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Rozdział IX 

 

Sylwia Bąk
1
 

 
REALIZACJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH ENERGETYCZNYCH 

 

 
Streszczenie: Niniejsze opracowanie zawiera teoretyczne podstawy koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR) ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających 

z implementacji jej zasad w branży energetycznej wraz z wynikami badań empirycznych 

dotyczących CSR wiodących podmiotów polskiego sektora energetycznego. Celem badań 

było scharakteryzowanie kluczowych aspektów funkcjonowania tej koncepcji w badanych 

podmiotach. Charakterystyka ta nakierowana była w szczególności na analizę działań 

badanych podmiotów w zakresie CSR, w odniesieniu do kluczowych kierunków ich strategii 

zrównoważonego rozwoju: rynku, klientów, pracowników, środowiska oraz społeczności 

lokalnych. Przeprowadzona analiza umożliwiła również sformułowanie zagregowanych 

wniosków dotyczących cech wspólnych implementacji polityki CSR w badanych podmiotach, 

dając obraz efektów jej realizacji w polskiej branży energetycznej.  
 
Słowa kluczowe: sektor energetyczny, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), 

zrównoważony rozwój. 
 

9.1. Wprowadzenie 

 
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) 

jest sferą zarządzania przedsiębiorstwem, ukierunkowującą działania zarządcze na 

m.in. kształtowaniu pozytywnych relacji z grupami interesariuszy oraz na różnych 

aspektach ochrony środowiska. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu 

nazywana również koncepcją zrównoważonego rozwoju, staje się często 

w obecnych warunkach gospodarczych nieodłącznym elementem budowy strategii 

przedsiębiorstw.  

Nadrzędnym celem niniejszego opracowania jest charakterystyka głównych 

aspektów implementacji koncepcji CSR w polskich podmiotach energetycznych. 

W części teoretycznej skupiono się na podstawach koncepcji społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz na analizie słuszności jej wdrażania 

w branży energetycznej, natomiast część praktyczna zawiera wyniki badań 

dotyczące realizacji działań z zakresu CSR w czterech wiodących 

przedsiębiorstwach polskiego sektora energetycznego.  
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9.2. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) 

 
Pojawienie się pojęcia „społeczna odpowiedzialność biznesu” ma swoje początki 

u schyłku XIX wieku, kiedy to miała miejsce rewolucja przemysłowa. Wówczas 

wyznawano ideę głoszącą, że osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny 

ponosić odpowiedzialność za swoje działania wobec społeczeństwa. Obecne 

spojrzenie na tematykę społecznej odpowiedzialności jest jednak o wiele szersze 

i dotyczy wszystkich relacji i powiązań, które mogą zachodzić pomiędzy biznesem 

a społeczeństwem. W warunkach obecnej globalizacji, która wymusiła niejako 

konieczność dokonania wielu zmian w biznesie, pojawiły się całkiem nowe 

wyzwania dla przedsiębiorców, wymagające od nich sprostania oczekiwaniom wielu 

grup interesariuszy i społeczności lokalnych. Nowe wymagania dla biznesu 

sformułowała również koncepcja zrównoważonego rozwoju gospodarczego Europy. 

Wymagania te zostały określone w Lizbonie w 2000 r. podczas Szczytu Unii 

Europejskiej. Zrównoważony rozwój w biznesie miał od tej pory realizować zasadę 

prowadzenia działalności gospodarczej w taki sposób, aby generowanie zysków 

następowało z zachowaniem zasad etyki oraz ograniczeniem negatywnego wpływu 

na środowisko [1].  

Społeczna odpowiedzialność została zdefiniowana w Zielonej Księdze Komisji 

Europejskiej. Według tej definicji, CSR jest to dobrowolne uwzględnianie przez 

podmioty gospodarcze ekologicznych oraz społecznych aspektów w swojej 

działalności oraz w kontaktach z grupami interesariuszy [2].  

Uwzględnienie oczekiwań społecznych w prowadzeniu działalności 

gospodarczej jest momentem rozpoczęcia dążenia przedsiębiorstwa do trwałego 

i zrównoważonego rozwoju [3]. 

Zrównoważony rozwój rozumiany, więc jako proces tworzenia dobrobytu 

materialnego  

z uwzględnieniem dóbr społecznych oraz jakości środowiska, poprzez swoje cele 

ekonomiczne, ekologiczne i społeczne doskonale wpisuje się w koncepcję 

społecznej odpowiedzialności biznesu. Do głównych przyczyn obecnego wzrostu 

zainteresowania koncepcją odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw zalicza się 

[4]: 

 postępujący stale proces globalizacji w gospodarce, 

 zwiększone oczekiwania w zakresie wiarygodności i przejrzystości 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

 wzrost oczekiwań, co do zaspokajania potrzeb społecznych 

oraz ekologicznych, 

 negatywny stosunek społeczny do agresywnego marketingu, 

 potrzebę wdrażania etycznych zasad w zakresie konkurencji. 

Istnieją cztery główne wymiary społecznej odpowiedzialności, do których 
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zalicza się: odpowiedzialność ekonomiczną, odpowiedzialność prawną, 

odpowiedzialność etyczną oraz odpowiedzialność filantropijną [5].  

Dzięki realizacji koncepcji CSR, oprócz korzyści dla grup interesariuszy, 

przedsiębiorstwa mają możliwość wnoszenia swojego wkładu w szeroko rozumiany 

rozwój społeczny [6]. Ponadto do głównych korzyści dla przedsiębiorstwa 

stosującego zasady CSR zalicza się poprawę konkurencyjności oraz wzmacnianie 

pozytywnego wizerunku [7]. 

Aby przedsiębiorstwa mogły efektywnie zarządzać swoim działaniem 

społecznym, muszą dokonać, więc identyfikacji wszystkich grup interesariuszy 

(stakeholders), z którymi pozostają w relacjach. Do grup tych, oprócz klientów, 

akcjonariuszy, konkurentów, dostawców, kooperantów, władz i społeczności 

lokalnych zalicza się również pracowników, którzy w koncepcji społecznej 

odpowiedzialności mają szczególne miejsce [8]. 

Implementacja zasad CSR wobec pracowników wymaga analizy wpływu działań 

wynikających z jej polityki na motywację i lojalność tej grupy interesariuszy. 

Społeczna odpowiedzialność ukierunkowana na pracowników powinna 

koncentrować się na: warunkach zatrudniania i wynagradzania, edukacji i rozwoju, 

bezpieczeństwie i zdrowiu, zaangażowaniu i motywacji do pracy, poczuciu 

satysfakcji i równych szans, wolontariacie pracowniczym oraz zachowaniu 

równowagi pomiędzy życiem zawodowym i życiem osobistym [9].  

 

9.3. Społeczna odpowiedzialność w branży energetycznej 

 
Definicja społecznej odpowiedzialności w odniesieniu do branży energetycznej 

została zaproponowana przez Urząd Regulacji Energetyki i brzmi następująco: 

„Społeczna odpowiedzialność biznesu – jest to strategia harmonijnie łącząca etyczne 

i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej z jej dominującym atrybutem, 

czyli efektywnością, eksponująca jawność, przejrzystość działania, rzetelność wobec 

klientów (kalkulacja cen, jakość dostaw i obsługi) oraz w kontaktach z pozostałymi 

interesariuszami (m.in. z pracownikami, akcjonariuszami, dostawcami, 

społecznością lokalną), samoograniczenie przewagi monopolistycznej. To wkład 

biznesu w realizację polityki energetycznej państwa oraz taki sposób prowadzenia 

firmy, który nie nadużywa jej przewagi wobec odbiorcy energii elektrycznej, 

gazu czy ciepła” [10].  

Ze względu na specyfikę działalności sektora energetycznego, społeczna 

odpowiedzialność jego przedstawicieli powinna być traktowana jako oś ich strategii 

biznesowych. Ze względu na tak duże znaczenie CSR w energetyce, w 2008 r. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał Zespół ds. Prac Badawczych 

nad Problematyką Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Energetycznych 

(SOBE) [11].  

Ze względu na fakt, że sektor energetyczny ma strategiczne znaczenie 

dla gospodarki (energia elektryczna, ciepło i gaz to podstawowe dobra 

cywilizacyjne), do głównych celów wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach 
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energetycznych zalicza się [12]: 

 silne zaangażowanie w budowę pozytywnych relacji z otoczeniem 

i grupami interesariuszy,  

 dbałość o ochronę środowiska naturalnego, 

 brak nadużywania dominującej pozycji w stosunku do otoczenia 

(kontrahentów, klientów, odbiorców energii), 

 jawność, rzetelność oraz przejrzystość prowadzonych działań. 

W wyniku realizacji zasad CSR w sektorze energetycznym przedsiębiorstwa 

mogą osiągać następujące długofalowe korzyści w odniesieniu do poszczególnych 

grup interesariuszy [11]: 

 w odniesieniu do udziałowców i akcjonariuszy – łatwiejsze pozyskiwanie 

kapitału na inwestycje, 

 w odniesieniu do pracowników – większa motywacja i lojalność, 

 w odniesieniu do klientów – poprawa relacji z obecnymi i zdobywanie 

nowych odbiorców, 

 w odniesieniu do dostawców – minimalizacja ryzyka przerw w dostawie 

ciepła  

i energii, a ponadto: 

 trwały rozwój oraz wzrost wartości firmy, 

 poprawa relacji ze społecznościami i władzami lokalnymi, 

 większa lojalność i zaufanie kooperantów i kontrahentów, 

 wyższy poziom kultury organizacyjnej. 

 

9.4. Metodyka badań empirycznych 

 
Przedmiotem badawczej części niniejszego opracowania są elementy strategii 

zrównoważonego rozwoju determinujące działania w odniesieniu do: rynku, 

klientów, pracowników, środowiska oraz sołeczności lokalnych czterech wiodących 

podmiotów polskiego sektora energetycznego: TAURON Polska Energia S.A., PGE 

Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A.  

Głównym celem badawczym jest analiza funkcjonowania działań z zakresu 

społecznej odpowiedzialności biznesu w badanych podmiotach. W szczególności 

analiza obszaru badawczego ukierunkowana została na: 

 charakterystykę kluczowych aspektów CSR badanych przedsiębiorstw: 

ochrona środowiska naturalnego, działalność sponsoringowa (wspieranie 

zdrowia, edukacji, sportu i kultury, organizacja kampanii społecznych 

propagujących bezpieczeństwo oraz projektów dla społeczności lokalnych), 

wolontariat pracowniczy, przynależność do organizacji zrzeszających, 

osiągnięcia i nagrody w zakresie CSR, działalność dobroczynna, etyka 

postępowania wobec klientów i pracowników, współpraca podmiotów 

energetycznych w zakresie CSR, raportowanie działań wynikających 

z realizacji koncepcji CSR, 
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 sformułowanie zbiorczych wniosków dotyczących kierunków działania 

wynikających z implementacji strategii zrównoważonego rozwoju branży 

energetycznej. 

Główną metodą badawczą wykorzystaną w procesie badawczym była analiza 

dokumentacji. Analizie poddane zostały następujące dokumenty badanych 

przedsiębiorstw: raporty roczne, raporty CSR, sprawozdania zarządów z działalności 

oraz inne materiały informacyjne.  

 

9.5. Kluczowe aspekty CSR w polskich przedsiębiorstwach 

energetycznych 

 
Badane przedsiębiorstwa energetyczne wyznaczają kilka kluczowych obszarów, 

na bazie których realizują działania wynikające z wdrożenia zasad społecznej 

odpowiedzialności. Informacje dotyczące głównych obszarów tej działalności 

zostały przedstawione poniżej. 

a) Strategia zrównoważonego rozwoju 

Badane przedsiębiorstwa decydują się na wdrożenie strategii zrównoważonego 

rozwoju lub wydzielają w swoich strategiach korporacyjnych specjalne miejsce 

dla celów związanych z CSR. Strategie te zostały przedstawione w tabeli 9.1.  

 

Tabela 9.1. Strategie badanych przedsiębiorstw energetycznych związane z CSR 

 

TAURON Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu czyli Strategia 

zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2016-2018 z 

perspektywą do roku 2020 

PGE Strategia Grupy PGE na lata 2014 - 2020 

ENEA Strategia Korporacyjna Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2014-2020 

ENERGA Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ENERGA na lata 2014 - 

2020 
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24]. 

 

b) Kierunki strategii związane ze społeczną odpowiedzialnością 

W wyniku realizacji założeń strategii związanych ze społeczną 

odpowiedzialnością, badane podmioty wyznaczają główne kierunki działań w tym 

zakresie (zob. tabela 9.2). 
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Tabela 9.2. Kierunki strategii badanych przedsiębiorstw energetycznych związane 

z CSR 

TAURON wiodące – bezpieczeństwo energetyczne, zorientowanie na klienta 

wspierające - kultura etyczna i zaangażowanie pracowników, ochrona 

środowiska oraz partnerstwo społeczno-biznesowe 

PGE zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy, bezpieczeństwo 

energetyczne klientów i stabilność zatrudnienia pracowników z 

dbałością o otoczenie społeczne i środowisko naturalne 

ENEA wzrost wartości dla akcjonariuszy, budowanie długotrwałych relacji z 

klientem, wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności, 

optymalne wykorzystanie potencjału organizacji 

ENERGA biznesowe - odpowiedzialne kształtowanie relacji z klientami, 

ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, rozwój działalności 

dystrybucyjnej 

wspierające – troska o pracowników i ich bezpieczeństwo, 

odpowiedzialność wobec lokalnych społeczności 
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24] 
 

c) Propagowanie zachowań etycznych 

Podmioty sektora energetycznego ze względu na szerokie grono grup 

interesariuszy (m.in. odbiorców energii elektrycznej i ciepła, kooperantów, 

pracowników i społeczności lokalnych) podejmują szereg działań w celu 

propagowania zachowań etycznych, przedstawione zostały one zbiorczo w tabeli 

9.3.  

 

Tabela 9.3. Etyka działania polskich przedsiębiorstw energetycznych 

 

TAURON Kodeks Etyki Biznesowej Grupy TAURON, 

Komisja Etyczna, 

Wirtualna broszura informacyjna „Etyka i wartości”, 

Dobra praktyka – TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja 

Serwis, TAURON Dystrybucja Pomiary – w Tauronecie o etyce, 

„Polityka Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji”, 

Szkolenie e-learningowe „Etyka w pracy”, 

Podpisany Kodeks Dobrych Praktyk. 

PGE Kodeks Etyki, 

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa oraz cykliczne szkolenia z 

tego zakresu, 

Kodeks Etyki Zakupów, 

Rozpoczęty proces budowy Systemu Zarządzania Compliance, 

Regulamin Kontroli Dochodzeniowej, 

Polityka przeciwdziałania nadużyciom, 

Podpisany Kodeks Dobrych Praktyk. 
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ENEA Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Enea, 

Udostępniony w intranecie cykl szkoleń e-learningowych z zakresu 

etyki, 

Komisja ds. Kodeksu Etyki, 

Kodeks wartości, 

Specjalna zakładka na stronie internetowej poświęcona etyce i 

kodeksowi etyki, 

Podpisany Kodeks Dobrych Praktyk. 

ENERGA Ład Organizacyjny Grupy Energa, 

Polityka przeciwdziałania nadużyciom w Grupie Energa, 

Kodeks Etyczny ENERGA, 

Szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych 

organizacji, 

Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie 

Energa, 

Rada ds. Etyki Grupy Energa, 

Program szkoleń etycznych i antymobbingowych, 

Podpisany Kodeks Dobrych Praktyk. 
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24]. 
 

d) Ochrona środowiska 

Ochrona środowiska jest kluczowym wymiarem działalności spółek 

energetycznych ze względu na specyfikę branżową. Dlatego też w ramach CSR 

badane podmioty podejmują szereg działań w celu minimalizowania negatywnego 

wpływu na środowisko oraz promowania zachowań proekologicznych. Główne 

działania w tym zakresie zostały przedstawione w tabeli 9.4.  

 

Tabela 9.4. Główne działania z zakresu ochrony środowiska w badanych 

przedsiębiorstwach energetycznych 

TAURON Kampania ekologiczno-artystyczna „TAURON Zielona Wyspa Śląsk”, 

Ekologiczne lekcje o odnawialnych źródłach energii, optymalizacja 

procesów gospodarowania posiadanymi zasobami, prowadzenie 

aktywnej polityki zagospodarowania odpadów, edukacja 

proekologiczna, oszczędność energii, produkcja energii także z 

odnawialnych źródeł, Sala przyrody TAURON Ekoenergia, ochrona 

bociana białego, wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg 

ISO 14001. 

PGE Akcja „Las pełen energii”, Polityka Ochrony Środowiska, 

zmniejszanie wpływu na środowisko poprzez: modernizację 

posiadanej infrastruktury, zwiększanie udziału odnawialnych źródeł 

energii, ochronę przyrody i rekultywację obszarów po zakończeniu ich 

eksploatacji, centralne zarządzanie aspektami środowiskowymi, 

działania minimalizujące emisję pyłów i gazów cieplarnianych, 
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ochrona bociana białego, wdrożenie Systemu Zarządzania 

Środowiskowego wg ISO 14001. 

ENEA Programy i inicjatywy związane z monitorowaniem i zarządzaniem 

wpływem na środowisko, program zakładowy „Bank Zanieczyszczeń 

Środowiska”, „Zasady gospodarki odpadami”, plan monitorowania 

emisji CO2, edukacja pracowników w zakresie ochrony środowiska, 

Dobra praktyka: Rozwiązanie energooszczędne, Dobra praktyka: 

zapobieganie zanieczyszczeniom, korzystanie ze źródeł energii 

odnawialnej, ochrona bociana białego, wdrożenie Systemu 

Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001. 

ENERGA Deklaracja środowiskowa, Polityka środowiskowa, Program 

Zarządzania Środowiskowego Grupy ENERGA, monitorowanie 

oddziaływań i poprawa efektów działalności środowiskowej, 

zaangażowanie na rzecz edukacji ekologicznej i inicjatyw pro 

środowiskowych, kontrola emisji gazów cieplarnianych i 

zanieczyszczeń, segregacja odpadów, rozważne gospodarowanie 

surowcami, dbałość o obszary chronione, Eko-drukowanie, ochrona 

bociana białego, ogólnopolski punkt informacyjny BOCIAN powstały 

we współpracy ENERGI z przyrodnikami, wdrożenie Systemu 

Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, inwestycje na rzecz 

ochrony środowiska, inwestycje na rzecz zwiększenia udziału energii 

wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, współpraca z Fundacją „Pro 

Natura”. 
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24]. 

 

e) Działalność sponsoringowa, filantropijna, edukacyjna 

Badane podmioty rokrocznie angażują się w liczne akcje i kampanie społeczne, 

aktywnie wspierają sport, kulturę, edukację, podejmują działania w celu promocji 

i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa. Ponadto podejmują działalność 

dobroczynną. Najważniejsze osiągnięcia w tym obszarze CSR przedstawia tabela 

9.5. 

 

Tabela 9.5. Działalność sponsoringowa, filantropijna, edukacyjna badanych 

podmiotów-główne osiągnięcia 

TAURON Fundacja TAURON, kampanie „Bezpieczniki TAURONA”, 

„Bohaterowie z dnia na dzień”, współpraca z GOPR, , tytuł Mecenasa 

Sportu Wolnej Polski (m.in. „TAURON sportowym partnerem 

Siemachy”, TAURON Basket Liga, Vive TAURON Kielce, Tour de 

Pologne, TAURON Arena Kraków, TAURON MKS Dąbrowa, TAURON 

Basket Liga Kobiet, TAURON Bachleda Ski, wspieranie Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego), włączenie do ogólnopolskiej edukacyjno-

informacyjnej kampanii „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”, 

współpraca ze szkołami średnimi i uczelniami, Program Zarządzania 
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Talentami, Badanie satysfakcji i opinii wśród pracowników, „Akcja 

zdrowie”, Uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 

sponsorowanie wydarzeń kulturalnych, wsparcie kampanii edukacyjno-

informacyjnej TOE pod patronatem Prezesa URE. 

PGE Fundacja PGE „Energia z Serca”, program „Energia Innowacji”, cykl 

filmów edukacyjnych „Bezpiecznie z prądem”, program edukacyjno-

informacyjny „Świadomie o atomie”, udział w akcjach: Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Pomóż dzieciom przetrwać 

zimę, Praktyczne poradniki z cyklu „Edukacja z PGE”, sponsoring 

sportu i sportowców (m.in. PGE GKS Bełchatów, PGE Skra Bełchatów, 

PGE Atom Trefl Sopot, PGE Ekstraliga, partner tytularny Stadionu 

Narodowego w Warszawie), wspieranie kultury - tytuł Mecenasa Roku 

2016, Program Adaptacji Nowych Pracowników PGE „Włącz prąd”, 

projekt budowy boisk, placów zabaw, skateparków, remonty świetlic 

wiejskich, organizacja „Forów Energetycznych”, wsparcie kampanii 

edukacyjno-informacyjnej TOE pod patronatem Prezesa URE.  

ENEA Fundacja ENEA, tytuł Mecenasa Sportu Wolnej Polski (m.in. program 

„ENEA Akademia Sportu”, sponsoring sportu: Enea Challenge Poznań i 

cykl zawodów triathlonowych Enea Tri Tour, Herbalife Ironman70.3 

Gdynia, Żużlowa Reprezentacja Polski, Stelmet BC Zielona Góra, Enea 

AZS Poznań, Enea Mini Cup, Projekt „Energia + Iskrzące emocje), 

sponsoring kultury (m.in. Enea Perfect Tour, Enter Enea Festival), 

konkurs wiedzy energetycznej „1 z 10 tysięcy”, „Targi Więcej Światła”, 

współorganizator „Akademii Bezpiecznego Przedszkolaka”, cykl audycji 

„Z prądem na ty”, akcja edukacyjna dla Klientów „Sprawdź kto”, 

wsparcie kampanii edukacyjno-informacyjnej TOE pod patronatem 

Prezesa URE, program rozwoju kadr, programu mentoringu i coachingu 

dla elektromonterów, współpraca z uczelniami i organizacjami 

branżowymi. 

ENERGA Fundacja ENERGA, wsparcie kampanii edukacyjno-informacyjnej TOE 

pod patronatem Prezesa URE, program "Pomagaj z Energą", program 

„Energa Sport”(m.in. Energa Basket Cup, Energa Athletic Cup, 

ENERGA Sailing, wspieranie sportowców), programy „Planeta Energii”, 

„Energia do nauki”, „Dzień z Energą w szkole”, konkurs „Energia 

Przyszłości”, współpraca z uczelniami i ośrodkami naukowymi, 

ENERGA Mecenat (wspieranie wydarzeń i ośrodków kulturalnych), 

działalność poligonu szkoleniowego w Straszynie,  programy i działania 

szkoleniowo-rozwojowe, Procedura adaptacji nowych pracowników, 

Akademia Techniczna, Program rozwoju ekspertów, Program ciągłości 

zarządzania, Program Rozwoju Kompetencji Menedżerskich LIDER, 

Program „Energa dla Ciebie”, konkurs „Świeć się z Energą”. 
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24]. 
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f) Wolontariat pracowniczy 

Przedsiębiorstwa energetyczne, których działania z zakresu CSR zostały 

poddane analizie, prowadzą również działania z zakresu wolontariatu 

pracowniczego (zob. tabela 9.6.). 

 

Tabela 9.6. Wolontariat pracowniczy w badanych podmiotach energetycznych 

TAURON akcja „Domy pozytywnej energii”, Program „Energetycy dla 

życia”( integrujący pracowników-krwiodawców). 

PGE Wolontariat pracowniczy PGE "Pomagamy". 

ENEA wolontariat kompetencyjny (programy: „Pierwsza pomoc - 

ratownictwo przedmedyczne”, „Nie taki prąd straszny”), 

wolontariat akcyjny (krótkoterminowy). 

ENERGA działania na rzecz potrzebujących, gromadzenie funduszy, pomoc 

dzieciom z domów dziecka, program „Aktywni Charytatywni”, 

Nieformalny Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka 

Energii”. 
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24]. 

 

g) Przynależność do organizacji i inicjatyw zrzeszających podmioty 

wdrażające zasady CSR 

Analizowane spółki często zrzeszają się z innymi podmiotami stosującymi 

zasady CSR. W wielu przypadkach dzięki takim inicjatywom mogą dokonać dużo 

więcej niż w pojedynkę, a ponadto działania te wpływają pozytywnie na wizerunek 

firmy (zob. tabela 9.7). 

 

Tabela 9.7. Organizacje i inicjatywy CSR, do których przynależą badane podmioty. 

TAURON TAURON sygnatariuszem deklaracji podpisanej podczas 

ogólnopolskiej konferencji z cyklu Odpowiedzialna Energia, 

dołączenie do sygnatariuszy Deklaracji biznesu na rzecz 

zrównoważonego rozwoju,  

współtwórca i sygnatariusz „Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla 

Polskiego Biznesu 2050”, 

TAURON Polska Energia w zestawieniu RESPECT Index. 

PGE Uczestnictwo w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ - Global 

Compact, 

PGE w zestawieniu RESPECT Index, 

PGE w gronie Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu, 

dołączenie do sygnatariuszy Deklaracji polskiego biznesu na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, sygnatariusz „Wizji Zrównoważonego 

Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”. 

ENEA Uczestnictwo w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ - Global 

Compact, 
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dołączenie do sygnatariuszy Deklaracji w Sprawie Zrównoważonego 

Rozwoju  

i Odpowiedzialnego Biznesu. 

ENERGA sygnatariusz Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego 

Biznesu, 

uczestnictwo w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ - Global 

Compact, 

ENERGA w zestawieniu RESPECT Index. 
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24]. 

 

h) Raportowanie CSR oraz działania informacyjne 

Wszystkie badane przedsiębiorstwa energetyczne zdecydowały się na 

raportowanie sowich danych pozafinansowych, a w tym m.in. dokonań w zakresie 

CSR. W efekcie tych działań powstały raporty CSR. Raporty te zawierają 

szczegółowe dane dotyczące wszystkich wymiarów działań CSR ukierunkowanych 

na: klientów, środowisko, pracowników oraz społeczności lokalne. Ponadto na 

swoich stronach internetowych badane spółki stworzyły specjalne zakładki 

zawierające główne informacje dotyczące polityki CSR (zob. tabela 8). 

 

Tabela 9.8. Raporty CSR badanych podmiotów. 

TAURON Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON (zgodność z 

wytycznymi Global Reporting Initiative – GRI G4), 

zakładka na stronie internetowej „TAURON dla otoczenia”. 

PGE Raport Społeczny Grupy Kapitałowej PGE (zgodność z wytycznymi 

Global Reporting Initiative w wersji G4, poziom CORE), 

zakładka na stronie internetowej „Odpowiedzialny biznes”. 

ENEA Raport zrównoważonego rozwoju Grupy ENEA (zgodność z 

wytycznymi Global Reporting Initiative G4 na poziomie Core), 

zakładka na stronie internetowej „Odpowiedzialny biznes”. 

ENERGA Raport ENERGA „Nasza odpowiedzialność” (zgodność z Global 

Reporting Initiative-GR.0 na poziomie Core), 

zakładka na stronie internetowej „Dla otoczenia”. 
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24]. 

 

i) Nagrody i wyróżnienia za CSR 

Analizowane podmioty za realizację działań z zakresu społecznej 

odpowiedzialności na szeroką skalę, często są nagradzane i ujmowane w rankingach 

CSR na wysokich pozycjach. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przedstawia 

tabela 9.9.  
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Tabela 9.9. Główne nagrody i wyróżnienia za działania CSR badanych 

przedsiębiorstw 

TAURON TAURON w Złotej szóstce INN:CSR, 

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2015 – III miejsce w sektorze 

paliwa, energetyka, wydobycie, 

7 lokata w zestawieniu TOP 10 sponsorów „Sponsoring Monitor 

2015”, 

Wyróżnienie TAURON w konkursie Top 10 Pracodawców 

Województwa Śląskiego, 

Złoty Listek CSR „Polityki”. 

PGE Srebrny Listek CSR „Polityki”, 

Certyfikat Partnera dla Klimatu Miasta Stołecznego Warszawy, 

4 miejsce w konkursie „Liderzy Filantropii”, 

Godło „Firma Przyjazna Klientowi”. 

ENEA wyróżnienie „Firma Przyjazna Klientowi”,  

zaliczenie do grona 30 spółek giełdowych o najwyższej 

transparentności i przejrzystości komunikacji danych 

pozafinansowych w zakresie raportowania, 

Certyfikat „Rozważna firma”,  

laureat konkursu „Jakość roku 2013” w kategorii „eko”,  

ENEA wśród trzech najlepszych spółek z branży 

międzynarodowej w kategorii "spółki użyteczności publicznej” 

wg badania „Analiza ESG spółek w Polsce”. 

ENERGA Nagroda w 8 edycji konkursu „Raporty społeczne”, 

Nagroda główna w konkursie Biuletynów Firmowych Agape za 

raport „Nasza odpowiedzialność”, 

Nagroda Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka, 

Złoty Listek CSR „Polityki”, 

tytuł Solidnego Pracodawcy 2012,  

Certyfikaty Jakości Obsługi Konsumenta. 
źródło: opracowanie własne na podstawie: [13 – 24]. 

 

9.6. Działania wynikające z implementacji zasad społecznej 

odpowiedzialności biznesu w branży energetycznej 

 
W wyniku przeprowadzonej w niniejszej pracy analizy kluczowych aspektów 

CSR w wiodących polskich przedsiębiorstwach energetycznych, można dostrzec 

wiele podobieństw w zakresie podejmowanych przez nie działań. Dzięki temu, 

można więc wysnuć zbiorcze wnioski dotyczące społecznej odpowiedzialności 

polskiej branży energetycznej. Tak więc, polskie podmioty energetyczne: 

1) formułują strategie zrównoważonego rozwoju i wytyczają w nich kluczowe 

kierunki działania związane z CSR. Kierunki te koncentrują się wokół: 

bezpieczeństwa energetycznego, zadowolenia klientów, dbałości 
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o pracowników, niwelowania negatywnego wpływu na środowisko 

oraz kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem społeczno-

biznesowym, 

2) wdrażają szereg polityk, procedur i instrukcji w celu określenia 

i utrzymywania zasad etyki wobec klientów i pracowników, 

3) angażują się w szereg programów i inicjatyw w celu ochrony środowiska 

naturalnego, edukacji ekologicznej oraz postępowania zgodnie 

z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, 

4) podejmują działania sponsoringowe i wspierające w wielu wymiarach: 

edukacji, bezpieczeństwa, zdrowia, kultury i sportu, 

5) inicjują wśród swoich pracowników działania w ramach wolontariatu 

pomocowego oraz edukacyjnego, 

6) należą do zrzeszeń oraz popierają zbiorcze inicjatywy realizacji działań 

z zakresu CSR, 

7) raportują swoje dokonania w zakresie CSR i dbają o dostępność tych 

informacji dla wszystkich grup interesariuszy, 

8) za swoje odpowiedzialne prowadzenie biznesu osiągają liczne nagrody 

i wyróżnienia. 

 

9.7. Podsumowanie 
 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to niezwykle ważna dziedzina działalności 

przedsiębiorstw w warunkach postępującego procesu globalizacji. Odgrywa 

niebagatelną rolę w sektorze energetycznym, który jest dostarczycielem 

podstawowych dóbr cywilizacyjnych.  

Analiza badawcza dowiodła, iż wiodące podmioty reprezentujące polski sektor 

energetyczny prowadzą szereg działań w oparciu o zasady zrównoważonego 

rozwoju. Działania te ukierunkowują głównie na: klientów, bezpieczeństwo 

energetyczne, pracowników (bezpieczne i sprawiedliwe warunki pracy, wolontariat 

pracowniczy), środowisko naturalne (ograniczenie negatywnego wpływu oraz 

edukacja proekologiczna), relacje z otoczeniem społeczno-biznesowym (działalność 

filantropijna, sponsoringowa, edukacyjna). Ponadto, realizując swoje strategie, 

dokładają wszelkich starań, aby prowadzona przez nie działalność gospodarcza była 

społecznie odpowiedzialna oraz aby kontakty ze wszystkimi grupami interesariuszy 

utrzymywane były w oparciu o zasady etyki.  

 

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

IN THE POLISH ENERGY SECTOR 

 

Summary: This paper presents the theoretical foundations of Corporate Social 

Responsibility (CSR), with particular emphasis on the benefits of the 

implementation of its principles in the energy sector, together with the results of 

empirical research on CSR of the leading enterprises in the Polish energy sector. The 
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aim of the study was to characterize key aspects of the functioning of this concept in 

the examined entities. This characteristic was especially aimed at analyzing the 

activities of the surveyed CSR entities in relation to the key directions of their 

sustainable development strategy: market, customers, employees, the environment 

and local communities. The analysis also made it possible to formulate aggregate 

conclusions concerning the common features of the implementation of CSR policy 

in the examined entities, showing the results of its implementation in the Polish 

energy sector. 

 

Key words: energy sector, corporate social responsibility (CSR), sustainable 

development. 
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