpowiedzialności 
 

Nadrzędnym celem organizacji, która rozważą oraz podejmuje działania na rzecz społecznej 

odpowiedzialności, jest maksymalizacja swojego wkładu  w zrównoważony rozwój. W ramach realizacji 

tego celu, mimo że nie istnieje żadna określona lista zasad społecznej odpowiedzialności, zaleca się, 

aby organizacje postępowały zgodnie z  siedmioma zasadami wyszczególnionymi poniżej, jak również 

zgodnie z  zasadami właściwymi dla każdego kluczowego obszaru społecznej odpowiedzialności. 

Zaleca się, aby organizacje postępowały według norm, wytycznych lub reguł postępowania, które 

są zgodne z  przyjętymi zasadami właściwego lub dobrego postępowania w  kontekście określonych 

sytuacji, nawet jeżeli sytuacje takie stanowią dla organizacji wyzwanie. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 



  

 

 

 

 

 
 

Siedem zasad społecznej odpowiedzialności Według Normy ISO 26000: 

- Rozliczalność; 

- Przejrzystość; 

- Postępowanie etyczne; 

- Poszanowanie interesów interesariuszy; 

- Poszanowanie prawa; 

- Poszanowanie międzynarodowych norm postępowania; 

-Poszanowanie praw człowieka. 

2.1 Rozliczalność 

Zasada: zaleca się, aby organizacja rozliczała się ze swoich wpływów na społeczeństwo, 

gospodarkę i środowisko. 

Zasada ta sugeruje, że zaleca się, aby organizacja zaakceptowała odpowiedni zakres nadzoru, a 

także aby zobowiązała się do reagowania na wyniki tego nadzoru. 

Rozliczalność nakłada zobowiązanie, aby kierownictwo odpowiadało przed udziałowcami 

organizacji oraz aby organizacja odpowiadała przed organami władzy z tytułu przestrzegania przepisów 

prawa. Rozliczalność z tytułu ogólnego wpływu decyzji i działań organizacji na społeczeństwo i 

środowisko zakłada również, że sposób, w jaki organizacja odpowiada wobec tych stron, jak również 

wobec ogółu społeczeństwa, zależy od charakteru tego wpływu oraz okoliczności. 

Rozliczalność wywiera pozytywny wpływ zarówno na samą organizację, jak i i na społeczeństwo. 

Stopień rozliczalności może się różnić, ale zaleca się, aby zawsze odpowiadał wielkości lub zakresowi 

uprawnień. Organizacje o najwyższych uprawnieniach przeważnie przykładają większa wagę do jakości 

swoich decyzji oraz nadzoru. Zasada rozliczalności wiąże się również z przyjęciem odpowiedzialności 

za podejmowanie odpowiednich środków w celu naprawienia ewentualnych szkód oraz za 

podejmowanie działań, które zapobiegną ponownemu ich wystąpieniu. 

Zaleca się, aby organizacja odpowiadała za: 

- wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę, zwłaszcza w 

przypadku istotnych negatywnych skutków; oraz 

- działania podejmowane w celu zapobiegania ponownemu wystąpieniu niezamierzonych i 

nieprzewidzianych negatywnych wpływów. 

 (Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 



  

 

 

 

 

 
 

 

2.2 Przejrzystość 

Zasada: zaleca się, aby organizacja zachowała przejrzystość swoich decyzji i działań, które mają 

wpływ na społeczeństwo i środowisko. 

Zaleca się, aby organizacja udostępniała w jasny, precyzyjny i kompletny sposób oraz w 

uzasadnionym i dostatecznym zakresie, informacje o polityce, decyzjach i działaniach, za które 

odpowiada, łącznie z informacjami na temat jej znanego i prawdopodobnego wpływu na społeczeństwo 

i środowisko naturalne. Zaleca się, aby informacje te były łatwo i bezpośrednio dostępne oraz 

zrozumiałe dla osób, które  w znaczący sposób odczuły lub mogą odczuć skutki działania organizacji. 

Zaleca się, by informacje te były aktualne i oparte na faktach oraz prezentowane w jasny i obiektywny 

sposób, tak aby interesariusze mieli możliwość rzetelnej oceny wpływu decyzji i działań organizacji na 

ich interesy. 

Zasada przejrzystości nie wymaga ujawniania informacji zastrzeżonych ani nie wymaga 

przekazywania informacji poufnych lub takich, których przekazanie naruszyłoby zobowiązania prawne, 

handlowe, dotyczące bezpieczeństwa lub ochrony prywatności. 

Zaleca się, aby organizacja zachowała przejrzystość w odniesieniu do: 

- celu, charakteru oraz lokalizacji swoich działań; 

- tożsamości swoich udziałowców; 

- sposobu podejmowania, wdrażania i weryfikacji swoich decyzji, łącznie z  definicją ról, 

odpowiedzialności, rozliczalności, a także uprawnień w  przekroju różnych funkcji organizacji; 

- norm i kryteriów, na podstawie których organizacja ocenia swoje działania w zakresie społecznej 

odpowiedzialności; 

- efektów podejmowanych przez siebie działań związanych z istotnymi zagadnieniami społecznej 

odpowiedzialności; 

- źródeł, kwot i wykorzystania funduszy; 

- znanego i możliwego wpływu decyzji i działań organizacji na jej interesariuszy, społeczeństow, 

gospodarkę oraz środowisko; oraz 

- interesariuszy oraz kryteriów i procedur stosowanych w celu ich identyfikacji, wyboru i 

zaangażowania. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 



  

 

 

 

 

 
 

2.3 Postępowanie etyczne 

Zasada: zaleca się, aby organizacja postępowała w sposób etyczny. 

Zaleca się, aby postępowanie etyczne organizacji opierało się na takich wartościach, jak 

uczciwość, sprawiedliwość i prawość. Z wartościami tymi wiąże się troska o ludzi, zwierzęta i 

środowisko, jak również zobowiązanie do uwzględniania wpływu działań i decyzji organizacji na interesy 

interesariuszy. 

Zaleca się, aby organizacja aktywnie promowała postępowanie etyczne poprzez: 

- identyfikowanie i deklarowanie swoich podstawowych wartości i zasad; 

- opracowanie i stosowanie struktur zarządzania, które ułatwiają propagowanie postępowania 

etycznego w obrębie organizacji, w procesie decyzyjnym oraz w relacjach z innymi; 

- identyfikowanie, przyjmowanie i stosowanie norm postępowania etycznego odpowiednio do celu i 

działalności organizacji oraz zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w normie ISO 26000; 

- wspieranie i propagowanie przestrzegania przyjętych standardów postępowania etycznego; 

- definiowanie i komunikowanie standardów postępowania etycznego, jakiego oczekuje się od 

struktur zarządczych, personelu, dostawców, wykonawców oraz, w razie potrzeby, od właścicieli i 

menedżerów, a zwłaszcza tych osób, które maja możliwość, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnej 

tożsamości kulturowej, wpłynięcia w znaczący sposób na wartości, kulturę, integralność, strategię oraz 

funkcjonowanie organizacji oraz osób występujących w jej imieniu; 

- zapobieganie konfliktom interesów lub ich rozwiązywanie w skali całej organizacji, na wypadek 

gdyby konflikty te mogły doprowadzić do postępowań nieetycznych; 

- ustanowienie i utrzymywanie mechanizmów nadzoru i kontroli w celu monitorowania, wspierania i 

umacniania postępowania etycznego; 

- ustanowienie i utrzymywanie mechanizmów ułatwiających zgłaszanie postępowania nieetycznego 

bez obawy przed represjami; 

- rozpoznawanie i reagowanie na sytuacje, w których brak jest lokalnych przepisów i regulacji lub 

są one sprzeczne z  zasadami postępowania etycznego; 

- przyjmowanie i stosowanie uznanych międzynarodowych standardów postępowania etycznego 

podczas przeprowadzania badań, których przedmiotem są ludzie; oraz 

- poszanowanie dobrostanu zwierząt w przypadku wywierania wpływu na ich życie i egzystencję, 

między innymi poprzez zapewnienie przyzwoitych warunków przetrzymywania, hodowli, produkcji, 

transportu i wykorzystywania zwierząt. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 



  

 

 

 

 

 
 

 

2.4 Poszanowanie interesów interesariuszy 

Zasada: zaleca się, aby organizacja szanowała, brała pod uwagę i odpowiadała na interesy swoich 

interesariuszy. 

Chociaż cele organizacji mogą być ograniczone do obszarów zainteresowania jej właścicieli, 

członków, klientów lub założycieli, inne osoby lub grupy mogą także posiadać prawa, roszczenia lub 

określone interesy, które zaleca się uwzględniać. Łącznie osoby te lub grupy tworzą grupę 

interesariuszy organizacji. 

Zaleca się, aby organizacja: 

- identyfikowała swoich interesariuszy; 

- uznawała i należycie uwzględniała interesy, jak również ustawowe prawa swoich interesariuszy 

oraz reagowała na wyrażane przez nich obawy; 

- rozumiała, że niektórzy interesariusze mogą w znaczący sposób wpłynąć na działania organizacji; 

- oceniała i uwzględniała różne możliwości interesariuszy w zakresie kontaktu, zaangażowania 

oraz wywierania wpływu na organizację; 

- uwzględniała relacje między interesami interesariuszy a szerszymi oczekiwaniami społeczeństwa 

oraz wyzwaniami zrównoważonego rozwoju, jak również charakter relacji interesariuszy z organizacją; 

oraz 

- brała pod uwagę stanowisko interesariuszy, których interesy podlegają wpływowi działań lub 

decyzji organizacji, nawet jeżeli formalnie nie odgrywają żadnej roli w zarządzaniu organizacją lub nie 

są świadomi swoich interesów.    

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

2.5 Poszanowanie prawa 

Zasada: zaleca się, aby organizacja przyjęła, że poszanowanie prawa jest jej obowiązkiem. 

Pojęcie poszanowania prawa odwołuje się do nadrzędności prawa, a  w szczególności zasady, że 

żadna osoba ani organizacja nie jest ponad prawem oraz że przepisy prawa obowiązują również 

organizacje rządowe. Przeciwieństwem poszanowania prawa jest arbitralne sprawowanie władzy. W 

rządy prawa wpisane jest założenie, że prawa i przepisy są zapisywane, podawane do wiadomości 

publicznej i sprawiedliwie egzekwowane zgodnie z  ustanowionymi procedurami. W kontekście 

społecznej odpowiedzialności poszanowanie prawa oznacza, że organizacja zapewnia zgodność 

swoich działań z obowiązującym prawem i przepisami. Stąd zaleca się, aby organizacja podejmowała 

odpowiednie kroki w celu zapewnienia organizacji świadomości w zakresie obowiązujących ją 

przepisów prawnych  oraz informowania osób w organizacji o obowiązku ich przestrzegania. 



  

 

 

 

 

 
 

Zaleca się, aby organizacja: 

- postępowała zgodnie z wymaganiami prawnymi we wszystkich jurysdykcjach, w obrębie których 

prowadzi działalność, nawet jeżeli przepisy te nie są odpowiednio egzekwowane; 

- zapewniała, aby jej relacje i działania były zgodne z zamierzonymi i obowiązującymi ramami 

prawnymi; 

- stale aktualizowała wiedzę na temat wszystkich swoich obowiązków prawnych; oraz 

- okresowo dokonywała przeglądów zgodności swoich działań i decyzji z obowiązującym prawem. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

2.6 Poszanowanie międzynarodowych norm postępowania 

Zasada: zaleca się, aby organizacja przestrzegała międzynarodowych norm postępowania, przy 

jednoczesnym poszanowaniu prawa. 

- Tam, gdzie prawo lub procedury jego wdrażania nie przewidują odpowiednich zabezpieczeń 

środowiskowych lub społecznych, zaleca się, aby organizacja dążyła co najmniej do przestrzegania 

międzynarodowych norm postępowania. 

- W krajach, w których prawo lub procedury jego wdrażania są sprzeczne z międzynarodowymi 

normami postępowania, zaleca się, aby organizacja przestrzegała takich norm w możliwie jak 

największym stopniu. 

- Jeżeli prawo lub procedury jego wdrażania są sprzeczne  z międzynarodowymi normami 

postępowania, a nieprzestrzeganie takich norm może mieć istotne konsekwencje, zaleca się, aby 

organizacja, w miarę możliwości, zweryfikowała charakter swoich relacji oraz działań w obrębie tej 

jurysdykcji. 

- Zalecane jest, by organizacja rozważyła wykorzystanie legalnych metod i kanałów w celu 

nakłonienia odpowiednich organizacji i instytucji do usunięcia takiej sprzeczności. 

- Zalecane jest, aby organizacja unikała uczestniczenia w działaniach innej organizacji, które są 

niezgodne z międzynarodowymi normami postępowania. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

2.7 Poszanowanie praw człowieka 

Zasada: zaleca się, aby organizacja szanowała prawa człowieka i miała świadomość zarówno ich 

znaczenia, jak i powszechnego charakteru. 

Zaleca się, aby organizacja: 



  

 

 

 

 

 
 

- szanowała oraz, w miarę możliwości, propagowała prawa określone w Międzynarodowej Karcie 

Praw Człowieka; 

- szanowała powszechność tych praw, co oznacza, że obowiązują one w sposób niepodzielny we 

wszystkich krajach, kulturach i sytuacjach; 

- w sytuacjach, gdy prawa człowieka nie są chronione, podejmowała działania na rzecz 

poszanowania praw człowieka i unikała wykorzystywania takich sytuacji; oraz 

- w sytuacjach, w których prawo lub procedury jego wdrażania nie zapewniają odpowiedniej 

ochrony praw człowieka, przestrzegała zasady poszanowania międzynarodowych norm postepowania.  

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

Wskazane jest, aby organizacje dokonały przeglądu zasad społecznej odpowiedzialności. Zaleca 

się, aby organizacje respektowały i uwzględniały te zasady łącznie z zasadami właściwymi dla każdego 

kluczowego obszaru.  

Przed przystąpieniem do analizy kluczowych obszarów oraz zagadnień społecznej 

odpowiedzialności jak również wszystkich związanych z nimi działań i oczekiwań zaleca się, aby 

organizacja rozważyła dwie podstawowe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności: rozpoznanie 

swojej społecznej odpowiedzialności w obrębie własnej sfery wpływów oraz identyfikowanie i 

angażowanie własnych interesariuszy.  

Po zrozumieniu tych zasad i zidentyfikowaniu kluczowych obszarów oraz istotnych i znaczących 

zagadnień społecznej odpowiedzialności zaleca się, aby organizacja dążyła do uwzględnienia 

społecznej odpowiedzialności w swoich decyzjach i działaniach, wykorzystując wytyczne podane w  

Rozdziale 7 Normy ISO 26000. Obejmuje to działania takie, jak: integrowanie społecznej 

odpowiedzialności z polityką, strategią, kulturą i działalnością organizacji; budowanie wewnętrznych 

kompetencji w zakresie społecznej odpowiedzialności; prowadzenie komunikacji wewnętrznej i 

zewnętrznej w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności oraz regularne dokonywanie przeglądu 

działań .i praktyk związanych ze społeczną odpowiedzialnością. 

Nadrzędnym celem organizacji, która rozważa koncepcję społecznej odpowiedzialności i realizuje 

ją, jest maksymalizacja wkładu tej organizacji w zrównoważony rozwój. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

2. Kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności. 
 

Skutecznym sposobem określenia przez organizację swojej społecznej odpowiedzialności jest 

zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności, które zostały przydzielone 

do siedmiu następujących kluczowych obszarów: 

- ład organizacyjny, 

- prawa człowieka, 

- praktyki z zakresu pracy, 

- środowisko, 

- uczciwe praktyki operacyjne, 

- zagadnienia konsumenckie,  

- zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. 

 

Obszary te obejmują najbardziej prawdopodobne efekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, 

jakie są zalecane do uwzględnienia przez organizację. Każdy z tych obszarów zawiera konkretne 

zagadnienia, które są zalecane do wzięcia pod uwagę przez organizację podczas określania swojej 

społecznej odpowiedzialności. Każdej organizacji dotyczą wszystkie kluczowe obszary, lecz 

niekoniecznie każde z zagadnień. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

Rysunek 1 – Siedem kluczowych obszarów 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

3.1 Ład organizacyjny 

Ład organizacyjny to system, przez który organizacja podejmuje i wdraża decyzje, zmierzające do 

realizacji jej celów.  

Ład organizacyjny może obejmować zarówno formalne mechanizmy zarządzania oparte na 

zdefiniowanych strukturach i procesach jak i mechanizmy nieformalne, wynikające z kultury organizacji i 

wyznawanych przez nią wartości, na które często maja wpływ osoby kierujące organizacją. Ład 

organizacyjny to główna funkcja organizacji każdego rodzaju, ponieważ tworzy ona strukturę decyzyjna 

organizacji. 

Systemy ładu organizacyjnego różnią się w zależności od wielkości i rodzaju organizacji i oraz 

środowiskowego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i społecznego kontekstu jej 

funkcjonowania. Systemy te są zarządzane przez osobę lub grupę osób (właścicieli, członków, 

założycieli lub innych) posiadających uprawnienia i ponoszących odpowiedzialność w związku z 

realizacją celów organizacji. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 



  

 

 

 

 

 
 

Ład organizacyjny jest najistotniejszym czynnikiem umożliwiającym organizacji wzięcie 

odpowiedzialności za wpływ jej decyzji i działań oraz zintegrowanie społecznej odpowiedzialności z 

funkcjonowaniem całej organizacji i jej relacji. 

Ład organizacyjny w kontekście społecznej odpowiedzialności ma szczególna cechę – będąc 

głównym obszarem w obrębie którego organizacja powinna działać, jest zarazem środkiem 

zwiększającym zdolność organizacji do postepowania w sposób społecznie odpowiedzialny w 

odniesieniu do pozostałych kluczowych obszarów. 

Ta szczególna cecha wynika z faktu, ze organizacja pragnąca postępować w sposób 

odpowiedzialny społecznie powinna mieć system ładu organizacyjnego umożliwiający jej nadzorowanie 

oraz praktyczną realizację zasad społecznej odpowiedzialności. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.2 Prawa Człowieka 

Prawa człowieka to fundamentalne prawa wszystkich ludzi. Istnieją dwie szerokie kategorie praw 

człowieka. Pierwsza kategoria dotyczy praw obywatelskich oraz politycznych i obejmuje takie prawa , 

jak prawo do życia i wolności, równego traktowania w obliczu prawa oraz swobody wypowiedzi. Druga 

kategoria dotyczy praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych i obejmuje takie prawa, jak prawo do 

pracy, prawo do wyżywienia, prawo do możliwie najwyższych standardów w zakresie zdrowia, prawo do 

edukacji oraz prawo do bezpieczeństwa socjalnego. 

Wiele różnych norm moralnych, prawnych i intelektualnych bazuje na założeniu, ze prawa 

człowieka są nadrzędne względem praw czy tradycji kulturalnych. Nadrzędność praw człowienka 

została podkreślona przez społeczność międzynarodową w Międzynarodowej karcie Praw Człowieka 

oraz najważniejszych dokumentach dotyczących praw człowieka. W szerszej perspektywie organizacje 

będą czerpać korzyści z ładu społecznego i międzynarodowego, w obrębie którego prawa i wolności 

mogą być w pełni realizowane. 

Chociaż większość aktów prawnych dotyczących praw człowieka określa relacje między państwem 

a jednostką , powszechnie uznaje się, ze organizacje niepaństwowe mogą wpływać na prawa człowieka 

jednostek i dlatego też mają obowiązek poszanowania tych praw. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

Uznanie i poszanowanie praw człowieka jest powszechnie uznawane za podstawę praworządności 

i sprawiedliwości społecznej oraz za podporę funkcjonowania najważniejszych instytucji w 

społeczeństwie, takich jak system sądownictwa. 

Poszanowanie, ochrona i realizacja praw człowieka jest obowiązkiem każdego państwa. 

Organizacja jest zobowiązana do przestrzegania praw człowieka, w tym również w obrębie swojej sfery 

oddziaływania. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 



  

 

 

 

 

 
 

Wg. normy ISO 26000 w obszarze kluczowym prawa człowieka wyszczególnia się następujące 

zagadnienia: 

Zagadnienie 1: Należyta staranność 

Zagadnienie 2: Sytuacje zagrożenia praw człowieka 

Zagadnienie 3: Unikanie współudziału 

Zagadnienie 4: Rozpatrywanie skarg 

Zagadnienie 5: Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 

Zagadnienie 6: Prawa obywatelskie: osobiste i polityczne 

Zagadnienie 7: Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne 

Zagadnienie 8: Fundamentalne zasady i prawa pracy. 

 

3.2.1 Prawa człowieka – Zagadnienie 1: Należyta staranność 

W celu poszanowania praw człowieka, organizacje są odpowiedzialne za dochowanie należytej 

staranności, aby identyfikować, zapobiegać lub podejmować odpowiednie działania odnośnie do 

rzeczywistych lub potencjalnych skutków dla poszanowania praw człowieka, wynikających z działań 

organizacji lub działań stron, z którymi organizacja utrzymuje relacje. Należyta staranność może także 

uświadomić organizacji, że jest odpowiedzialna za wpływ na postępowanie innych w przypadku, gdy 

może ono przyczynić się do naruszenia praw człowieka w sposób, który kojarzy takie zdarzenie ze 

współudziałem organizacji. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.2.2 Prawa człowieka – Zagadnienie 2: Sytuacje zagrożenia praw człowieka 

W pewnych okolicznościach i warunkach zachodzi większe prawdopodobieństwo tego, że 

organizacja stanie wobec wyzwań i dylematów związanych z prawami człowieka, a ryzyko łamania praw 

człowieka może być wyższe. Są to między innymi: 

- konflikty lub skrajnie niestabilne warunki polityczne, niewydolność systemu prawnego lub 

demokracji, brak ustanowionych praw politycznych lub obywatelskich; 

- ubóstwo, susza, skrajne warunki zdrowotne lub klęski żywiołowe; 

- zaangażowanie w działalność wydobywczą lub inne działania, które mogą w znaczący sposób 

wpływać na stan zasobów naturalnych, takich jak woda, lasy lub atmosfera, bądź zakłócać życie 

społeczności lokalnych; 

- prowadzenie działań w pobliżu społeczności autochtonicznych; 

- działania, które mogą dotyczyć dzieci lub je angażować; 

- kultura korupcji; 



  

 

 

 

 

 
 

- złożone łańcuchy wartości, obejmujące prace wykonywane na bazie nieformalnych ustaleń bez 

ochrony prawnej; oraz  

- potrzeba podejmowania rozległych działań celem zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i innych 

zasobów. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.2.3 Prawa człowieka – Zagadnienie 3: Unikanie współudziału 

Współudział może być rozumiany zarówno w kontekście prawnym, jak i pozaprawnym. 

W kontekście prawnym, współudział jest definiowany w niektórych jurysdykcjach jako uczestnictwo 

w działaniu lub zaniechanie działania, które w znaczącym stopniu przyczynia się do popełnienia czynu 

niezgodnego z prawem, takiego jak przestępstwo, ze świadomością lub zamiarem przyczynienia się do 

takiego niezgodnego z prawem czynu. 

Współudział jest powiązany z pojęciem udzielania pomocy i nakłaniania do popełnienia czynu 

niezgodnego z prawem lub zaniechania działania.  

W kontekście pozaprawnym, pojęcie współudziału wywodzi się z szeroko rozumianych 

społecznych oczekiwań dotyczących sposobu postępowania. W tym kontekście organizacji może zostać 

przypisany współudział, jeżeli pomaga ona innym w popełnieniu niewłaściwych czynów, które są 

niespójne z międzynarodowymi normami postępowania, o których organizacja wiedziała lub powinna 

była wiedzieć, dzięki dochowaniu należytej staranności, że mogą one spowodować znaczące 

negatywne skutki dla społeczeństwa, gospodarki lub środowiska. Organizacja może również zostać 

uznana za winną współudziału, jeżeli nie reaguje na tego typu niewłaściwe czyny lub jeżeli czerpie z 

nich korzyści. 

Organizacja może zyskać wiedzę o ryzyku współudziału, zapobiegać mu lub podejmować 

względem niego odpowiednie działania, przez uwzględnienie w swoich procesach należytej staranności 

typowe elementy charakterystyczne dla kryteriów prawnych i społecznych. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.2.4 Prawa człowieka – Zagadnienie 4: Rozpatrywanie skarg 

Nawet tam, gdzie instytucje funkcjonują w sposób optymalny, mogą występować spory dotyczące 

wpływu decyzji i działań organizacji na prawa człowieka. Skuteczne mechanizmy rozpatrywania skarg 

odgrywają ważną rolę w kontekście obowiązku państwa w zakresie ochrony praw człowieka. 

Analogicznie, aby spełnić swój obowiązek poszanowania praw człowieka, organizacja powinna 

ustanowić taki mechanizm dla osób, które uważają, że w ich przypadku prawa człowieka są łamane, 

aby możliwe było zgłaszanie takich przypadków organizacji oraz uzyskanie zadośćuczynienia. Zaleca 

się, aby ten mechanizm nie utrudniał dostępu do ustanowionych prawnie kanałów zgłaszania takich 

przypadków. Zaleca się, aby mechanizmy pozapaństwowe nie podważały znaczenia instytucji 

państwowych, w szczególności mechanizmów sądowych, mogą jednak stwarzać dodatkowe możliwości 

dochodzenia sprawiedliwości i zadośćuczynienia. 



  

 

 

 

 

 
 

Zaleca się, aby organizacja ustanowiła mechanizmy zaradcze na użytek własny oraz interesariuszy 

lub w inny sposób zapewniła dostęp do takich mechanizmów. Skuteczność tych mechanizmów 

wymaga, aby były one: rzetelne, dostępne, przewidywalne, sprawiedliwe, zgodne z normami, jasne i 

przejrzyste, oparte na dialogu i mediacji. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.2.5 Prawa człowieka – Zagadnienie 5: Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 

Dyskryminacja wiąże się z wszelkimi przypadkami różnicowania, wykluczania bądź preferowania, 

które skutkują brakiem równego traktowania lub równych możliwości, jeżeli podstawa takiego podejścia 

są uprzedzenia, a nie uzasadnione przyczyny. Bezzasadne powody, na których opiera się 

dyskryminacja, to między innymi: rasa, kolor skóry, płeć, wiek, język, stan majątkowy, obywatelstwo lub 

narodowość, wyznanie, pochodzenie etniczne lub społeczne, klasa społeczna, względy ekonomiczne, 

niepełnosprawność, ciąża, przynależność do rdzennej grupy ludności, członkostwo w związku 

zawodowym, partii politycznej lub posiadanie określonych poglądów politycznych lub innych opinii. 

Wśród powodów dyskryminacji pojawia się także stan cywilny lub status rodzinny, relacje osobiste oraz 

stan zdrowia, np.: nosicielstwo wirusa HIV, zachorowanie na AIDS. Zakaz dyskryminacji jest jedną z 

najbardziej fundamentalnych zasad międzynarodowego ustawodawstwa dotyczącego praw człowieka. 

Przykłady grup szczególnie wrażliwych: Kobiety i dziewczęta, Osoby niepełnosprawne, Dzieci, 

Ludność rdzenna, Migranci, pracujący migrujący, Osoby dyskryminowane z powodu swojego 

pochodzenia, w tym przynależność do klasy społecznej, Osoby dyskryminowane ze względu na rasę, 

Inne grupy szczególnie wrażliwe. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.2.6 Prawa człowieka – Zagadnienie 6: Prawa obywatelskie: osobiste i polityczne 

Prawa i wolności osobiste i polityczne obejmują prawa bezwzględne, takie jak prawo do życia, 

prawo do godnego życia, prawo do wolności od tortur, prawo do bezpieczeństwa osobistego, prawo do 

posiadania własności, prawo do wolności i integralności osoby oraz prawo do sprawiedliwego procesu 

sądowego i obrony w przypadku postawienia zarzutów popełnienia czynów sprzecznych z prawem. 

Ponadto prawa te obejmują również wolność poglądów i wypowiedzi, prawo do pokojowych 

zgromadzeń i zrzeszania się, wolność wyznania i praktyk religijnych, wolność przekonań, wolnośc od 

arbitralnego naruszania prywatności, integracji w życie rodzinne, domowe lub korespondencję, wolność 

od ataków na honor lub reputację, prawo dostępu do usług publicznych oraz prawo udziału w  

wyborach. 

Zaleca się, aby organizacja respektowała wszystkie prawa i wolności osobiste i polityczne 

wszystkich osób. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 



  

 

 

 

 

 
 

3.2.7 Prawa człowieka – Zagadnienie 7:  Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne 

Każdemu człowiekowi, jako osobie  należącej do społeczeństwa, przysługują prawa i wolności 

gospodarcze, społeczne i kulturalne niezbędne do godnego życia i osobistego rozwoju. Obejmują one 

prawo do nauki; pracy w sprawiedliwych i sprzyjających warunkach; swobody zrzeszania się; 

odpowiedniego standardu zdrowia; poziomu życia odpowiedniego do zachowania zdrowia fizycznego i 

psychicznego oraz dobrobytu własnego i rodziny; wyżywiania, odzienia, mieszkania, opieki zdrowotnej 

oraz niezbędnej ochrony socjalnej, takiej jak zabezpieczenie na wypadek bezrobocia, choroby, 

niepełnosprawności, śmierci współmałżonka, starości lub braku środków do życia w okolicznościach, na 

które nie mają wpływu; praktykowania religii i kultury oraz realnych możliwości uczestnictwa, bez 

dyskryminacji, w procesie decyzyjnym, który wspiera pozytywne praktyki i zniechęca do praktyk 

negatywnych w związku z tymi prawami.  

Zaleca się, aby zarówno prawa i wolności gospodarcze, społeczne i kulturalne jak i wszelkie inne 

prawa, były rozpatrywane w kontekście lokalnym. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.2.8 Prawa człowieka – Zagadnienie 8: Fundamentalne zasady i prawa w pracy 

Fundamentalne zasady i prawa w pracy koncentrują się na sprawach związanych z zagadnieniami 

z zakresu pracy. Zostały one przyjęte przez społeczność międzynarodową jako podstawowe prawa 

człowieka.  

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.3 Praktyki z zakresu pracy 

Praktyki organizacji z zakresu pracy obejmują wszystkie polityki i praktyki związane z pracą 

wykonywaną  przez organizację, w jej obrębie lub w imieniu organizacji, łącznie z pracą zlecaną 

podwykonawcom. 

Praktyki z zakresu pracy wykraczają poza relację organizacji z jej bezpośrednimi pracownikami lub 

obowiązki organizacji w związku z miejscem pracy, które posiada lub które bezpośrednio kontroluje. 

Praktyki z zakresu pracy obejmują nabór i awansowanie pracujących; procedury dyscyplinarne i 

rozpatrywanie skarg; przenoszenie i relokacje pracujących; rozwiązanie umowy o pracę; szkolenia i 

doskonalenie umiejętności; zdrowie, bezpieczeństwo, higiena pracy; oraz wszelkie polityki lub praktyki 

wpływające na warunki pracy, szczególnie na czas pracy i wynagrodzenie. Praktyki z zakresu pracy 

obejmują również uznawanie organizacji pracowniczych oraz reprezentacji i uczestnictwa organizacji 

pracujących i pracodawców w układach zbiorowych, dialogu społecznym oraz konsultacjach 

trójstronnych, których celem jest rozwiązywanie kwestii społecznych związanych z zatrudnieniem. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

Tworzenie miejsc pracy, jak również wynagrodzenie wypłacane za wykonywaną pracę należą do 

najważniejszych dziedzin gospodarczych i społecznych, do których organizacja wnosi swój wkład. 



  

 

 

 

 

 
 

Sensowna i produktywna praca jest podstawowym elementem w rozwoju człowieka; dzięki pełnemu i 

bezpiecznemu zatrudnieniu podnoszone są standardy życia. Brak pracy jest główną przyczyną 

problemów społecznych. Praktyki z zakresu pracy mają poważny wpływ na poszanowanie prawa oraz 

na poczucie sprawiedliwości w społeczeństwie: społecznie odpowiedzialne praktyki z zakresu pracy 

mają podstawowe znaczenie dla sprawiedliwości społecznej, stabilności i pokoju. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

Wg. normy ISO 26000 w obszarze kluczowym praktyki z zakresu pracy wyszczególnia się 

następujące zagadnienia: 

Zagadnienie 1: Zatrudnienie i stosunki pracy 

Zagadnienie 2: Warunki pracy i ochrona socjalna 

Zagadnienie 3: Dialog społeczny 

Zagadnienie 4: Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zagadnienie 5: Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy 

 

3.3.1 Praktyki z zakresu pracy – Zagadnienie 1: Zatrudnienie i stosunki pracy 

Znaczenie zatrudnienia dla rozwoju człowieka jest powszechnie akceptowane. Jako pracodawca 

organizacja przyczynia się do realizacji jednego z najszerzej uznawanych celów społeczeństwa, a 

mianowicie do poprawy standardów życia przez pełne i bezpieczne zatrudnienie oraz godną pracę. 

Każdy kraj zapewnia ramy prawne regulujące relacje między pracodawcami a pracownikami. 

Chociaż szczegółowe badania i kryteria służące do ustalania występowania stosunku pracy różnią się w 

zależności od kraju, jednak fakt, ze siła stron zawierających umowę nie jest równa, a co za tym idzie, że 

pracownicy wymagają dodatkowej ochrony, jest powszechnie akceptowany i stanowi podstawę prawa 

pracy. 

Stosunek pracy przyznaje prawa i nakłada obowiązki zarówno na pracodawców, jak i na 

pracowników w interesie zarówno organizacji, jak i społeczeństwa. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.3.2 Praktyki z zakresu pracy – Zagadnienie 2: Warunki pracy i ochrona socjalna 

Warunki pracy obejmują pensje i inne formy wynagradzania, czas pracy, okresy wypoczynku 

święta, praktyki dyscyplinarne i praktyki zwalniania, ochronę ciąży i macierzyństwa oraz kwestie 

socjalne, takie jak zapewnienie bezpiecznej wody pitnej, warunków sanitarnych, stołówek oraz dostępu 

do usług medycznych. Wiele warunków pracy określają przepisy prawa krajowego i regulacje lub 

prawnie wiążące umowy między osobami wykonującymi pracę a osobami, na rzecz których praca jest 

wykonywana. O wielu warunkach pracy decyduje pracodawca. 



  

 

 

 

 

 
 

Warunki pracy w dużej mierze wpływają na jakość życia pracujących oraz ich rodzin, jak również 

na rozwój gospodarczy i społeczny. Do jakości warunków pracy zaleca się podchodzić rzetelnie i z 

należytą uwagą. 

Ochrona socjalna obejmuje wszelkie prawne gwarancje oraz polityki i praktyki organizacji, których 

celem jest złagodzenie skutków ograniczenia lub utraty dochodów w związku z wypadkiem przy pracy, 

chorobą, ciążą, macierzyństwem, rodzicielstwem, podeszłym wiekiem, bezrobociem, 

niepełnosprawnością lub trudnościami finansowymi oraz zapewnienie opieki zdrowotnej i świadczeń 

rodzinnych. Ochrona socjalna odgrywa ważna rolę w zachowaniu godności człowieka oraz tworzeniu 

poczucia sprawiedliwości społecznej. Generalnie, główna odpowiedzialność za zapewnienie ochrony 

socjalnej spoczywa na państwie. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.3.3 Praktyki z zakresu pracy – Zagadnienie 3: Dialog społeczny 

Dialog społeczny obejmuje wszystkie typy negocjacji, konsultacji lub wymiany informacji między 

przedstawicielami rządów, pracodawców i pracujących, na temat spraw będących przedmiotem 

powszechnego zainteresowania, dotyczących kwestii ekonomicznych i społecznych. Może odbywać się 

między pracodawcą a przedstawicielami pracujących, dotyczyć spraw wpływających na ich interesy, jak 

również obejmować udział rządów, jeżeli omawiane są szersze czynniki, takie jak ustawodawstwo czy 

polityka społeczna. 

Dialog społeczny wymaga niezależności stron. Zaleca się, aby przedstawiciele pracujących byli 

wyznaczani w wyniku wolnych wyborów, zgodnie z prawem, przepisami krajowymi lub umowami 

zbiorowymi, przez członków związku zawodowego lub przez pracujących, których mają reprezentować. 

Zaleca się, aby osoby te nie były wyznaczane przez rząd, ani przez pracodawcę. Na poziomie 

organizacji dialog społeczny może przybierać różne formy, w tym mechanizmów informacyjnych i 

konsultacyjnych, takich jak rady pracownicze czy układy zbiorowe. Związki zawodowe oraz organizacje 

pracodawców, jako wybrani przedstawiciele stron, mają do odegrania w  dialogu społecznym 

szczególnie ważną rolę. 

Dialog społeczny jest oparty na uznaniu faktu, że pracodawcy i pracujący mają zarówno 

sprzeczne, jak i wspólne interesy, i w wielu krajach odgrywa istotna rolę w zbiorowych (między 

pracownikami a pracodawcami) stosunkach pracy, kształtowaniu polityki i zasad zarządzania. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.3.4 Praktyki z zakresu pracy – Zagadnienie 4: Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Obszar bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy propagowania i utrzymania najwyższego poziomu 

fizycznej, psychicznej i społecznej kondycji pracujących oraz zapobiegania pogarszaniu się stanu 

zdrowia z powodu warunków pracy. Zagadnienie to jest również związane z ochroną pracujących przed 

zagrożeniami dla zdrowia oraz z dostosowaniem środowiska zawodowego do fizycznych i psychicznych 

możliwości pracujących. 



  

 

 

 

 

 
 

W związku z chorobami, urazami i zgonami z powodu wykonywania pracy społecxzeństwo ponosi 

znaczny ciężar finansowy i socjalny. Przypadkowe i chroniczne zanieczyszczenia oraz inne zagrożenia 

w miejscu pracy, które są szkodliwe dla pracujących, mogą również negatywnie wpływac na 

społeczności i środowisko. Problemy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pojawiają się w związku z 

niebezpiecznym sprzętem, procesami, metodami pracy i substancjami (chemicznymi, fizycznymi i 

biologicznymi).  

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.3.5 Praktyki z zakresu pracy – Zagadnienie 5: Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy 

Rozwój człowieka obejmuje proces poszerzania możliwości wyboru poprzez rozwój zdolności i 

zwiększanie samodzielności ludzi, co umożliwia kobietom i mężczyznom długie i zdrowe życie, 

zdobywanie wiedzy oraz osiąganie godnego poziomu życia. Rozwój człowieka obejmuje również dostęp 

do możliwości politycznych, gospodarczych i społecznych w zakresie podejmowania kreatywnych i 

produktywnych działań oraz wykształcenia szacunku dla swej osoby i poczucia przynależności do 

społeczności, a także przyczynia się do rozwoju społeczeństwa. 

Organizacje mogą wykorzystywać polityki i inicjatywy funkcjonujące w miejscu pracy w celu 

szerszego promowania rozwoju człowieka poprzez odniesienie się do ważnych kwestii społecznych, 

takich jak zwalczanie dyskryminacji, zachowanie równowagi życia zawodowego i prywatnego, 

promowanie zdrowia i dobrobytu oraz zwiększenie różnorodności  zatrudnianej kadry. Mogą również 

stosować politykę i inicjatywy funkcjonujące w miejscu pracy w celu zwiększenia potencjału 

pracowników i ich zdolności do podejmowania zatrudnienia. Zdolność do podejmowania zatrudnienia 

wiąże się z doświadczeniem, kompetencjami i kwalifikacjami, które zwiększają możliwości 

poszczególnych osób w zakresie zdobycia i utrzymania godnej pracy. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.4 Środowisko 

Decyzje i działania organizacji zawsze maja wpływ na środowisko, niezależnie od lokalizacji 

organizacji. Wpływy te mogą mieć związek z wykorzystywanie zasobów, umiejscowieniem działań 

organizacji, emisją zanieczyszczeń, wytwarzaniem odpadów oraz wpływem działań organizacji na 

siedliska naturalne. W celu ograniczenia wpływu na środowisko zaleca się, aby organizacja przyjęła 

zintegrowane podejście uwzględniające bezpośrednie i pośrednie skutki ekonomiczne, społeczne, 

zdrowotne i środowiskowe swoich decyzji i działań. 

Społeczeństwo staje wobec wielu wyzwań związanych ze środowiskiem, w tym wobec 

wyczerpywania się zasobów naturalnych, zanieczyszczenia, zmian klimatu, niszczenia siedlisk 

naturalnych, wymierania gatunków, zagłady całych ekosystemów oraz degradacji miejskich i wiejskich 

terenów zamieszkałych przez człowieka. W miarę wzrostu światowej populacji i zużycia zasobów, 

zmiany te stają się coraz poważniejszymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa człowieka oraz zdrowia i 

dobrobytu społeczeństwa. Konieczne jest zidentyfikowanie możliwości ograniczania i eliminowania 



  

 

 

 

 

 
 

niebezpiecznych dla środowiska niezrównoważonych poziomów oraz wzorców produkcji i konsumpcji,  

a także zapewnienie zrównoważonego zużycia zasobów w przeliczeniu na jedną osobę. Sprawy 

dotyczące środowiska na poziomie  lokalnym, regionalnym i globalnym są ze sobą wzajemnie 

powiązane. Odniesienie się do nich wymaga zastosowania kompleksowego, systematycznego i 

kolektywnego podejścia. 

Odpowiedzialność w odniesieniu do środowiska jest koniecznym warunkiem przetrwania i 

pomyślności gatunku ludzkiego. Dlatego jest to tak ważny aspekt społecznej odpowiedzialności. 

Kwestie związane ze środowiskiem są ściśle powiązane z innymi głównymi obszarami i zagadnieniami 

społecznej odpowiedzialności. Edukacja środowiskowa i budowa kompetencji to fundament promowania 

rozwoju zrównoważonych społeczeństw i stylu życia. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

Wg. normy ISO 26000 w obszarze kluczowym środowisko wyszczególnia się następujące 

zagadnienia: 

Zagadnienie 1: Zapobieganie zanieczyszczeniom 

Zagadnienie 2: Zrównoważone wykorzystanie zasobów 

Zagadnienie 3: Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu 

Zagadnienie 4: Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk 

przyrodniczych. 

 

3.4.1 Środowisko – Zagadnienie 1: Zapobieganie zanieczyszczeniom. 

Organizacja może udoskonalić efekty swojej działalności środowiskowej poprzez zapobieganie 

zanieczyszczeniom, które obejmują między innymi: 

- emisje do powietrza; 

- zrzuty zanieczyszczeń do wody; 

- gospodarka odpadami; 

- stosowanie i unieszkodliwianie substancji toksycznych i niebezpiecznych; 

Inne identyfikowalne formy zanieczyszczenia. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.4.2 Środowisko – Zagadnienie 2: Zrównoważone wykorzystywanie zasobów 

W celu zapewnienia dostępności zasobów w przyszłości, aktualne wzorce oraz poziom produkcji i 

konsumpcji powinny być zmodyfikowane tak, aby były zgodne z możliwościami Ziemi. Zrównoważone 

wykorzystanie zasobów odnawialnych oznacza, że zasoby te są wykorzystywane w tempie równym 

tempu ich naturalnej odbudowy lub niższym. W przypadku zasobów nieodnawialnych (np. paliw, metali, 

i minerałów kopalnych) zasady długoterminowego zrównoważonego rozwoju wymagają, aby tempo ich 

wykorzystywania było niższe od tempa, w jakim mogą one zostać zastąpione przez zasoby odnawialne. 



  

 

 

 

 

 
 

Organizacja może dążyć do zrównoważonego wykorzystywania zasobów poprzez bardziej 

odpowiedzialne zużywanie energii elektrycznej, paliw, surowców i minerałów przetworzonych, ziemi i 

wody oraz poprzez łączenie wykorzystywania zasobów nieodnawialnych i odnawialnych lub zastąpienie 

zasobów nieodnawialnych zrównoważonymi zasobami odnawialnymi, na przykład z wykorzystaniem 

innowacyjnych technologii. Czterema kluczowymi obszarami, w których możliwa jest poprawa 

efektywności, są: 

- energooszczędność; 

- ochrona wody, korzystanie z wody i dostęp do niej; 

- efektywne wykorzystywanie materiałów; 

- zminimalizowane zapotrzebowanie produktu na zasoby. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.4.3 Środowisko – Zagadnienie 3: Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu 

Uznaje się, że będące skutkiem działalności człowieka emisja gazów cieplarnianych (GHG), takich 

jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) oraz tlenek azotu (N2O), to jedna z najbardziej 

prawdopodobnych przyczyn globalnych zmian klimatu, które w znaczący sposób wpływają na 

środowisko i otoczenie człowieka. Obserwowane i przewidywane trendy to: wzrost średniej temperatury, 

zmiany rozkładu opadów w cyklu rocznym, częstsze występowanie ekstremalnych warunków 

pogodowych, podnoszenie się poziomów mórz i oceanów, wzrost niedoborów wody oraz zmiany w 

ekosystemach, rolnictwie i rybołówstwie. Przewiduje się, że zmiany klimatu mogą przekroczyć poziom, 

powyżej którego dalsze zmiany będą o wiele bardziej gwałtowne i trudne do opanowania. 

Każda organizacja jest (pośrednio lub bezpośrednio) odpowiedzialna za pewne emisje GHG i w 

pewien sposób będzie odczuwać skutki zmian klimatu. Implikuje to dla organizacji zarówno konieczność 

minimalizowania własnych emisji GHG (łagodzenie) oraz uwzględnienia zmiany klimatu w planowaniu 

(adaptacja).Dostosowanie się do zmian klimatu pociąga za sobą skutki społeczne w dziedzinie zdrowia, 

dobrobytu i praw człowieka. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.4.4 Środowisko – Zagadnienie 4: Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i 

przywracanie siedlisk przyrodniczych 

Od początku lat 60  XX wieku działalność człowieka zmienia ekosystem w sposób bardziej 

gwałtowny i rozległy niż w jakimkolwiek innym porównywalnym okresie historii. Szybko rosnące 

zapotrzebowanie na surowce naturalne doprowadziło do znacznej i często  nieodwracalnej utraty 

siedlisk naturalnych i różnorodności życia na Ziemi. W wyniku działań człowieka zmianie uległy rozległe 

obszary, zarówno miejskie, jak i wiejskie. 

Organizacja może wykazać się większą społeczną odpowiedzialnością, podejmując działania na 

rzecz ochrony środowiska i przywracania siedlisk przyrodniczych oraz rozmaitych funkcji i świadczeń 



  

 

 

 

 

 
 

pełnionych przez ekosystemy (takich ja zapewnienie pożywienia i wody, regulowanie klimatu, 

kształtowanie struktury gleb oraz możliwości rekreacyjnych). Kluczowe aspekty tego zagadnienia to: 

- poszanowanie i ochrona różnorodności biologicznej; 

- poszanowanie, ochrona i przywracanie funkcji ekosystemów; 

- zrównoważone wykorzystanie terenu i zasobów naturalnych; -propagowanie przyjaznego dla 

środowiska rozwoju obszarów miejskich i wiejskich.  

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.5 Uczciwe praktyki operacyjne 

Uczciwe praktyki operacyjne dotyczą postępowania etycznego w kontaktach organizacji z innymi 

organizacjami. Obejmuje to relacje między organizacjami a instytucjami rządowymi, jak również między 

organizacjami a ich partnerami, dostawcami, wykonawcami, klientami, konkurentami i 

stowarzyszeniami, do których należą te organizacje. 

Zagadnienia związane z uczciwymi praktykami operacyjnymi dotyczą obszarów przeciwdziałania 

korupcji, odpowiedzialnego angażowania się w działalność w sferze publicznej, uczciwej konkurencji, 

działań odpowiedzialnych społecznie, relacji z innymi organizacjami oraz poszanowania praw 

własności. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

W obszarze społecznej odpowiedzialności, uczciwe praktyki operacyjne dotyczą sposobu, w jakim 

organizacja wykorzystuje swoje relacje z innymi organizacjami w dążeniu do pozytywnych rezultatów. 

Pozytywne rezultaty i wyniki można osiągać poprzez zapewnienie przywództwa i szersze promowanie 

postaw społecznie odpowiedzialnych w całej sferze oddziaływania organizacji. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

Wg. normy ISO 26000 w obszarze kluczowym uczciwe praktyki operacyjne wyszczególnia się 

następujące zagadnienia: 

Zagadnienie 1: Przeciwdziałanie korupcji 

Zagadnienie 2: Odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną  

Zagadnienie 3: Uczciwa konkurencja 

Zagadnienie 4: Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości 

Zagadnienie 5: Poszanowanie praw własności. 

 

3.5.1 Uczciwe praktyki operacyjne – Zagadnienie 1: Przeciwdziałanie korupcji 

Korupcja to nadużycie powierzonej władzy dla osiągnięcia prywatnych korzyści. Korupcja może 

przyjmować różne formy. Do przykładów korupcji należy przekupstwo (pośredniczenie, oferowanie lub 

przyjmowanie korzyści w formie środków pieniężnych lub korzyści w naturze) z udziałem urzędników 



  

 

 

 

 

 
 

państwowych lub osób z sektora prywatnego, konflikt interesów, defraudacja, pranie pieniędzy, 

malwersacje, zatajenie informacji przed wymiarem sprawiedliwości i utrudnianie jego działania oraz 

powoływanie się na posiadane wpływy. 

Korupcja osłabia skuteczność i elastyczną reputację organizacji oraz może narazić organizację na 

odpowiedzialność karną lub sankcje nałożone na mocy prawa cywilnego oraz sankcje administracyjne. 

Korupcja może prowadzić do naruszenia praw człowieka, erozji procesów politycznych, zubożenia 

społeczeństwa oraz szkód o charakterze środowiskowym. Może również zaburzać konkurencję, 

dystrybucję dóbr oraz wzrost gospodarczy. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.5.2 Uczciwe praktyki operacyjne – Zagadnienie 2: Odpowiedzialne angażowanie się w 

działalność polityczną 

Organizacje mogą wspierać publiczne procesy polityczne oraz propagować rozwój polityki 

publicznej korzystnej dla ogółu społeczeństwa. Zaleca się, aby organizacje zakazywały 

wykorzystywania nadmiernych wpływów oraz unikały zachowań, takich jak manipulowanie, zastraszanie 

i wymuszanie, które mogą je osłabiać. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.5.3 Uczciwe praktyki operacyjne – Zagadnienie 3: Uczciwa konkurencja 

Uczciwa i wszechobecna konkurencja stymuluje innowacje i efektywność, obniża koszty produktów 

i usług, zapewnia wszystkim organizacjom równe szanse, zachęca do tworzenia nowych lub 

udoskonalonych produktów lub procesów oraz, w perspektywie długoterminowej, przyczynia się do 

wzrostu gospodarczego i poprawy standardów życia. Postępowania ograniczające konkurencję mogą 

pogorszyć reputację organizacji wśród jej interesariuszy oraz doprowadzić do powstania problemów 

natury prawnej. Odmawiając uczestnictwa w postępowaniach ograniczających konkurencję, organizacje 

przyczyniają się do budowy klimatu, w którym takie postępowanie nie jest tolerowane, co jest korzystne 

dla wszystkich. 

Postępowanie ograniczające konkurencję może przyjmować wiele różnych form. Wśród 

przykładów można wymienić zmowę cenową, kiedy to strony umawiają się, aby sprzedawać ten sam 

produkt lub usługę po tej samej cenie; ustawianie przetargów, kiedy strony zmawiają się, aby 

manipulować przetargiem nieograniczonym; oraz agresywną politykę cenową, kiedy produkty lub usługi 

są sprzedawane po bardzo niskich cenach z zamiarem wykluczenia konkurencji z rynku oraz z 

nakładaniem niesprawiedliwych sankcji na konkurentów. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 



  

 

 

 

 

 
 

3.5.4 Uczciwe praktyki operacyjne – Zagadnienie 4: Promowanie społecznej odpowiedzialności w 

łańcuchu wartości 

Poprzez swoje decyzje zaopatrzeniowe i zakupowe organizacja może wywierać wpływ na inne 

organizacje. Przywództwo i mentoring w obrębie łańcucha wartości zapewniają organizacji możliwość 

promowania i wspierania zasad i praktyk społecznej odpowiedzialności. 

Zaleca się, aby organizacja uwzględniała potencjalny wpływ lub niezamierzone konsekwencje jej 

decyzji zaopatrzeniowych i zakupowych na inne organizacje oraz dokładała wszelkich starań w celu 

eliminacji lub zminimalizowania wszelkich negatywnych wpływów. Organizacja może również pobudzać 

zapotrzebowanie na produkty i usługi odpowiedzialne społecznie. Zaleca się, aby działania te nie były 

postrzegane jako zastępowanie roli organów państwowych w zakresie wdrażania i egzekwowania praw 

i przepisów. 

Każda organizacja w łańcuchu wartości jest odpowiedzialna za przestrzeganie obowiązujących 

praw i przepisów  oraz za swoje wpływy na społeczeństwo i środowisko. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.5.5 Uczciwe praktyki operacyjne – Zagadnienie 5: Poszanowanie praw własności 

Prawo do posiadania własności jest prawem człowieka uznanym w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka. Prawa własności obejmują zarówno własność fizyczną, jak i intelektualną oraz dotyczą 

udziałów we własności ziemi i  w innych aktywach fizycznych, prawach autorskich, patentach, prawach 

do oznaczania produktów marką terytorialną, funduszach, prawach moralnych i innych prawach. Mogą 

one również obejmować szersze roszczenia do własności, takiej jak tradycyjna wiedza określonych 

grup, np.: rdzennej ludności lub własność intelektualna pracowników lub innych osób. 

Uznanie praw własności sprzyja inwestycjom oraz bezpieczeństwu fizycznemu i ekonomicznemu, 

jak również kreatywności i innowacjom. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.6 Zagadnienia konsumenckie 

Organizacje, które dostarczają produkty i usługi konsumentom oraz innym klientom, mają wobec tych 

konsumentów i klientów określone obowiązki.  

Obowiązki obejmują edukowanie i rzetelne informowanie, stosowanie uczciwych, przejrzystych i pomocnych 

informacji marketingowych oraz procesów dotyczących umów, promowanie zrównoważonej konsumpcji oraz 

projektowanie produktów i usług, do których dostęp mogą mieć wszyscy oraz, w razie potrzeby, umożliwianie 

dostępu do nich odbiorcom szczególnie wrażliwym i znajdującym się w niekorzystnej sytuacji społecznej. Termin 

konsument odnosi się do jednostek lub grup, które korzystają z rezultatów decyzji i działań organizacji i 

niekoniecznie oznacza to, że konsumenci płacą za produkty lub usługi. Obowiązki obejmują również 

minimalizowanie ryzyka związanego z korzystaniem z produktów i usług, poprzez projektowanie, wytwarzanie, 

dystrybucję, dostarczanie informacji, usługi wspierające oraz procedury wycofywania produktów. Wiele 

organizacji gromadzi lub przetwarza dane osobowe, w związku z czym spoczywa na nich obowiązek ochrony 

takich informacji oraz prywatności konsumentów. 



  

 

 

 

 

 
 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

Zagadnienia konsumenckie związane ze społeczną odpowiedzialnością dotyczą, między innymi, 

sprawiedliwych praktyk marketingowych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zrównoważonej konsumpcji, 

rozstrzygania i rozwiązywania sporów, ochrony danych i prywatności, dostępu do produktów i usług o 

zasadniczym znaczeniu uwzględniania potrzeb konsumentów szczególnie wrażliwych i znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji społecznej oraz edukacji. Wytyczne ONZ w sprawie Ochrony Konsumentów  zawierają 

podstawowe informacje dotyczące zagadnień konsumenckich i zrównoważonej konsumpcji. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

Zaleca się, aby zasady, sformułowane w Wytycznych ONZ w sprawie Ochrony Konsumentów i w 

Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych były stosowane jako wskazówki, 

którymi należy się kierować w praktykach społecznej odpowiedzialności dotyczących uzasadnionych potrzeb 

konsumentów, w tym zaspokojenia podstawowych potrzeb i prawa każdego do godnego standardu życia, w tym 

odpowiedniego pożywienia, ubrania, mieszkania oraz nieustannej poprawy warunków życia oraz dostępności 

podstawowych produktów i usług, w tym finansowych. Obejmują one również prawo do propagowania 

sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz ochrony środowiska. Takie 

uzasadnione potrzeby obejmują: 

- bezpieczeństwo; 

- rzetelne informowanie; 

- możliwość dokonywania wyborów; 

- możliwość wyrażania opinii; 

- zadośćuczynienie; 

- edukacja; 

- zdrowe środowisko; 

- poszanowanie prawa do prywatności; 

- podejście zgodne z  zasadą przezorności; 

- propagowanie równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet; 

- promowanie projektowania uniwersalnego. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

Wg. normy ISO 26000 w obszarze kluczowym zagadnienia konsumenckie wyszczególnia się 

następujące zagadnienia: 

Zagadnienie 1: Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki 

dotyczące umów 

Zagadnienie 2: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów  



  

 

 

 

 

 
 

Zagadnienie 3: Zrównoważona konsumpcja 

Zagadnienie 4: Obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów 

Zagadnienie 5: Ochrona danych i prywatności konsumenta 

Zagadnienie 6: Dostęp do podstawowych usług 

Zagadnienie 7: Edukacja i świadomość. 

 

3.6.1 Zagadnienia konsumenckie – Zagadnienie 1: Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne 

informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów 

Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów 

przewidują dostarczanie zrozumiałych dla klientów informacji o produktach i usługach. Umożliwia to 

konsumentom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących konsumpcji i zakupów oraz 

porównywanie charakterystyki różnych produktów i usług. Uczciwe praktyki dotyczące umów mają na 

celu ochronę uzasadnionych interesów zarówno dostawców, jak i konsumentów poprzez łagodzenie 

nierówności w możliwościach negocjacyjnych stron. Odpowiedzialny marketing może wiązać się z 

dostarczaniem informacji na temat oddziaływania społecznego, ekonomicznego i środowiskowego w 

całym cyklu życia i w obrębie całego łańcucha wartości. Szczegóły na temat produktów i usług 

dostarczanych przez dostawców odgrywają istotna rolę w decyzjach zakupowych, ponieważ mogą to 

być jedyne rzeczywiście dostępne konsumentom informacje. Nieuczciwy, niepełny, wprowadzający w 

błąd lub zwodniczy marketing oraz informacje mogą doprowadzić do zakupu produktów i usług, które 

nie spełniają potrzeb klientów, powodując marnotrawstwo pieniędzy, zasobów i czasu, a nawet 

stwarzać zagrożenie dla konsumenta oraz środowiska. Może to również doprowadzić do spadku 

zaufania konsumentów, w sytuacji w której konsumenci nie będą wiedzieć, komu lub czemu wierzyć. To 

zaś może w  negatywny sposób oddziaływać na rozwój rynków bardziej zrównoważonych produktów i 

usług. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.6.2 Zagadnienia konsumenckie – Zagadnienie 2: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa 

konsumentów 

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów wymaga dostarczania produktów i usług, które 

są bezpieczne i nie niosą ze sobą nieakceptowalnego ryzyka wyrządzenia szkody podczas użytkowania 

lub konsumpcji. Zaleca się, aby ochrona obejmowała zarówno zamierzone użycie, jak i możliwe do 

przewidzenia niewłaściwe użycie. Jasne instrukcje bezpiecznego użycia, z montażem i obsługą 

włącznie, są również istotną częścią ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 

Wpływ produktów i usług organizacji na zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów może 

bezpośrednio oddziaływać na jej reputację. 

Produkty i usługi powinny być bezpieczne, bez względu na to, czy wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa zostały przewidziane w obowiązującym prawie. Bezpieczeństwo obejmuje również 

przewidywanie potencjalnego ryzyka, aby uniknąć szkody lub zagrożenia. Ponieważ nie sposób 

przewidzieć ani wyeliminować wszystkich czynników ryzyka, zaleca się, aby środki ochrony obejmowały 

mechanizmy wycofywania i wymiany produktów. 



  

 

 

 

 

 
 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.6.3 Zagadnienia konsumenckie – Zagadnienie 3: Zrównoważona konsumpcja 

Zrównoważona konsumpcja to konsumpcja produktów i zasobów w tempie zapewniającym 

zrównoważony rozwój. Koncepcja ta została rozpropagowana w Zasadzie 8 Deklaracji z Rio de Janeiro 

w sprawie Środowiska i Rozwoju, zgodnie z którą aby osiągnąć zrównoważony rozwój i wyższą jakość 

życia wszystkich ludzi, zaleca się, aby państwa ograniczały i usuwały niezrównoważone wzorce 

produkcji i konsumpcji. Koncepcja zrównoważonej konsumpcji obejmuje również troskę o dobrostan 

zwierząt, poszanowanie dla ich integralności fizycznej oraz unikanie okrucieństwa. 

Rola organizacji w zrównoważonej konsumpcji wiąże się z oferowanymi przez nią produktami i 

usługami, ich cyklem życia oraz łańcuchem wartości, a także z charakterem informacji dostarczonych 

konsumentom. 

Bieżące tempo konsumpcji jest w oczywisty sposób niezrównoważone, przyczyniając się do szkód 

w środowisku i uszczuplenie zasobów. Istotna rolę w zrównoważonym rozwoju odgrywają konsumenci, 

którzy dokonując wyborów i obejmując – na podstawie rzetelnych informacji – decyzje zakupowe, biorą 

pod uwagę czynniki etyczne, społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.6.4 Zagadnienia konsumenckie – Zagadnienie 4: Obsługa konsumenta, wsparcie oraz 

reklamacje i rozstrzyganie sporów 

Obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów to mechanizmy, które 

stosuje organizacja, aby zaspokajać potrzeby konsumentów po zakupieniu przez nich produktów lub 

skorzystaniu z usług. Mechanizmy te obejmują właściwą instalację, gwarancję, wsparcie techniczne w 

zakresie użytkowania, a także warunki zwrotu, naprawy i obsługi. 

Produkty i usługi, które nie funkcjonują w zadawalający sposób, czy to z uwagi na wady lub 

poważne uszkodzenia, czy też w wyniku niewłaściwego użycia, mogą być przyczyna naruszenia praw 

konsumenta oraz starty pieniędzy, zasobów i czasu. 

Dostawcy produktów i usług mogą zwiększyć zadowolenie klienta i ograniczyć liczbę reklamacji, 

oferując produkty i usługi wysokiej jakości. Zaleca się, aby udzielić konsumentom jasnych wskazówek 

na temat prawidłowego użytkowania oraz prawa do zwrotu lub zadośćuczynienia z tytułu niewłaściwego 

działania. Mogą oni również monitorować skuteczność swoich usług posprzedażowych, wsparcia i 

procedur rozwiązywania sporów, zasięgając informacji u użytkowników. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.6.5 Zagadnienia konsumenckie – Zagadnienie 5: Ochrona danych i prywatności konsumenta 

Ochrona danych osobowych i prywatności konsumenta ma na celu zabezpieczenie praw 

konsumenta do prywatności poprzez ograniczenie rodzajów gromadzonych informacji oraz sposobów 



  

 

 

 

 

 
 

ich pozyskiwania, wykorzystywania i zabezpieczania. Coraz bardziej powszechna komunikacja 

elektroniczna (w tym związana z transakcjami finansowymi) oraz badania genetyczne, a także rozwój 

na szeroka skalę baz danych, budzi troskę o to, w jaki sposób chronić prywatność konsumenta, 

zwłaszcza w przypadku danych osobowych. 

Organizacje mogą pomóc w zachowaniu swojej wiarygodności oraz zaufania konsumentów, 

stosując rygorystyczne systemy pozyskiwania, wykorzystywania i ochrony danych konsumentów. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.6.6 Zagadnienia konsumenckie – Zagadnienie 6: Dostęp do podstawowych usług 

Chociaż za zapewnienie poszanowania prawa do zaspokojenia podstawowych potrzeb 

odpowiedzialne jest państwo, to jednak w wielu miejscach lub sytuacjach państwo nie zapewnia 

ochrony tego prawa. Nawet jeśli zaspokojenie niektórych podstawowych potrzeb, takich jak opieka 

zdrowotna, podlega ochronie, prawo do korzystania z podstawowych mediów, takich jak elektryczność, 

gaz, woda, odprowadzanie ścieków, odwadniani, kanalizacja i komunikacja może być nie w pełni 

realizowane. Organizacja może wnieść swój wkład w jego realizację. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.6.7 Zagadnienia konsumenckie – zagadnienie 7: Edukacja i świadomość 

Dzięki inicjatywom w dziedzinie edukacji i podnoszenia świadomości konsumenci uzyskują 

właściwe informacje i świadomość swoich praw i obowiązków. Wzrasta też prawdopodobieństwo 

przyjmowania przez nich aktywnych postaw, a także ich zdolność do podejmowania świadomych 

decyzji zakupowych oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Konsumenci znajdujący się w niekorzystnej 

sytuacji społecznej, zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich, w tym konsumenci o niskich 

dochodach oraz słabo wykształceni, mają  specjalne  potrzeby edukacyjne oraz potrzeby związane z 

podnoszeniem świadomości. Jeżeli pomiędzy organizacją a konsumentem istnieje oficjalna umowa, 

zaleca się, aby organizacja sprawdziła, czy konsument jest należycie poinformowany o wszystkich 

obowiązujących prawach i obowiązkach. 

Celem edukacji konsumenckiej nie jest wyłącznie przekazanie wiedzy, lecz również umożliwienie 

konsumentom działania zgodnie z tą wiedzą. Obejmuje to rozwijanie umiejętności oceny produktów i 

usług oraz dokonywania porównań. Ma ona również na celu podnoszenie świadomości wpływu 

wyborów konsumenckich na innych oraz na zrównoważony rozwój. Prowadzenie działalności 

edukacyjnej nie zwalnia organizacji z odpowiedzialności, jeżeli konsument ucierpi, korzystając z jej 

produktów i usług. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 



  

 

 

 

 

 
 

3.7 Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. 

Utrzymywanie przez organizacje relacji ze społecznościami, w których działają, jest obecnie 

powszechnie przyjęte. Zaleca się, aby relacje takie opierały się na zaangażowaniu społecznym 

przyczyniającym się do rozwoju społeczności lokalnej. Zaangażowanie społeczne – indywidualne lub za 

pośrednictwem stowarzyszeń działających na rzecz dobra publicznego – pomaga wzmocnić 

społeczeństwo obywatelskie. Organizacje, które z szacunkiem angażują się w życie społeczności 

lokalnej oraz jej instytucji, dają wyraz poszanowaniu wartości demokratycznych i obywatelskich i 

wzmacniają je. 

Społeczność lokalna, to osiedla mieszkaniowe lub inne tego typu obiekty w obszarze 

geograficznym położonym w pobliżu siedziby organizacji lub  w obszarach wpływu organizacji. To jaki 

obszar oraz jacy członkowie społeczności odczuwają wpływy organizacji, zależy od sytuacji, a 

zwłaszcza od wielkości i charakteru tego wpływu. Z reguły jednak przez termin społeczność lokalna 

można również rozumieć grupę ludzi o określonych cechach wspólnych, na przykład społeczność 

„wirtualną”, której dotyczy określone zagadnienie. 

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej są integralnymi elementami 

zrównoważonego rozwoju. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

Wg. normy ISO 26000 w obszarze kluczowym zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności 

lokalnej wyszczególnia się następujące zagadnienia: 

Zagadnienie 1: Zaangażowanie społeczne 

Zagadnienie 2: Edukacja i kultura  

Zagadnienie 3: Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności 

Zagadnienie 4: Rozwój i dostęp do technologii 

Zagadnienie 5: Tworzenie bogactwa i dochodu 

Zagadnienie 6: Zdrowie 

Zagadnienie 7: Inwestycje społeczne. 

 

3.7.1 Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – Zagadnienie 1: Zaangażowanie 

społeczne 

Zaangażowanie społeczne polega na proaktywnej postawie organizacji wobec społeczności 

lokalnej. Ma ono na celu zapobieganie problemom i rozwiązywanie ich, rozwijanie partnerstwa z 

lokalnymi organizacjami i interesariuszami oraz dążenie do tego, aby jako organizacja stać się dobrym 

członkiem tej społeczności. Nie zastępuje ono potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za wpływ na 

społeczeństwo i środowisko. Organizacje wnoszą wkład do swoich społeczności lokalnych, 

uczestnicząc w działaniach i wspierając instytucje obywatelskie oraz za sprawą zaangażowania w sieci 

grup i jednostek tworzących społeczeństwo obywatelskie.  

Zaangażowanie społeczne pomaga również organizacjom poznać potrzeby i priorytety 

społeczności, co pozwala na osiąganie zdolności wysiłków rozwojowych i innych działań 



  

 

 

 

 

 
 

podejmowanych zarówno przez organizację, jak i przez społeczność lokalną i społeczeństwo. 

Organizacja może się zaangażować w taka współpracę na przykład poprzez uczestnictwo w 

działalności forów utworzonych przez władze lokalne oraz stowarzyszeń mieszkańców, jak również 

poprzez tworzenie takich forów. 

Niektóre grupy, których wspólnota opiera się na  tradycji lub rdzennym pochodzeniu, 

stowarzyszenia sąsiedzkie lub społeczności internetowe, wyrażają swoje poglądy, nie tworząc oficjalnej 

„organizacji”. Zaleca się, aby organizacja miała świadomość istnienia wielu rodzajów grup, formalnych i 

nieformalnych, które mogą wnieść swój wkład w rozwój. Zaleca się, aby organizacja szanowała 

kulturalne, społeczne i polityczne prawa takich grup. 

Ważne jest, aby działania mające na celu zaangażowanie społeczności sprzyjały poszanowaniu 

prawa oraz procesom uczestnictwa (partycypacji), które respektują wspomniane prawa oraz aby 

należycie uwzględniały poglądy innych oraz ich prawo do swobodnego wyrażania i obrony własnych 

interesów. 
(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 

3.7.2 Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – Zagadnienie 2: Edukacja i 

kultura 

Edukacja i kultura są fundamentem rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz częścią 

tożsamości społeczności lokalnej. Ochrona i promocja kultury oraz propagowanie edukacji w sposób 

uwzględniający poszanowanie praw człowieka wywiera pozytywny wpływ na spójność i rozwój 

społeczny. 
(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 
 

3.7.3 Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – Zagadnienie 3: Tworzenie 

miejsc pracy i rozwijanie kompetencji 

Zatrudnianie jest uznawanym w skali międzynarodowej celem, związanym z rozwojem 

ekonomicznym i społecznym. Tworząc miejsca pracy, wszystkie organizacje, duże i małe, mogą wnieść 

swój wkład w ograniczanie ubóstwa i propagowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego. Zaleca się 

aby pracodawcy, tworząc miejsca pracy, przestrzegali odpowiednich wytycznych zawartych w obszarze 

Praw człowieka oraz obszarze Praktyki  z zakresu pracy. 

Rozwój kompetencji jest kluczowym elementem propagowania zatrudniania oraz pomagania 

ludziom w znalezieniu godnej i produktywnej pracy oraz jest ważny dla rozwoju ekonomicznego i 

społecznego. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 



  

 

 

 

 

 
 

3.7.4 Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – Zagadnienie 4: Rozwój i dostęp 

do technologii 

Aby wspomagać rozwój ekonomiczny i społeczny, społeczności lokalne i ich członkowie wymagają, 

między innymi, pełnego i bezpiecznego dostępu do nowoczesnej technologii. Organizacje mogą wnieść 

swój wkład w rozwój społeczności, w obrębie których funkcjonują, wykorzystując specjalistyczna 

wiedzę, umiejętności i technologie w sposób, który umożliwi promowanie rozwoju zasobów ludzkich 

oraz dyfuzję technologii. 

Technologie informacyjne i komunikacyjne są charakterystycznym elementem współczesnego 

życia i stanowią cenną podstawę wielu działań ekonomicznych. Dostęp do informacji jest kluczem do 

pokonania nierówności pomiędzy krajami, regionami, pokoleniami, płciami itd. Organizacja może 

przyczynić się do poprawy dostępu do tych technologii poprzez szkolenia, partnerską współpracę oraz 

inne działania. 
(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 
 

3.7.5 Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – Zagadnienie 5: Tworzenie 

bogactwa i dochodów 

Czynnikiem decydującym o tworzeniu bogactwa w obrębie jakiejkolwiek społeczności są 

konkurencyjne i zróżnicowane przedsiębiorstwa. Organizacje mogą pomóc w tworzeniu sprzyjających 

warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przynoszącej społecznościom trwałe korzyści. Organizacje 

mogą wnieść swój pozytywny wkład w tworzenie bogactwa i dochodów za pośrednictwem programów 

wspierania przedsiębiorczości, rozwoju lokalnych dostawców oraz zatrudniania członków społeczności 

lokalnej, jak również za sprawą szerzej zakrojonych wysiłków mających na celu wzmocnienie zasobów 

ekonomicznych i relacji społecznych, które sprzyjają dobrobytowi ekonomicznemu i społecznemu lub 

przynoszą korzyści dla społeczności lokalnej. Co więcej, wspomagając wytwarzanie bogactwa i 

dochodu na poziomie lokalnym oraz promując harmonijną dystrybucję korzyści ekonomicznych wśród 

członków społeczności lokalnej, organizacje mogą odegrać istotną rolę w ograniczaniu skali ubóstwa. 

Szczególnie ważne są programy wspierające przedsiębiorczość oraz spółdzielczość adresowane do 

kobiet, ponieważ panuje powszechna zgoda, że zwiększenie roli kobiet w bardzo dużym stopniu 

przyczynia się do  dobrobytu społeczeństwa. 

Tworzenie bogactwa i dochodów zależy również od sprawiedliwego podziału korzyści z 

działalności gospodarczej. W celu uzyskania przychodów umożliwiających rozwiązywanie 

podstawowych problemów rozwojowych rządy polegają na organizacjach, które wywiązują się ze 

swoich obowiązków podatkowych. 

W wielu sytuacjach fizyczna, społeczna i ekonomiczna izolacja społeczności lokalnej może być 

przeszkodą dla ich rozwoju. Organizacje mogą odegrać pozytywną rolę w rozwoju społeczności  

lokalnych, włączając miejscową ludność, grupy i organizacje w swoje działania lub łańcuch wartości. W 

ten sposób zagadnienia związane z rozwojem społeczności lokalnej mogą stać się integralna częścią 

podstawowej działalności organizacji. 

Organizacja wnosi swój wkład w rozwój poprzez przestrzeganie przepisów i regulacji. W niektórych 

okolicznościach fakt, ze działania miejscowej grupy nie są zgodne z zamierzonymi ramami prawnymi, 

jest konsekwencją ubóstwa lub warunków rozwojowych. Zaleca się, aby w takich sytuacjach organizacja 



  

 

 

 

 

 
 

stykająca się z działaniami grup wykraczających poza ramy prawne dążyła do eliminowania ubóstwa i 

promowania rozwoju. Zaleca się ponadto, aby organizacja starała się tworzyć nowe możliwości, które 

pozwolą tym grupom na większą, a w końcu pełną zgodność z prawem, zwłaszcza w zakresie 

stosunków ekonomicznych. 
(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 
 

3.7.6 Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – Zagadnienie 6: Zdrowie 

Zdrowie stanowi zasadniczy element życia społeczeństwa i jest zaliczane do praw człowieka. 

Zagrożenia dla zdrowia publicznego mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla społeczności 

lokalnej i utrudnić ich rozwój. Dlatego zaleca się, aby wszystkie organizacje, zarówno duże jak i te małe, 

szanowały prawo do zdrowia i wnosiły, w ramach dostępnych środków oraz stosownie do sytuacji, 

wkład w propagowanie zdrowia, zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia i chorobom oraz w łagodzenie 

wszelkich szkód dla społeczności lokalnej. Może to obejmować udział w publicznych kampaniach 

zdrowotnych. Zaleca się również, aby stosownie do możliwości i sytuacji organizacje przyczyniały się do 

poprawy dostępu do usług zdrowotnych, zwłaszcza poprzez poprawę i wspieranie usług publicznych. 

Nawet w krajach,  w których zapewnienie usług w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej jest 

zadaniem państwa, wszystkie organizacje mogą rozważyć wniesienie wkładu w zakresie zdrowia na 

rzecz społeczności lokalnych. Zdrowa społeczność lokalna oznacza mniejsze obciążenie dla sektora 

publicznego oraz lepsze warunki ekonomiczne i społeczne dla wszystkich organizacji. 
(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 
 

3.7.7 Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej – Zagadnienie 7: Inwestycje 

społeczne 

Inwestycje społeczne maja miejsce wówczas, gdy organizacje inwestują swoje zasoby w inicjatywy 

i programy mające na celu poprawę socjalnych aspektów życia społeczności lokalnej. Rodzaje 

inwestycji społecznych mogą obejmować projekty związane z edukacją, szkoleniem, kulturą, ochroną 

zdrowia, generowaniem dochodu, rozwojem infrastruktury, poprawa dostępu do informacji oraz 

wszelkimi innymi działaniami mogącymi promować rozwój ekonomiczny lub społeczny. 

Zaleca się, aby identyfikując możliwości w  zakresie inwestycji społecznych, organizacja 

dostosowała swój wkład do potrzeb i priorytetów społeczności, w których prowadzi działalność, biorąc 

pod uwagę priorytety ustanowione przez lokalnych i ogólnokrajowych decydentów. Wymiana informacji, 

konsultacje i negocjacje są dla podejścia partycypacyjnego użytecznymi narzędziami identyfikowania i 

realizowania inwestycji społecznych. 

Inwestycje społeczne nie wykluczają filantropii ( na przykład dotacji, wolontariatu oraz darowizn). 

Zaleca się ponadto, aby organizacje sprzyjały zaangażowaniu społecznemu w opracowywanie i 

wdrażanie projektów, jako że może to przyczynić się do przetrwania projektów i ich pomyślnego 

funkcjonowania, kiedy zaangażowanie organizacji ustanie. Zaleca się, aby w ramach inwestycji 

społecznych dokonywać priorytetyzacji projektów, które mają charakter długofalowy i przyczyniają się 

do zrównoważonego rozwoju. 

(Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) 

 



  

 

 

 

 

 
 

3. Strategia implementacji normy ISO 26000 w spółce ELTRANS. 

 

Po wykonaniu audytu pod względem normy ISO 26000 w spółce wysunięto wnioski, ze spółka  jest 

firmą, która już od dłuższego czasu stara się być firmą społecznie odpowiedzialną.  Praca spółki opiera 

się w wielu kluczowych obszarach i ich poszczególnych zagadnieniach na społecznej 

odpowiedzialności. W większości przypadków przy wdrażaniu ISO 26000 firma może wykorzystywać już 

istniejące systemy i struktury, jednak niektóre działania w firmie będą wykonywane  w nowy sposób lub 

będą uwzględniały szerszy zakres czynników.  Aby firma stała się firmą w pełni społecznie 

odpowiedzialną powinna wdrożyć normę ISO 26000 i w swoich praktykach stosować zapisy tej normy.  

 

W pierwszej fazie po audycie pod względem normy ISO 26000 firma powinna wdrożyć ISO 26000 

w pierwszym kluczowym obszarze czyli ładzie organizacyjnym. Wynika to z faktu, że jest głównym 

obszarem w obrębie którego organizacja powinna działać oraz jest środkiem zwiększającym zdolność 

organizacji do postępowania w sposób społecznie odpowiedzialny  w odniesieniu do pozostałych 

obszarów. Należy pamiętać, ze ład organizacyjny musi opierać się na włączeniu wszystkich  siedmiu 

zasad społecznej odpowiedzialności omówionych wcześniej oraz na zasadzie należytej staranności.  

Wyznaczając kierunek działania firmy w celu wdrożenia normy ISO 26000 powinno się włączyć 

społeczna odpowiedzialność do polityki firmy, strategii, kultury organizacyjnej, struktur i działań jako ich 

integralną część. Proponuje się dokonać to poprzez włączenie społecznej odpowiedzialności do 

strategii organizacji jako jej kluczowego elementu, poprzez zintegrowanie jej z systemem, polityką, 

procesami oraz postępowaniem związanym z podejmowaniem decyzji. Należy zrobić przegląd procedur 

operacyjnych i zmienić je w taki sposób, aby były spójne z zasadami i głównymi obszarami społecznej 

odpowiedzialności. Należy uwzględnić zasady społecznej odpowiedzialności w praktykach zakupowych 

i inwestycyjnych, w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz w innych funkcjach realizowanych w 

organizacji. Kluczowe znaczenie dla skutecznego ładu organizacyjnego ma przywództwo. Dotyczy to 

procesu decyzyjnego ale również motywowania pracowników do postępowania zgodnie z zasadami 

społecznej odpowiedzialności i włączania społecznej odpowiedzialności do kultury organizacji.  

Spółka ELTRANS powinna: 

- wykazywać zaangażowanie oraz rozliczalność kierownictwa firmy 

- efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe, naturalne oraz ludzkie 

- propagować skuteczne uczestniczenie pracowników wszystkich szczebli w działaniach firmy na 

rzecz społecznej odpowiedzialności 

- śledzić przebieg realizacji decyzji w celu zapewnienia, że decyzje te są wprowadzane w życie w 

sposób społecznie odpowiedzialny,  a także w celu określenia rozliczalności, ze skutków decyzji i 

działań firmy niezależnie od tego czy są one pozytywne czy negatywne 

- okresowo poddawać procesy ładu organizacyjnego przeglądom i ocenie oraz modyfikować te 

procesy zgodnie  z wynikami przeglądów, a następnie informowanie o zmianach w całej firmie. 

 

 

W następnym etapie spółka ELTRANS powinna rozwinąć obszary kluczowe w których już w jakiś 

sposób funkcjonuje pod względem społecznej odpowiedzialności oczywiście w powiązaniu  z pierwszym 

obszarem kluczowym czyli ładem organizacyjnym. 



  

 

 

 

 

 
 

 

W obszarze kluczowym prawa człowieka z uwagi na to, iż firma działa na obszarze Polski gdzie z 

mocy prawa narzucone jest przestrzeganie podstawowych zasad zawartych w Międzynarodowej Karcie 

Praw Człowieka firma przestrzega tych praw z uwagi na zawarcie tych praw w wielu Krajowych aktach 

prawnych. Z uwagi na to, iż firma w tym obszarze nie jest firmą, która ma problemy z przestrzeganiem 

praw człowieka sugeruje się aby w pierwszych etapie pominąć ten obszar i zająć się wdrażaniem 

bardziej istotnych dla tej konkretnej firmy kluczowych obszarów (przy przestrzeganiu podstawowych 

zasad obszaru praw człowieka),  a tym obszarem zająć się dopiero po wdrożeniu w firmie społecznej 

odpowiedzialności w najbardziej istotnych dla tej firmy kluczowych obszarach. 

 

Kluczowy obszar Praktyki z zakresu prawa pracy jest obszarem, który jest jednym z 

najistotniejszych obszarów kluczowych dla spółki ELTRANS.  Wdrożenie tego obszaru jest istotne z 

uwagi na to, iż dotyczy jednej z istotniejszych grup interesariuszy jakimi są pracownicy. Jest to grupa 

bardzo istotna dla przedsiębiorstwa z uwagi na to, iż pracownicy są zawsze jednym z najważniejszych 

dóbr każdej firmy. Z tego powodu każda społecznie odpowiedzialna firma powinna starać się o tą grupę 

i dbać o nią. W tym kluczowym obszarze  firma może skupić się na wdrożeniu kilku podstawowych 

zagadnień do swojej polityki.  

1 Zatrudnienie i stosunek pracy w spółce ELTRANS to zagadnienie jest wdrożone na dobrym poziomie 

ale sugeruje się aby spółka w dokumentach dotyczących polityki firmy zaznaczyła to czego już stara się 

przestrzegać, a mianowicie: że w spółce przestrzegane jest aby wszystkie prace były wykonywane 

przez kobiety jak i mężczyzn o uznanym statusie prawnym jako pracowników lub osoby 

samozatrudnione i nie uchyla się od zobowiązań, jakie prawo nakłada na pracodawcę czyli nie ukrywa 

relacji które w myśl prawa zostałyby uznane za stosunek pracy. Firma powinna wprowadzić politykę 

ochrony danych osobowych pracowników. Firma podejmuje  odpowiednie działania aby zapewnić  

zlecanie lub podzlecanie pracy wyłącznie firmom, działającym zgodnie  z prawem lub takim które są 

zdolne i gotowe przyjąć obowiązki pracodawcy i zapewnienie godnych warunków pracy poprzez 

sprawdzanie firmy z którymi ma zamiar współpracować lub współpracuje czy przypadkiem nie są 

firmami które mają zobowiązania wobec swoich pracowników i innych firm i instytucji. 

2. Warunki pracy i ochrona socjalna w spółce ELTRANS jest również na odpowiednim poziomie. Firma 

aby być bardziej społecznie odpowiedzialną i poprawić jeszcze warunki pracy pracowników planuje 

wdrożenie elementów rozwiązań work-life balance i elastyczny czas pracy. Dzięki temu pracownicy 

będą bardziej zadowoleni z pracy i nie będą mieli syndromu wypalenia zawodowego. Rozwiązania work 

life balance pozwolą utrzymać równowagę miedzy życiem zawodowym oraz rodzinnym pracowników. 

Sugeruje się dodanie w polityce firmy informacji dotyczących tych zagadnień oraz wdrażanie w firmie 

tych rozwiązań. 

3. Dialog społeczny jest istotnym zagadnieniem praktyk z  zakresu prawa pracy. Obecnie w firmie nie 

ma organizacji pracowniczych, chociaż pracownicy wiedzą, że w firmie mogą takie być. Z uwagi na 

wielkość i charakter firmy wszelkie spory i problemy pracownicze są od razu rozwiązywane przez 

właściciela i pracownicy są z tego powodu zadowoleni więc na dzień dzisiejszy nie mają potrzeby 

organizować się. Sugeruje się, że we wdrażaniu w spółce ELTRANS społecznej odpowiedzialności 



  

 

 

 

 

 
 

można obecnie pominąć to zagadnienie na rzecz bardziej istotnych ale przy wdrażaniu innych 

zagadnień należy przestrzegać zasad obowiązujących przy tym zagadnieniu aby nie wprowadzić anty 

społecznych praktyk. 

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy to zagadnienie praktyk z zakresu prawa pracy, które w spółce 

ELTRANS jest na dobrym poziomie gdyż w firmie sprawnie funkcjonuje i jest wdrożona polityka 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu elementowi firma stara się być społecznie odpowiedzialną 

w stosunku do interesariuszy jakimi są pracownicy i przez ten element dba o życie i zdrowie swoich 

pracowników i współpracowników. Firma stara się eliminować zagrożenia, które mogą wystąpić w 

czasie prac wykonywanych. 

5. Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy to zagadnienie w którym spółka ELTRANS już działa 

ale proponuje się poszerzanie rozwoju pracowników poprzez doskonalenia zawodowe pracowników, 

kursy językowe w celu rozwoju kadry co może pomóc przy wchodzeniu na rynki zagraniczne, udział 

pracowników w szkoleniach również takich finansowanych ze środków Unii Europejskiej co pozwoli 

rozwijać umiejętności pracowników, a nie będzie wielkim obciążeniem finansowym dla firmy. 

Po wdrożeniu proponowanych elementów z  zagadnień dotyczących praktyk  z zakresu pracy należy 

stale kontrolować, monitorować i badać aby wprowadzone zagadnienia były respektowane i 

przestrzegane. W przypadku wykrycia nieprawidłowości powinno się ciągle modyfikować politykę firmy 

w celu podnoszenia społecznej odpowiedzialności spółki ELTRANS. 

 

Kluczowy obszar środowisko jest jednym z najważniejszych obszarów w jakim działają wszystkie 

firmy i organizacje niezależnie od ich lokalizacji. Firma aby być społecznie odpowiedzialna musi starać 

się aby skutki jej decyzji i działań wpływały na poprawę, a przynajmniej niepogorszenie się stanu 

środowiska naturalnego. W tym kluczowym obszarze spółka powinna skupić się na wdrożeniu kilku 

podstawowych zagadnień do swojej polityki. 

1. Zapobieganie zanieczyszczeniom firma powinna w celu zmniejszenia ilości emisji zanieczyszczeń ze 

spalin swoich samochodów wprowadzić w polityce firmy i świadomości swoich pracowników potrzebę 

ograniczenia do niezbędnych liczby wyjazdów pracowników firmy do klientów dzięki możliwości 

wykonywania niektórych prac na odległość z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych. Firma 

powinna również wprowadzić do swojej polityki poprawę gospodarki odpadami poprzez zmniejszenie 

zużycia papieru i innych materiałów dzięki wdrażaniu elektronicznego systemu obiegu informacji i 

dokumentacji w firmie. Firma aby zapobiegać powstawaniu zanieczyszczeń powinna zwiększyć ilość 

odzyskiwanych materiałów poprzez umieszczenie pojemników do segregacji odpadów (plastik, szkło, 

odpady organiczne, baterie), umieszczenie w każdym pokoju pojemnika na zużyty papier, do 

ponownego przetworzenia, przekazywanie wyrobów metalowych, resztek materiałów z tworzyw 

sztucznych  do powtórnego przetworzenia. 

2. Zrównoważone wykorzystywanie zasobów - firma powinna w celu zrównoważonego wykorzystania 

zasobów wprowadzić zasadę energooszczędności poprzez energooszczędne ogrzewanie i klimatyzacja 



  

 

 

 

 

 
 

w budynku pozwalające na indywidualny dobór temperatury poszczególnych pomieszczeń w zależności 

od potrzeb pracujących tam osób, pory dnia i usytuowania względem stron świata, Umieścić przy 

każdym wyłączniku światła specjalnej plakietki przypominającą o oszczędzaniu energii. Firma powinna 

również wprowadzić efektywniejsze wykorzystanie wody i nie marnowanie jej poprzez umieszczenie 

przy każdym kranie specjalnej plakietki przypominającej o oszczędzaniu wody aby pracownicy oraz 

klienci nie musieli pamiętać o oszczędzaniu ale aby za każdym razem gdy korzystają z wody mieli 

informację o potrzebie jej oszczędzania z uwagi na dobro środowiska. Spółka ELTRANS powinna w 

swojej polityce wprowadzić zasadę efektywnego wykorzystania materiałów poprzez ograniczenie do 

minimum dokumentacji papierowej przez Klientów i przyczynienie się do redukcji zużycia papieru, 

tonerów oraz pomieszczeń i sprzętów niezbędnych do ich przechowywania i przetwarzania. 

3. Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu – spółka powinna w swojej polityce zapisać, ze 

przy zakupie urządzeń należy brać pod uwagę urządzenia, które w jak najmniejszym stopniu wpływają 

na zmiany klimatu czyli takie, które są najbardziej energooszczędne oraz które powodują jak 

najmniejsze zużycie materiałów przy produkcji, a co za tym idzie .maja jak najmniejszy wpływ na zmiany 

klimatu. 

4. Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych – firma 

powinna wpisać w swojej polityce, że produkty powinny być nabywane od dostawców, którzy stosują 

bardziej zrównoważone produkty i procesy. 

Po wdrożeniu proponowanych elementów z  zagadnień dotyczących środowiska należy stale 

kontrolować, monitorować i badać aby wprowadzone zagadnienia były respektowane i przestrzegane. 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości powinno się ciągle modyfikować politykę firmy w celu 

podnoszenia społecznej odpowiedzialności spółki ELTRANS. Dążeniem właścicieli firmy powinno być 

należyte informowanie wszystkich pracowników o wadze społecznej odpowiedzialności biznesu w 

zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz angażowanie pracowników do podejmowania własnych 

inicjatyw w tym zakresie. 

 

Kluczowy obszar uczciwe praktyki operacyjne jest obszarem który dotyczy postępowania 

etycznego w kontaktach firmy z innymi organizacjami. W tym obszarze spółka ELTRANS powinna 

promować postawy społecznie odpowiedzialne w całej sferze oddziaływania spółki. Z uwagi na fakt, że 

w tym obszarze firma nie ma problemów z przeciwdziałaniem korupcji, firma nie angażuje się w 

działalność polityczną,  firma przestrzega również zasad uczciwej konkurencji oraz firma szanuje prawa 

własności to firma może zająć się tym obszarem po wdrożeniu w firmie  społecznej odpowiedzialności w 

najbardziej istotnych obecnie dla tej firmy kluczowych obszarach.  

 

Obszar kluczowym zagadnienia konsumenckie jest obszarem, które dla ELTRANS powinien być 

obszarem, w którym powinna ona wprowadzić do swojej polityki społeczną odpowiedzialność, gdyż 

jednym z najistotniejszych interesariuszy firmy dzięki, którym firma może myśleć o istnieniu i rozwoju są 

konsumenci. Firma społecznie odpowiedzialna powinna uwzględniać w swojej polityce potrzeby 



  

 

 

 

 

 
 

konsumentów nawet takich szczególnie wrażliwych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W tym 

kluczowym obszarze  firma powinna skupić się na wdrożeniu kilku podstawowych zagadnień do swojej 

polityki: 

1. Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów to 

zagadnienie w którym firma ELTRANS już działa w sposób społecznie odpowiedzialny.  

2. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów  to  zagadnienie mające bardzo istotne znaczenie 

gdyż zdrowie i życie ludzkie jest dobrem najważniejszym. Firma ELTRANS posiada w  swojej ofercie 

produkty i usługi, które nie zagrażają ani zdrowiu ani bezpieczeństwu konsumentów jednak z uwagi na 

ciągłe wprowadzanie nowych produktów istnieje ryzyko wystąpienia takiego problemu. Proponuje się 

aby firma w swojej polityce zapisała, ze wykrycie jakiegokolwiek zagrożenia w produktach 

wykonywanych przez firmę ELTRANS lub zgłoszenie takiego problemu przez konsumentów wiąże się z 

dokładną analizą i zbadaniem  problemu, podjęciem kroków mających na celu wykrycie w jakiej skali 

wystąpił problem, usunięciem w sprzedanych już oraz niesprzedanych produktach problemu w celu 

zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów. 

3. Zrównoważona konsumpcja jest zagadnieniem wiążącym się z cyklem życia oraz łańcuchem wartości 

dotyczących produktów i usług dostarczanych przez firmę. Proponuje się aby spółka ELTRANS 

wprowadziła do swojej oferty produkty proekologiczne w celu promowania społecznej odpowiedzialności 

w społeczeństwie i aby konsumenci mieli możliwość wyboru produktów, które są np. wytwarzane z  

materiałów pochodzących z recyklingu. 

4. Obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów – to kolejne zagadnienie w 

którym spółka ELTRANS już działa w sposób społecznie odpowiedzialny. Proponuje się aby firma 

wprowadziła odpowiednie oprogramowanie w celu jak najszybszego i jak najbardziej efektywnego 

rozwiązywania przypadków reklamacji.  

5. Ochrona danych i prywatności konsumentów to zagadnienie które interesuje coraz większą grupę 

osób z uwagi, na fakt sprzedaży danych osobowych przez różne działające firmy i ciągłe natarczywe 

próby kontaktów z konsumentami przez firmy, z którymi nie mieliśmy do tej pory do czynienia, a które 

starają się ciągle coś sprzedać. Proponuje się aby spółka informowała swoich konsumentów (m.in. 

przez informację na stronie www, w biurze obsługi) o tym, ze dane osobowe, które zostały 

zgromadzone przez firmę podczas realizacji usług są gromadzone tylko dla potrzeb firmy i, że firma 

ELTRANS nie udostępnia w żaden sposób tych danych innym podmiotom. Dzięki takiej informacji 

konsumencie będą mieć pewność oraz będą czuli się bardziej bezpieczni i będą uważali spółkę 

ELTRANS za firmę godną zaufania oraz firmę społecznie odpowiedzialną. 

Po wdrożeniu proponowanych elementów z  zagadnień dotyczących zagadnień konsumenckich  należy 

stale kontrolować, monitorować i badać aby wprowadzone zagadnienia były respektowane i 

przestrzegane. W przypadku wykrycia nieprawidłowości powinno się ciągle modyfikować politykę firmy 

w celu podnoszenia społecznej odpowiedzialności.  



  

 

 

 

 

 
 

Kluczowy obszar zaangażowanie społeczności i rozwój społeczności lokalnej jest ważnym obszarem z 

uwagi na funkcjonowaniu firmy w społeczności lokalnej. Dzięki współpracy ze społecznościami 

lokalnymi firma staje się bardziej rozpoznawalna, a co za tym idzie łatwiej może znaleźć klientów na 

dobra wytwarzane przez siebie. Wielu obecnych oraz przyszłych klientów firmy znajduje się w 

społeczności lokalnej dzięki czemu dobrze jest pracować na rzecz tej społeczności.  

1 Zaangażowanie społeczne to zagadnienie bardzo ważne dla firmy ELTRANS. Do tej pory spółka 

działała w stowarzyszeniach lokalnych oraz zachęcała do podejmowania prac społecznych i wspierała 

te prace przez własne zaangażowanie. Proponuje się aby w dalszym ciągu firma działała na rzecz tych 

stowarzyszeń oraz dodatkowo nawiązała i rozszerzyła współpracę z instytucjami i organizacjami, 

których celem jest ochrona środowiska oraz edukacja ekologiczna. Firma w celu lepszego kontaktu ze 

społecznością i wykona i wdroży narzędzia dialogu komunikacji ze społeczeństwem (podstrona WWW o 

tematyce CSR z narzędziami czatu, forum, newslettera). Firma planuje należycie informować 

wszystkich pracowników o wadze społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie zaangażowania 

społecznego i społecznej wartości pracy wykonywanej przez pracowników. 

2. Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie kompetencji. Firma stara się tworzyć miejsca pracy z 

uwzględnieniem również praktyk z zakresu pracy. Firma tworząc miejsca pracy koncentruje się na 

stałych, a nie tymczasowych formach zatrudnienia co jest doceniane przez pracowników oraz 

społeczność lokalną.  

3. Tworzenie bogactwa i dochodu. Firma ELTRANS współpracuje  wieloma dostawcami. Proponuje się 

aby firma brała pod uwagę współpracę z dostawcami lokalnymi gdyż dzięki temu rozwija się 

społeczność lokalna i tworzy bogactwo w społeczności lokalnej oraz ogranicza się zanieczyszczenie 

środowiska naturalnego. W ten sposób firma będzie odbierana w społeczności lokalnej jako bardziej 

odpowiedzialna społecznie i dzięki niej zmaleje ubóstwo wśród społeczności lokalnej.  

4. Zagadnienie zdrowia jest istotne gdyż dzięki niemu życie ludzie jest bardziej godne. Firma ELTRANS 

powinna dążyć do eliminowania negatywnego wpływu na zdrowie wszelkich procesów produkcyjnych 

ora dostarczanych produktów i usług. 

Dzięki wdrożeniu ISO 26000 przedsiębiorstwo usystematyzuje  swoją społeczną odpowiedzialność. Dzięki 

temu nastąpi wdrożenie sprawdzonych rozwiązań ekologicznych, co będzie się przekładało na mniejsze zużycie 

energii, ochronę środowiska i w konsekwencji korzyści ekonomiczne i korzyści dla środowiska naturalnego. 

 

System działań na rzecz personelu przedsiębiorstwa trwale przyczyni się do polepszenia sytuacji, 

motywacji i rozwoju zawodowego pracowników. Dzięki temu systemowi przedsiębiorstwo zyska 

zmotywowanych i zaangażowanych pracowników. Co wpłynie na mniejszą rotacyjność zatrudnienia i 

większy stopień identyfikowania się personelu z przedsiębiorstwem. Dzięki elastycznemu czasowi pracy 

i wdrożeniu elementów rozwiązań work-life balance pracownicy zyskają poczucie bezpieczeństwa 

wynikające ze świadomości, że firma realizując politykę godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 

Rozwiązania work life balance pozwolą utrzymać równowagę miedzy życiem zawodowym oraz 

rodzinnym pracowników. 



  

 

 

 

 

 
 

Zaangażowanie społeczne firmy przyczyni się natomiast do kształtowania wśród personelu firmy postaw 

prospołecznych, motywacji do dzielenia się wiedzą i chęci do zaangażowania w sprawy jednostek i 

społeczności zagrożonej niekorzystnymi procesami społecznymi poprzez akcje wolontariatu 

pracowniczego. 

 

Dzięki wdrożeniu ISO 26000 firma zaznaczy swoją obecność na rynku jako firma odpowiedzialna 

społecznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK 1 

WYNIKI AUDYTU ISO 26000 

Podczas audytu ISO 26000 przeanalizowano jak działa firma w kluczowych obszarach. 

 

W kluczowym obszarze ład organizacyjny. 

Firma chcąc wprowadzić społeczna odpowiedzialność stara się opracować strategię oraz wyznaczyć 

cele i wartości docelowe mające odzwierciedlić zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności. 

Firma stara się efektywnie wykorzystywać zasoby finansowe, naturalne i ludzkie. Firma próbuje 

propagować uczestnictwo  pracowników w działaniach na rzecz społecznej odpowiedzialności. 

 

W kluczowym obszarze Prawa człowieka  

W zagadnieniach tego obszaru przeanalizowano jak firma funkcjonuje. 

W zagadnieniu 3 czyli unikaniu współudziału audytowana firma wykazała, że nie współpracuje w żaden 

sposób czy to formalny czy nieformalny z partnerami którzy dopuszczają się łamania praw człowieka. 

Nie dostarcza usług ani towarów podmiotom, które wykorzystują je w celu łamania praw człowieka oraz 

unika relacji z podmiotami, które są zaangażowane w działania antyspołeczne. 

W zagadnieniu 6  prawa obywatelskie: osobiste i polityczne firma respektuje wszystkie prawa i wolności 

osobiste i polityczne takie jak: życie ludzkie, wolność poglądów i wypowiedzi nawet negatywnych w 

stosunku do niej, prawo do pokojowych zgromadzeń  i zrzeszania się, prawo do posiadania własności, 

dostęp do sprawiedliwego procesu oraz prawo do obrony, zanim zostaną zastosowane jakiekolwiek 

wewnętrzne środki dyscyplinarne. Przejawia się to np. w czasie spotkań pracowniczych oraz rozmów 

indywidualnych z pracownikami. 

W zagadnieniu 7 Prawa gospodarcze społeczne i kulturalne firma bierze pod uwagę dostosowanie się 

do zdolności nabywczych osób ubogich w taki sposób, że ma szeroki cennik tak aby każdy mógł wybrać 

usługę lub produkt w przedziale cenowym osiągalnym dla niego. Używają też różnorodnych materiałów 

a co za tym idzie ceny również mają różne poziomy. 

W zagadnieniu 8 Fundamentalne zasady i prawa w pracy firma przestrzega fundamentalne zasady 

prawa pracy. W firmie uznaje się wolność zrzeszania się, wyeliminowane są wszelkie formy pracy 

przymusowej lub obowiązkowej, nie uznaje się możliwości wykorzystywania w pracy dzieci. Jest 

wyeliminowane dyskryminowanie w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu w ten sposób, ze 

podczas poszukiwania nowego pracownika w procesie rekrutacji respektowane jest wszelkie 

dyskryminowanie. 

 



  

 

 

 

 

 
 

W Kluczowym obszarze Praktyki z zakresu prawa pracy: 

W Zagadnieniu 1 Zatrudnienie i stosunek pracy firma przestrzega aby wszystkie prace były 

wykonywane przez kobiety jak i mężczyzn o uznanym statusie prawnym jako pracowników lub osoby 

samozatrudnione i nie uchyla się od zobowiązań, jakie prawo nakłada na pracodawcę czyli nie ukrywa 

relacji które w myśl prawa zostałyby uznane za stosunek pracy. Firma ma świadomość znaczenia 

bezpiecznego zatrudnienia dla pracownika jak i dla społeczeństwa oraz aktywnie planuje wykorzystanie 

siły roboczej aby unikać korzystania z pracy wykonywanej doraźnie  lub nadmiernego korzystania z 

pracy tymczasowej, wszyscy pracownicy w firmie są zatrudnieni na umowę o pracę. W przypadkach 

rozwiązywania umów o pracę firma przestrzega okresów wypowiedzenia, które są zapisane w prawie. 

Firma nie dopuszcza dyskryminacji i zapewnia równe możliwości dla wszystkich pracujących w 

stosowanych praktykach pracy. W przypadku zwalniania pracowników firma nie stosuje arbitralnych ani 

dyskryminujących praktyk . Firma chroni  dane osobowe i  prywatność pracowników i ma politykę 

ochrony danych osobowych. Firma podejmuje  odpowiednie działania aby zapewnić  zlecanie lub 

podzlecanie pracy wyłącznie firmom, działającym zgodnie  z prawem lub takim które są zdolne i gotowe 

przyjąć obowiązki pracodawcy i zapewnienie godnych warunków pracy poprzez sprawdzanie np. w 

Krajowym Rejestrze Długów firmy z którymi ma zamiar współpracować lub współpracuje czy 

przypadkiem nie są firmami które mają zobowiązania wobec swoich pracowników i innych firm i 

instytucji. 

W zagadnieniu 2 Warunki pracy i ochrona socjalna firma zapewnia aby warunki pracy były zgodne z 

przepisami prawa krajowego i z obowiązującymi międzynarodowymi standardami pracy. Firma 

zapewnia godne warunki pracy tzn. płaci godziwie za wykonywana pracę, obowiązuje 8 godzinny dzień 

pracy, zapewnia odpoczynek po tygodniu pracy, zapewnia wolne w święta oraz godne warunki pracy w 

odniesieniu do spraw z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa i ochrony macierzyństwa. Daje możliwość 

łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi. Firma nie przeszkadza pracownikom w praktykowaniu 

tradycji i obyczajów narodowych i religijnych. Firma zapewnia wszystkim pracownikom warunki 

pozwalające na osiągnięcie równowagi miedzy pracą, a życiem prywatnym gdyż pracują po 8 godzin 

dziennie. W sporadycznych warunkach gdy trzeba pracować nadgodziny pracownicy mają płacone za 

te nadgodziny. Warunki pracy z prowadzonego rozeznania rynku są lepsze od warunków oferowanych 

przez podobnych pracodawców na terenie działania firmy gdyż firma dba o pracowników którzy są jej 

dobrem. Firma zapewnia równe wynagrodzenie za pracę o tej samej wartości  - nie ma podziału na płeć 

kobiety i mężczyźni są równo wynagradzani za tą samą pracę. Wynagrodzenie jest wypłacane 

bezpośrednio pracującym po potrąceniu ograniczeń, potrąceń na jakie zezwala prawo i przepisy. Firma 

respektuje prawo do pracy w normalnych godzinach i zapewnia tygodniowy odpoczynek i coroczny 

płatny urlop. Firma respektuje obowiązki rodzinne pracujących poprzez zapewnienie rozsądnych godzin  

pracy, urlopu rodzicielskiego, oraz ewentualnie opieki nad dziećmi  i daje dodatkowe dni wolne na 

dziecko. 

W Zagadnieniu 3 Dialog społeczny firma  respektuje prawo pracowników do tworzenia własnych 

organizacji pracowniczych ale z uwagi na małą liczbę osób oraz charakter firmy pracownicy nie mają 

organizacji na terenie firmy.  Pracownicy wiedzą, ze mogą utworzyć organizację na terenie firmy lub 

przystąpić do organizacji lub związków zawodowych działających ogólnie. 



  

 

 

 

 

 
 

W Zagadnieniu 4 Bezpieczeństwo i higiena pracy firma ma opracowaną, wdrożoną i utrzymuje politykę 

bezpieczeństwa i  higieny pracy na podstawie zasady, ze rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz funkcjonowanie firmy to obszary wzajemnie się wspomagające i umacniające. Firma 

analizuje i nadzoruje ryzyko związane z bezpieczeństwem i higieną pracy występujące w jej działaniach 

poprzez np. opracowane ryzyka stanowiskowe. Firma powiadamia aby pracujący zawsze przestrzegali 

wszystkich praktyk bezpieczeństwa oraz zapewnia aby pracownic postępowali zgodnie z właściwymi 

procedurami. Firma zapewnia wymagany sprzęt ochronny, w tym środki ochrony osobistej (np. odzież 

roboczą, kaski, kamizelki odblaskowe, maski), w celu zapobiegania urazom, chorobom zawodowym i 

wypadkom w miejscu pracy, jak również w celu podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach 

awaryjnych. Firma rejestruje i bada wszystkie incydenty i problemy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy w celu ich zminimalizowania lub wyeliminowania. Firma stara się zapewnić szkolenia personelowi 

w istotnych kwestiach. Firma przestrzega zasady, że stosowanie środków ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa nie powoduje konieczności ponoszenia przez pracujących wydatków pieniężnych. 

Firma uznaje i respektuje prawa pracujących do: dostępu do aktualnych, kompletnych i precyzyjnych 

informacji dotyczących ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa (zawodowego) oraz najlepszych praktyk 

stosowanych względem tych ryzyk; swobodnego badania i wypowiadania się na temat wszystkich 

aspektów dotyczących ich zdrowia i bezpieczeństwa w związku z wykonywaną pracą; odmowy 

wykonania pracy, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, ze praca ta stwarza poważne lub 

bezpośrednie zagrożenie dla ich życia  bądź zdrowia lub życia i zdrowia innych osób;  konsultowania się 

z zewnętrznymi organizacjami pracujących i pracodawców oraz innymi stronami posiadającymi 

doświadczenie w  tym zakresie; zgłaszania kwestii dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia odpowiednim 

organom; uczestniczenia w podejmowaniu działań i decyzji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, w 

tym w badaniu incydentów (zdarzeń potencjalnie wypadkowych) i wypadków oraz pewności, ze nie 

będą mieć miejsca żadne represje z powodu podjęcia przez firmę któregokolwiek działań. 

W zagadnieniu 5 Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy firma zapewnia wszystkim pracującym  

dostęp do rozwoju umiejętności, szkoleń i praktyk. Pracownicy uczestniczą i uczestniczyli w szkoleniach 

z aplikacji, oklejania aut, o nowych materiałach, w szkoleniach proekologicznych. Każdy pracownik ma 

możliwość  awansu na równych warunkach wolnych od dyskryminacji. W przypadku konieczności 

zwalniania firma stara się pomóc zwalnianym pracujący w znalezieniu nowego zatrudnienia. 

 

W Kluczowym obszarze Środowisko 

W Zagadnieniu 1 : Zapobieganie zanieczyszczeniom firma identyfikuje aspekty i wpływy swoich działań 

na otaczające środowisko, identyfikuje źródła zanieczyszczeń  i odpadów związane z jej działalnością 

są to np. tonery, tusze, tworzywa sztuczne, które są poddawane recyklingowi i utylizacji przez 

specjalistyczne firmy. Firma podejmuje współpracę ze społecznościami lokalnymi w związku z 

rzeczywistymi i potencjalnymi zanieczyszczającymi emisjami i odpadami, powiązanymi z nimi 

zagrożeniami zdrowia oraz rzeczywistymi i proponowanymi metodami ograniczeniami tych emisji i 

odpadów w ten sposób, że powstałe w procesie produkcji ścinki papieru i foli, które nie nadają się do 

dalszego procesu produkcyjnego przekazywane są do domów dziecka, przedszkoli, szkół i 

wykorzystywane tam np. w zajęciach plastycznych. Firma wdraża metody stopniowego ograniczania i 

minimalizowania bezpośrednich i pośrednich zanieczyszczeń, na które może wpływać lub które może 



  

 

 

 

 

 
 

kontrolować, zwłaszcza poprzez  rozwój i promowanie szybkiego wdrażania produktów i usług mniej 

obciążających środowisko 

Np. poprzez coraz bardziej dokładną selekcję odpadów i wykorzystywanie coraz większej ich ilości. 

Firma identyfikuje i eliminuje stosowane substancje chemiczne zakazane na mocy prawa i nie używa 

materiałów zawierających zakazane substancje chemiczne. Identyfikuje i eliminuje w miarę możliwości 

zastępując je innymi bardziej bezpiecznymi, stosowane substancje chemiczne określane jako 

problematyczne (np. rakotwórcze, mutagenne, itp.). Substancje które zostają jako odpad w procesie 

produkcji są przekazywane do odpowiednich firm utylizacyjnych.  

 

W Zagadnieniu 2 Zrównoważone wykorzystanie zasobów firma identyfikuje źródła wody, energii ale nie 

ma na nie wpływu.  Firma nie  mierzy, nie  rejestruje i nie raportuje znaczących zużyć energii, wody i 

innych zasobów z uwagi na to, iż jej produkcja znajduje się  wynajętym budynku. Firma stara się jednak 

ograniczać wszelkie zużycia energii, wody i innych zasobów poprzez stosowanie energooszczędnych 

maszyn i urządzeń oraz racjonalna gospodarkę wodną i racjonalna gospodarkę innymi zasobami takimi 

jak np. papier, folia. Firma ciągle wdraża metody poprawy efektywności  wykorzystania zasobów w celu 

zmniejszenia zużycia energii, wody i innych zasobów poprzez wdrażanie np. energooszczędnego 

oświetlenia. Firma wykorzystuje materiały z recyklingu i stara się robić to w jak najszerszym zakresie 

np. poprzez ponowne wykorzystywanie materiałów, druk dwustronny. Firma promuje wykorzystanie 

materiałów z recyklingu poprzez współpracę z firmami utylizacyjnymi oraz zwracanie uwagi przy 

zakupie materiałów np. papieru że jest wykonywany w części z recyklingu (oczywiście jeśli spełnia 

zakładane normy jakościowe). Firma propaguje zrównoważone zakupy gdyż kupuje materiały 

niezbędne do produkcji w potrzebnych ilościach aby nie marnowały się i nie musiały być wyrzucane i 

niepotrzebnie nie zanieczyszczały środowiska.  

W Zagadnieniu 3 Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu firma oszczędza energię z 

uwzględnieniem zakupu energooszczędnych produktów takich jak energooszczędne lampy i  tworzenia 

energooszczędnych produktów i usług poprzez wprowadzanie energooszczędnych w stosunku do 

starszych typów urządzeń do produkcji i wykonywania usług. 

W Zagadnieniu 4 : Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk 

przyrodniczych firma stara się wykorzystywać produkty  pochodzące od dostawców stosujących 

bardziej zrównoważone technologie i procesy. Firma podjęła działania związane z ochroną środowiska 

między innymi ustylizuje zamiast wyrzucać odpady. 

 

 

 

 

W kluczowym obszarze Uczciwe praktyki operacyjne, 

W Zagadnieniu 1: przeciwdziałanie korupcji firma wspiera i szkoli pracowników i przedstawicieli w 

zakresie czynionych przez nich starań na rzecz wyeliminowania przekupstwa i korupcji – stara się 

przekazywać im wiedzę o szkodliwości korupcji podczas spotkań pracowniczych. Firma zapewnia aby 

wynagrodzenie pracowników i przedstawicieli było odpowiednie i  obejmuje wyłącznie usankcjonowane 

usługi. Firma zachęca swoich pracowników, partnerów, przedstawicieli oraz dostawców do zgłaszania 

naruszeń  polityki organizacji i przypadków nieetycznego lub niesprawiedliwego traktowania poprze 



  

 

 

 

 

 
 

przyjęcie mechanizmów umożliwiających zgłaszanie i podejmowanie dalszych działań bez obaw o 

represje, właściciel firmy pokazuje swoja postawą wobec pracowników i dostawców, ze nie akceptuje 

nietycznych zachowań. W razie wykrycia naruszenia przepisów prawa karnego firma zwraca na ten fakt 

uwagę odpowiednich organów ścigania. oraz podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie 

korupcji poprzez zachęcanie innych stron np. pracowników do stosowania podobnych praktyk. 

W Zagadnieniu 2: Odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną 

Firma unika finansowania działalności politycznej, tym bardziej jeżeli sprowadza się to do prób 

kontrolowania polityków lub decydentów, bądź mogłoby być postrzegane jako wywieranie 

niewłaściwego wpływu na te osoby w celu popierania określonych celów. 

Firma zakazywała podejmowania działań, które wiążą się dezinformowaniem, wprowadzaniem w błąd, 

grożeniem lub stosowaniem przymusu. 

W Zagadnieniu 3 Uczciwa konkurencja 

Firma prowadzi swoje działania w sposób zgodny z przepisami regulującymi kwestie dotyczące 

konkurencji oraz współpracuje z właściwymi władzami. Firma nie uczestniczy w zmowach cenowych 

przez co zapobiega angażowaniu się lub współudziałowi w postępowaniu  ograniczającym uczciwą 

konkurencję. W firmie jest propagowana wśród pracowników świadomość znaczenia zgodności z 

przepisami o konkurencji oraz z zasadami uczciwej konkurencji. Firma wspierał praktyki 

antymonopolowe i antydumpingowe, jak również politykę państwa promująca konkurencję.  

W Zagadnieniu 4: Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości 

Firma uwzględnia w swoich politykach  i praktykach dotyczących zakupów, dystrybucji i zawierania 

umów kryteria etyczne, społeczne i środowiskowe i równouprawnienie płci, oraz kwestie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zwiększenia spójności z celami społecznej odpowiedzialności. 

Firma promowała uczciwe i zgodne z rzeczywistością ustalanie kosztów i korzyści z tytułu wdrożenia w 

łańcuchu wartości odpowiedzialnie społecznie praktyk. Działania tego typu obejmują odpowiednie 

praktyki zakupowe, takie jak zapewnienie uczciwych cen, odpowiednich terminów dostaw i stabilnych 

umów. 

W Zagadnieniu 5: Poszanowanie praw własności 

Firma wdrażała politykę i praktyki sprzyjające poszanowaniu praw własności i tradycyjnej wiedzy. Firma 

nie angażuje się w działania naruszające prawa własności, w tym nadużywanie dominującej pozycji, 

fałszowania i piractwo. Firma zapewnia uczciwą zapłatę za własność, którą nabyła lub użytkuje. Firma 

egzekwując i chroniąc swoje prawa własności intelektualnej i fizycznej, uwzględnia oczekiwania 

społeczeństwa, prawa człowieka i podstawowe potrzeby jednostki.  

 

W Kluczowym obszarze Zagadnienia konsumenckie 

W Zagadnieniu  1: Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki 

dotyczące umów 

Firma nie angażowała się w zwodnicze, wprowadzające  w błąd, mylące lub nieuczciwe, niejasne bądź 

dwuznaczne praktyki , w tym te, które obejmują pomijanie informacji o krytycznym znaczeniu. Firma 

zgadza się na udostępnianie istotnych informacji, w sposób przejrzysty, umożliwiający łatwy dostęp oraz 

porównania, jako podstawy do dokonania przez konsumenta świadomego wyboru. Firma szczegółowo 

przedstawia ofertę firmy dzięki czemu klient może ją porównać  z konkurencją. Firma wyraźnie 



  

 

 

 

 

 
 

identyfikowała reklamę i działania marketingowe, posiada stronę www, szyldy i reklamy wizualne. Firma  

otwarcie podaje do wiadomości całkowite ceny i podatki, warunki dotyczące produktów i usług. Firma 

nie wykorzystywała tekstu, materiałów dźwiękowych lub obrazów, które przyczyniają się do utrwalania 

stereotypów dotyczących, na przykład płci, religii, rasy, niepełnosprawności lub relacji osobistych i jest 

przeciwna wykonywaniu zleceń o takim charakterze.  Firma dostarcza klientom informacji dotyczących 

dostępności produktów i usług. Umowy stosowane przez firmę są napisane jasnym, czytelnym i 

zrozumiałym językiem, nie zawierają nieuczciwych warunków umowy i zawierają jasne i wystarczające 

informacje na temat cen, cech, terminów, warunków, kosztów, okresów obowiązywania umowy oraz 

okresów wypowiedzenia. 

 

W Zagadnieniu 2: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów 

Firma dostarczała produkty i usługi które w normalnych i dających się racjonalnie przewidzieć 

warunkach użytkowania, są bezpieczne dla użytkowników i innych osób, ich mienia i środowiska. Firma 

oceniła adekwatność przepisów prawa, norm i innych specyfikacji dotyczących zdrowia i 

bezpieczeństwa w celu uwzględnienia wszystkich aspektów związanych ze zdrowiem i 

bezpieczeństwem. Firma używa produktów, które mają karty charakterystyk i są dopuszczone do użytku 

i nie stosuje innych produktów w przypadku gdyby stosowane produkty okazałyby się produktami 

powodującymi  zagrożenie firma zaprzestanie świadczenia usług lub wycofała wszystkie produkty 

stwarzające nieprzewidziane zagrożenie. 

Przy opracowywaniu produktu firma unika stosowania szkodliwych substancji chemicznych i stara się 

stosować najmniej groźne substancje.  Firma przekazuje konsumentom istotne informacje dotyczące 

bezpieczeństwa.  

W Zagadnieniu 3: Zrównoważona konsumpcja 

Firma promuje skuteczną edukację, umożliwiającą konsumentom zrozumienie wpływu, jaki wybierane 

przez nich produkty i usługi wywierają na ich własny dobrostan oraz środowisko poprzez informacje na 

produkcie. Firma oferuje konsumentom produkty i usługi korzystne społecznie i środowiskowo. 

W Zagadnieniu 4 Obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów 

Firma podejmowała działania mające na celu zapobieganie reklamacjom oferując możliwość ich zwrotu 

w wyznaczonym czasie lub dostęp do innego odpowiedniego zadośćuczynienia. Firma dokonuje 

przeglądu reklamacji oraz doskonali praktyki rozpatrywania reklamacji poprzez nowe oprogramowanie. 

W uzasadnionych przypadkach firma proponuje wydłużenie gwarancji ponad przewidziany przepisami 

prawa termin oraz odpowiednio do oczekiwań okresu użytkowania produktu. Firma wyraźnie informuje 

konsumentów, jak uzyskać dostęp do usług posprzedażowych oraz wsparcia a także do mechanizmów 

rozstrzygania sporów i uzyskiwania rekompensaty. Poprzez kompetentna kadrę firma zapewnia 

adekwatne i efektywne systemy wsparcia i doradztwa. Firma oferowała usługi serwisu i naprawy w 

przystępnych cenach oraz w łatwo dostępnych lokalizacjach oraz zapewnia łatwo dostępne informacje 

na temat przewidywanej dostępności części zamiennych do produktów. Firma korzystała z 

alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, rozwiązywania konfliktów oraz procedur 

rekompensacyjnych opartych na normach , bezpłatnych lub  w minimalnym stopniu obciążających  

konsumentów kosztami i nie wymagających od konsumentów zrzeczenia się prawa do 

zadośćuczynienia na drodze prawnej.  

W Zagadnieniu 5: Ochrona danych i prywatności konsumenta 



  

 

 

 

 

 
 

Firma ogranicza gromadzenie danych osobowych do informacji, które albo są istotne  z punktu widzenia 

dostarczania produktów i usług albo zostały dostarczone za świadomie i dobrowolnie udzieloną zgodą 

konsumenta. Dostęp do danych maja tylko osoby bezpośrednio realizujące usługę dla danego 

kontrahenta. Firma nie uzależniania dostępu do usług lub specjalnych ofert od udzielenia przez 

konsumenta zgody na niechciane przez konsumenta wykorzystanie danych do celów marketingowych. 

Dane pozyskiwane są wyłącznie w zgodny z prawem i uczciwy sposób. Firma określa cel gromadzenia 

danych osobowych przed ich uzyskaniem albo w chwili ich pozyskiwania. Firma nie ujawniała, nie 

udostępniała ani w inny sposób nie wykorzystywała danych osobowych do celów innych niż podane, z 

marketingiem włącznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy konsument udzielił na to świadomej i dobrowolnej 

zgody lub gdy wymagają tego przepisy prawa.  

W Zagadnieniu 6: Dostęp do podstawowych usług 

Firma nie odłączała podstawowych usług z powodu zalegania z płatnościami bez umożliwienia 

konsumentowi lub grupie konsumentów uregulowanie  płatności w innym, bardziej dogodnym terminie. 

Firma ustalając ceny i opłaty, oferowała usługę po kosztach lub gratis dla ludzi w potrzebie. Firma 

prowadziła działalność w przejrzysty sposób, dostarczając informacji związanych z ustalaniem cen i 

opłat.  

Firma stara się rozszerzać zasięg swoich usług oraz dostarczać usługi jednakowej jakości i na takim 

samym poziomie nie dyskryminując żadnych grup konsumentów. 

Firma utrzymuje i doskonali systemy wspomagające zapobieganie zakłóceniom w dostarczaniu usług 

poprzez wprowadzanie oprogramowania komputerowego. 

Zagadnienie 7: Edukacja i świadomość 

Firma w działaniach edukacyjnych skierowanych do konsumenta uwzględniała niezbędne wyjaśnienia 

dotyczące usług i produktów  

 

W Kluczowym obszarze Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 

W Zagadnieniu 1: Zaangażowanie społeczne 

Firma uczestniczy w lokalnych stowarzyszeniach, w celu przyczynienia się do dobra publicznego oraz 

realizacji celów rozwojowych społeczności lokalnej. Firma zachęcała do dobrowolnego podejmowania 

prac społecznych i wspierała je poprzez własne zaangażowanie. 

Zagadnienie 3: Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie kompetencji 

Firma analizowała wpływ swoich decyzji inwestycyjnych na tworzenie miejsc pracy oraz gdy jest to 

osiągalne ekonomicznie, realizowała bezpośrednie inwestycje przyczyniające się do łagodzenia 

ubóstwa poprzez tworzenie miejsc pracy. 

Firma brała pod uwagę wpływ decyzji o zlecaniu usług na zewnątrz na tworzenie miejsc pracy i kiedy to 

możliwe wolała zatrudniać osoby niż zlecać te prace na zewnątrz szczególnie jeżeli były to korzyści 

związane z tworzeniem raczej stałych miejsc pracy, niż z wykorzystaniem tymczasowych form 

zatrudnienia. 

W Zagadnieniu 6: Zdrowie 

Firma dążyła do eliminowania negatywnego wpływu na zdrowie wszelkich procesów produkcyjnych oraz 

dostarczanych przez siebie produktów. 



  

 

 

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK 2 

HARMONOGRAM WDRAŻANIA ISO 26000 

 

Nazwa 

obszaru 

kluczowego 

Nr rozdziału 

wg NORMY 

ISO 26000 

Zagadnienie do wdrożenia Termin wdrożenia 

Ład 

organizacyjny  6.2 

opracowanie strategii oraz wyznaczenie celów i 

wartości docelowych odzwierciedlających 

zaangażowanie firmy w działania na rzecz społecznej 

odpowiedzialności I kwartał 2017 

    

wykazywanie zaangażowania oraz rozliczalność 

kierownictwa firmy I kwartał 2017 

    

efektywnie wykorzystywanie zasobów finansowych, 

naturalnych oraz ludzkich II kwartał 2017 

    

propagowanie skutecznego uczestniczenia 

pracowników wszystkich szczebli w działaniach firmy 

na rzecz społecznej odpowiedzialności I półrocze 2017 

    

śledzenie przebiegu realizacji decyzji w celu 

zapewnienia, że decyzje te są wprowadzane w życie 

w sposób społecznie odpowiedzialny,  a także w celu 

określenia rozliczalności, ze skutków decyzji i działań 

firmy niezależnie od tego czy są one pozytywne czy 

negatywne co pół roku 

    

okresowe poddawanie procesów ładu 

organizacyjnego przeglądom i ocenie oraz 

modyfikowanie tych procesów zgodnie  z wynikami 

przeglądów, a następnie informowanie o zmianach w 

całej firmie. co pół roku 

Prawa 

człowieka 6.3 

Przegląd stosowanych w firmie działań z zakresu 

Praw człowieka 

Po wdrożeniu w firmie 

zagadnień dotyczących 

pozostałych kluczowych 

obszarów 



  

 

 

 

 

 
 

Praktyki z 

zakresu pracy 6.4 

Zapisanie w polityce firmy, że w firmie przestrzegane 

jest aby wszystkie prace były wykonywane przez 

kobiety jak i mężczyzn o uznanym statusie prawnym 

jako pracowników lub osoby samozatrudnione, oraz 

że firma nie uchyla się od zobowiązań, jakie prawo 

nakłada na pracodawcę czyli nie ukrywa relacji które 

w myśl prawa zostałyby uznane za stosunek pracy I kwartał 2017 

    

Zapisanie w polityce firmy zagadnień dotyczących 

obowiązujących w firmie  elementów rozwiązań work-

life balance i elastycznego czasu pracy. I kwartał 2017 

    

Wdrożenie w firmie zagadnień dotyczących 

elementów rozwiązań work-life balance i 

elastycznego czasu pracy. I półrocze 2017 

Środowisko 6.5 

Spotkanie/szkolenie z pracownikami firmy odnośnie 

zapobieganie zanieczyszczeniom (w celu 

zmniejszenia ilości emisji zanieczyszczeń ze spalin 

swoich samochodów) poprzez ograniczenie  do 

niezbędnych liczby wyjazdów pracowników firmy do 

klientów dzięki możliwości wykonywania niektórych 

prac na odległość z wykorzystaniem urządzeń 

teleinformatycznych I kwartał 2017 

    

Poprawa gospodarki odpadami poprzez zmniejszenie 

zużycia papieru i innych materiałów dzięki wdrażaniu 

elektronicznego systemu obiegu informacji i 

dokumentacji w firmie. I kwartał 2017 

    

Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez 

zwiększenie ilości odzyskiwanych materiałów 

poprzez umieszczenie pojemników do segregacji 

odpadów (plastik, szkło, odpady organiczne, baterie), 

umieszczenie w każdym pokoju pojemnika na zużyty 

papier, do ponownego przetworzenia, przekazywanie 

wyrobów metalowych, resztek materiałów z tworzyw 

sztucznych do powtórnego przetworzenia. I półrocze 2017 



  

 

 

 

 

 
 

    

Zrównoważone wykorzystywanie zasobów -  

wprowadzenie zasady energooszczędności poprzez 

energooszczędne ogrzewanie i klimatyzacja w 

budynku pozwalające na indywidualny dobór 

temperatury poszczególnych pomieszczeń w 

zależności od potrzeb pracujących tam osób, pory 

dnia i usytuowania względem stron świata. I półrocze 2017 

    

Umieszczenie przy każdym wyłączniku światła 

specjalnej plakietki przypominającą o oszczędzaniu 

energii. I kwartał 2017 

    

Umieszczenie przy każdym kranie specjalnej plakietki 

przypominającej o oszczędzaniu wody aby 

pracownicy oraz klienci nie musieli pamiętać o 

oszczędzaniu ale aby za każdym razem gdy 

korzystają z wody  mieli informację o potrzebie jej 

oszczędzania z uwagi na dobro środowiska. I kwartał 2017 

    

Wprowadzenie do polityki firmy zasady efektywnego 

wykorzystania materiałów poprzez ograniczenie do 

minimum dokumentacji papierowej przez Klientów i 

przyczynienie się do redukcji zużycia papieru, 

tonerów oraz pomieszczeń i sprzętów niezbędnych 

do ich przechowywania i przetwarzania. II półrocze 2017 

    

Wprowadzenie do polityki firmy zapisów dotyczących 

zakupów, że przy zakupie  urządzeń należy brać pod 

uwagę urządzenia, które w jak najmniejszym stopniu 

wpływają na zmiany klimatu czyli takie, które są 

najbardziej energooszczędne oraz które powodują 

jak najmniejsze zużycie materiałów przy produkcji, a 

co za tym idzie .maja jak najmniejszy wpływ na 

zmiany klimatu. II półrocze 2017 

    

Wprowadzenie do polityki firmy zapisów odnośnie 

nabywania materiałów i produktów  od dostawców, 

którzy stosują bardziej zrównoważone produkty i 

procesy. II półrocze 2017 



  

 

 

 

 

 
 

Uczciwe 

praktyki 

operacyjne 6.6 

Przegląd stosowanych w firmie działań z zakresu 

uczciwych praktyk operacyjnych 

Po wdrożeniu w firmie 

zagadnień dotyczących 

pozostałych kluczowych 

obszarów 

Zagadnienia 

konsumenckie 6.7 

Zapisanie w polityce firmy, że wykrycie 

jakiegokolwiek zagrożenia w produktach 

wykonywanych przez firmę ASPI lub zgłoszenie 

takiego problemu przez konsumentów wiąże się z 

dokładną analizą i zbadaniem  problemu, podjęciem 

kroków mających na celu wykrycie w jakiej skali 

wystąpił problem, usunięciem w sprzedanych już 

oraz niesprzedanych produktach problemu w celu 

zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów. I półrocze 2017 

    

Wprowadzenie do oferty produktów proekologicznych 

w celu promowania społecznej odpowiedzialności w 

społeczeństwie i aby konsumenci mieli możliwość 

wyboru produktów, które są np. wytwarzane z  

materiałów pochodzących z recyklingu. II półrocze 2017 

    

Wprowadzenie odpowiedniego oprogramowania w 

celu jak najszybszego i jak najbardziej efektywnego 

rozwiązywania przypadków reklamacji. I półrocze 2017 

    

Umieszczenie na www i w biurze firmy informacji o 

tym, ze dane osobowe, które zostały zgromadzone 

przez firmę podczas realizacji usług są gromadzone 

tylko dla potrzeb firmy i, że firma ASPI nie udostępnia 

w żaden sposób tych danych innym podmiotom. I półrocze 2017 

Zaangażowan

ie społeczne i 

rozwój 

społeczności 

lokalnej. 6.8 

Nawiązanie i rozszerzenie współpracę z instytucjami i 

organizacjami, których celem jest ochrona 

środowiska oraz edukacja ekologiczna. 

II półrocze 2017 

    

Wykonanie i wdrożenie narzędzia dialogu 

komunikacji ze społeczeństwem (podstrona WWW o 

tematyce CSR z narzędziami czatu, forum, 

newslettera). sierpień 2016 

    Rozszerzanie współpracy z lokalnymi dostawcami. II półrocze 2017 



  

 

 

 

 

 
 

 

ZAŁĄCZNIK 3 

NAJWAZNIEJSZE ETAPY WDRAŻANIA ISO 26000 

 

Nazwa etapu Częstotliwość 

Wdrażanie zaproponowanych zmian 
zgodnie z 

harmonogramem 

Kontrola, monitoring i badanie respektowania i przestrzegania 

wprowadzonych zagadnień 

Cyklicznie co pół 

roku lub w miarę 

potrzeby częściej 

Przegląd i ewentualne wdrażanie zmian w obszarze prawa 

człowieka oraz  uczciwe praktyki operacyjne 

Po zakończeniu 

wdrażania 

proponowanych 

zmian 

Modyfikacja polityki firmy w przypadku wykrycia 

nieprawidłowości w celu podnoszenia społecznej 

odpowiedzialności 

każdorazowo w 

przypadku 

wykrycia 

nieprawidłowości 

 

 


