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Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
Usługa doradcza ma na celu wypracowanie i dostarczenie zainteresowanym
przedsiębiorstwom praktycznej wiedzy służącej podniesieniu umiejętności planowania,
realizacji, ewaluacji i komunikacji działań społecznie odpowiedzialnych. Zazwyczaj mamy
do czynienia z wąskim pojmowaniem CSR, które sprowadza tę ideę do wysokości
przekazanej darowizny na cele społeczne. By to zmienić, należy traktować odpowiedzialność
społeczną nie jako filantropię, lecz jako strategiczny sposób prowadzeniu biznesu.
Jednym z podstawowych warunków skutecznego wdrożenia strategii CSR jest długoterminowe
planowanie zmian w organizacji. Krótkoterminowe podejście, skoncentrowane na wynikach firmy
za najbliższy kwartał, nigdy nie pozwoli dostrzec prawdziwej wartości stojącej za tym modelem
prowadzenia biznesu.
W ramach doradztwa przygotowywane zostaną narzędzia służące planowaniu i realizacji działań CSR
w przedsiębiorstwie. W firmie społecznie odpowiedzialnej prawdziwa wartość dodana może zostać
osiągnięta tylko dzięki przyjęciu solidnych procedur, mierników efektywności oraz integracji celów
odpowiedzialnego biznesu z podstawową domeną kompetencji firmy. Proces rozpocznie się
od wnikliwego zrozumienia tego podejścia w samej firmie. Zidentyfikowani zostaną interesariusze
firmy, czyli ludzie i organizacje mające wpływ na działanie firmy oraz na których działalność firma
bezpośrednio wpływa (pracownicy, konsumenci, kontrahenci, społeczności lokaln itp.). Następnie
przeprowadzona zostanie analiza, co jest ważne dla interesariuszy, co jest ważne dla firmy i na jakich
płaszczyznach te interesy i działania się spotykają. Kolejnym etapem jest wskazanie priorytetów pośród
tych różnych obszarów. Ponieważ nie da się wszystkiego zmienić od razu, możliwe jest przyjęcie
różnych strategii: np. zidentyfikowanie zjawisk mogących wpłynąć negatywnie na firmę
lub jej otoczenie wymagać będzie działań umożliwiających neutralizację tych negatywnych zjawisk.
Przygotowane zostaną dokumenty w postaci:






Analizy wpływu przedsiębiorstwa na środowisko,
Planu Wolontariatu Społecznego,
Polityki Personalnej Przedsiębiorstwa,
Strategii CSR,
Systemu Raportowania.

Systemowe spojrzenie na kluczowe obszary w firmie, aktywne wyjście poza nałożone prawem
obowiązki oraz przyjęcie długoterminowych celów pozwoli na przekształcenie CSR z działalności
typowo promocyjnej w filozofię prowadzenia biznesu.

Przewidywany czas realizacji usługi
3 - 6 miesięcy

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Do niedawna CSR był uznawany raczej za domenę dużych korporacji. Jednak w ostatnich latach
zauważono duże zainteresowanie tematyką w obszarze firm z sektora MŚP. Potencjał rozwojowy usługi
i korzyści dla przedsiębiorstwa wdrażającego CSR występują w kilku obszarach. Badanie
przeprowadzone przez PARP wśród 177 przedsiębiorstw MŚP, które wdrożyły w swoich firmach
strategię CSR wykazało, że ponad połowa beneficjentów pozyskała nowych klientów i wprowadziła
nowe produkty i usługi. Blisko połowa rozwinęła nowe obszary działalności. 25% firm weszło na nowe
rynki zbytu. Firmy realizujące projekty z zakresu ochrony środowiska odnotowały spadek ilości
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wytwarzanych odpadów, spadek zużycia surowców i energii. Firmy, które zrealizowały działania
skierowane na poprawę relacji z pracownikami, podkreślały podniesienie satysfakcji i zaangażowania
pracowników - co przełożyło się na ich wydajność i chęć do generowania pomysłów na usprawnienie
funkcjonowania organizacji. Realizacja projektów pozwoliła firmom wzmocnić relacje z otoczeniem,
w którym funkcjonują oraz podjąć długotrwałą współpracę z partnerami zewnętrznymi. Przedsiębiorcy
wskazywali również na korzyści finansowe tj. obniżenie kosztów, większy zysk brutto, wzrost
przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Wskazywano również na korzyści wizerunkowe,
jakie wynikają dla przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący
Usługę prorozwojową realizuje ekspert posiadający specjalistyczną wiedzę wraz z przedsiębiorcą
i jego racownikami. Doradztwo rozpocznie szczegółowym wywiadem oraz omówieniem na podstawie
przykładów wszystkich działań oraz procesów, które mają zostać zaimplementowane
w przedsiębiorstwie. Ekspert przeprowadzi szereg spotkań z właścicielami oraz pracownikami firmy
w celu zbadania indywidualnych potrzeb dla poprawy funkcjonowania wszystkich istotnych procesów
przedsiębiorstwa oraz jego wpływu na otoczenie. Wśród klientów przeprowadzone zostaną ankiety,
które będą pomocne w przygotowaniu rozwiązań i zaleceń.
Zidentyfikowane zostaną potrzeby i potencjał przedsiębiorstwa w obszarze działań na rzecz lokalnej
społeczności, działań proekologicznych, kampanii społecznych, programów dla pracowników,
systemów zarządzania, wolontariatu pracowniczego, zarządzania łańcuchem dostaw, znakowania
produktów.
Wykorzystanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej jest niezbędnym elementem wdrożenia strategii
SCR w przedsiębiorstwie. Proces ten jest skomplikowany, składa się z wielu etapów, dotyczących
różnych obszarów funkcjonowania firmy i wykracza poza powszechną wiedzę i umiejętności potrzebne
do tradycyjnego sposobu prowadzenia biznesu. Zaangażowanie doradcy o odpowiednich
kompetencjach pozwoli na wykorzystanie jego specjalistycznej wiedzy do osiągnięcia zamierzonego
celu i uzyskania oczekiwanych efektów projektu.

Założenia cenowe
Od 10.000,00 do 50.000,00 zł netto. Wycena jest ilorazem wynagrodzenia stawki pracy eksperta (200
zł za roboczogodzinę) i czasochłonności realizacji usługi, szacowanej w zależności od specyfiki branży
od 150 do 250 godzin Koszt określany jest na etapie przygotowania wyceny z uwzględnieniem specyfiki
działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwo.

Odbiorcy
MŚP z województwa podlaskiego zainteresowane zakresem usługi.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Imię i nazwisko

Radosław Wołyń

Telefon

507 732 576

E-mail

radoslaw.wolyn@piitt.pl
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