
Monika Dargas-Miszczak

Rozdział 9

Współpraca przedsiębiorstw 
z organizacjami pozarządowymi w Polsce 

-  badanie empiryczne

Streszczenie

Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu sprawia, że zmianie ulega model 
gospodarki opartej na biznesie nakierowanym na uzyskiwanie korzyści wyłącznie przez 
akcjonariuszy, bez uwzględniania interesów pozostałych uczestników procesu biznesowego. 
Przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać potencjał drzemiący w sprawnej współpracy z jed
nostkami trzeciego sektora. Cenne są dla nich kompetencje merytoryczne pracowników 
organizacji pozarządowych, co czyni te podmioty ważnym partnerem w realizacji społecz
nych celów przedsiębiorstwa. W  niniejszej pracy postanowiono zweryfikować, czy kryte
ria profesjonalizacji NGO i formalizacji współpracy są dla przedsiębiorstw działających 
w Polsce ważne w odniesieniu do współpracy przekładającej się na zadowolenie ze strony 
przedsiębiorstwa. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że przedsiębiorstwa funkcjonu
jące w Polsce podejmują próby formalizacji współpracy z NGO, zasadniczo nie stosując 
jednak światowych standardów w tym zakresie. Współpraca dotyczy na ogół organizacji 
rozpoznawalnych, lecz o niskim poziomie profesjonalizacji. Nie wpływa to wszakże na opi
nię o współpracy z podmiotami trzeciego sektora, którą postrzega się w tym przypadku 
bardzo pozytywnie.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, teoria interesariuszy, zarządzanie 
relacjami z interesariuszami, dialog z interesariuszami, organizacje pozarządowe

Kod klasyfikacji JEL: M14, P13, L31, L21



164 Monika Dargas-Miszczak

Wstęp

Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, która w ostatnich latach 
zyskuje na znaczeniu. Firmy biorą odpowiedzialność za swój wpływ na środowi
sko i społeczeństwo poprzez m.in. działania proekologiczne, dialog z interesariu- 
szami, wolontariat pracowniczy czy współpracę z organizacjami pozarządowymi. 
Zwłaszcza ta ostatnia forma działań, polegająca na różnego rodzaju angażowaniu 
pracowników trzeciego sektora w realizację celów przedsiębiorstwa, jest szczegól
nie ceniona przez firmy społecznie odpowiedzialne.

Organizacje pozarządowe, inaczej NGO lub organizacje non-profit, takie jak 
fundacje i stowarzyszenia, koncentrują swoje działania na rozwiązywaniu proble
mów społecznych. Dzięki temu zdobywają unikatową wiedzę, k n ow -h ow  i potencjał, 
które okazują się przydatne w strategicznym rozwoju przedsiębiorstwa. W  Polsce 
współpraca środowiska biznesowego z NGO znajduje się w fazie wzrostu. Prekur
sorami w tej dziedzinie są międzynarodowe korporacje, które promują zachowa
nia prospołeczne. Pierwotnie współpraca firm z organizacjami non-profit polegała 
głównie na udzielaniu tym podmiotom wsparcia finansowego i rzeczowego. Wraz 
z rozwojem koncepcji CSR przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać nowych możli
wości oraz form współpracy, pozwalających na łączenie wspierania inicjatyw spo
łecznych z poprawą konkurencyjności1.

Za przedmiot badania wybrano współpracę przedsiębiorstw z organizacjami 
pozarządowymi jako element realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biz
nesu. Jest to problem dość nowy i mało rozpoznany, szczególnie w obrębie badań 
empirycznych. Zarówno na arenie międzynarodowej, jak i na gruncie polskim bada
czy interesuje problematyka współpracy przedsiębiorstw z organizacjami poza
rządowymi głównie z uwagi na jej uwarunkowania historyczne i geopolityczne, 
a także motywy, formy oraz efekty działań podejmowanych w ramach tej współ
pracy. Równolegle do tego nurtu badawczego rozwija się również obszar badań 
empirycznych nad tym zjawiskiem.

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie częściowych wyników bada
nia zatytułowanego C zynnik i w a ru nk u ją ce e fek tyw n ą  w spółp ra cę b iz n esu  z o r g a n i
z a c ja m i p o z a rz ą d o w ym i przeprowadzonego w 2016 roku wśród przedsiębiorców

1 E. Hansen, H. Spitzeck, M easuring the impacts o f  NGOpartnerships: the corporate andsocia l bene- 
f i t s  o f  community involvem ent, “Corporate Governance: International Journal of Business in Society” 
2011, vol. 11, no. 4, s. 416.
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w Polsce w ramach badań młodych naukowców. Głównym założeniem badania 
było zweryfikowanie, czy kryteria profesjonalizacji NGO i formalizacji współpracy 
są z perspektywy przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce ważne pod względem 
efektywnej współpracy, tj. skutkującej zadowoleniem ze strony przedsiębiorstwa. 
Badanie przeprowadzono na próbie 101 przedsiębiorstw z terenu całej Polski 
działających w obszarze CSR. Dane empiryczne zebrano za pomocą badawczego 
kwestionariusza ankiety.

W  niniejszym wprowadzeniu zaprezentowano uzasadnienie wyboru proble
matyki badawczej oraz główny cel analiz. Zasadnicza część opracowania składa 
się z trzech części, w których przedstawiono kolejno: syntetyczny przegląd litera
tury, opis przyjętej metodyki badania oraz uzyskane wyniki wraz z charakterystyką 
próby badawczej. W  podsumowaniu zawarto zaś najważniejsze wnioski oraz próbę 
nakreślenia kierunku dalszych badań.

9.1. Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami 
pozarządowymi jako element realizacji polityki 
społecznej odpowiedzialności biznesu -  przegląd 
literatury

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corpora te so cia l r e sp on sib ility  -  CSR) 
jest najczęściej definiowana jako koncepcja, w ramach której firmy integrują kwe
stie społeczne i środowiskowe z działaniami biznesowymi w drodze interakcji ze 
swoimi interesariuszami2. Niekiedy przyjmuje się, że CSR to już nie tyle pewien 
trend w zarządzaniu, który może być realizowany przez przedsiębiorstwo w dowol
nym wymiarze lub całkowicie odrzucony, ile kierunek rozwoju i systemowej trans
formacji tradycyjnej gospodarki3. Motywy skłaniające do podejmowania działań 
w obszarze CSR oraz sposoby ich realizacji są różne4 i zależą od wielu czynników, 
takich jak na przykład wielkość przedsiębiorstwa, struktura własności, położenie 
geograficzne czy otoczenie gospodarcze.

2 M. Prieto-Carron i in., Critical perspective on CSR anddevelopm ent: What w e  know, w hat w e don t 
know, and  w ha t w e  n eed  to know, “International Affairs” 2006, vol. 82, no. 5, s. 978.

3 F. Geels, The m u lit- lev e l p ersp ectiv e on sustainability transitions: responses to seven  criticisms, 
“Environmental Innovations and Societal Transitions” 2011, vol. 1, no. 1, s. 25.

4 E. Garriga, D. Mele, Corporate social responsibility theories: M apping the territory, “Journal of 
Business Ethics” 2004, vol. 53, no. 1/2, s. 52-53.
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Jedną z podstawowych koncepcji odnoszących się do społecznej odpowie
dzialności biznesu jest teoria interesariuszy. Zakłada ona, że przedsiębiorstwo, aby 
działać skutecznie, musi zwracać uwagę na te relacje z otoczeniem, które wpły
wają na procesy biznesowe przedsiębiorstwa5. Innymi słowy, zarządzanie relacjami 
z interesariuszami jest kluczowe z perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa nieza
leżnie od celu jego działalności. Mianem interesariuszy (ang. stak ehold ers) określa 
się osoby lub inne organizacje, które uczestniczą w procesie tworzenia wartości 
przedsiębiorstwa, pozostają zaangażowane w co najmniej jedną działalność przed
siębiorstwa lub są zainteresowane jej rezultatami. Według innej definicji interesa- 
riusze to grupy lub indywidualne osoby, które mogą wpływać lub są pod wpływem 
działań będących efektem osiągania celów organizacji6.

Obecnie uznaje się, że jedną z grup interesariuszy stanowią akcjonariusze, 
a dbanie o wszystkich interesariuszy organizacji umożliwia stały wzrost konkuren
cyjności przedsiębiorstwa i jego wartości dla akcjonariuszy7. Od firm oczekuje się, 
aby poprzez angażowanie się w działania społeczne, rozwiązywały problemy grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dialog z interesariuszami jako narzę
dzie angażowania się w kwestie społeczne i środowiskowe stanowi ważny element 
polityki CSR wielu przedsiębiorstw. Firmy nawiązują współpracę z organizacjami 
pozarządowymi jako partnerami uczestniczącymi w realizacji polityki CSR.

Organizacje pozarządowe, inaczej organizacje non-profit lub organizacje 
trzeciego sektora (ang. n o n -g o v e r n m en ta l  o rga n isa t ion  -  NGO), to głównie fun
dacje i stowarzyszenia. Trzeci sektor zarówno w Polsce, jak i na świecie znajduje 
się w fazie wzrostu. Liczba podmiotów działających w tym sektorze stale rośnie, 
zwiększa się też poziom zatrudnienia oraz łączna wysokość przychodów. W  Polsce 
w 2014 roku aktywnie działało 87,4 tys. stowarzyszeń i podobnych organizacji spo
łecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz instytucji samo
rządu gospodarczego. Liczba wymienionych organizacji non-profit zwiększyła się 
o 4% w stosunku do roku 2012. Zrzeszały one łącznie w 2014 roku 8,9 mln człon- 
ków8. Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje nienastawione na zysk realizują

5 R. E. Freeman, Strategie M anagement. A Stakeholder Approach, Pitman Publishing, Boston 1984, 
s. 21.

6 Ibidem, s. 27.
7 R. E. Freeman, Response: D ivergen t stakeholder theory, “The Academy of Management Review” 

1999, vol. 24, no. 2, s. 235.
8 GUS, Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fu nda cji i społecznych p od 

m iotów  wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodow ego w  2014 r. -  wyniki wstępne, notatka 
informacyjna z dnia 4.04.2016 roku, s. 1-3.
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swoje cele statutowe, działając na rzecz ochrony środowiska lub rozwoju życia 
społecznego. Dzięki współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz administracją 
publiczną biorą czynny udział w rozwiązywaniu problemów społecznych9.

W  literaturze przedmiotu spotkać można różne kategoryzacje interesariuszy. 
Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne postrzegają organizacje pozarządowe 
jako interesariuszy pierwszoplanowych, wśród których można wyróżnić grupy takie 
jak: pracownicy, klienci, potencjalni podwykonawcy, dostawcy usług specjalistycz
nych oraz grupy szczególnych interesów, np. osoby z niepełnosprawnościami czy 
lokalna społeczność10.

W iedza firm w Polsce na temat nawiązywania i prowadzenia współpracy 
z organizacjami pozarządowymi jako interesariuszami pozostaje wciąż ograni
czona. Zdaniem organizacji wiele przedsiębiorstw nie posiada żadnych procedur 
regulujących tę współpracę, przez co działają one nieracjonalnie z biznesowego 
punktu widzenia11. Na świecie coraz szersze zastosowanie w procesie zarządza
nia relacjami z interesariuszami znajduje Standard Zaangażowania Interesariu- 
szy AA1000SES (ang. AA1000 Stak eholder E n ga g em en t S tandard ), który zawiera 
wytyczne dotyczące tego, jak projektować, wdrażać, monitorować oraz komunikować 
działania z zakresu zaangażowania interesariuszy, a także definiuje poziomy rela
cji nawiązywanych na linii biznes -  NGO12. Najbardziej pożądanym i dojrzałym 
podejściem do relacji z interesariuszami jest partnerstwo, rozumiane jako dziele
nie kosztów ryzyka i odpowiedzialności. Otwiera ono nowe możliwości działania 
i zakłada wykorzystywanie tych samych narzędzi do planowania i wdrażania ini
cjatyw poświęconych wspólnemu celowi.

Z badań wynika, że 91,8% przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych wery
fikuje organizacje, z którymi planuje nawiązać współpracę13. Za cechy istotne przy 
podejmowaniu kooperacji firmy uznają takie czynniki jak: posiadanie przez orga
nizację jasno sprecyzowanych celów i strategii, rozpoznawalność marki na rynku,

9 R. Barański, A. Olejniczak, Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych  
z administracją publiczną, wydanie 2, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 205.

10 J. Reichel, Współpraca przedsięb iorstw  z organizacjam i pozarządow ym i w  ramach program u spo
łecznej odpowiedzialności, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, no. 261, s. 366.

11 J. Reichel, Współpraca przedsięb iorstw  z organizacjam i społeczeństwa obywatelskiego -  wnioski 
z wyników  badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato
wicach” 2016, nr 267, s. 157.

12 www.accountability.org (12.06.2016).
13 M. Karwacka, Postrzeganie współpracy z organizacjam i pozarządow ym i p rz ez  przedsiębiorstwa  

społecznie odpowiedzialne, raport z badania, Toruń 2013, s. 9.

http://www.accountability.org
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wiarygodność w środowisku biznesowym oraz gotowość do wypracowania nowych 
celów14.

Jeśli chodzi o cechy współpracy, to, jak wskazują wyniki tego samego bada
nia, dla 100% przedsiębiorstw przejrzystość organizacji oraz obopólne korzyści 
są ważne lub bardzo ważne, z kolei jednakowe prawa postrzegane są jako ważne 
lub bardzo ważne dla 96% respondentów15. Brakuje jednak informacji na temat 
tego, czy cechy te rzeczywiście charakteryzują współpracę nawiązaną przez dane 
przedsiębiorstwa.

9.2. Metodyka badania

Głównym celem badania empirycznego było zweryfikowanie, czy kryteria pro
fesjonalizacji NGO i formalizacji współpracy są z perspektywy przedsiębiorstw 
w Polsce ważne w odniesieniu do efektywnej współpracy. Za efektywną współ
pracę uznano taki rodzaj współdziałania, który skutkuje zadowoleniem przedsię
biorstwa ze współpracy z organizacją pozarządową. Głównemu celowi badania 
podporządkowano szereg pytań szczegółowych (pomocniczych), spośród których 
w niniejszym rozdziale omówione zostaną:
-  P1. Czy przedsiębiorstwa korzystają z wiedzy dostępnej na temat współpracy 

z organizacjami pozarządowymi?
-  P2. Z jakimi organizacjami pod względem ich wielkości, renomy i stopnia pro

fesjonalizacji współpracują przedsiębiorstwa?
-  P3. Jakie formy współpracy występują w relacjach przedsiębiorstw z organi

zacjami pozarządowymi?
-  P4. Czy współpraca prowadzona jest w sposób sformalizowany?

Za wiodącą metodę badawczą przyjęto metodę empiryczną, która polega 
na dochodzeniu do prawdy na podstawie doświadczenia, przy jednoczesnym 
dążeniu do zapewnienia warunków adekwatnego odzwierciedlenia rzeczywisto
ści16. W  ramach metody empirycznej wybrano narzędzie kwestionariusza ankiety

14 M. Karwacka, Siła współpracy. Relacje przedsięb iorstw  z organizacjam i pozarządow ym i w  kontek
ście społecznej odpowiedzialności biznesu, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2016, s. 264-266.

15 Ibidem, s. 277.
16 Podstawy metodologii badań w  naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna Wolters Kluwer 

business, Warszawa 2013, s. 29.
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w celu zebrania danych niezbędnych do uzyskania odpowiedzi na postawione 
pytania badawcze.

Badanie pilotażowe przeprowadzono wśród przedstawicieli przedsiębiorstw 
obecnych na 6. Targach CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu. Badanie właściwe zostało zrealizowane przez firmę badawczą z zastoso
waniem dwóch technik badawczych, tj. poprzez CATI (C om pu ter A ssisted T elephone 
I n te r v i ew ) , czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny, lub CAWI (C om 
p u t e r  A ssisted  Web I n t e r v i ew ) ,  tj. wspomagany komputerowo wywiad internetowy.

Badana populacja składała się wstępnie z 462 firm sklasyfikowanych w ran
kingach i zbiorowościach skupiających przedsiębiorstwa wykazujące aktywność 
w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Na podstawie pytania filtrują
cego zidentyfikowano przedsiębiorstwa, które obecnie współpracują lub współ
pracowały z organizacjami trzeciego sektora. Nie uzyskano odpowiedzi od całej 
badanej populacji. Ostatecznie w badaniu udział wzięło 101 respondentów, co sta
nowi zwrot z badania na poziomie 22%.

9.3. Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami 
pozarządowymi jako element realizacji polityki 
społecznej odpowiedzialności biznesu -  wyniki badania

Przedstawiciele przedsiębiorstw, udzielając odpowiedzi, bazowali na doświad
czeniach własnych oraz wyniesionych z przedsiębiorstwa w obszarze danej współ
pracy. Zebrany materiał dostarcza informacji na temat aktualnego stanu kooperacji 
biznes -  NGO w Polsce i przynosi odpowiedzi na postawione na początku pro
cesu pytania badawcze.

Spośród 101 przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, 49 to podmioty 
duże, 29 -  średnie, 17 -  małe, a 6 -  mikro. Pod względem zakresu działalności 
w próbie badawczej przeważały przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym, sta
nowiące 39,6% wszystkich badanych podmiotów. Pozostałe firmy działają na rynku 
globalnym (24,8%), krajowym (26,7%) bądź regionalnym (8,9%).

O udzielenie odpowiedzi poproszono osoby najbardziej kompetentne w zakre
sie współpracy przedsiębiorstwa z NGO. W  25 przypadkach była to osoba zatrud
niona w dziale CSR, w 31 wywiadach odpowiedzi udzieliła osoba wyznaczona do 
współpracy z trzecim sektorem, z kolei w aż 45 przypadkach odpowiedzi udzielił 
pracownik innego działu. Może to potwierdzać, że, jak wskazują badania, wiele
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firm wciąż nie zatrudnia osób odpowiedzialnych za działania w zakresie współ
pracy na linii biznes -  NGO lub nawet za działania CSR.

W  badaniu wzięły udział firmy z 20 branż. Najwięcej przedsiębiorstw repre
zentowało branże takie jak: budownictwo (15), przemysł drzewny, papierniczy 
i meblowy (10), przemysł spożywczy (9) oraz finanse (8). W  badaniu udział wzięły 
tylko dwie spółki z R esp ect Index , czyli spółki notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych, sklasyfikowane jako spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny 
i zrównoważony.

Współpraca między przedsiębiorstwami a organizacjami pozarządowymi 
nawiązywana jest niemal równie chętnie przez firmy, jak i fundacje czy stowa
rzyszenia. Z badania wynika, że współpraca ta nieznacznie częściej podejmowana 
jest z inicjatywy NGO (56 wskazań). W  44 przypadkach za inicjatora współpracy 
uznano przedsiębiorstwo.

Analizując wyniki badania w części dotyczącej pytania o to, czy przedsiębior
stwa korzystają z wiedzy dostępnej na temat współpracy z organizacjami poza
rządowymi (P1), można zauważyć, że międzynarodowy standard zaangażowania 
interesariuszy (AA1000SES) jako źródło informacji na temat budowania dialogu 
z organizacjami pozarządowymi nie znajduje szerokiego zastosowania w Polsce, 
gdyż jest on wykorzystywany przez zaledwie 6,9% przedsiębiorstw. Aż 62,4% nie 
wykorzystało tego standardu przy nawiązywaniu współpracy, a kolejne 30,7% nie 
posiada na ten temat informacji, co może wskazywać na wciąż niską świadomość 
przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce na temat zasad i standardów zarządzania 
relacjami z interesariuszami. Firmy działają w sposób spontaniczny i nieustrukty- 
ryzowany. Część tych braków może być niwelowana poprzez korzystanie z usług 
instytucji zewnętrznych specjalizujących się w doradztwie we współpracy na linii 
biznes -  NGO. Niestety firmy zazwyczaj nie zasięgają porad (83%). Korzystanie 
z takich usług deklaruje 17,8% respondentów. Wynika stąd, że przy nawiązywaniu 
i prowadzeniu współpracy z trzecim sektorem przedsiębiorstwa bazują w znacznej 
mierze na własnych zasobach wewnętrznych.

W  przypadku pytania o to, z jakimi organizacjami pod względem ich wielko
ści, renomy i stopnia profesjonalizacji współpracują przedsiębiorstwa (P2), w przy
padku wielkości preferowana jest współpraca z podmiotami małymi i mikro, które 
stanowią łącznie 72,3% wszystkich wskazań. Jak pokazuje wykres 9.1, przedsię
biorstwa rzadziej prowadzą wspólne działania z organizacjami średnimi i dużymi. 
Jedną z przyczyn takiej sytuacji może być to, że większość organizacji trzeciego 
sektora w Polsce to podmioty mikro i małe.
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Wykres 9.1. Wielkość organizacji, z którą nawiązano współpracę

Mikro (0 -  9 pracowników) 29

Mała (10 -  49 pracowników) 44

Średnia (50 -  249 pracowników) 15

Duża (powyżej 249 pracowników) 8

Brak informacji 5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Źródło: opracowanie własne.

W iele przedsiębiorstw za istotny czynnik wyboru organizacji do współpracy 
uważa jej rozpoznawalność17. To kryterium okazało się bardzo ważne dla badanych 
podmiotów. Aż 94,1% współpracuje z organizacjami rozpoznawalnymi na arenie 
międzynarodowej lub krajowej, w regionie lub globalnie. Analizując otrzymane 
wyniki bardziej szczegółowo, daje się zauważyć, że niemal 35% przedsiębiorstw 
współpracuje z organizacjami rozpoznawalnymi na rynku krajowym, a dalsze 33% 
z organizacjami rozpoznawalnymi w regionie. Kolejne 23% przypadków współpracy 
dotyczy organizacji znanych w lokalnym środowisku, a 4% podmiotów rozpozna
walnych na arenie międzynarodowej. Jedynie 5,9% przedsiębiorstw zdecydowało 
się na współpracę z organizacją nieznaną.

W  przypadku kryterium stopnia profesjonalizacji NGO, z jakimi współpracują 
przedsiębiorstwa w Polsce, na pierwszy plan wysuwają się takie cechy jak przejrzy
stość oraz dobre przygotowanie oferty współpracy, gdyż charakteryzują około 40% 
organizacji, z którymi firmy współpracują. Przedsiębiorstwa zwracają też uwagę 
na to, czy organizacja ma wcześniejsze doświadczenie we współpracy z biznesem 
oraz czy ma status organizacji pożytku publicznego. Firmy rzadziej deklarują współ
pracę z takimi podmiotami NGO, które dysponują osobami wyznaczonymi do 
nawiązywania kontaktów lub zatrudniają pracowników. Nie musi to jednak ozna
czać, że są to czynniki mniej istotne, a jedynie nieczęsto spotykane. Podsumowując,

17 M. Karwacka, Siła współpracy. .., op.cit., s. 264-266.
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przedsiębiorstwa w Polsce w wielu przypadkach nawiązują relacje z organizacjami 
o niskim stopniu profesjonalizacji, co, jak widać, nie dyskwalifikuje organizacji jako 
partnera uczestniczącego we współpracy skutkującej zadowoleniem przedsiębior
stwa. Rozkład odpowiedzi na to pytanie ilustruje wykres 9.2.

Wykres 9.2. Stopień profesjonalizacji organizacji pozarządowej

Jest organizacją pożytku publicznego (O PP) 25

Ma doświadczenie we współpracy biznes -  NGO 

Działa w  sposób przejrzysty 

Jasno przedstawiła ofertę współpracy 

Ma osobę wyznaczoną do kontaktu z biznesem 

Zatrudnia pracowników na umowę o pracę

29

37

43

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Źródło: opracowanie własne.

W  odpowiedzi na pytanie o formy współpracy w relacjach przedsiębiorstw 
z organizacjami pozarządowymi (P3) uzyskano informacje, że do najczęściej podej
mowanych form współpracy firm z organizacjami pozarządowymi w Polsce należy 
przekazywanie NGO środków finansowych, co deklaruje 78% respondentów, oraz 
przekazywanie NGO środków rzeczowych (44%). W  odniesieniu do terminolo
gii międzynarodowego standardu zaangażowania interesariuszy (AA1000SES) 
przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej współpracują z NGO na poziomie zwanym 
transakcją. Dzieje się tak mimo tego, że, jak wynika z badań, są to najmniej cenione 
przez przedsiębiorstwa formy współpracy18. Z kolei uznany za wartościowy przez 
przedsiębiorstwa, szczególnie w działaniach długofalowych, wolontariat pracowni
czy dotyczy 27% przypadków współpracy. Nieco częściej przedsiębiorstwa udzie
lają wsparcia merytorycznego (wg AA1000SES -  angażowanie). Wysoko cenione 
przez społecznie odpowiedzialne firmy formy relacji, polegające na wspólnym

18 Ibidem, s. 268-269.
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prowadzeniu projektów (wg AA1000SES -  współpraca) oraz korzystanie z wie
dzy i doświadczenia pracowników NGO (wg AA1000SES -  konsultacje), doty
czą najmniejszej liczby przypadków współpracy na linii biznes -  NGO w Polsce19. 
Formy tej współpracy ukazuje wykres 9.3.

Wykres 9.3. Formy współpracy biznesu z NGO

Wspólnie z organizacją realizowaliśm y projekt

Korzystam y z w iedzy i doświadczenia organizacji 
(szkolenia, doradztwo itp.)

Pracownicy przedsiębiorstwa byli wolontariuszam i
organizacji

Udzieliliśm y organizacji wsparcia m erytorycznego 
(szkolenie, doradztwo itp.)

Przekazaliśm y pomoc rzeczową dla organizacji

Przekazaliśm y środki finansowe dla organizacji

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Źródło: opracowanie własne.

Analizując poziom formalizacji współpracy prowadzonej przez przedsiębior
stwa w Polsce (P4), można zauważyć, że dużą wagę przywiązuje się do zawarcia 
umowy na piśmie. W iele firm dokłada starań, by opracować plan współpracy oraz 
aby obie strony miały jednakowe prawo do wyrażania własnego zdania. Okazuje 
się jednak, że wciąż niewiele przypadków kooperacji opiera się na racjonalnym pla
nowaniu efektów współpracy i monitorowaniu bieżących postępów jego realizacji.

Niemal połowa podmiotów (44,5%) po zakończeniu współpracy dokonała 
ewaluacji, tj. zmierzyła stopień osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Aż 98% 
spośród tych przedsiębiorstw osiągnęło zaplanowane cele. Przedsiębiorstwa były 
w większości zdecydowanie zadowolone (55,4%) lub raczej zadowolone (41,6%) 
ze współpracy z organizacją pozarządową. Z kolei 3% respondentów nie miało 
wyrobionego zdania na ten temat.

Bardzo podobnie kształtują się odpowiedzi dotyczące pytania o chęć kontynu
acji współpracy z organizacją pozarządową w przyszłości. Aż 97% respondentów

19 www.accountability.org (12.06.2016).

http://www.accountability.org
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jest zainteresowanych dalszą kooperacją, podczas gdy 3% przedsiębiorstw biorą
cych udział w badaniu nie ma zdania na ten temat. Z powyższego wynika, że żaden 
podmiot nie ocenił współpracy z NGO negatywnie. Nie pojawiła się też firma, 
która odrzucałaby możliwość współpracy z NGO w przyszłości.

Wykres 9.4. Cechy współpracy biznes -  NGO

Na bieżąco sprawdzano poziom realizacji 
zaplanowanych rezultatów

Każdy z partnerów był odpowiedzialny za własne 
wyniki i osiągane rezultaty

Każdy z partnerów m iał jednakowe prawo do 
wyrażania własnego zdania

Zaplanowano rezultaty działań 

Opracowano plan współpracy 

Zawarto umowę na piśmie 49

10 20 30 40 50 600

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Z przedstawionych wyników wyłania się obraz przedsiębiorstw, które cenią 
współpracę z organizacjami znanymi, doświadczonymi i działającymi w sposób 
przejrzysty, choć niekoniecznie charakteryzującymi się rozbudowaną strukturą. 
Sama współpraca ma natomiast często charakter spontaniczny, nieustrukturyzo- 
wany, bez opracowanego planu działania i zaplanowanych rezultatów. Oznacza 
to, że relacje biznes -  NGO jako element polityki społecznej odpowiedzialno
ści biznesu znajdują się w Polsce we wstępnej fazie rozwoju. Taki stan rzeczy nie 
wpływa jednak negatywnie na poziom zadowolenia przedsiębiorstw z podejmowa
nej współpracy. Jednocześnie wśród przedsiębiorców można dostrzec coraz więk
szą potrzebę rozwoju w tym zakresie.

Wszystkie zebrane w toku niniejszego badania dane posłużyć mogą do dalszych, 
bardziej pogłębionych prac badawczych w omawianym zakresie. Z punktu widze
nia badacza interesujące wydają się różnice w podejściu do sposobów prowadzenia
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współpracy z organizacjami pozarządowymi, zależne od branży, w jakiej działa 
dane przedsiębiorstwo. Analizie można wówczas poddać uwarunkowania prawne, 
dotyczące prowadzenia działalności w różnych branżach, oraz ich wpływ na rodzaj 
i zakres podejmowanej współpracy. Ciekawym wątkiem do dalszych rozważań 
może okazać się też identyfikacja tego, w jaki sposób działania z zakresu współ
pracy przedsiębiorstw z NGO postrzegane są przez innych kluczowych intere- 
sariuszy przedsiębiorstwa, takich jak inwestorzy, klienci, pracownicy czy lokalna 
społeczność. Warto również pogłębić badania nad pomiarem efektywności dzia
łań na linii biznes -  NGO oraz korzyści odnoszonych z tego tytułu, dokonując 
szczegółowego pomiaru przekrojowych danych statystycznych, opisujących sytu
ację firmy przed i w trakcie prowadzenia przez nią działań w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu.
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