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!wiat pod"#aj"cy za zrównowa#onym rozwojem znacz"co wp$ywa na rze-
czywisto%& funkcjonowania sektora biznesu. Z jednej strony otwiera dla 

niego mo#liwo%ci tworzenia nowych us$ug i produktów, ale z drugiej – global-
ne trendy w kierunku ekorozwoju wymuszaj" zmiany w sposobie prowadze-
nia przedsi'biorstwa czy te# w zakresie wykorzystywanych metod produkcji. 
Obserwujemy, #e coraz wi'cej firm decyduje si' na dzia$anie uwzgl'dniaj"ce Cele 
Zrównowa#onego Rozwoju i wprowadza szereg pro%rodowiskowych rozwi"za( 
zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i ofertowym. Zapewne cz'%& z nich 
czyni to z powodu klimatycznej wra#liwo%ci, niemniej bez wizji rentowno%ci ta-
kich dzia$a( na pewno ekorynek by si' nie rozwin"$.

!wiadomo%& i oczekiwania konsumentów co do jako%ci i poziomu oddzia$y-
wania na %rodowisko oferowanych przez korporacje us$ug i produktów znacz"co 
wzrasta w ostatnich latach. Na ten trend wp$yw maj" m.in. media, które silnie 
kszta$tuj" wspó$czesne wzorce konsumpcji (zob. rozdzia$ 22. Zrównowa!ony 
rozwój w dyskursie medialnym oraz rozdzia$ 24. Kampanie spo"eczne na rzecz 
zrównowa!onego rozwoju), ale te# ekoaktywi%ci i ich aktywno%& na rzecz ekologii 
(zob. rozdzia$ 21. Ruchy spo"eczne i organizacje pozarz#dowe wobec zrównowa-
!onego rozwoju). Odpowiedzi" %wiatowych i lokalnych marek na te zmiany jest 
masowe wprowadzanie do swojej oferty us$ug o zmniejszonym oddzia$ywaniu 
na klimat i produktów wytwarzanych z pochodz"cych z recyklingu surowców. 
Zmiana filozofii prowadzenia biznesu si'ga w ostatnim czasie jeszcze dalej: marki 
deklaruj" przej%cie na produkcj! zeroemisyjn" (m.in. Apple, Continental) czy 
tzw. zeroodpadow" (m.in. Google, Microsoft i Ikea). W dzia$aniach tych mo#-
na dostrzec wiele korzy%ci %rodowiskowych, ale te# pewne zagro#enia zwi"zane 
cho&by z popularnymi dzi% tzw. zielonymi oszustwami marketingowymi (green-
washing) (zob. ramka Film Zielone k"amstwa, re!. Werner Boote, z 2018 r. oraz 
rozdzia$ 24. Kampanie spo"eczne na rzecz zrównowa!onego rozwoju).
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Paul Hawken, ameryka(ski ekolog, przedsi'biorca i ekonomista, w swojej s$ynnej 
ksi"#ce The Ecology of Commerce z 1993 r. obci"#a odpowiedzialno%ci" biznes za 
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wspó$czesny kryzys klimatyczny. Oskar#enia te potwierdzaj" badania Richarda 
Heede’ego, który wykazuje, #e prawie dwie trzecie g$ównych przemys$owych 
emisji gazów cieplarnianych pochodzi tylko z 90 firm na ca$ym %wiecie. Spo%ród 
nich za 20% globalnej emisji CO2 z paliw kopalnych i produkcji cementu od czasu 
rewolucji przemys$owej odpowiada ju# tylko o%miu %wiatowych gigantów pali-
wowych1. Hawken jednocze%nie uwa#a, i# cho& korporacje w rzeczy samej s" 
„g$ównym winowajc"” degradacji %rodowiska, to stanowi" one równie# podmiot 
na tyle du#y, wszechobecny i pot'#ny, #e jako jedyne maj" realne szanse wypro-
wadzi& ludzko%& z tej katastrofy2. Wiedzione spo$eczn" odpowiedzialno%ci", ale 
te# regulacjami prawnymi, wiele firm podejmuje si' wielomilionowych inwestycji 
w celu eliminacji dzia$a( negatywnie oddzia$uj"cych na klimat.

Dzia$ania na rzecz zrównowa#onego rozwoju przedsi'biorstwa realizuj" 
w ramach ró#nych wymiarów; z jednej strony mog" ulepsza& ekologiczn" jako%& 
swoich produktów i us$ug, a z drugiej w$"cza& przyjazne %rodowisku metody 

1 R. Heede, Tracing Anthropogenic Carbon Dioxide and Methane Emissions to Fossil Fuel 
and Cement Producers 1854–2010, “Climatic Change” 2014, No. 122, s. 229–241.

2 Zob. P. Hawken, The Ecology of Commerce. A Declaration of Sustainability, Harper Bu-
siness, New York – Longdo – Toronto – Sydney 2013.

H&M – zrównowa!ona czy niezrównowa!ona dzia"alno#$ firmy?*

H&M to przedsi!biorstwo odzie"owe z ponad 5 tys. sklepów na ca#ym $wiecie. Marka szczyci si! tym, 
"e od ponad 20 lat podejmuje dzia#ania maj%ce na celu wdro"enie zasad zrównowa"onego rozwoju 
do ich organizacji tak na etapie produkcji, jak i zarz%dzania firm%. H&M zach!ca swoich klientów do 
oddawania zu"ytych tekstyliów do recyklingu w swoich punktach sprzeda"owych, nagradzaj%c ich 
punktami lojalno$ciowymi. Wraz z Danone AQUA w ramach projektu „bottle2fashion” zajmuje si! prze-
twarzaniem plastikowych butelek zebranych z indonezyjskich wysp w poliester, który nast!pnie wyko-
rzystuje do produkcji swoich ubra&. Szwedzka marka unika równie" stosowania szkodliwych chemika-
liów, jednorazowych opakowa& i 'róde# energii bazuj%cych na paliwach kopalnych. Do roku 2040 chce 
sta( si! firm% „pozytywn% dla klimatu”, czyli usuwa( z atmosfery wi!cej gazów cieplarnianych, ni" ich 
wyemituje. W tym celu pracuje nad nowymi, bardziej zrównowa"onymi metodami produkcji, transpor-
tu i pakowania swoich produktów. H&M dzia#a równie" na rzecz wprowadzenia bardziej restrykcyjnego 
prawa na rzecz ochrony rzek i 'róde# wody s#odkiej, m.in. w Turcji i Bangladeszu.

W rzeczywisto$ci jednak H&M ma wielki d#ug wobec klimatu, gdy" odpowiada za wdro"enie i spo-
pularyzowanie modelu sprzeda"y du"ej liczby ubra& po niskiej cenie, co mia#o dewastuj%cy wp#yw na 
$rodowisko. Obecnie wspó#pracuje wy#%cznie z ok. 800 niezale"nymi dostawcami (mog%cymi wspó#-
pracowa( z w#asnymi poddostawcami), którzy podpisali tzw. Zobowi%zanie Zrównowa"onego Rozwo-
ju – wymagania dotycz%ce uczciwych warunków pracy i praktyk $rodowiskowych. Jak pokazuje jednak 
raport Stand.earth, H&M poprzez swój globalny #a&cuch dostaw powi%zana jest z jedn% z brazylijskich 
firm – JBS, $wiatowym liderem w produkcji i przetwarzaniu mi!sa oraz skór, oskar"anym o wylesianie 
Amazonii. Cho( H&M zapewnia, "e kontroluje dostawców, bez wprowadzenia polityk umo"liwiaj%-
cych rzeczywist% weryfikacj! swoich #a&cuchów dostaw po$rednio sama przyczynia si! do zazwyczaj 
nielegalnej wycinki lasów. Najbardziej zrównowa"onym sposobem ograniczenia wp#ywu na $rodowi-
sko w przypadku marek takich jak H&M by#oby po prostu zmniejszenie liczby produkowanych ubra& 
i otworzenie si! na rynki odzie"y u"ywanej – na to jednak z wiadomych przyczyn firmy nie chc% si! 
zdecydowa(.

* Nasze zaanga!owanie w zrównowa!ony rozwój, H&M, https://career.hm.com/pl-pl/sustainability/ [dost!p: 
11.01.2022]; Stand.earth Scorecard Fails Fashion Industry on Efforts to Tackle Climate Change, Stand.earth, 24.08.2021, 
https://www.stand.earth/latest/fossil-free-fashion-scorecard-2021 [dost!p: 11.01.2022].
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i techniki zarz"dzania organizacj". W ten sposób, dzi'ki wydajniejszym pro-
cesom produkcyjnym i lepszym systemom zarz"dzania, firmy mog" znacz"co 
ograniczy& ilo%& wytwarzanych emisji i innych zanieczyszcze(, w tym odpadów, 
a przy tym zmniejszy& poziom zu#ycia energii, wody i innych surowców natural-
nych na %wiecie (zob. rozdzia$ 10. Zrównowa!ona produkcja i technologia).

Katastrofa w Bhopalu*

Tragedia w Bhopalu wci%" odczuwalna w skutkach

)ród#o: J. Gupta, Bhopal Disaster: 30 Years on the Crisis Remains, The Third Pole, 2.12.2014, https://www.thethirdpole.
net/en/pollution/bhopal-disaster-2/ [dost!p: 10.01.2022].

Katastrofa w Bhopalu z 1984 r. jest przyk#adem jednej z najwi!kszych tragedii przemys#owych w hi-
storii, a zarazem symbolem pora"ki praw cz#owieka w obliczu wszechmocy korporacji. Do zdarzenia 
dosz#o w nocy z 2 na 3 grudnia, kiedy w fabryce pestycydów Union Carbide do zbiornika z silnie tok-
syczn% substancj% dosta#a si! woda. Na teren indyjskiego miasta Bhopal rozprzestrzeni#a si! chmura 
gazu zawieraj%ca 40 t szkodliwego izocyjanianu metylu. Tylko w ci%gu pierwszych trzech 3 dni zmar#o 
niemal 10 tys. osób. *%czna liczba poszkodowanych szacowana jest na 0,5 mln, w tym przynajmniej 
200 tys. dzieci. Mieszka&cy Bhopalu do dzi$ cierpi% z powodu ró"nych chorób. Union Carbide mia#a 
$wiadomo$( ryzyka wycieku na kilka godzin przed nim, jednak nie podj!#a próby ewakuacji miesz-
ka&ców, jak równie" nie zadba#a o wzgl!dy bezpiecze&stwa. Nie powiadomi#a te" w#adz lokalnych 
i s#u"b medycznych o tym, co si! wydarzy#o i jaka substancja chemiczna odpowiada za katastrof!. 
O swoje prawa i zado$(uczynienie poszkodowani walcz% ju" ponad 30 lat. Teren fabryki do dzi$ nie 
zosta# oczyszczony z toksycznych substancji.

* INDIE 30 lat od katastrofy w Bhopalu, Amnesty International, 3.12.2014, https://amnesty.org.pl/indie-30-lat-od-kata-
strofy-w-bhopalu/ [dost!p: 11.01.2022].
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To tak#e sposób na tworzenie po#"danego przez konsumentów wizerunku 
aktywnej i zaanga#owanej spo$ecznie organizacji. I tak Microsoft deklaruje opra-
cowanie technologii maj"cej na celu popraw' jako%ci powietrza, a grupa DPD 
zwi'kszenie floty niskoemisyjnych pojazdów. Nespresso chce, #eby ka#da fili-
#anka ich kawy by$a neutralna pod wzgl'dem emisji CO2. Johnson&Johnson oraz 
KFC zobowi"zuj" si' do korzystania wy$"cznie z opakowa( nadaj"cych si' do 
ponownego u#ycia, przetworzenia lub kompostowania, a HP inwestuje w rozwój 
energooszcz'dnego sprz'tu i us$ug, aby zapewni& ich d$u#sz" mo#liwo%& eksplo-
atacji. Co wi'cej, HP podejmuje przy tym próby wyeliminowania wylesiania ze 
swojego $a(cucha dostaw papieru (zob. ramka H&M – zrównowa!ona czy nie-
zrównowa!ona dzia"alno$% firmy?).

Philip Kotler, s$ynny ekonomista i specjalista w zakresie marketingu, wska-
zuje, #e wiele firm, które podj'$o si' prospo$ecznych i proekologicznych dzia$a(, 
osi"gn'$o sukces i przewag' konkurencyjn" na rynku – pozytywny odbiór kon-
sumentów z powodu takiego dzia$ania bezpo%rednio prze$o#y$ si' na ich wzrost 
zysków3. Wydaje si', #e z tego faktu nie zdaj" sobie sprawy jeszcze polskie firmy. 
Fundacja Instrat w raporcie z 2021 r. wskazuje, #e spo%ród 140 spó$ek notowa-
nych na polskiej gie$dzie jedynie 14 przyj'$o dotychczas jakiekolwiek cele kli-
matyczne. Jednocze%nie w Wielkiej Brytanii by$a to ju# ponad po$owa spó$ek, 
a w przypadku gie$dy niemieckiej – 86% firm4.

Na koniec tego w"tku warto przytoczy& badanie przeprowadzone przez 
Uniwersytet Yale we wspó$pracy z Global Network for Advanced Management 
i !wiatow" Rad" Biznesu na rzecz Zrównowa#onego Rozwoju (World Business 
Council for Sustainable Development, WBCSD). Ukazuje ono, #e studenci naj-
lepszych szkó$ biznesu z ca$ego %wiata coraz cz'%ciej dziel" firmy na te bardziej 
i mniej dzia$aj"ce na rzecz %rodowiska. Jak podaj" autorzy, 78% studentów by$oby 
bardziej sk$onnych do ubiegania si' o prac' w firmie o doskona$ych wynikach 
%rodowiskowych, 80% – do przyj'cia pracy w takiej firmie, a 44% zaakceptowa$o-
by ni#sze wynagrodzenie za prac' na rzecz zrównowa#onego rozwoju. Wyniki te 
wskazuj", #e proekologiczna filozofia przedsi'biorstw staje si' tak#e jedn" z istot-
niejszych kategorii kszta$tuj"cych przysz$y rynek pracy5.

3 P. Kotler, Konkurencyjno$% a charakter spo"eczny, w: Organizacje przysz"o$ci, red. F. Has-
selbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998, s. 22.

4 D. Iwanowski, S. Stefaniak, Korporacyjna oboj&tno$%. Cele i strategie klimatyczne emi-
tentów notowanych na Gie"dzie Papierów Warto$ciowych w Warszawie, Instrat Policy Paper, 
Warszawa 2021, s. 54–55.

5 C. Cort, L. Franceschini, J. Wang, Rising Leaders on Environmental Sustainability and 
Climate Change, Yale Center for Business and the Environment, 2015, https://cbey.yale.
edu/research/rising-leaders-on-environmental-sustainability-and-climate-change [dost'p: 
12.01.2022].
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W latach 50. XX w. Howard Bowen, 
uznawany za ojca wspó$czesnej teorii 
spo$ecznej odpowiedzialno%ci biznesu, 
wprowadzi$ do powszechnej dysku-
sji kwesti' etyki w biznesie. Oceni$, i# 
dzia$alno%& przedsi'biorstw ma ogrom-
ny wp$yw na zwyk$ych ludzi, a w zwi"z-
ku z tym powinna ona uwzgl'dnia& 
spo$eczne cele i warto%ci. Spo#eczna 
odpowiedzialno$% biznesu (Corporate 
Social Responsibility, CSR) polega na 
dobrowolnym anga#owaniu si' przed-
si'biorstw w kwestie wa#ne spo$ecznie 
i maj"ce wp$yw na %rodowisko, w ra-
mach którego prowadz" swoj" dzia$al-
no%&. Poprzez CSR biznes stara si' wi'c 
poprawi& jako%& funkcjonowania da-
nych spo$eczno%ci lub w jaki% sposób 
zrekompensowa& fakt (cz'sto negatyw-
nego) oddzia$ywania swojej aktywno%ci 
na #ycie jednostek czy zmiany klimatu 
(zob. ramka Katastrofa w Bhopalu). 
Idea nakazuj"ca firmom przej'cie od-
powiedzialno%ci za swój wp$yw na spo-
$ecze(stwo zyska$a na znaczeniu wraz 
z kolejnymi doniesieniami o ich nega-
tywnym wp$ywie na %rodowisko czy 
utrzymywanie niegodziwych warun-
ków pracy, w tym zatrudnianie dzieci 
do pracy w fabrykach.

Wspó$cze%nie zaanga#owanie przedsi'biorstw w sprawy wa#ne spo$ecznie ro-
%nie. Z ka#dym rokiem coraz wi'cej z nich w swoich sprawozdaniach raportuje 
o podejmowaniu dzia$a( na gruncie spo$ecznej odpowiedzialno%ci czy zrówno-
wa#onego rozwoju (zob. ramka Wzrost poziomu globalnego raportowania przed-
si&biorstw o dzia"aniach na rzecz zrównowa!onego rozwoju), jak równie# dekla-
ruje realizacj' takich inicjatyw w przysz$o%ci. Jak wskazuje Peter Uttig, jednym 
z g$ównych czynników sk$aniaj"cych firmy do reagowania na kwestie %rodowi-
skowe i spo$eczne jest jednak nie poczucie odpowiedzialno%ci, a cz'%ciej regu-
lacje rz"dowe, jak równie# naciski ze strony organizacji pozarz"dowych, w tym 
bojkoty konsumenckie i krytyczne uwagi mediów.

Certyfikat U.S.!Green Building Council, 
Leadership in Energy and Environment 
Design (LEED)*

Certyfikat Leadership in Energy and Environ-
ment Design (LEED) jest jednym z najpopular-
niejszych i najbardziej presti"owych systemów 
oceny budownictwa pod wzgl!dem ich ener-
gooszcz!dno$ci i ekologiczno$ci na $wiecie. 
Zosta# opracowany przez U.S.+ Green Building 
Council, ameryka&sk% organizacj! non-profit, 
w celu zwi!kszenia efektywno$ci wykorzystania 
zasobów w sektorze budownictwa i uczynienia 
go bardziej przyjaznym $rodowisku. W niektó-
rych miastach w#adze lokalne wymagaj% lub 
nagradzaj% stosowanie si! do wytycznych LEED 
poprzez podatkowe ulgi, przyspieszone wyda-
wanie pozwole& czy obni"one op#aty. Dla przy-
k#adu, w San Francisco ka"dy nowo powstaj%cy 
komercyjny budynek musi spe#nia( kryteria 
z#otej lub najwy"szej – platynowej certyfikacji 
LEED. Jeden z najbardziej ekologicznych bu-
dynków biznesowych znajduje si! w Melbourne 
w Australii. Pixel korzysta z nowoczesnych tech-
nologii odzysku i uzdatniania wody. Inteligent-
ny system zbiera deszczówk!, wykorzystuje j% 
do podlewania ro$lin i armatury #azienkowej, 
a nast!pnie oczyszcza do formy wody pitnej. 
Budynek wyposa"ony jest tak"e w wyrafinowa-
ne rozwi%zania w zakresie sch#adzania. Dzi!ki 
swojej zeroemisyjno$ci w 2012 r. Pixel otrzy-
ma# platynowy certyfikat LEED, a w ramach 
niego 105 punktów na 110 mo"liwych. Wci%" 
utrzymuje si! w czo#ówce najwy"ej ocenionych 
budynków w kategorii Building Design and Con-
struction.

* U.S. Green Building Council, LEED, https://www.
usgbc.org/leed [dost!p: 11.01.2022].
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W ostatnich latach wywiera& wp$yw na podejmowanie dzia$a( z zakresu CSR 
zacz'li równie# inwestorzy i akcjonariusze6 – tworzenie proekologicznego wi-
zerunku przedsi'biorstwa w ko(cu przek$ada si' te# na wyniki sprzeda#owe. 
Obecnie mo#na zauwa#y&, #e CSR staje si' skrupulatnie opracowywan" metod" 
dzia$ania w ramach tworzonych biznesowych strategii marketingowych i public 
relations.

6 P. Uttig, Business Responsibility for Sustainable Development, Occasional Paper No. 2, 
United Nations Research Institute for Social Development, Geneva 2000, s. 22.

Wzrost poziomu globalnego raportowania przedsi"biorstw o dzia#aniach na rzecz 
zrównowa$onego rozwoju
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)ród#o: The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020, KPMG, 2020, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/
pdf/2020/12/pl-the-time-has-come-the-kpmg-%20survey-of-sustainability-reporting-2020.pdf [dost!p: 15.12.2021].

Jak wskazuje KPMG, 80% z przebadanych du"ych i $rednich firm 52 pa&stw na $wiecie informuje obec-
nie o podejmowanych dzia#aniach na rzecz zrównowa"onego rozwoju (N100). G250 odnosi si! do 250 
najwi!kszych firm na $wiecie pod wzgl!dem przychodów, zgodnie z definicj% w rankingu Fortune 500 
z 2019 r. Najwi!cej firm spo$ród N100 raportuje z regionu Ameryki Pó#nocnej i *aci&skiej – 90%, na-
st!pnie Azji Pacyficznej – 84%, Europy – 77% (przy czym sama Zachodnia Europa to 85%), a najmniej 
z Bliskiego Wschodu i Afryki – 59%. Najwy"szy poziom raportowania (+90%) odnotowuj% m.in. Japonia, 
Meksyk, Malezja, Indie, USA, RPA, Tajwan, Niemcy. Jak zaznaczaj% autorzy badania, wysokie wska'niki 
sprawozdawczo$ci w zakresie zrównowa"onego rozwoju wyst!puj% na ca#ym $wiecie i nie s% ju" ogra-
niczone do poszczególnych regionów.
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Co ciekawe, spo$eczna odpowie-
dzialno%& zosta$a zdefiniowana przez  
Mi'dzynarodow" Organizacj' Stan-
daryzacyjn" w ramach normy ISO 
26000. Norma ta okre%la CSR jako 
„wp$yw podejmowanych przez 
Organizacj' decyzji i dzia$a( na spo$e-
cze(stwo i %rodowisko, poprzez przej-
rzyste i etyczne zachowanie w siedmiu 
obszarach” 7. Nale#" do nich:
1. )ad organizacyjny.
2. Prawa cz$owieka (a w ramach nich 

przeciwdzia$anie dyskryminacji, 
przestrzeganie praw obywatelskich 
i prawa pracy, rozpatrywanie skarg, 
reakcje na zagro#enia).

3. !rodowisko (zapobieganie zanie-
czyszczeniom, wykorzystywanie 
zasobów w sposób zrównowa#ony, 
$agodzenie skutków oraz adaptacja 
do zmian klimatu, ochrona %rodo-
wiska, dbanie o ró#norodno%& bio-
logiczn" i przywracanie siedlisk 
przyrodniczych).

4. Praktyki z zakresu pracy (w tym 
zapewnienie odpowiednich wa-
runków pracy i ochrony socjalnej, 
prowadzenie dialogu spo$ecznego 
oraz podejmowanie dzia$a( umo#-
liwiaj"cych kszta$cenie i szkolenie 
w miejscu pracy).

5. Uczciwe praktyki operacyjne (od-
powiedzialne anga#owanie si' 
w dzia$alno%& polityczn", prowa-
dzenie uczciwej konkurencji, prze-
ciwdzia$anie korupcji, poszanowa-
nie praw w$asno%ci i promowanie 
spo$ecznej odpowiedzialno%ci 
w $a(cuchach warto%ci).

7 ISO 26000 – Wytyczne dotycz#ce spo"ecznej odpowiedzialno$ci, ISO, https://www.iso.
org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/odpowiedzialnosc-spoleczna-csr/iso-26000/ 
[dost'p: 13.01.2022].

Film Zielone k!amstwa, re!. Werner Boote, 
z 2018 r.

Ten produkt jest ekologiczny, ten nie zawie-
ra oleju palmowego, a do wykonania tego 
u"yto wy#%cznie materia#ów pochodz%cych 
z recyklingu – korporacje ró"nymi sposobami 
staraj% si! niejako uspokoi( nasze sumienie 
i przekona(, "e kupuj%c ich produkt, wspiera-
my walk! ze zmianami klimatycznymi. Tym, co 
naprawd! kryje si! za etykiet% „bio”, postanawia 
bli"ej si! przyjrze( austriacki dokumentalista 
Werner Boote. W swoim filmie Zielone k"am-
stwa* z 2018 r., wraz z niemieck% dziennikark% 
Kathrin Hartmann, demaskuje rynek zielonych 
dóbr i strategie marketingowe. Omami#y one 
spo#ecze&stwo, "e kupuj%c „$wiadomie”, jest si! 
w stanie uratowa( planet!. W rzeczywisto$ci 
dokonywanie $wiadomych decyzji zakupowych 
nie pomaga klimatowi, lecz wy#%cznie zwi!ksza 
zyski korporacji. W#a$nie do tego wykorzystuje 
biznes spo#eczn% wra"liwo$( na kwestie $rodo-
wiskowe – przekonuje Boote. Dokumentalista 
zabiera widzów w podró" do miejsc katastrof 
klimatycznych spowodowanych dzia#alno$ci% 
korporacji i jednocze$nie opowiada o ich „zielo-
nych” kampaniach. Rozprawia si! równie" z mi-
tem ekologicznego oleju palmowego i korzy-
staj%cych wy#%cznie z energii odnawialnej aut 
elektrycznych. P#yn%cy z dokumentu wniosek 
jest do$( przyt#aczaj%cy: by( mo"e nie ma eko-
logicznej alternatywy dla wi!kszo$ci naszych 
ulubionych produktów. Zielone k"amstwa burz% 
komfort psychiczny ekokonsumentów i pokazu-
j%, "e dla planety nie ma takiego wielkiego zna-
czenia, czy kupujemy produkt z czy bez etykiety 
„przyjazne $rodowisku” – cz!sto to s% puste fra-
zesy, tzw. eko$ciema. Konsumpcja nastawiona 
na ekologiczne produkty wielkich marek cz!sto 
okazuje si! tak samo szkodliwa jak zakup innych 
towarów – problemem jest po prostu skala kon-
sumpcji, do której si! przyzwyczaili$my.

* Zielone k"amstwa / Die grüne Lüge, re". W. Boote, Aus-
tria 2018.
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6. Zagadnienia konsumenckie (dzia$anie na gruncie prawdziwych i obiektyw-
nych informacji, uczciwy marketing, ochrona zdrowia, prywatno%ci danych 
i bezpiecze(stwa konsumentów, promowanie zrównowa#onej konsumpcji).

7. Zaanga#owanie spo$eczne i rozwój spo$eczno%ci lokalnej (w tym m.in. doko-
nywanie spo$ecznych inwestycji).
Norma ISO 26000 dostarcza organizacjom zalece( i propozycji w zakresie 

spo$ecznej odpowiedzialno%ci biznesu. Ponadto wdro#enie prezentowanych 
w ramach niej wymaga( do strategii dzia$a( przedsi'biorstw mia$oby równie# 
umo#liwi& im realizacj' polityki zrównowa#onego rozwoju, w tym osi"gn"& rów-
nowag' pomi'dzy efektywno%ci" i dochodowo%ci" a interesem spo$ecznym. Za 
zach't' do takiego dzia$ania mo#e pos$u#y& wynik bada( CRSinfo, które pokaza-
$y, #e poprzez spo$eczn" odpowiedzialno%& biznes odnosi co najmniej 60 ró#nych 
korzy%ci8 – to m.in. wzrost warto%ci marki i lepsza reputacja firmy, przyci"ga-
nie utalentowanych pracowników, zwi'kszenie efektywno%ci operacyjnej (w tym 
w zakresie wydajno%ci produkcji, zu#ywania zasobów i oszcz'dno%ci kosztów) 
czy wi'ksze zainteresowanie inwestorów. Korporacjom „op$aca si'” wi'c dzia$a& 
w sposób zrównowa#ony (zob. rozdzia$ 24. Kampanie spo"eczne na rzecz zrów-
nowa!onego rozwoju).
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1984 – przedostanie si' w Bhopalu do powietrza 40 t izocyjanianu metylu; jedna z naj-
wi'kszych katastrof przemys$owych historii spowodowana ignorancj" korporacji, 
w jej wyniku poszkodowanych zostaje ok. 0,5 mln osób.

1953 – wydanie przez Howarda Bowena Social Responsibilities of the Businessman 
(Harper & Brothers, University of Michigan, New York 1953), w której przedstawia 
wspó$czesn" teori" spo$ecznej odpowiedzialno%ci biznesu.

1991 – opracowanie przez Rad' Biznesu na rzecz Zrównowa#onego Rozwoju Karty 
Biznesu na rzecz Zrównowa#onego Rozwoju, w której okre%lono 16 zasad tworzenia 
systemów zarz"dzania %rodowiskowego w przedsi'biorstwach.

1993 – przedstawienie przez Uni' Europejsk" w ramach Pi"tego Programu Dzia$a( 
w Dziedzinie Ochrony !rodowiska nowego podej%cia do zrównowa#onego rozwoju 
i uznanie za kluczowe w$"czania przedsi'biorstw do dzia$ania na rzecz rozwi"zywania 
wyzwa( %rodowiskowych ze wzgl'du na ich wk$ad w problem.

8 L. Anam, E. Szul-Skjoeldkrona, E. Zamo%ci(ska, Jak zyska% na odpowiedzialno$ci? CSR 
w strategiach spó"ek gie"dowych. Przewodnik dla CEO i executives, CSR Info, https://www.
csrinfo.org/wp-content/uploads/2016/03/Jak_zyskac_na_odpowiedzialnosci_CSRinfo.pdf 
[dost'p: 10.01.2022].
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Greenwashing – w wolnym t$umaczeniu „eko%ciema”, czyli strategia marketingowa ma-
j"ca na celu stworzy& u odbiorców b$'dne wra#enie, #e dana firma lub jej produkty 
i us$ugi s" przyjazne dla %rodowiska.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) – mi'dzynarodowy i najpow-
szechniejszy system oceny ekologicznej budownictwa na %wiecie, opracowany przez 
US Green Building Council.

Spo#eczna odpowiedzialno$% biznesu – koncepcja polegaj"ca na uwzgl'dnianiu przez 
przedsi'biorstwa w swoich strategiach biznesowych interesów spo$ecznych, w tym 
dzia$alno%ci na rzecz ochrony klimatu i wspierania lokalnego %rodowiska.

Zero waste – sposób projektowania i zarz"dzania procesami, ale tak#e styl #ycia, pozwa-
laj"cy na eliminacj' ilo%ci odpadów, ich przetwarzanie i odzyskiwanie.
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1. Jak" rol' odgrywaj" korporacje w zwalczaniu zmian klimatu?
2. Zrównowa#ony rozwój – szansa czy zagro#enie dla biznesu? Uzasadnij odpowied*.
3. Jakie dzia$ania mog" podj"& firmy, #eby ich biznes sta$ si' bardziej przyjazny dla %ro-

dowiska? Omów to zagadnienie na przyk$adzie bran# odzie#owej, motoryzacyjnej 
i przetwórstwa #ywno%ci.

4. Czy dzia$ania z zakresu CSR rzeczywi%cie odzwierciedlaj" spo$eczn" odpowiedzial-
no%& biznesu, czy mo#e to swoista maska wspó$czesnego „ekokapitalizmu”?
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Historia elektroniki (Story of Stuff ), Kupuj Odpowiedzialnie, 26.06.2013, https://www.
youtube.com/watch?v=WfdlUYaYyiI [dost'p: 6.07.2022].

Niniejszy materia$ to krótki film przedstawiaj"cy histori' produktów elektronicz-
nych, które ze wzgl'du na swoj" krótkotrwa$" u#yteczno%& szybko trafiaj" na %mietnik. 
Technologia rozwija i aktualizuje si' w zawrotnym tempie, ale te# produkty elektroniczne 
szybko si' psuj" lub nie s" kompatybilne z nowymi urz"dzeniami – autorka nazywa je 
wi'c „produktami zaprojektowanymi na %mietnik”. Tak cz'sta potrzeba wymiany elek-
trycznych przedmiotów codziennego u#ytku to nie tylko obci"#enie bud#etu konsumen-
tów, ale przede wszystkim problem dla %rodowiska. W stosach elektro%mieci gromadz" 
si' te# toksyczne chemikalia pochodz"ce z produkcji elektronicznych urz"dze(. Autorka 
wzywa wi'c projektantów technologii do „zielonego wy%cigu na szczyt”, czyli do rywaliza-
cji o stworzenie trwa$ych, nietoksycznych i daj"cych si' zutylizowa& produktów.


