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 „Trendownik CSR 2014” to próba uchwycenia 

najważniejszych trendów społeczno-ekonomicznych, 

które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju. 

Naszym celem jest przybliżenie Państwu danych, 

tendencji i informacji, które mogą pomóc 

w rozumieniu coraz bardziej złożonych warunków, 

w jakich działa współczesny biznes i pokazać 

jak zdiagnozowane trendy mogą wpływać 

na kształtowanie działań CSR firm w 2014 roku. 

Szczególny akcent w publikacji położony jest 

na trendy, które mają wpływ na branżę handlu 

detalicznego. Podstawą do opracowania raportu była 

metoda „desk research”. 

Ewelina Wasilewska, Daria Murawska
Tchibo Warszawa

Natalia Ćwik
Go Responsible Consulting 

TRENDOWNIK CSR 2014

Od 2006 roku zrównoważony rozwój jest integralną częścią długoterminowej strategii 

biznesowej Tchibo. Po pierwsze dlatego, że Tchibo może dokonywać zmian ze względu 

na swój model biznesowy, ekspertyzę i skalę biznesu – na przykład, uprawa i obróbka kawy, bawełny 

czy drewna. Po drugie, ponieważ mocno wierzymy, że nasz przyszły sukces komercyjny będzie 

w dużej mierze zależał od zrównoważonej polityki firmy. Zidentyfikowane trendy stanowią wyzwanie 

również dla naszego biznesu. Przedstawiając część naszych praktyk CSR chcieliśmy podzielić 

się naszym doświadczeniem oraz zainicjować dialog z interesariuszami.



TREND 1

Zmiany klimatu

Firmy z branż o szczególnym 
wpływie na zmiany klimatu 

– pod presją ze strony inwestorów

Tchibo realizuje inicjatywy na rzecz ochrony klimatu, m.in. program LOTOS (Logistics Towards 

Sustainability;  Logistyka na rzecz zrównoważonego rozwoju), którego celem jest ograniczenie emisji 

CO2 w transporcie. Wszystkie procesy logistyczne w Tchibo są opracowywane tak, by zapewnić oszczędność i ochronę 

zasobów poprzez zbiorczy transport towarów, korzystanie z transportu kolejowego i morskiego.

Zmiany klimatu zagrożeniem dla populacji i gospodarek 
– konieczne są inwestycje i zmiany w działaniach firm. 

5% 5% z 865
spółek na GPW informuje 
o wpływie na środowisko5 

56%56% właściciele aktywów, 
którzy zweryfikowali 
swoje portfolio inwestycji 
(ocena ryzyka związana 
ze zmianami klimatu)3

Ryzyko wzrostu regulacji i kosztów związanych z ograniczaniem śladu węglowego jest wysokie. 

Szansa i ryzyko: KONIECZNOŚĆ INWESTYCJI/POLE DO INNOWACJI.

PALIWOWA             ENERGETYCZNA            ROLNICTWO            TRANSPORT            BUDOWNICTWO

CO2?

}
WPŁYW NA BIZNES

straty wywołane ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi w USA (2011-2012)2

188
mld $

188
mld $

7,8
mln ludność świata zagrożona 

podnoszeniem się mórz1

80 mld zł

straci Polska do 2030 r., jeśli nie podejmie działań

200 
mld zł

Koszt przystosowania 
do zmian klimatu w Polsce4 



7 mld

2012
2050

Część biznesu stawia na innowacje, np. 
zrównoważone metody produkcji żywności. 

Firmy w krajach rozwiniętych wdrażają 
zarządzanie różnorodnością. 

Rozwija się zielone budownictwo i usługi 
dla rozrastających się miast.

WPŁYW NA BIZNES

Prognozowany przyrost ludności na świecie niesie ryzyko konfliktów, braku surowców naturalnych, żywności. 
W krajach rozwiniętych postępuje starzenie się społeczeństw. Coraz więcej ludzi migruje do miast.

2013 2050 2060

Wskaźnik zatrudnienia kobiet
(wiek 50-59 lat)10

63%48%
Polska

UE 
(średnia)

liczba osób 
w wieku produkcyjnym8

stosunek emerytów 
do liczby mieszkańców w Polsce9

kraje
rozwinięte

kraje
rozwijające się

3,7 
mld533

mln

70%70%
ludność świata żyjąca w miastach 

(w 2050 r.)
wyemigrowało z Polski od momentu 

przystąpienia do Unii Europejskiej11

10mld10mld
 prognozowana liczba ludności 

świata w 2050 r.6

TREND 2

Zmiany demograficzne

5500 
w Europie

94
w Polsce

Sygnatariusze 
Karty Różnorodności 

(Diversity Charter)12

2ok.
mln
osób



w tylu krajach stawki podatkowe 
dla najbogatszych zmalały od 1970 r.

Od przedsiębiorców wymaga się większego 
zaangażowania społecznego. 

Protesty społeczne (Occupy Wall Street).

Spada zaufanie do biznesu.

TREND 3

Nierówności ekonomiczne

1%
ludności

posiada tyle co 3,5 mld 
najbiedniejszych13

oznacza, że

posiada 110 bln $13

WPŁYW NA BIZNES
Tchibo realizuje projekty wspiera-

jące przedsiębiorczość w krajach, 

skąd pozyskuje główne surowce – kawę i bawełnę.  W Kenii wspiera 

rodziny rolników, w Zambii i Gwatemali inwestuje w edukację dzieci 

i młodzieży. Wszystkie działania są odzwierciedleniem hasła 

„Pomagaj ludziom tak, aby potrafili pomóc sami sobie.” 

Nierówności pomiędzy „bogatymi” a „biednymi” w skali światowej pogłębiają się zarówno w skali regionalnej, 
wewnątrz państw, jak i globalnej. Dostęp do edukacji, służby zdrowia i innych usług jest zróżnicowany.

Wzrost liczby Polaków żyjących 
poniżej granicy ubóstwa14

7,2%6,6%
2011

201285
najbogatszych ludzi

Im większa nierówność – tym mniejszy 
poziom zaufania w społeczeństwie

badania R. Wilkinsowna15

Województwa najbardziej zagrożone ubóstwem

woj. podlaskie

woj. świętokrzyskie

woj. warmińsko-mazurskie

2929 na 30



TREND 4 
Władza konsumentów

Firmy zyskują na komunikowaniu o CSR.

Potrzeba dostępu do danych o firmach wymusi 
transparentność (publikowanie danych 
pozafinansowych).

WPŁYW NA BIZNES

Konsumenci w coraz większym stopniu poszukują informacji 
na temat społecznej odpowiedzialności firm. Częstsze są bojkoty 
konsumenckie. Powstają programy i aplikacje dla konsumentów. 
Kwitnie rynek „ekonomii współdzielonej”.

Buycott

E-food

Green Globe

iRecycle

E-Składniki

MAKING

Aplikacje mobilne dla konsumentów

75%75%
Polaków uważa, że konsumenci, organizując się i działając razem, 

mogą wywierać wpływ na firmy i ich działalność16

konsumentów w Polsce pozytywnie odbiera 
coraz większe zaangażowanie firm w CSR19

88%88%
Polaków uważa, że ekologiczność produktu 

ma duże lub bardzo duże znaczenie21

67%67%
50%50% konsumentów w Polsce przypisuje produktom 

i usługom firm odpowiedzialnych wyższą jakość20

44%

70%

Polaków korzysta 
ze smartfonów (2014)17

osób na świecie będzie 
korzystać z telefonii 
komórkowej w 2017 r.18

wartość rynku żywności 
ekologicznej w Polsce (2014)

100%
ORGANIC 210 210 

mln zł

wartość rynku wymiany międzykonsumenckiej22

26
mln $

Tchibo konsekwentnie rozszerza ofertę zrównoważonych produktów (m.in. kawy, a także z bawełny 
i drewna), które mają certyfikaty uznanych na świecie międzynarodowych organizacji 

standaryzacyjnych (takich jak Rainforest Alliance, UTZ Certified, Fairtrade czy Textile Exchange). Przykładowo, ponad 25% zielonej 
kawy, która poddawana jest obróbce w Tchibo, pochodziła w 2012 roku ze zrównoważonych źródeł (Rainforest Alliance, Fairtrade, 
UTZ, Organic lub 4C), co oznacza, że odsetek ten podwoił się w porównaniu z rokiem ubiegłym. W celu aktywnego angażowania 
klientów, Tchibo prowadzi kampanie zorientowane na nich (poprzez użycie mediów społecznościowych i innych form). 

BRANŻE NAJCZĘŚCIEJ BOJKOTOWANE

ODZIEŻOWA            SPOŻYWCZA            PALIWOWA            ENERGETYCZNA      

osób podpisało petycję do marek
odzieżowych produkujących 

w Bangladeszu (2013r.)

{



Raportowanie danych pozafinansowych 
może stać się biznesowym wymogiem, 
szczególnie w branżach o silnym 
wpływie na środowisko.

WPŁYW NA BIZNES

TREND 5 
Raportowanie danych pozafinansowych

Od 2008 r. Tchibo w Niemczech wydaje 
raport zrównoważonego rozwoju 

według standardu GRI. Tchibo w Polsce poddaje niezależnej weryfikacji 
swoje praktyki poprzez udział w Rankingu Odpowiedzialnych Firm. 
W 2013 r. firma została sklasyfikowana na 2. pozycji w branży handlu 
detalicznego.

Mimo, że raportowanie społeczne pozostaje niszą, liczba firm (i innych organizacji) 
raportujących z roku na rok rośnie. Pojawiły się nowe standardy raportowania. 
Popularne staje się raportowanie o śladzie węglowym. 
Komisja Europejska postuluje obowiązkowe raportowanie.

raporty społeczne 
wydane w Polsce23

2011 2012

69
szt.55

szt.

50
1,65%1,65%

emituje
73% CO2

25

największych 
firm na świecie

wzrost 
emisji o 
u 50 największych światowych emitentów26

3
raporty społeczne wydane 
w Polsce przez podmioty 
inne niż firmy

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundacja LOTTO Milion Marzeń

miasto Warszawa

16 418
zarejestrowanych dotychczas 
w bazie GRI (2014 r.) 

1800 liczba spółek w Wielkiej Brytanii objętych 
obowiązkiem raportowania nt. śladu 
węglowego24

data opublikowania pierwszych 
wytycznych raportowania 

zintegrowanego

9
2013

Grudzień

500
pracowników

40mln 
euro obrotu

20mln
suma bilansowa

Firmy z terenu UE spełniające te kryteria miałyby być objęte obowiązkowym raportowaniem:

raportów społecznych



wyróżniono jako liderów 
Purpose Economy28

CSR przestaje być dominującą koncepcją, 
jest uzupełniany lub wypierany przez nowe, 
bardziej systemowe rozwiązania.

Tchibo ma unikalny model biznesowy, który łączy najwyższej jakości kawę paloną z szerokim asortymentem produktów 
ze zmieniających się co tydzień kolekcji. Częścią strategii biznesowej Tchibo jest społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Firma Tchibo Warszawa została sklasyfikowana na na 2. pozycji w branży handlu detalicznego w Rankingu Odpowiedzialnych 
Firm 2013. Otrzymała tytuł Lidera Zrównoważonego Rozwoju 2013 przyznawany przez PwC i Forbes. 
www.tchibo.com/pl, www.tchibo-sustainability.com

Go Responsible Consulting - firma założona i prowadzona przez Natalię Ćwik, ekspertkę w dziedzinie CSR, coacha i publicystkę. 
Specjalnością GRC jest doradztwo w dziedzinie zarządzania w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju oraz coaching biznesowy 
nastawiony na rozwój kompetencji. GRC współpracuje z firmami, administracją i organizacjami pozarządowymi. 
www.goresponsible.pl

WPŁYW NA BIZNES

700 
MLD $
700 
MLD $

rocznych oszczędności 
przyniesie przejście 

do „ekonomii cyrkularnej”27

TREND 6

Nowe koncepcje biznesu i ekonomii
Trwa ożywiona debata na temat roli biznesu w społeczeństwie i ewolucji kapitalizmu. W USA pojawiła się możliwość 
zarejestrowania firmy nastawionej na dobro interesariuszy (a nie tylko akcjonariuszy).

1717 stanów USA
umożliwia zarejestrowanie 
firmy jako Benefit Corporation

nowe trendy w podejściu do biznesu

Net Positive
Conscious 
Capitalism

Philantrocapitalism
Shared
Value

100
organizacji

Tchibo zalicza się w Niemczech do pionierów w dziedzinie crowdsourcingu, czyli uwzględnienia 

pomysłów i propozycji klientów oraz tzw. wolnych projektantów przy tworzeniu nowych produktów - 

za pośrednictwem interaktywnej platformy Tchibo ideas zaprasza wszystkich klientów w Niemczech do samodzielnego 

kształtowania oferty produktów. 



Prawa autorskie: Tchibo Warszawa. Cytowanie fragmentów niniejszej publikacji dopuszczalne wyłącznie przy jednoczesnym podaniu 
źródła: Trendownik CSR 2014, Tchibo Warszawa, Go Responsible Consulting.

CSR pomaga odpowiadać na oczekiwania młodego 
pokolenia i budować zaangażowanie wewnątrz firm 
oraz prospołeczne postawy w życiu prywatnym 
pracowników.

WPŁYW NA BIZNES

Tchibo w Polsce realizuje program Równowaga Praca Rodzina. Firma wdrożyła systemowe rozwiązania, 

które mają pomóc pracownikom w zachowaniu równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem 

prywatnym. Zakres programu jest różnorodny, dzięki czemu pracownik wybiera te elementy, które najbardziej mu odpowiadają. 

Program łączy perspektywę pracownika, który chce mieć wpływ na organizację swojej pracy i w jak najbardziej dogodny sposób łączyć 

role życiowe, oraz perspektywę pracodawcy, który dąży do zwiększenia zaangażowania pracowników i efektywności ich pracy.

TREND 7

CSR w służbie HR 
Zaangażowanie społeczne, różnorodność, wolontariat pracowniczy, work-life balance – te elementy, pojawiające 
się w firmach najczęściej w związku z wdrażaniem CSR, stają się istotne dla obecnych i potencjalnych pracowników. 

55%55%

{4. miejsce zajmuje

PRACA
na liście wartości młodego 

pokolenia Polaków;
najważniejsze są: 

1.RODZINA 2.ZDROWIE 3.ROZWÓJ WŁASNY 30

młodych Polaków zwraca 
uwagę na równość traktowania 

w miejscu pracy31

Polaków wyraża chęć pracy 
w firmie wdrażającej CSR34

61% 61% 

ok. 25%ok. 25% Polaków uważa, że czas jaki 
spędza w pracy negatywnie 
wpływa na ich życie prywatne32

69% 69% 
spośród dużych firm w Polsce, które 
wdrażają wolonotariat pracowniczy, 

dostrzega „motywujący wpływ 
wolontariatu na pracowników”33

73%73%
którzy uczestniczą w programach CSR 

w swojej firmie, przenosi odpowiedzialne 
zachowania do życia prywatnego29

PRACUJĄCYCH 
AMERYKANÓW

Partnerzy medialni:



Od 2006 r. zrównoważony 

rozwój jest integralną częścią 

strategii biznesowej Tchibo. Firma postawiła sobie za cel 

prowadzenie działalności, która będzie w 100% zrównoważona. 

Jesteśmy przekonani, że akceptowanie społecznej i ekologicznej 

odpowiedzialności biznesu są kluczowe dla długofalowego 

sukcesu naszej firmy.

nowe wytyczne 
do raportowania 

społecznego

firm na świecie, które zmieniły 
swój model w kierunku CSR, 
odnotowuje wzrost zysków37

WPŁYW NA BIZNES

WPŁYW NA BIZNES

1 NOAA, 2013   I   2 www.wri.org   I  3 Institutional Investors Group on Climate Change 2013   I   4 Ministerstwo Środowiska 2012   I  5 Crido Consulting, SEG, GES 2013   I  
6 United Nations, Department of Economic and Social Affairs 2012    I  7 www.worldwildlife.org   I  8 Ibid   I  9 European Commission & Economic Policy Committee 2012   
I  10 PARP 2013   I  11 GUS    I  12 www.kartaroznorodnosci.pl   I  13 Oxfam 2014   I  14 GUS 2013   I  15 www.ted.com    I    16 TNS Polska, Groupon Polska 2013    I    
17Smartfonizacja Polaków, TNS 2014    I    18 Cisco    I    19 SGS Polska & Dom Badawczy Maison 2013    I    20 Ibid.    I    21 Grupa IQS dla Pulsu Biznesu 2013    I    22 The 
Economist, marzec 2013    I    23 Raportowanie odpowiedzialnego biznesu 2013, CSRinfo    I    24 UK Carbon Reporting Survey, Deloitte 2013    I    25 CDP & PwC, CDP 
Global 500 Climate Change Report 2013    I    26 Ibid.    I    27 http://www.theguardian.com/sustainable-business/davos-2013-ellen-macarthur-report    I    28 http://purpo-
seeconomy.com/    I    29 2013 Gibbs & Soell Sense & Sustainability Study    I    30 Deloitte 2013    I    31 Ibid.    I    32 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 
Forum Związków Zawodowych 2013    I    33 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 2013    I    34 SGS Polska & Dom Badawczy Maison 2013    I    
35 www.sustainablebrands.com    I    36 MIT Sloan Management Review & Boston Consulting Group 2013    I    37 MIT Sloan Management Review & Boston Consulting 
Group 2012

TREND 8

Nowe standardy i normy 

TREND 9

Strategiczne inwestycje w CSR opłacają się

Zwrot z inwestycji w CSR widoczny jest w długim okresie – 

wymaga to konsekwencji i inwestycji. Firmy, które „porzucą” 

CSR zbyt wcześnie mogą nie odnotować korzyści.

Firmy, które konsekwentnie inwestują w CSR i zmieniają elementy swojego modelu biznesowego, 
odnotowują wzrost zysków.

Menedżerowie CSR muszą stale uzupełniać swoją wiedzę. 
W przyszłości w tym zawodzie wyodrębnić się mogą specjalizacje.

Nowe standardy z zakresu zarządzania 
oraz normy i wytyczne z zakresu CSR.

ISO/TS 
14067:2013

pierwsza norma ISO do obliczania 
i komunikowania śladu 
węglowego produktów

dwa standardy zarządzania
poddane rewizji

ISO
14001

SA
8000 2 IIRC

GRI 4

przychodów firmy Philips 
w roku 2012 pochodziła 
ze sprzedaży produktów 
ekologicznych35

firm na świecie deklaruje 
uwzględnianie kwestii 
społecznych i środowiskowych 
w strategii biznesowej3640%

40%

60%


