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Odpowiedzialność biznesu 

zaczyna się od Ciebie 

?



Czym jest CSR? 

Które wyrażenia kojarzą 

Wam się z CSR?



dobrowolna                    etyka biznesu

korupcja

obywatelstwo korporacyjne

troska o środowisko praca 
dzieci

zrównoważony filantropia 
korporacyjna

odpowiedzialność 

zaniedbanie

przestrzeganie obowiązującego prawa 
odpowiedzialność za środowisko

zanieczyszczenie środowiska

poszanowanie umów
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https://kahoot.com/

https://kahoot.com/


Materiał projektowy został opracowany w 6 głównych 
obszarach CSR, a mianowicie:

✓ Środowisko

✓ Uczciwe praktyki operacyjne

✓ Zagadnienia konsumenckie

✓ Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności

✓ Prawa człowieka

✓ Praktyki z zakresu pracy



Pomyślcie o 2-3 działaniach, które 
wykonujecie w swojej firmie, związanych 
z CSR.



Przedstaw innemu uczestnikowi znane 
Ci działanie związane z CSR z Twojego 
środowiska pracy.



Dobre praktyki
https://www.parp.gov.pl/csr#filmy

W podgrupach zaproponujcie praktykę 
zgodną i niezgodną z CSR.

Jak myślicie, jakie mogą być konsekwencje 
każdej decyzji?



Jesteście na konferencji prasowej.

Odgrywacie rolę reporterów, którzy zadają pytania 

trenerowi - rzecznikowi. Trener przedstawia 

strategię CSR związaną z kwestiami 

środowiskowymi jego małej, rodzinnej firmy.

Pytania powinny być „trudne”, ale zawsze 

sprawiedliwe. Waszym celem jest zebranie 

wystarczającej ilości informacji, aby napisać 

artykuł o „najlepszych praktykach 

środowiskowych stosowanych przez małe firmy”.



Przeczytajcie krótkie scenariusze.

Kierujcie się intuicją, aby określić, czy 
przedstawione przypadki odnoszą się do 
praktyk CSR, czy są po prostu wymagane 
przez prawo.



MATERIAŁY

WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ DOSTĘPNE 

BEZPŁATNIE NA STRONIE PROJEKTU
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

ZAPRASZAMY NA STRONĘ
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Niniejsza publikacja została sfinansowania w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej, tytuł 
projektu „Promowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju w 
małych i mikro przedsiębiorstwach”, numer projektu 2017-1-PL01- KA2O2-038501.

Projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dokument ten wyraża opinie jedynie 
jego autorów, Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych 
w nim informacji. 


