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Wstęp 

 

W większości programów społeczno-ekonomicznych i politycznych społeczna 

odpowiedzialność biznesu (CSR), a także zrównoważony rozwój (SD) stały się tematami o 

istotnym znaczeniu. Obecnie firmy postrzegane są również jako podmioty 

odpowiedzialne za zapewnienie bardziej zrównoważonej przyszłości. 

Niemniej jednak powszechnie uważa się, że tylko duże przedsiębiorstwa i korporacje 

powinny zajmować się CSR i SD, nawet jeśli mikro i małe przedsiębiorstwa mogą również 

sporo wnieść, oczywiście odpowiednio do możliwości. 

W rzeczywistości jest to główny cel projektu Erasmus + ISORESS „Promowanie idei 

społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w małych i średnich 

przedsiębiorstwach”: promowanie idei CSR i zrównoważonego rozwoju również w 

małych i mikroprzedsiębiorstwach, w tym również tych, które są prowadzone przez 

migrantów. 

Aby osiągnąć nasz cel, partnerstwo opracowało różne produkty, które mają na celu 

zwiększenie świadomości i zachęcenie osób prowadzących mikro i małe 

przedsiębiorstwa do wdrażania różnych inicjatyw w zakresie CSR i SD. 

Podręcznik dla trenerów ma na celu zapewnienie niezbędnych teoretycznych ram 

metodologicznych dla trenerów. Stanowi ogólne źródło wiedzy na temat zagadnień CSR i 

SD, a także zawiera wytyczne w zakresie dydaktyki nauczania online, prowadzenia zajęć 

w sali zajęciowej i nauczania mieszanego. 

Podręcznik adresowany jest głównie do trenerów w dziedzinie przedsiębiorczości, którzy 

przekażą wiedzę osobom chcącym otworzyć swoją własną firmę lub już działającym 

przedsiębiorcom; z pewnością pomoże promować świadomość w zakresie CSR i SD w 

mikro i małych firmach. 

Pierwsza część Podręcznika dla trenerów składa się z następujących rozdziałów: 

1. ICT w nauczaniu i uczeniu się 

2. E-learning i b-learning 

3. Uczestnik: psychologia i umiejętności miękkie 

4. Komunikacja międzykulturowa 

5. CSR i SD 
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Podręcznik zawiera również instrukcje do części szkoleniowej w sali zajęciowej w ramach 

Szkolenia dla przedsiębiorców, które obejmują następujące rozdziały: 

1. Wprowadzenie 

2. Środowisko 

3. Uczciwe praktyki operacyjne 

4. Zagadnienia konsumenckie 

5. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności 

6. Prawa człowieka 

7. Praktyki z zakresu pracy 

8. Powtórzenie 

 

Wszystkie jednostki mają tę samą strukturę: krótka część wprowadzająca (rozgrzewka), 

główna część szkolenia, kontynuacja i zakończenie. W załącznikach znajdują się 

instrukcje dla trenerów i dla uczestników wraz z poprawnymi odpowiedziami do 

wszystkich ćwiczeń. 

Na końcu każdej jednostki dołączone są niezbędne arkusze robocze. 

Prezentacje PowerPoint do wykorzystania w sali zajęciowej znajdują się na stronie 

projektu ISORESS: www.isoress.eu 

 

Życzymy przyjemnej pracy ! 

http://www.isoress.eu/
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1. ICT w nauczaniu i uczeniu się 
 

ICT jest akronimem „technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) ”. Odnosi się do 

technologii, które zapewniają dostęp do informacji za pośrednictwem telekomunikacji. 

Jest to termin podobny do technologii informatycznych (IT), ale koncentruje się przede 

wszystkim na technologiach komunikacyjnych. Obejmuje Internet, sieci bezprzewodowe, 

telefony komórkowe i inne środki komunikacji. 

 

W ciągu ostatnich kilku dekad technologie informacyjne i komunikacyjne zapewniły 

społeczeństwu szeroką gamę nowych możliwości komunikacyjnych. Mamy możliwość 

kontaktowania się w czasie rzeczywistym z innymi osobami w różnych krajach, 

korzystając z technologii takich jak komunikatory, VoIP i wideokonferencje. Serwisy 

społecznościowe, takie jak Facebook, pozwalają użytkownikom z całego świata na 

regularną komunikację i utrzymywanie stałego kontaktu.  

 

Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne stworzyły „globalną wioskę”, w 

której ludzie mogą komunikować się z innymi na całym świecie, tak jakby mieszkali w 

sąsiedztwie. Z tego powodu ICT są często badane w kontekście wpływu nowoczesnych 

technologii komunikacyjnych na społeczeństwo. 

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne są szeroko stosowane w nauczaniu i uczeniu 

się od momentu powstania idei nauczania online i b-learningu. 

 

Każdy rodzaj nauki ułatwiany przez technologię lub instrukcje, które skutecznie 

wykorzystują technologię, można uznać za naukę cyfrową. Obecnie niemal we 

wszystkich dziedzinach nauki przyjęto ten model uczenia się. 

 

Przejawia się to w stosowaniu szerokiego spektrum praktyk i technik, w tym: mieszanego 

i wirtualnego uczenia się, dostępu do treści cyfrowych, współpracy na poziomie 

lokalnym i globalnym, uczenia się w oparciu o gry, oceny i sprawozdania online, 

aktywnego uczestnictwa w społecznościach internetowych, wykorzystywania technologii 

do pracy zespołowej i współpracy. 
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Istnieje kilka kategorii klasyfikacji różnych rodzajów narzędzi ICT - możemy rozróżnić 

systemy zarządzania nauczaniem, narzędzia współpracy i komunikacji, narzędzia 

synchroniczne i asynchroniczne, a także narzędzia wyszukiwania i narzędzia badawcze. 

 

System zarządzania nauczaniem (LMS) to aplikacja do administrowania, prowadzenia 

dokumentacji, śledzenia, sprawozdawczości i prowadzenia kursów edukacyjnych, 

szkoleń lub wdrażania programów naukowo-rozwojowych. Koncepcja systemu 

zarządzania nauczaniem wywodzi się bezpośrednio z e-learningu. Chociaż pierwszy LMS 

pojawił się w sektorze szkolnictwa wyższego, obecnie większość systemów koncentruje 

się na rynku korporacyjnym. Systemy zarządzania nauczaniem stanowią największy 

segment rynku systemów uczenia się. Pierwsze systemy zarządzania nauczaniem zostały 

wprowadzone pod koniec lat 90. 

 

Systemy zarządzania nauczaniem zostały zaprojektowane w celu zidentyfikowania luk 

szkoleniowych poprzez analizowanie danych i sprawozdawczość. Oprócz głównej funkcji 

jaką jest zapewnienie kształcenia online, LMS pełnią również inne, takie jak zapewnienie 

przestrzeni dla treści online, w tym całych kursów opartych na zasadach 

synchronicznych, jak i asynchronicznych. LMS oferuje zarządzanie grupą w przypadku 

szkolenia prowadzonego przez instruktora lub w przypadku odwróconej klasy, funkcje te 

są wykorzystywane w szkolnictwie wyższym, ale nie w przestrzeni korporacyjnej. 

 

Narzędzia do współpracy i komunikacji usprawniają i ułatwiają komunikację online 

oraz umożliwiają pracę zespołową poprzez spotkania online, czaty na żywo w Internecie, 

fora dyskusyjne, udostępnianie zadań i inne. Możemy komunikować się z uczestnikami 

za pomocą określonego systemu zarządzania uczeniem się oraz dzięki wszystkim 

funkcjom dostępnych w danym narzędziu. Obecnie większość organizacji prowadzących 

szkolenia ma dostęp do instytucjonalnego LMS. 

 

Mówiąc o komunikacji, należy wspomnieć o synchronicznej i asynchronicznej naturze 

niektórych narzędzi. Narzędzia synchroniczne obejmują te, które umożliwiają 

komunikację i współpracę w czasie rzeczywistym w trybie „tego samego miejsca w innym 

czasie”. Wszyscy uczestnicy muszą się jednocześnie łączyć, mogą brać udział w 

dyskusjach, seminariach internetowych, interakcja odbywa się „teraz”. Narzędzia 

asynchroniczne charakteryzują się trybem „innego miejsca w innym czasie”, co oznacza, 

że uczestnicy nie muszą brać udziału w komunikowaniu się w tym samym czasie, mogą 

dostosować swoje harmonogramy do wykonania przydzielonych zadań. 
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Trenerzy powinni zachęcać uczestników kursu do korzystania z szerokiej gamy narzędzi  

pomocnych w wyszukiwaniu informacji i badaniach, w przypadku szczególnego 

zainteresowania określonym tematem. Treści zawarte w projekcie ISORESS można 

uzupełnić o inne zasoby internetowe. 

 

Dostępna jest szeroka gama pomocy, w tym książki, czasopisma, dokumenty, gazety, 

archiwa, rozprawy, a także wiele innych tradycyjnych i cyfrowych zasobów. 

 

Prowadząc kurs e-learningowy, który przewiduje również spotkania w sali zajęciowej, 

trener musi wziąć pod uwagę wiele czynników, aby zapewnić kompleksowe i skuteczne 

szkolenie. 

 

Będą one obejmowały: 

 

1) umiejętności cyfrowe uczestników - w zależności od grup wiekowych, wykształcenia, 

pracy, doświadczenia, 

2) wiedzę uczestników na temat postępu technologicznego, 

3) czas, który uczestnicy mogą poświęcić na wykonywanie zadań 

4) dostęp do narzędzi informatycznych i Internetu, 

5) rodzaj wykonywanej pracy, 

6) budowanie relacji, 

7) pracę zespołową - role w zespole, wzajemne rozwiązywanie problemów, proces 

decyzyjny, 

8) aktualizację treści, 

9) przekazywanie informacji zwrotnej - autorefleksja, komentarze, monitorowanie 

postępu 

10) praktyczne ustalenia dotyczące sali zajęciowej, dostępu do Internetu, komputerów, 

projektorów, układów siedzeń itp.. 

 

Opracowano wiele różnych przewodników, instrukcji, podręczników i stron 

internetowych w zakresie ICT. 

 

Poniżej znajdziesz kilka, które mogą okazać się przydatne w codziennej praktyce. 

Pomogą Ci również rozwinąć własne umiejętności cyfrowe i technologiczne. 
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Projekty: 

 

1) Distance Training Trainers Development Paths 

(Ścieżki rozwoju nauczycieli w nauczaniu na odległość) 

http://dl-trainers.eu/ 

 

Projekt jest odpowiedzią na brak programów oferujących nowe możliwości trenerom / 

nauczycielom / mentorom, którzy pracują w tradycyjny sposób i chcieliby zdobyć nowe 

umiejętności związane z e-learningiem. Doświadczeni trenerzy / nauczyciele / mentorzy zwykle 

obawiają się wejścia w nowe obszary i korzystania z nowych narzędzi wymagających wiedzy 

informatycznej. Problemy kształcenia pozaformalnego i umiejętności dydaktyków są 

szczególnie ważne. 

 

2) Strategie edukacji dorosłych w zakresie cyfryzacji 

https://www.digitaladulteducation.eu/pl/toolkit/ict-training/ 

 

Ma on na celu wyposażenie ośrodków kształcenia dorosłych w umiejętności niezbędne do 

wdrażania strategii, która pozwala im przejść od analogowych, staromodnych technik do 

nowoczesnego podejścia z wykorzystaniem nowych technologii dostępnych dla nauczycieli. 

 

Narzędzia ICT online 

Przydatne narzędzia w ICT 

Systemy zarządzania 

nauczaniem 

Moodle 

Lectora 

Komunikacja Czaty 

GroupMe 

HipChat 

Fora dyskusyjne 

Lefora 

MyBB 

Nabble 

Prezentacje PowerPoint  

Prezi 

SlideShare 

 

http://dl-trainers.eu/
https://www.digitaladulteducation.eu/pl/toolkit/ict-training/
https://moodle.org/
http://trivantis.com/
https://groupme.com/
https://www.hipchat.com/
http://www.lefora.com/
http://www.mybb.com/
http://www.nabble.com/
http://www.microsoft.com/powerpoint
https://prezi.com/
http://www.slideshare.net/
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Współpraca Google Drive 

Dropbox 

LiveBinders 

Co-Sketch 

Creately 

Flowchart 

Padlet 

BrainReactions 

Cmap 

Badania akademickie Google Search 

Google Scholar 

Scoopit 

Delicious 

Google Translate 

IFTTT 

Bardziej zaawansowane 

narzędzia 

 konferencje w sieci 

 budowanie stron 

internetowych 

 blogi 

 publikacje cyfrowe 

Google Hangouts 

WebEx 

Google Sites 

WordPress 

Blogger 

Blogsome 

 

 

Studium przypadku 1 

Większość uczestników kursu to osoby prowadzące małe firmy w mieście, w którym 

odbywa się szkolenie. W kursie uczestniczy również trzech rolników z pobliskich wiosek. 

1) Które z wymienionych wcześniej czynników należy wziąć pod uwagę w pierwszej 

kolejności? 

2) Jakich trudności można się spodziewać podczas prowadzenia kursu online / w sali 

zajęciowej? 

 

https://www.google.es/intl/es/drive/
https://www.dropbox.com/
http://www.livebinders.com/
http://cosketch.com/
http://creately.com/
http://flowchart.com/
https://padlet.com/
http://www.brainreactions.net/
http://cmap.ihmc.us/
https://google.com/
https://scholar.google.com/
http://www.scoop.it/
http://delicious.com/
https://translate.google.com/
https://ifttt.com/
http://hangouts.google.com/
http://www.webex.com/
http://sites.google.com/
http://www.wordpress.com/
https://www.blogger.com/
http://www.blogsome.com/
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Studium przypadku 2 

W grupie uczestników jest dwóch dwudziestokilkuletnich mężczyzn, jeden z nich 

prowadzi sklep ze sprzętem komputerowym, drugi projektuje strony internetowe. W 

szkoleniu uczestniczy również 8 innych osób w wieku od 40 do 60 lat. 

1) Jak możesz zapewnić odpowiedni poziom umiejętności w zakresie ICT wśród 

uczestników? 

2) Czy są jakieś strategie, które można wdrożyć, aby ułatwić pracę zespołową i wypełnić 

lukę pokoleniową, a jednocześnie poprawić umiejętności niektórych osób w zakresie 

ICT? 

 

Nowoczesny trener jest wyposażony w szeroki wachlarz narzędzi i technik 

wspierających proces szkolenia / nauczania / uczenia się. Niemniej jednak na wielu 

kursach nadal konieczny jest bezpośredni kontakt z uczestnikami. Dotyczy to w 

szczególności szkoleń, które wpływają na sposób myślenia, ogólne podejście do 

niektórych zagadnień, zmianę zachowania, postaw, nawyków lub wprowadzają zmiany w 

rutynowych działaniach. Ilekroć ktoś chce przekazać nowe niestandardowe pomysły, 

liczy się osobista charyzma trenera, silna osobowość, autorytet, zaangażowanie, głęboka 

wiara w przedstawiane idee, pewien rodzaj relacji z uczestnikami i siła wpływu. Aby 

spełnić wszystkie te wymagania, kurs ISORESS został zaprojektowany w trybie nauczania 

mieszanego (hybrydowego). Część ukierunkowana na wiedzę i informacje praktyczne 

realizowana jest online za pomocą dostępnych narzędzi ICT, część związana z postawą i 

podejściem przedsiębiorców, która wymaga pewnego emocjonalnego zaangażowania, 

została zaprojektowana jako spotkania w sali zajęciowej. Jest to gwarancja sukcesu 

całego doświadczenia ze szkoleniem ISORESS. 
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2. E-learning i b-learning 

 

W zglobalizowanym i hiperpołączonym świecie, w którym żyjemy, nowe technologie i 

urządzenia cyfrowe oferują nowe możliwości. Dotyczy to również edukacji, w której 

pojawiła się szeroka gama nowych metodologii, metod  i technik. 

Jak opisano w poprzednim rozdziale, urządzenia cyfrowe/elektroniczne mogą być 

używane jako narzędzia wspomagające w osiąganiu celów dydaktycznych, wzbogacają 

metodykę nauczania i uatrakcyjniają proces uczenia się. Poza tym doprowadziły one 

również do opracowania innowacyjnych metod uczenia się, takich jak e-learning i b-

learning. 

Wymagają one jednak nowych kompetencji i umiejętności, których często brakuje 

trenerom. Celem tej jednostki jest przedstawienie ogólnego podejścia do tych 

metodologii i analiza roli trenera. 

Jaka jest różnica pomiędzy e-learningiem i b-learningiem? 

W obu metodologiach opiekun lub trener powinien dostosować zarówno treści do 

wybranej metodologii, jak i swoją rolę. 

E-learning lub uczenie się online odnosi się do tych programów szkoleniowych, które są 

realizowane wyłącznie za pośrednictwem technologii cyfrowych, na przykład za pomocą 

komputera i połączenia internetowego. Z drugiej strony, b-learning (blended learning – 

nauczanie mieszane/hybrydowe) łączy tradycyjną naukę w trybie stacjonarnym z e-

learningiem. 

 

Różne modele nauczania mieszanego 

Ze względu na łączenie różnych metodologii, nauczanie mieszane oferuje szeroką gamę 

możliwości, które doprowadziły do rozwoju następujących modeli. 

1. Model rotacyjny 

Model rotacyjny odnosi się do sytuacji, w którym dany kurs organizowany jest w oparciu 

o ustalony harmonogram i rotację między sposobami uczenia się, przy czym jednym z 

nich jest nauka online. Istnieją różne możliwości rotacji, takie jak: 

a. Rotacja między stanowiskami 

.  
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W tym modelu uczestnicy zmieniają tryby uczenia się w sali zajęciowej. Nauka 

odbywa się w sali, oprócz zajęć online odbywają się także inne rodzaje zajęć, takie jak 

wykłady, praca w grupach lub konsultacje indywidualne. 

b. Rotacja po pracowniach 

W tym modelu nauka online odbywa się w innym miejscu niż w sali zajęciowej, gdzie 

wykorzystywane się inne metody. Aby rozpocząć naukę online, uczestnicy zmieniają 

pracownię. 

c. Nauczanie odwrócone 

Chociaż ten model jest realizowany według ustalonego harmonogramu, tradycyjna 

kolejność procesu uczenia się jest odwrócona. Uczestnicy mają dostęp do większości 

treści teoretycznych online w wybranym przez siebie miejscu (zwykle w domu), 

podczas gdy zajęcia stacjonarne obejmują projekty lub ćwiczenia prowadzone przez 

dydaktyka. 

d. Rotacja indywidualna 

W tym modelu uczestnicy otrzymują ustalony, ale zindywidualizowany 

harmonogram, który może być nawet generowany losowo przez algorytm.  W 

harmonogramie zmieniają się tryby uczenia w ustalonych okresach w ciągu dnia. Na 

przykład, będą musieli poświęcić jedną godzinę na bezpośrednią pracę w grupowym 

projekcie, a następnie kilka godzin na naukę online, po czym biorą udział w zajęciach 

indywidualnych – seminariach, konsultacjach itp. 

 

2. Model elastyczny 

 

Modele elastyczne opierają się na indywidualnie dostosowanych i płynnych 

harmonogramach, w których większość nauki odbywa się za pośrednictwem Internetu. 

Dydaktycy pozostają dostępni w ośrodkach szkoleniowych, a ich rola polega na 

wspieraniu procesu kształcenia poprzez seminaria dla małych grup, projekty grupowe 

oraz indywidualne konsultacje. 

Rzeczywisty udział zajęć stacjonarnych na kursach elastycznych może się znacznie różnić 

w zależności od rodzaju kursu, jego lokalizacji i zasobów organizacji. Na niektórych 

kursach wsparcie dydaktyków jest znaczne, inne zakładają dużą samodzielność i 

samowystarczalność uczestników. 
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3. Model Self-blend 

 

Modele self-blend opierają się na połączeniu możliwości uczęszczania na niektóre kursy 

w fizycznej lokalizacji, ale uczestnicy mają również możliwość uczestnictwa w kursach 

online, co pozwala im pracować w dowolnie wybranym czasie (czy to zdalnie, czy w 

specjalnie wyznaczonych obszarach centrum szkoleniowego). 

Dlatego też student może uczęszczać na zajęcia z matematyki, języka angielskiego i 

historii w sali zajęciowej, ale może studiować inne przedmioty, takie jak języki obce lub 

literatura online, pod nadzorem odpowiedniego dydaktyka, aby robić postępy w swoim 

czasie. Uczniowie „łączą” naukę online i offline zgodnie z ich zapotrzebowaniem i 

pragnieniami, stąd nazwa modelu (mieszanie trybów przez uczestnika). 

4. Poszerzony model wirtualny 

 

Model ten nie jest stosowany w przypadku poszczególnych kursów (szkoleń) lub części 

obciążenia pracą uczniów, ale jest modelem ogólnym: ma zastosowanie dla całej szkoły, 

na wszystkich poziomach. 

W poszerzonym modelu wirtualnym, po przeprowadzeniu sesji wprowadzającej do 

kursu, większość nauki odbywa się online i zdalnie, a uczestnicy rzadko muszą być 

obecni w pomieszczeniach instytucji szkoleniowej/szkoły, o ile są w stanie realizować 

treści online samodzielnie i spełniają określone standardy. Szkoły stosujące poszerzone 

modele wirtualne są prawdopodobnie instytucjami, które zaczęły działać tylko online, a 

następnie uzupełniały je o działania bezpośrednie. 

Opiekun lub trener, na podstawie cech grupy docelowej i celów, powinien wybrać 

najlepszy model i dostosować do niego realizowane treści. 

 

Umiejętności wymagane od dydaktyka prowadzącego zajęcia online 

 

Gilly Salmon opracowała model składający się z pięciu różnych kroków w celu wspierania 

zaangażowania i uczenia się uczniów online. Na nowo definiuje nauczycieli pracujących 

w środowisku internetowym; nazywa ich „e-moderatorami”, ponieważ ich zadaniem nie 

jest przekazywanie wiedzy, ale zachęcanie, zarządzanie i pomoc w najbardziej 

autonomicznym procesie uczenia się czyli e-nauczaniu. 

 



 
Rezultat pracy intelektualnej IO6 

Podręcznik dla trenerów 

2017-1-PL01-KA202-038501 

- Krok 1. Dostęp i motywacja  

Dydaktycy online powinni tworzyć przyjazne dla uczestników środowisko i 

zachęcać do interakcji między sobą. Ponadto, powinni również upewnić się, że 

system e-learningu jest dostępny i odpowiednio skonfigurowany. 

 

- Krok 2. Uspołecznienie online 

Dydaktyk powinien być w stanie promować tworzenie społeczności online, 

wypełniając luki między środowiskami społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi 

wśród uczestników kursu e-learningowego. 

 

Obejmuje to również wymianę wiadomości ze studentami w celu podkreślenia 

społecznego wymiaru środowiska e-learningowego. 

 

- Krok 3. Wymiana informacji 

Tutaj pojawia się e-moderator: ułatwia on wymianę informacji, co oznacza, że 

oferuje opiekę indywidualną i wsparcie w zakresie korzystania z zasobów 

edukacyjnych będących do dyspozycji uczestników, a także dodaje 

spersonalizowany wymiar do procesu uczenia się poprzez wyszukiwanie 

określonych elementów i dostosowanie ich do potrzeb użytkowników. 

 

- Krok 4. Budowa wiedzy 

E-moderatorzy powinni potrafić ułatwiać uczestnikom „konstruowanie” wiedzy, w 

sensie pomagania im w prawidłowym przyswajaniu wiedzy zdobytej podczas 

szkolenia, tak, aby stała się ich własną. Może to się na przykład wiązać z 

organizacją konferencji. 

 

- Krok 5. Rozwój 

Najważniejszą cechą dydaktyków online jest umiejętność wspierania rozwoju 

uczniów i reagowania na ich zmieniające się potrzeby oraz uwzględniać 

okoliczności, ponieważ proces kształcenia może rozwijać się w 

nieprzewidywalnym kierunku. Określony przedmiot może wzbudzić 

nieprzewidziane zainteresowanie uczestników, dlatego dydaktyk online, jeżeli 

zajdzie taka konieczność, musi być w stanie zapewnić dodatkowe źródła wiedzy. 

 Wskazówka: Główną grupą docelową projektu ISORESS są przedsiębiorcy, a ze 

względu na poziom zaangażowania, jakie jest wymagane do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, osobom tym zazwyczaj brakuje czasu i nie są w stanie 

uczestniczyć w tradycyjnym kursie stacjonarnym. 
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Właśnie dlatego kurs ISORESS wykorzystuje nauczanie mieszane, które pozwala 

użytkownikom na autonomię w procesie uczenia się, jedynie z jedną 

ośmiogodzinną sesją prowadzoną w sali zajęciowej. 

Kurs online umieszczono na platformie Moodle, która umożliwia użytkownikom 

dostęp w zależności od ich dyspozycyjności. Kurs składa się z ćwiczeń, które są 

automatycznie oceniane, więc użytkownicy sami mogą tworzyć własny 

harmonogram szkolenia. 

Systemu zarządzania nauczaniem (LMS) 

W obu przypadkach kurs jest prowadzony przy pomocy systemu zarządzania 

nauczaniem (LMS), który ułatwia cały proces. 

Systemy zarządzania nauczaniem zostały już częściowo omówione w poprzednim 

rozdziale; są to narzędzia cyfrowe, które umożliwiają kompleksowe konfigurowanie i 

organizowanie procesów e-learningowych i zasobów o szerokiej gamie formatów. 

Niektóre z nich to Moodle, Canvas, Edmodo i mnóstwo innych. 

 Wskazówka: Sprawdź różne cechy LMS, aby wybrać ten, który najlepiej 

odpowiada twoim potrzebom! 

Charakterystyka i wymagania 

LMS to internetowe środowisko do nauki online, wczesne wersje w latach 90. i 2000. były 

lokalnie hostowane po zakupie odpowiedniego oprogramowania od dostawcy i 

zainstalowaniu go na komputerze. Co zatem oznacza ta zmiana? Zwykle jest 

projektowany i konfigurowany przy użyciu internetowego zestawu narzędzi w modelu 

SaaS (Software as a Service), przy czym dostawca zapewnia hosting online. 

Niezależnie od tego, czy ktoś jest dydaktykiem, czy uczestnikiem szkolenia, konfiguracja i 

dostęp do kursu prowadzonego przez LMS będzie wymagał komputera lub podobnego 

urządzenia (głównie smartfonów lub tabletów) z połączeniem internetowym. 

Istnieje ogromna różnorodność systemów zarządzania nauczaniem, a każdy z nich różni 

się pod względem oferowanych funkcji - takich jak formaty zasobów, które można do 

nich dodać w celu opracowania kursu - do kogo są kierowane i czy nie są to 

oprogramowanie typu open source czy zastrzeżone. 
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Niektóre z LMS są uniwersalne, inne ukierunkowane na edukację na wszystkich trzech 

poziomach, a jeszcze inne opracowano z myślą o firmach, aby promować i realizować 

koncepcję uczenia się przez całe życie wśród pracowników. 

Na koniec narzędzia te pomagają w projektowaniu środowisk uczenia się i zdobywaniu 

doświadczeń, oferując wszystkie elementy niezbędne do tego celu. Zalecamy 

samodzielne poszukiwanie i znalezienia odpowiedniego LMS, odpowiadającego twoim 

potrzebom i wystarczająco przyjaznego dla użytkownika. 

Korzyści 

 kompatybilność z wieloma urządzeniami (telefonami, tabletami, komputerami 

itp.) 

 dostępność z dowolnego miejsca (pod warunkiem, że istnieje połączenie z 

Internetem lub komórkowa transmisja danych) 

 możliwość ponownego wykorzystania materiałów dydaktycznych oraz 

opracowania nowych. 

 możliwość bezterminowego przechowywania materiałów edukacyjnych online. 

 dzięki łatwości użytkowania możliwość obsługi przez osoby z podstawową 

wiedzą informatyczną 

 możliwość dostosowania do szerokiej gamy odbiorców 

 

Ryzyko 

 niskie zaangażowanie użytkowników 

 niskie zaangażowanie nauczyciela online 

 wysokie prawdopodobieństwo rezygnacji, jeśli uczestnicy nie są odpowiednio 

zmotywowani 

 Wskazówka: Sprawdź wszystkie cechy i funkcje LMS, zgodnie z wymaganiami 

kursu, aby wcześniej wybrać najlepszą opcję. 

Narzędzia 

Systemy zarządzania nauczaniem oferują dydaktykom online szeroką gamę narzędzi i 

zautomatyzowanych procesów, które rzadko są dostępne w innych metodach 

edukacyjnych niż e-learning. Dokładny charakter narzędzi i funkcji zależy od używanego 

LMS i jest szczegółowo opisany na stronach internetowych dostawców. 

Zawierają one również narzędzia do edycji, które pozwalają użytkownikowi tworzyć 

kursy o profesjonalnej strukturze, dając nauczycielom możliwość organizowania 

tematów, sekcji, dodawania treści multimedialnych, a czasem nawet elementów 

interaktywnych. 
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LMS daje również dydaktykowi możliwość ustalenia różnych stopni dostępu do 

platformy, tworząc drzewka i hierarchię różnych typów użytkowników. Najważniejsze 

jednak, że pozwala dydaktykom śledzić krok po kroku aktywność, postępy i wyniki 

ucznia. 

LMS zazwyczaj zawierają jakąś formę narzędzia oceniającego, dając dydaktykom szansę 

na zaprojektowanie i wdrożenie testów w ramach samych kursów. 

Większość LMS ma wbudowany interfejs komunikacyjny - najczęściej w postaci systemu 

komunikacyjnego podobnego do forum, lub funkcja podobna do wiadomości email - co 

pozwala użytkownikom łatwo komunikować się ze sobą i z dydaktykiem. 

 Wskazówka: W niektórych systemach możliwości mogą być ograniczone, ale 

dzięki zastosowaniu dodatkowych wtyczek możemy je dowolnie rozbudowywać! 

Rola dydaktyka  

Jak wcześniej wyjaśniono, rola nauczyciela w kontekście uczenia się online polega nie 

tyle na przekazywaniu wiedzy, ale na pełnieniu roli „moderatora” lub „facylitatora”. 

Wynika to z faktu, że e-learning, w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od 

zastosowanej modalności, polega na tym, że uczeń staje się co najmniej częściowo 

autonomiczny. Materiały i zasoby do nauki są już dostępne w wybranym LMS, więc 

zależność od dydaktyka w edukacji e-learningowej jest mniejsza niż w tradycyjnych 

metodach opartych na zajęciach stacjonarnych i metodach analogowych. Wymaga to 

większej autonomii ze strony studentów, ale jest to konieczny kompromis, pozwalający 

na wygodę uczenia się w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.  

Dydaktycy e-learningowi są zatem, w pewnym stopniu, zwolnieni z działań związanych z 

transferem wiedzy. Tradycyjne obowiązki i rola nauczyciela jako bazy wiedzy zostają w 

tym kontekście wyparte przez zadania społeczne. Do nowych obowiązków dydaktyka 

będzie należało zapewnienie właściwego wykorzystania dostępnych zasobów przez 

użytkowników, a także ustanowienie poziomych i pionowych kanałów komunikacyjnych, 

aktywizacja uczniów w środowisku uczenia się online oraz rozwiązywanie problemów, 

które mogą pojawić się również w odniesieniu do zasobów edukacyjnych (np. 

zapewnienie dostępu do LMS i jego funkcjonalność). 

W rzeczywistości z powodu zmiany kwalifikacji, dydaktycy e-learningu często nie są tymi, 

którzy zaprojektowali zasoby e-learningowe, co spowodowało, że zostali uznani za 

„ograniczonych” profesjonalistów; korzystają z zasobów, do których projektowania i 

opracowania się nie przyczynili.  
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Podsumowując, dydaktycy e-learningu niekoniecznie muszą być ekspertami w dziedzinie 

przedmiotu, którego nauczają - w pewnym stopniu zmniejsza to ich elastyczność i 

zdolność dostosowania się do potrzeb osób uczących się. 

Ich rolą i funkcją jest dopilnowanie, aby zasoby edukacyjne, potencjał uczestników i 

oferowanych kursów były jak najlepiej wykorzystywane. W tym celu są oni zobowiązani 

do zarządzania poziomem komunikacji interpersonalnej między samymi uczestnikami 

szkolenia, ich aktywizacji oraz zachęcanie i wspieranie - zarówno pod względem 

psychologicznym, jak i technicznym. 

Rola dydaktyka online przestaje być rolą „nauczyciela”, ale staje się rolą „lidera”, jako, że 

ich zadaniem jest prowadzenie i wspieranie uczniów w procesie uczenia się. 

Nie trzeba dodawać, że najlepszą sytuacją byłaby taka, w której dydaktyk online będzie 

również specjalistą w nauczanej dziedzinie. 

 Wskazówka: Platformy internetowe czasami “odstraszają” uczestników szkolenia. 

Należy im zapewnić maksymalny komfort, aby szkolenie online było dla nich 

pozytywnym doświadczeniem. 

Studium przypadku 1 

Uczestnicy szkolenia to niewielka grupa pracujących osób dorosłych. Biorą udział w 

kursie ISORESS, ponieważ mają w planach utworzenie spółdzielni i temat CSR ich bardzo 

interesuje. Chociaż są entuzjastycznie nastawieni, obawiają się, że ich niski poziom 

umiejętności cyfrowych uniemożliwi im samodzielny udział w kursie online. 

Która z omawianych metodologii i który z modeli mogą stanowić najbardziej 

odpowiednią opcję, biorąc pod uwagę charakterystykę grupy docelowej? 

 

Studium przypadku 2 

Wyobraź sobie, że prowadzisz szkolenie w ramach projektu ISORESS w grupie 

potencjalnych przedsiębiorców. Opierając się na pięciostopniowym modelu Gilly 

Salmon, zaprojektuj strategię i dostosuj pięć kroków, aby wzmocnić zaangażowanie i 

naukę uczestników. 

Nowe technologie oferują nowe możliwości, dlatego metodologie uczenia się 

ewoluowały i dostosowały się do nowych czasów. Uczenie się online i mieszane stało się 

bardzo popularne, ale stanowi także nowe wyzwanie nie tylko dla studentów, ale także 

dla dydaktyków. 
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Ważne jest, aby trener był świadomy ograniczeń i możliwości, jakie niesie ze sobą 

wybrana metodologia i model. Trener powinien być w stanie wybrać najlepiej 

dostosowane do jego potrzeb narzędzie i wykorzystać je. 

Oznacza to, że rola trenera - dydaktyka również się zmieniła, i jest niezwykle ważne, aby 

był on w stanie zmotywować i pomóc uczniom/uczestnikom szkolenia w dostosowaniu 

się do nowych metod. 
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3. Uczestnik: psychologia i umiejętności miękkie 

 

Umiejętności twarde to umiejętności i wiedza specyficzne dla zawodu, których wszyscy 

potrzebujemy do wykonywania pracy, które można zdobyć i rozwijać za pomocą 

programów edukacyjnych i szkoleniowych. Są to zazwyczaj umiejętności mierzalne, które 

można łatwo zdefiniować i ocenić. Przeciwnie, umiejętności miękkie definiuje się jako 

grupę cech intra- i interpersonalnych związanych z samoświadomością, postawą, 

usposobieniem i osobowością potrzebną do dobrego samopoczucia, a w konsekwencji 

do sukcesu zawodowego. 

 

Klasyfikacja umiejętności miękkich jest różna. Co prawda nie istnieje jedna lista 

umiejętności miękkich, ale można znaleźć wspólne elementy, i podzielić je na trzy 

główne grupy: 

a) Umiejętności osobiste, tj. umiejętności uczenia się, tolerancja na stres, etyka 

zawodowa, samoświadomość, zaangażowanie, równowaga w życiu, kreatywność i 

innowacje. 

b) Umiejętności społeczne, tj. komunikacja, praca zespołowa, sieć kontaktów, 

negocjowanie, zarządzanie konfliktami, przywództwo, adaptacja kulturowa. 

c) Umiejętności zależne od treści / metodologiczne, tj. orientacja na klienta / 

użytkownika, ciągłe doskonalenie, możliwość dostosowania do zmian, orientacja na 

wyniki, umiejętności analityczne, podejmowanie decyzji, umiejętności zarządzania, 

badanie i zarządzanie informacjami (Cinque, 2016). 

 

Ostatnio firmy szukają pracowników posiadających umiejętności miękkie, które stają się 

coraz ważniejsze. Wiele badań i ankiet uwypukliło problem rynku pracy, zgłaszając 

niedobór tych umiejętności wśród pracowników, szczególnie w przypadku najmłodszych 

pokoleń. Mówiąc dokładniej, badanie przeprowadzone przez McKinsey (2016) wykazało, 

że jedna trzecia pracodawców uważa, że brak umiejętności miękkich wśród 

pracowników generuje problemy w firmie w postaci kosztów, jakości lub straty czasu. 

Umiejętności miękkie są kluczowe zarówno dla pracownika, jak i dla rozwoju firmy. 

W dalszej części umiejętności miękkie zostaną szczegółowo opisane wraz z ich 

znaczeniem w życiu zawodowym. Często przedsiębiorcy muszą borykać się z różnego 

rodzaju trudnościami, zwłaszcza na początku swojej kariery, dlatego należy pamiętać, że 

umiejętności miękkie są tak samo ważne, jak ich wiedza merytoryczna. 

Trener również staje w obliczu różnych sytuacji, które wymagają wykorzystania 

umiejętności miękkich. 
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1. Poznawanie siebie / Samoświadomość 

Samoświadomość to stan, w którym osoba jest głęboko świadoma swojej osobowości na 

wszystkich poziomach: mocnych i słabych strony, potrzeb i pragnień, pasji i motywacji, 

granic, lęków i marzeń, mechanizmów i narzędzi itp. Oprócz uświadomienia sobie 

swoich cech, osoba, która zna się dobrze, będzie nadal miała introspektywne podejście, 

aby zrównoważyć swoją siłę i słabości i dążyć do najlepszej wersji samej siebie. 

Samoświadomość jest kluczowa w życiu zawodowym, ponieważ znajduje 

odzwierciedlenie w pracy, którą wykonuje pracownik. Przede wszystkim pewność siebie i 

poczucie własnej wartości bez wątpienia wpływają na jakość pracy. 

 

 Wskazówka: Introspekcja jest kluczem. Ważne jest, abyśmy mogli zajrzeć do 

środka i obserwować bez osądzania. Zastanów się nad swoimi mocnymi i słabymi 

stronami, aby przygotować się z wyprzedzeniem na wyzwania. 

 

1.1  Pewność siebie 

Pewność siebie to poczucie zaufania i wiary w siebie. Osoba pewna siebie jest dumna z 

tego, kim jest, nie czuje się gorsza ani lepsza od innych i widzi siebie na tym samym 

poziomie, co inni. Ten typ osoby zachęca innych do podejmowania działań oraz 

motywuje samą siebie. 

Okazywanie pewności siebie w miejscu pracy jest bardzo ważne, aby inni wierzyli w 

jakość pracy pracownika. Z drugiej strony, wyrażanie braku pewności siebie w 

wykonywaną pracę lub osobistej postawie może prowadzić do utraty zaufania ze strony 

kolegów i przełożonych. 

W przypadku przedsiębiorców bardzo ważne jest, aby byli pewni swoich pomysłów i byli 

gotowi do ciężkiej pracy, aby je zrealizować. 

 

 Wskazówka: Dla trenera ważne jest, aby mógł on przekazywać pewność siebie 

uczestnikom, dzięki temu będą się czuli bezpiecznie w danym środowisku. W 

przypadku, gdy uczestnik nie jest pewny swojego pomysłu, trener powinien omówić 

wszystkie wątpliwości. 

 

1.2  Samoocena 

Samoocena jest stanem, w którym osoba akceptuje wszystkie cechy odkryte w procesie 

poznawania siebie, czuje się dobrze zarówno ze swoimi mocnymi, słabymi stronami,  

wartościami, które wyznaje oraz okazuje miłość do siebie. Osoba z wysoką samooceną 

jest w stanie dbać o siebie i cenić siebie bez względu na oceny innych, stawia się na 

pierwszym miejscu bez przejawów samolubstwa. 
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Poczucie własnej wartości z pewnością ma wpływ na naszą karierę. Wysoka samoocena 

będzie miała wpływ na to, jak działamy w miejscu pracy, jak postępujemy z ludźmi i co 

osiągamy w naszym życiu zawodowym.  

 

 Wskazówka: Jako trenerzy, zwłaszcza w kontaktach z przedsiębiorcami, ważne 

jest, aby uświadomić im, że porażka lub trudności nie powinny wpływać na ich 

samoocenę. Powinni być pewni siebie i mieć świadomość, że nikt nie jest 

doskonały. 

 

2. Inteligencja emocjonalna 

Inteligencja emocjonalna to umiejętność, za pomocą której dana osoba zauważa i 

akceptuje wszystkie emocje i impulsy, rozumiejąc jednocześnie, w jaki sposób wpływają 

one na jej sposób myślenia i reakcje oraz jest w stanie sobie z nimi poradzić i nimi 

zarządzać. Inteligencja emocjonalna jest zatem sumą świadomości emocjonalnej i 

regulacji emocjonalnej. 

Miejsce pracy jest miejscem pełnym interakcji społecznych między przełożonymi, 

współpracownikami, klientami, partnerami itp., w których inteligencja emocjonalna 

odegra kluczową rolę dla firmy i samego pracownika. Przy prowadzeniu działalności 

biznesowej ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z emocji pracowników, które będą 

miały bezpośredni wpływ na produktywność i wydajność firmy. 

 

 Wskazówka: Identyfikacja i kontrolowanie emocji oraz zarządzanie nimi ma 

kluczowe znaczenie nie tylko w sferze osobistej, ale także zawodowej. 

 

2.1  Świadomość emocjonalna 

Dzięki świadomości emocjonalnej jesteśmy w stanie rozpoznać, zidentyfikować, 

zaakceptować i zrozumieć nasze emocje w każdej chwili, bez ich oceniania. Osoba 

świadoma emocjonalnie wie, co czuje i dlaczego, i jest w stanie nazwać, oznaczyć lub 

wyrazić emocje. Poza tym sposób myślenia, odczucia i podejmowane działania są 

zharmonizowane a dana osoba zdaje sobie sprawę z wpływu odczuć na działania. 

W miejscu pracy z pewnością napotkamy na różnego rodzaju sytuacje w których 

zaangażowane będą różne osoby, a uświadomienie sobie naszych emocji będzie ważną 

umiejętnością dla lepszego radzenia sobie w określonych sytuacjach i pozwoli na lepsze 

zrozumienie okoliczności. 

 Wskazówka: Ważne jest, aby określić i przeanalizować, co czujemy i dlaczego. 

Pomoże nam to poradzić sobie z niepożądanymi reakcjami emocjonalnymi i im 

zapobiec. 
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2.2 Regulacja emocjonalna 

Regulacja emocjonalna to umiejętność radzenia sobie z emocjami i zarządzania nimi. 

Innymi słowy, umiejętność pozwalająca radzić sobie z emocjami, kontrolować je i 

kierować nimi w skuteczny i korzystny dla siebie i otaczających ją osób sposób. 

Osoba z dobrą regulacją emocjonalną nie ocenia pewnych emocji i rozumie, że wszystkie 

mają pewną wartość. W ten sposób nie będzie klasyfikowała ich jako dobre lub złe, ale 

raczej jako wygodne lub niewygodne. Z tej perspektywy podejmie działania i zastosuje 

właściwe sobie rozwiązania, aby nimi zarządzać. 

W miejscu pracy regulacja niektórych emocji ma kluczowe znaczenie, na przykład w 

przypadku gniewu, wściekłości, frustracji lub smutku. Reakcje, z jakimi dana osoba może 

się spotkać w przypadku okazania tych emocji, mogą mieć konsekwencje dla jej kariery 

zawodowej. Dlatego wiedza jak radzić sobie z silnymi emocjami jest bardzo ważna. 

 

 Wskazówka: Ważne jest, abyśmy pozostawali obiektywni i nie pozwalali, aby 

emocje nas kontrolowały. Ważne jest, aby zachować profesjonalizm, nawet w 

bardzo emocjonalnych sytuacjach (pozytywnych lub negatywnych). 

 

3. Umiejętności społeczne 

Umiejętności społeczne to zestaw zachowań, nabytych w sposób naturalny, które 

umożliwiają osobie wywoływanie społecznie akceptowanych sytuacji podczas 

komunikowania się z innymi. Umiejętności społeczne wymagają uwzględnienia norm 

społecznych w kontekście społeczno-kulturowym, a także kryteriów moralnych. 

W życiu zawodowym komunikacja, asertywność i umiejętność pracy w zespole są 

szczególnie ważne, ponieważ, jeśli wykorzystamy je w dobry lub zły sposób, z pewnością 

będą miały wpływ na naszą karierę. Dla przedsiębiorcy ważne jest przedstawienie firmy 

w pozytywnym świetle, tak, aby była ona atrakcyjna nie tylko dla interesariuszy w całym 

łańcuchu wartości, ale także dla potencjalnych pracowników. 

 

 Wskazówka: Trenerowi umiejętności społeczne ułatwiają przeprowadzenie 

szkolenia. Pamiętaj jednak, aby wytyczyć dobry kierunek i zawsze pamiętać o 

swojej roli. 

 

3.1 Komunikacja 

Komunikacja polega na interakcji z innymi ludźmi, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, 

poprzez gesty, mowę ciała, oraz postępowanie. Poprawna komunikacja polega na 

umiejętności wykrywania i korzystania z odpowiednich zasobów potrzebnych w 
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określonych momentach takich jak: dobór słów i wyrażeń, intonacja, modulacja głosu, 

gesty i kanał komunikacji. 

W miejscu pracy ludzie muszą komunikować się w sposób ciągły, a to, czy komunikacja 

jest skuteczna i odpowiednia, czy nie, będzie miało konsekwencje, szczególnie jeśli 

wiadomość jest ważna lub pilna. 

W przypadku biznesu rozróżniamy komunikację wewnętrzną (dystrybutorzy, 

pracownicy…) lub zewnętrzną (obecni klienci, potencjalni klienci…) i obydwa rodzaje są 

kluczowe dla firmy. 

 

 Wskazówka: Komunikacja powinna być dostosowana do sytuacji, w 

szczególności do odbiorcy. Wcześniejsza analiza zakładanego celu pomoże 

wybrać odpowiednią strategię. 

 

3.2 Asertywność 

Asertywność jest kluczową umiejętnością społeczną i jest definiowana jako odpowiednie 

wyrażanie emocji i potrzeb w relacjach społecznych, tj. w bezpośredni, uczciwy i 

adekwatny sposób. Asertywność polega na jasnym i uczciwym pytaniu o to, czego dana 

osoba potrzebuje lub czego oczekuje, z zachowaniem szacunku. Osoby asertywne nie 

wahają się bronić swoich punktów widzenia lub celów, ani nie próbują wpływać na 

innych. 

Asertywność jest niezbędną umiejętnością w miejscu pracy, ponieważ pracownik będzie 

musiał jasno określić swoje potrzeby i poglądy w określonych sytuacjach. 

Na przykład asertywność jest koniecznością podczas negocjacji, wyrażania opinii w 

sprawach istotnych dla firmy lub omawiania z przełożonymi ważnych tematów. 

Współpracownicy i przełożeni bardzo liczą się ze zdaniem i opiniami osób asertywnych. 

W przypadku przedsiębiorców asertywność szczególnie przydaje się na początku 

działalności, ponieważ muszą oni realizować swoje pomysły. 

 

 Wskazówka: Asertywność jest niezbędna dla trenera, ale należy pamiętać, że 

zawsze wiąże się z okazaniem szacunku dla innych. 

 

3.3 Praca w zespole. 

Umiejętność pracy w zespole łączy umiejętność komunikacji i interakcji, umiejętności 

interpersonalne oraz umiejętność rozwiązywania problemów; jest potrzebna w grupie 

osób pracujących nad wspólnym zadaniem, o uzupełniających się rolach, w celu 

osiągnięcia wspólnego celu; osiągane wyniki powinny być lepsze niż uzyskane przez 

osoby pracujące niezależnie. Praca zespołowa polega na zdolności do płynnego i 
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wydajnego działania w grupie, poprzez elastyczność, możliwość nawiązywania 

kontaktów, ignorowania różnic między ludźmi oraz stawiania celów zespołu na 

pierwszym miejscu. 

W dzisiejszych czasach w środowisku zawodowym często zachodzi konieczność pracy w 

zespole. Dlatego konieczne jest dostosowanie się do sposobu działania i wykonywania 

zadań w grupie współpracowników. 

Nawet jeśli pracownik bardzo dobrze pracuje w pojedynkę, a nie jest w stanie pracować 

w zespole, może to mieć negatywny wpływ na jego karierę zawodową. Z drugiej strony 

dobre umiejętności pracy w zespole mogą przynieść spore korzyści. 

 

 Wskazówka: Często komunikuj się z innymi, proś o opinie, mobilizuj innych, bądź 

asertywny, dostarczaj swoją pracę na czas, nie krytykuj, pomagaj innym i proś o 

pomoc, a także chwal innych i dziękuj. Jako trener spraw, aby uczestnicy również 

pracowali w zespole.  

 

Studium przypadku 1 

Uczestnik szkolenia – przedsiębiorca ze środowiska migracyjnego nie ma wystarczającej 

pewności siebie, aby zaprezentować swoje umiejętności przedsiębiorcze i pomysły w 

obecności innych. 

 

Trener powinien rozważyć kilka kwestii, aby rozwiązać problem: 

- samoświadomość: możliwe jest, że przedsiębiorca – migrant nie ma poczucia własnej 

wartości, w zakresie mówienia o sobie i swojej działalności przed osobami z innych 

krajów 

- inne powody: być może uczestnik – biznesmen nie czuje się akceptowany przez 

mieszkańców; być może inni  okoliczni przedsiębiorcy są bardziej ambitni i przebojowi 

trener może porozmawiać z uczestnikiem i zapytać o krótko- i długoterminowe cele jego 

działalności w przyszłości, być może zmotywuje go to do większej aktywności 

 

Studium przypadku 2 

Uczestnik bardzo łatwo wpada w gniew. 

Trener powinien rozważyć kilka kwestii: 

- problem inteligencji emocjonalnej: czasami, gdy ktoś czuje się zagrożony, na słabszej 

pozycji lub zbyt eksponowany, ma skłonność do reagowania w niegrzeczny sposób z 

wybuchami złości 
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- inne powody: przedsiębiorca-migrant często napotyka trudności w dostosowaniu się i 

zaakceptowaniu pewnych obszarów nowej kultury; oznacza to, że często znajduje się 

pod presją, co jeszcze bardziej utrudnia zarządzanie uczuciami i kontrolowanie swojego 

zachowania wobec innych 

 

Trener może doradzić uczestnikowi, aby usiadł i zastanowił się nad swoją postawą, 

pozwoli to uświadomić mu, że jego zachowanie wpływa na relacje i współpracę z innymi. 

 

 

Studium przypadku 3 

Uczestnik niechętnie współpracuje lub wchodzi w interakcje z innymi uczestnikami w sali 

zajęciowej. 

Trener powinien rozważyć kilka kwestii: 

- umiejętności społeczne: osoba może obawiać się reakcji innych, krytyki lub może być 

zawstydzona potrzebą proszenia o pomoc. 

 - inne powody: przedsiębiorca ze środowiska migracyjnego może inaczej postrzegać 

asertywność; wyrażanie uczuć nie jest powszechne w każdej kulturze, a umieszczenie 

ich w komunikatywnych - lub nawet bardziej wymagających - ramach zawodowych 

może wywołać niepewność/niepokój z powodu ujawnienia emocji 

Trener może indywidualnie porozmawiać z uczestnikiem i omówić perspektywę pracy 

zespołowej, zachęcając go do stania się częścią zespołu. 

 

Jak już wspomniano, umiejętności twarde muszą być uzupełnione umiejętnościami 

miękkimi, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie danej osoby. Posiadanie tylko twardych 

umiejętności nie gwarantuje sukcesu zawodowego. W rzeczywistości brak umiejętności 

miękkich powoduje poważne problemy w firmie, związane z kosztami, jakością lub 

czasem; dlatego też pracownicy posiadających umiejętności miękkie są szczególnie 

cenieni przez firmy. 
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4. Komunikacja międzykulturowa 

Projekt ISORESS jest szczególnie adresowany do przedsiębiorców ze środowisk 

migracyjnych. Oznacza to, że musi uwzględnić różne aspekty kulturowe związane z 

komunikacją. 

Zakłada się, że wykwalifikowani trenerzy znają podstawowe pojęcia z zakresu kultury i 

komunikacji międzykulturowej. W tym rozdziale podręcznika skoncentrujemy się głównie 

na problemach, które mogą pojawić się w trakcie zajęć stacjonarnych lub w związku z 

kursem online. Wyzwania oraz koncepcje rozwiązań dla trenerów zostaną opisane w 

krótkich scenariuszach. 

1. Kultura 

Przez stulecia w każdym kraju i w każdym regionie rozwijała się charakterystyczna dla 

danego obszaru kultura. Główne jej cechy to: 

 Kultury się uczymy 

Jest nabywana przez edukację, szkolenie i doświadczenie. Większości zachowań 

uczymy się w społeczeństwie. Może być to nauka świadoma lub nieświadoma, ale 

nikt nie zaprzeczy, że jest to proces uczenia się. 

 Kulturą się dzielimy 

Jest wspólna dla grupy osób jako społeczny zestaw norm. 

 Kulturę przekazujemy 

Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie poprzez język, zachowania werbalne 

i niewerbalne, gesty, znaki, ustnie lub na piśmie. 

 Kultura się zmienia 

Zmienia się w każdej społeczności, ale w różnym tempie  i z różnych przyczyn. 

Cały czas przechodzi zmiany i adaptuje się do zmieniającego się otoczenia. 

 

2. Różnice kulturowe 

 

Główne różnice kulturowe obserwujemy w następujących obszarach: 

1. Komunikacja 

 Komunikacja werbalna 

- język 

 fonologia (różnice w dźwiękach) 
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 semantyka (różnice w znaczeniu wyrazów) 

 składnia (różnice w szyku wyrazów i powiązania między nimi) 

 pragmatyka (różnice w odbiorze komunikatów językowych)  

- parajęzyk 

 intonacja 

 śmiech, płacz 

 kwestionowanie 

 Komunikacja niewerbalna 

- ruch ciała 

- przestrzeń i dotyk 

- poczucie czasu 

- inne kody niewerbalne 

 ubiór 

 architektura 

 umeblowanie 

 kosmetyki 

 skóra i włosy 

 kształt ciała 

2. Kategorie społeczne  

 role 

 status 

 klasa 

 podejście do natury człowieka 

 działalność 

 relacje pomiędzy jednostkami 

 hierarchia 

 

3. Zasady zachowań społecznych 

 argumentowanie i wyrażanie opinii 

 wyrażanie niezadowolenia i krytyka 

 chwalenie i narzekanie / okazywanie ciepła / obdarowywanie prezentami  

 zwracanie się do osób / zadawanie pytań osobistych 

 przepraszanie 

 żartowanie 
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Międzykulturowy model interakcji 

Na ukształtowanie osoby pod względem kulturowym mają wpływ różne kultury. Kiedy 

jednostka opuszcza swoją kulturę i dociera do innej kultury, jej zachowanie zmienia się z 

powodu wpływu kulturowo odmiennego społeczeństwa. 

Przykład: Uczestnik nie chce pracować w grupie. Trener musi wziąć pod uwagę: 

- zasady zachowania społecznego: być może uczestnik nie akceptuje pracy w 

grupie jako skutecznej metody uczenia się; nie jest na przykład w stanie przyjąć 

krytyki? 

- kategorie społeczne: czy występują jakieś problemy związane z rolą lub 

statusem, np. uczestnik był kiedyś szefem; lub jego konkurent bierze również 

udział w szkoleniu; grupa jest zróżnicowana pod względem wieku, płci, religii, 

pochodzenia kulturowego lub posiadanej wiedzy? 

 Wskazówka: Trener powinien pełnić rolę moderatora, aby poradzić sobie z 

sytuacją z punktu widzenia wszystkich uczestników. Niewielka zmiana układu 

grupy lub motywacja słowna mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu. 

 

Przykład:  Wyobraź sobie sytuację, że uczestnicy odmawiają odgrywania ról. Trener 

musi wziąć pod uwagę: 

- komunikację: przestrzeń i dotyk mogą być problematyczne w odgrywaniu ról, 

zwłaszcza gdy kobiety i mężczyźni współpracują ze sobą, 

- kategorie społeczne: czy występują jakieś problemy związane z rolą lub 

statusem, np. hierarchią, płcią mężczyźni / kobiety?, 

- zasady zachowań społecznych: czy odmowa jest sposobem na ukrycie 

nieśmiałości lub przerażenia na scenie?. 

 Wskazówka: Pomocne w rozwiązaniu problemu może być powierzenie 

niewielkiej roli, udział na późniejszym etapie lub motywacja słowna. Uczestnikowi 

można również powierzyć rolę aktywnego obserwatora. 

 

Przykład: W przypadku odmowy udziału w ćwiczeniach mających na celu „przełamanie 

lodów” lub gier o charakterze rywalizacyjnym postrzeganych jako „dziecinne” 

należy rozważyć kwestię: 
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- kategorii społecznych: przedsiębiorcy są przyzwyczajeni do bycia liderem i 

podejmowania decyzji. Ważną kompetencją przedsiębiorcy jest jednak 

budowanie relacji między osobami, np. nawiązywanie kontaktów z innymi w 

ramach działań polegających na „przełamaniu lodów”. Ponadto nowoczesne 

nauczanie opiera się na budowaniu zespołu, wymianie doświadczeń i pracy 

grupowej. 

Zaleca się, aby najpierw uczestnicy wykonali ćwiczenia zapoznawcze na 

„rozgrzewkę”. Gry takie jak Kahoot mają na celu zrewidowanie treści nauczania w 

przyjemnej, krótkiej i skutecznej formie. 

Trener może wyjaśnić powody, jednak powinien wysłuchać opinii innych uczestników, a 

także dopilnować, aby została zachowana równowaga pomiędzy tego rodzaju 

ćwiczeniami i innymi alternatywnymi podejściami a tradycyjnymi metodami.  

Przykład: W przypadku, gdy niektórzy uczestnicy kursu spóźniają się regularnie na 

zajęcia, trener powinien przemyśleć następujące kwestie: 

- komunikacja: inne poczucie czasu: w niektórych kulturach zbyt niegrzeczne 

może być pojawienie się na zajęciach zbyt wcześnie, w innych niegrzeczne jest 

spóźnianie się. 

- kategorie społeczne: czy występują jakieś problemy związane z rolą lub 

statusem, np. czy pełnienie funkcji kierowniczej oznacza prawo do przyjścia na 

zajęcia ostatnim? 

- inne powody: przedsiębiorca może po prostu zamykać swój sklep o godzinie 

rozpoczęcia kursu, więc nie ma szansy na to, aby zdążył na czas. 

 Wskazówka: Jeśli istnieją inne powody, trener może wyjaśnić je grupie i 

jednocześnie wyrazić uznanie dla wszystkich uczestników, którzy przychodzą 

punktualnie, aby uniknąć spóźnień lub niepotrzebnych przerw. 

 

Kolejną powszechną sytuacją jest brak aktywności na kursie. Co wziąć pod uwagę i jak 

zareagować jako trener w tym przypadku? 

- kategorie społeczne: czy występują jakieś problemy związane z rolą lub 

statusem, np. udzielenie błędnej odpowiedzi spowoduje utratę twarzy jako 

przedsiębiorcy, pracodawcy lub szefa? 
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- inne powody: podczas pracy z przedsiębiorcami-migrantami brak umiejętności 

językowych może być przeszkodą dla uczestnika w odbyciu kursu, zrozumieniu 

zadań i aktywnym wkładzie, podczas zajęć wieczorowych niektórzy  uczestnicy 

mogą być zmęczeni po całodniowej pracy; należy wziąć również pod uwagę brak 

motywacji do ukończenia kursu, ale jest to mało prawdopodobne, ponieważ 

przedsiębiorcy sami podejmują decyzję o uczestnictwie w kursie 

 Wskazówka: Trener powinien potraktować uczestników indywidualnie i 

zaoferować wsparcie, np. wyjaśnić jeszcze raz niektóre zagadnienia w przypadku 

problemów językowych; dla uczestników, którzy mogą być zmęczeni całodniową 

pracą można przygotować zadania aktywizujące.  

Ogólne wskazówki, które należy wziąć pod uwagę w kontaktach z grupą 

międzykulturową.  

Wskazane jest, aby ... 

 zastanowić się nad kulturą, z której się wywodzimy i związanymi z nią nawykami 

lub zachowaniem, 

 przemyśleć własne doświadczenie jako dydaktyka - czy wystąpiły wcześniej jakieś 

sytuacje, które mogły być spowodowane trudnościami w komunikacji 

międzykulturowej, 

 w przypadku problemów na kursie – zastanowić się, czy nie są one spowodowane 

problemami związanymi z komunikacją międzykulturową, 

 uwrażliwić uczestników na potencjalne trudności w komunikacji 

międzykulturowej, które mogą mieć również wpływ na ich firmę (np. w kontaktach z 

klientami, dostawcami itp.), 

 być konkretnym, praktycznym, i dostosować treści do potrzeb uczestników i ich 

pochodzenia kulturowego. 

Studium przypadku 1 

Uczestnik kursu upiera się przy swoim punkcie widzenia w dyskusjach, zawsze prosi trenera 

o podanie jasnych i jednoznacznych rozwiązań do wszystkich problemów. Nie zgadza się 

również z tematem zaangażowania pracowników w podejmowanie decyzji biznesowych. 

Co trener powinien wziąć pod uwagę i jak może zareagować? 

 kategorie społeczne: tradycyjny model uczenia się zorientowany na nauczyciela 
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obejmuje bardziej hierarchiczne elementy: wszystkie decyzje są podejmowane 

przez lidera - krytykowanie lidera nie jest zwyczajową praktyką – nie wspiera się 

również niezależnego działania. W nowoczesnych metodach nauczania 

priorytetem jest zaangażowanie uczniów. 

 zachowanie społeczne: czy problem związany jest z argumentowaniem i 

wyrażaniem opinii, oraz z radzeniem sobie z krytyką i znajdowaniem 

kompromisów? 

 inne powody: w przypadku niektórych treści kursu widoczne są różnice prawno-

kulturowe nawet między krajami, które sąsiadują ze sobą (europejskimi), np. w 

kwestiach dotyczącymi środowiska (butelki zwrotne, torby plastikowe). Ponadto 

przedsiębiorca musi podejmować indywidualne decyzje, np. czy oświetlić witrynę 

sklepową w celach reklamowych czy priorytetowo potraktować temat 

oszczędzania energii; czy wybrać dostawców oferujących niskie ceny, aby 

pozostać konkurencyjnym na rynku czy droższych dostawców lokalnych. 

 

Trener musi zwrócić uwagę uczestników na konieczność szukania kompromisów jako 

przedsiębiorca. W biznesie w wielu przypadkach nie ma prostych, poprawnych lub 

błędnych odpowiedzi, ale podejmowanie decyzji jest często procesem starannego 

wyważania argumentów za i przeciw. 

 

 

Studium przypadku 2 

Wydaje się, że uczestnicy mechanicznie klikają na zadania na ekranie niż efektywnie 

śledzą i wykonują polecenia. 

Co trener powinien wziąć pod uwagę i jak może zareagować? 

 nie wszyscy mogą być przyzwyczajeni do nauki online, która wymaga wysokiego 

poziomu motywacji i autonomii, ale także pracy z dłuższymi tekstami lub zadaniami, 

 kategorie społeczne: czy występują jakieś problemy związane z rolą lub statusem, np. 

szefowi trudniej prosić o pomoc, jeżeli sobie z czymś nie radzi; nauka online wymaga 

również samodyscypliny i pewnego rodzaju obiektywizmu w stosunku do własnych 

kompetencji i osiąganych wyników – często oznacza to przyznanie się do słabości, 
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nad którymi dobrze byłoby popracować, 

 zachowania społeczne: może to być „uprzejmy” sposób na wyrażenie 

niezadowolenia, aby uniknąć bezpośredniego zwracania się do trenera, że zadania są 

albo zbyt łatwe, albo zbyt trudne; co więcej, nauka online wymaga konkretnych 

odpowiedzi (np. testy wielokrotnego wyboru, zadania typu przeciągnij i upuść), w 

których nie ma miejsca na wyrażenie własnego zdania, przedyskutowanie problemu 

lub udzielenie szczegółowych wyjaśnień, 

 inne powody: brak kompetencji w zakresie ICT lub brak umiejętności językowych 

mogą również stanowić podłoże tego typu zachowań. 

Trener rozmawia indywidualnie z uczestnikiem i oferuje wsparcie, odpowiadając na 

pytania lub wymieniając się opiniami. Jeśli uczestnik nie radzi sobie z wersją językową 

kursu online w danym języku, być może należy zaproponować zmianę na angielski lub 

inną wersję. Ponadto trener musi upewnić się, że wszyscy uczestnicy są dobrze 

przygotowani do pracy z wersją online i znają wymogi techniczne, np. jak się zalogować 

itp. Ponadto zaleca się ocenę indywidualnych postępów w nauce. 

 

Omówione sytuacje ilustrują niektóre typowe problemy międzykulturowe, które mogą 

pojawić się podczas szkolenia. Większość wyzwań może wynikać z innego pojmowania 

hierarchii i/lub nowoczesnego stylu uczenia się. Jednym z powodów może być też inne 

pochodzenie kulturowe. We wszystkich grupach kulturowych wiek uczestników, a także 

ich wykształcenie będą również miały znaczący wpływ na aktywność podczas szkolenia i 

osiągane sukcesy. 

W aspekcie globalnym kultura się zmienia. Osoby reprezentujące młodsze pokolenie są 

bardziej przyzwyczajone do pracy z zasobami cyfrowymi i projektami. Lubią naukę 

związaną z grami lub konkursami. Czasami mają więcej wspólnego (np. styl ubierania się, 

muzyka) z międzynarodowymi grupami rówieśniczymi niż z innym pokoleniem we 

własnym kraju. 

Trener musi również uwzględnić i uszanować wszelkie aspekty związane z brakiem 

wykształcenia, powinien wspierać uczestników, kiedy zgłaszają problemy związane z 

językiem lub ICT, a także ich motywować - zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak i 

podczas nauki online. 
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Jednakże, każdą reakcję uczestników podczas kursu należy traktować poważnie. Chociaż 

trener jest wykwalifikowany i doświadczony, informacje zwrotne powinny być okazją do 

refleksji nad własną kulturą, podejściem do samego szkolenia i sposobu nauczania. Nie 

tylko uczestnicy wnoszą swoją kulturę i preferowany styl uczenia się. Również trenerzy 

mogą preferować niektóre metody od innych np. praca w grupie, gry / ćwiczenia 

„przełamujące lody” - nie zawsze weryfikując poziom dostosowania i użyteczności dla 

konkretnej grupy uczestników. 
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5. CSR i SD 

Nauczanie przedsiębiorców i szkolenie ich w zakresie Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu (CSR) i Zrównoważonego Rozwoju (SD) wydaje się być sporym wyzwaniem, 

ponieważ wiąże się z wypracowaniem szczególnego rodzaju sposobu myślenia wśród 

osób, którzy czasami mogą potrzebować znacznej zmiany swojego podejścia do biznesu. 

CSR i SD to koncepcje, które wymagają głębokiego zrozumienia i gotowości do 

praktycznego zastosowania. Nie można tutaj nie docenić roli trenera. Chociaż szkolenie 

w ramach projektu ISORESS zostało zaprojektowane w dużej części jako szkolenie online, 

główne spostrzeżenia i inspiracje mogą pojawić się podczas szkolenia w sali zajęciowej, 

gdy uczestnicy spotkają prawdziwie zainspirowanych i zaangażowanych trenerów, którzy 

mogą przekazać swoje pozytywne nastawienie i silną wiarę w prezentowane koncepcje. 

Dobry trener powinien prowadzić z uczestnikami pełen argumentów dialog, aby po 

kursie przedsiębiorcy prowadzący mikro i małe przedsiębiorstwa byli w pełni przekonani 

do zalet wprowadzenia koncepcji CSR i SD we własnych firmach. Jednym z celów 

szkolenia jest także podniesienie świadomości przedsiębiorców w kwestiach związanych 

z obiema koncepcjami. Niektórzy właściciele firm mogli wprowadzać pomysły 

prezentowane od dawna, jednak do czasu uczestnictwa w szkoleniu mogli nie być 

świadomi znaczenia swoich działań. Dlatego rolą trenera jest sprawienie, aby 

przedsiębiorcy myśleli o swoich działaniach w kontekście CSR i SD, patrzyli na nie w 

bardziej systematyczny sposób, aby były jeszcze bardziej istotne dla firmy. Szkolenie 

może również pomóc utwierdzić ich w swoich przekonaniach i poprzeć właściwą drogę, 

którą podążają. 

Trenerzy mają do dyspozycji szeroki zakres materiałów dydaktycznych, jednak przed 

rozpoczęciem kursu wskazane byłoby zrewidowanie dotychczasowej wiedzy, refleksja 

nad dotychczasowym doświadczeniem oraz  rozwinięcie w miarę możliwości wiedzy 

specjalistycznej w tej dziedzinie. 

Oprócz samego szkolenia ISORESS trenerzy powinni zapoznać się z głównymi 

dokumentami dotyczącymi CSR i SD, z których większość jest dostępna w wielu językach, 

a mianowicie: 

A renewed EU strategy 2011-14 for corporate social responsibility 

Action plan on human rights and democracy (2015-2019) 

Communication on the next steps for a sustainable European Future 

Reflection paper: towards a sustainable Europe by 2030 

Directive 2014/95/EU on non-financial reporting 

United Nations global compact 

United Nations guiding principles on business and human Rights 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/action-plan-human-rights-and-democracy-2015-2019_en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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UN 2030 agenda for sustainable development 

ISO 26000 guidance standard on social responsibility 

OECD guidelines for multinational enterprises 

OECD due diligence guidance for responsible business conduct 

Social policy principles for multinational enterprises Międzynarodowej Organizacji Pracy  

 

Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i Zrównoważony Rozwój? 

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) 

Początki CSR i SD sięgają czasów starożytnych, kiedy naukowcy tacy jak Arystoteles, 

odróżnili potępioną „sztukę zarabiania pieniędzy” od „sztuki zarządzania domem”, 

przedstawili pierwsze wytyczne dotyczące tego, co obecnie uznalibyśmy za 

odpowiedzialność korporacyjną.” 

Z pewnością ważny jest moment, w którym przedsiębiorcy zaczęli zdawać sobie sprawę, 

że ich działania społeczne lub ekologiczne przynoszą im wymierne korzyści. 

To świadome działanie, które było wynikiem własnych przepisów, ale także nacisków 

interesariuszy, w połączeniu ze strategicznym podejściem do odpowiedzialności, można 

uznać za początek CSR. 

Koncepcje rozwijały się z czasem, biorąc pod uwagę zmiany gospodarcze, środowiskowe 

i społeczne zachodzące w XX i na początku XXI wieku. Wielu uczonych podawało różne 

definicje, a pierwsze próby zdefiniowania CSR i SD były głównie akademickie. Pojawiało 

się wiele problemów z określeniem, czym jest CSR, a czym nie jest. „Według Göbbelsa 

(2002) Votaw i Sethi (1973) uważali odpowiedzialność społeczną za genialny termin: „to 

coś znaczy, ale nie zawsze to samo dla wszystkich ”. Zbyt często CSR uważano za 

panaceum, które rozwiąże globalną lukę ubóstwa, wykluczenie społeczne i degradację 

środowiska. Stowarzyszenia pracodawców kładą nacisk na dobrowolne zaangażowanie 

CSR. Samorządy lokalne i niektóre organizacje pozarządowe (NGO) uważają, że 

partnerstwa publiczno-prywatne mogą na przykład zrewitalizować dzielnice miast. 

Również naukowcy reprezentujący różne dyscypliny zarządzania uważali, że CSR jest 

odpowiednia do ich celów, takich jak zarządzanie jakością, marketing, komunikacja, 

finanse, HRM i sprawozdawczość. Każda dyscyplina przedstawia poglądy na temat CSR, 

które są dostosowane do konkretnej sytuacji i wyzwań.” 

Więcej pojęć i definicji było ukierunkowanych na konkretne zainteresowania. Banerjee 

(2001: 42) stwierdził, że społeczna odpowiedzialność biznesu ma „zbyt szeroki zakres, 

aby być odpowiednią dla organizacji”, a Henderson (2001: 21-22), że „nie ma solidnego i 

dobrze rozwiniętego konsensusu, który stanowiłby podstawę do działania” . Brak 

„wszechstronnej definicji CSR” (WBCSD, 2000: 3), a następnie różnorodność i nakładanie 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
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się terminologii, definicji i modeli koncepcyjnych utrudniały debatę akademicką i 

trwające badania (Göbbels, 2002: 5)”. 

 

Z czasem CSR i SD stały się przedmiotem zainteresowania władz krajowych i 

międzynarodowych, które przygotowały odpowiednie akty prawne i inne wytyczne. 

 

Początkowo Komisja Europejska zdefiniowała społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) 

jako „koncepcję, zgodnie z którą firmy uwzględniają kwestie społeczne i środowiskowe w 

swoich działaniach biznesowych i w interakcji z interesariuszami na zasadzie 

dobrowolności”. 

Dotyczyło to działań przedsiębiorstw wykraczających poza zobowiązania prawne wobec 

społeczeństwa i środowiska. Niektóre środki regulacyjne stworzyły środowisko bardziej 

sprzyjające dla przedsiębiorstw dobrowolnie wypełniających swoją odpowiedzialność 

społeczną. 

25 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła dokument Odnowiona strategia 

UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (COM (2011) 

681). 

Komisja zaproponowała nową definicję CSR jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za 

ich wpływ na społeczeństwo”. Poszanowanie obowiązującego prawodawstwa i układów 

zbiorowych między partnerami społecznymi jest warunkiem spełnienia tej 

odpowiedzialności. Aby w pełni wywiązać się ze społecznej odpowiedzialności, 

przedsiębiorstwa powinny wdrożyć proces integracji kwestii społecznych, 

środowiskowych, etycznych, związanych z prawami człowieka i konsumentów w swoich 

działaniach biznesowych i podstawowej strategii w ścisłej współpracy z interesariuszami, 

w celu: 

 

- maksymalizowania tworzenia wspólnej wartości dla właścicieli / akcjonariuszy oraz 

innych interesariuszy i całego społeczeństwa; 

- identyfikowania, zapobiegania i łagodzenia ich ewentualnych negatywnych skutków. 

 

Dokument zawiera informacje istotne dla europejskiego sektora prywatnego na temat 

bieżącej polityki UE w dziedzinie CSR. Wbrew oczekiwaniom dokument nie definiuje 

nowych mechanizmów regulacyjnych, a jedynie sygnalizuje kierunek dalszych prac 

Komisji nad promowaniem CSR w Europie, określa jego oczekiwania wobec 

przedsiębiorstw działających w UE i stwierdza, w jaki sposób komitet rozumie 

odpowiedzialność społeczną. 
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Nowa strategia CSR uzupełnia strategię „Europa 2020” w zakresie społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wskazane w nim kierunki działań mają pomóc w 

realizacji strategii i przywrócić zaufanie do biznesu, zniszczonego w czasach kryzysu 

gospodarczego. W swoim komunikacie Komisja wzywa przedsiębiorców do przyjęcia 

bardziej odpowiedzialnego podejścia, dążąc do przejrzystości w całym łańcuchu dostaw, 

poszanowania praw człowieka i odpowiedzialności za ich wpływ na środowisko. 

Szczególny nacisk kładzie się na duże przedsiębiorstwa, zwłaszcza te zatrudniające 

ponad 1000 pracowników. Komisja rozumie jednak specyfikę małych i średnich 

przedsiębiorstw, stwierdzając, że „w przypadku większości małych i średnich 

przedsiębiorstw, w szczególności mikroprzedsiębiorstw, mechanizm CSR 

prawdopodobnie pozostanie nieformalny i intuicyjny”. 

 

W przypadku firm poszukujących formalnego podejścia do CSR, zwłaszcza dużych firm, 

wiarygodne wytyczne zapewniają uznane na całym świecie zasady, w szczególności 

niedawno zaktualizowane Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Dziesięć 

zasad Global Compact ONZ, Norma ISO 26000 w sprawie odpowiedzialności społecznej, 

Trójstronna Deklaracja Zasad MOP dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i 

polityki społecznej oraz Wytyczne ONZ Dotyczące Biznesu i Praw Człowieka. Ten 

podstawowy zestaw uznanych na arenie międzynarodowej zasad i wytycznych stanowi 

ewoluujące i ostatnio wzmocnione globalne ramy CSR. Europejska polityka promowania 

CSR powinna być w pełni zgodna z tymi ramami. 

 

Odpowiedzialne postępowanie w biznesie (Responsible Business Conduct - RBC) 

Jest to alternatywny termin wprowadzony przez OECD w ścisłej współpracy z biznesem, 

związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi. OECD zdefiniowała RBC jako 

„wnoszący pozytywny wkład w postęp gospodarczy, środowiskowy i społeczny w celu 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz unikania i eliminowania negatywnych 

skutków związanych z bezpośrednimi i pośrednimi operacjami, produktami lub usługami 

przedsiębiorstwa”. 

 

Zrównoważony rozwój (Sustainable Development – SD) 

Zrównoważony rozwój (SD) to koncepcja, która pojawiła się po raz pierwszy w 1987 r. 

Wraz z opublikowaniem raportu Brundtlanda, ostrzegającego przed negatywnymi 

konsekwencjami środowiskowymi wzrostu gospodarczego i globalizacji, w którym 

próbowano znaleźć możliwe rozwiązania problemów związanych z uprzemysłowieniem i 

wzrostem populacji. 
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Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez 

uszczerbku dla możliwości przyszłych pokoleń, gwarantując równowagę między 

wzrostem gospodarczym, troską o środowisko i dobrobytem społecznym. 

 

W ramach nowego harmonogramu działań w zakresie zrównoważonego rozwoju 

Organizacja Narodów Zjednoczonych zatwierdziła Agendę 2030, która zawiera cele 

zrównoważonego rozwoju, wezwanie do działania na rzecz ochrony planety i 

zagwarantowania globalnego dobrobytu ludzi. Te wspólne cele wymagają aktywnego 

zaangażowania osób fizycznych, przedsiębiorstw, administracji i krajów na całym 

świecie. 

Określono siedemnaście celów w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Te 17 

celów jest ze sobą powiązanych i często kluczem do sukcesu będzie rozwiązywanie 

problemów najczęściej łączonych. Można je streścić w następujący sposób: 

 

 

 wyeliminowanie ubóstwa i głodu, gwarantując zdrowe życie, 

 umożliwianie dostępu do podstawowych usług, takich jak woda, urządzenia 

sanitarne i zrównoważona energia, 

 wspieranie możliwości rozwoju poprzez edukację włączającą i godną pracę, 

 wspieranie innowacji i infrastruktury, tworząc społeczności i miasta zdolne do 

produkcji i konsumpcji w sposób zrównoważony, 

 zmniejszanie nierówności na świecie, szczególnie w odniesieniu do płci, 

 dbanie o środowisko naturalne, walka ze zmianami klimatu i ochrona oceanów i 

ekosystemów lądowych, 

 promowanie współpracy między różnymi podmiotami społecznymi w celu 

stworzenia środowiska pokoju i zrównoważonego rozwoju. 

 

CSR i SD obejmują wiele powiązanych ze sobą obszarów, takich jak prawa człowieka, 

praktyki z zakresu pracy i zatrudnienie (takie jak szkolenia, różnorodność, równość płci, a 

także zdrowie i dobre samopoczucie pracowników) oraz kwestie środowiskowe (takie jak 

różnorodność biologiczna, zmiany klimatu , efektywne gospodarowanie zasobami, ocenę 

cyklu życia i zapobieganie zanieczyszczeniom). Zaangażowanie i rozwój społeczności, 

kwestie konsumenckie i uczciwe praktyki operacyjne są również częścią podejścia CSR. 
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ISO 26000 

ISO 26000 zawiera wskazówki dotyczące tego, jak firmy i organizacje mogą działać w 

społecznie odpowiedzialny sposób. Oznacza to działanie w sposób etyczny i przejrzysty, 

który przyczynia się do zdrowia i dobrobytu społeczeństwa. 

Ogólne informacje na temat ISO 26000 można uzyskać na stronie ISO SR www.iso.org/sr  

Standard ISO 26000 jest dostępny w ponad 30 językach, w tym arabskim, chińskim, 

angielskim, perskim, francuskim, niemieckim, hebrajskim, japońskim, portugalskim, 

rosyjskim, hiszpańskim, wietnamskim… 

 

ISO 26000 zawiera i omawia 7 zasad, które są niezbędne do wdrożenia strategii CSR. 

1. Odpowiedzialność 

2. Przejrzystość 

3. Etyczne zachowanie 

4. Poszanowanie interesów interesariuszy 

5. Poszanowanie praworządności 

6. Poszanowanie międzynarodowych norm zachowania 

7. Poszanowanie praw człowieka 

 

W ISO 26000 znajdziemy również klasyfikację działań w zakresie CSR: 

 

Ład korporacyjny 

Zagadnienie 1: Procesy decyzyjne i struktura 

 

Środowisko 

Zagadnienie 1: Zapobieganie zanieczyszczeniom 

Zagadnienie 2: Zrównoważone wykorzystanie zasobów 

Zagadnienie 3: Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu 

Zagadnienie 4: Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie 

siedlisk przyrodniczych 

 

Uczciwe praktyki operacyjne 

Zagadnienie 1: Przeciwdziałanie korupcji 

Zagadnienie 2: Odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną 

Zagadnienie 3: Uczciwa konkurencja 

Zagadnienie 4: Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości 

Zagadnienie 5: Poszanowanie praw własności 

 

http://www.iso.org/sr
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Zagadnienia konsumenckie 

Zagadnienie 1: Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz 

uczciwe praktyki dotyczące umów 

Zagadnienie 2: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów 

Zagadnienie 3: Zrównoważona konsumpcja 

Zagadnienie 4: Obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie 

sporów 

Zagadnienie 5: Ochrona danych i prywatności konsumenta 

Zagadnienie 6: Dostęp do podstawowych usług 

Zagadnienie 7: Edukacja i świadomość 

 

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 

Zagadnienie 1: Zaangażowanie społeczne 

Zagadnienie 2: Edukacja i kultura 

Zagadnienie 3: Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności 

Zagadnienie 4: Rozwój i dostęp do technologii 

Zagadnienie 5: Tworzenie bogactwa i dochodu 

Zagadnienie 6: Zdrowie 

Zagadnienie 7: Inwestycje społeczne 

 

Prawa człowieka 

Zagadnienie 1: Należyta staranność 

Zagadnienie 2: Sytuacje zagrożenia praw człowieka 

Zagadnienie 3: Unikanie współudziału 

Zagadnienie 4: Rozpatrywanie skarg 

Zagadnienie 5: Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 

Zagadnienie 6: Prawa obywatelskie: osobiste i polityczne 

Zagadnienie 7: Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne 

Zagadnienie 8: Fundamentalne zasady i prawa w pracy 

 

Praktyki z zakresu pracy 

Zagadnienie 1: Zatrudnienie i stosunki pracy 

Zagadnienie 2: Warunki pracy i ochrona socjalna 

Zagadnienie 3: Dialog społeczny 

Zagadnienie 4: Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zagadnienie 5: Rozwój człowieka i szkolenia i w miejscu pracy 
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Szkolenie w ramach projektu ISORESS obejmuje niektóre tematy określone w ISO 26000. 

Wybór został dokonany na podstawie kwestionariuszy dotyczących potrzeb i 

świadomości przedsiębiorców, a także potrzeb i potencjału instytucji szkoleniowych. 

 

Uwzględniono także wielkość przedsiębiorstwa i szczególne warunki, na które mogą 

napotkać zwłaszcza przedsiębiorcy ze środowisk migracyjnych, prowadzący działalność 

w innym kraju. ISORESS koncentruje się na podstawowych zagadnieniach, które są łatwo 

zrozumiałe i mogą zostać natychmiast wdrożone. Niektóre z problemów typowych dla 

dużych korporacji zostały omówione w ograniczonym zakresie lub pominięte. 

 

Ogólne wskazówki dla trenerów zajmujących się kwestiami CSR i SD: 

 zapoznaj się z dokumentami wydanymi przez organy krajowe i unijne 

 wyszukaj najlepsze praktyki zgodne z profilem działalności biznesowej 

przedsiębiorców 

 przeanalizuj wybrane najlepsze praktyki z uczestnikami 

 omawiaj strategie i zasady, jakie można stosować w firmach, dla których uczestnicy 

pracują / które prowadzą 

 rozmawiaj o kosztach i korzyściach związanych z wdrażaniem każdej strategii / 

polityki / rozwiązania 

 bądź konkretny, praktyczny, dostosuj zawartość do potrzeb uczestników 

 upewnij się, że proponowane rozwiązania są odpowiednie, zgodne z profilem i 

potencjałem przedsiębiorców 

 

Studium przypadku 1 

Szkolisz grupę przedsiębiorców ze środowisk migracyjnych, z których większość 

prowadzi małe sklepy spożywcze lub sklepy warzywne zatrudniając maksymalnie 2 

osoby, głównie członków rodziny. Które zagadnienia, twoim zdaniem, sklasyfikowane 

według ISO 26000, można by poruszyć na kursie? 

 

 

 

Studium przypadku 2 

Uczestnicy pochodzą z różnych środowisk kulturowych. Jak podejdziesz do kwestii 

ochrony środowiska i zagadnień konsumenckich w dyskusji? 
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Społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialne postępowanie w biznesie i 

zrównoważony rozwój stanowią rodzaj podstawowej filozofii, którą powinien przestrzegać 

każdy przedsiębiorca. Rolą trenera jest niewątpliwie zwiększenie pozytywnego 

nastawienia uczestników do tych koncepcji i motywowanie ich do bardziej 

systematycznego podejścia. Istnieje wiele dokumentów, zwłaszcza tych wydawanych 

przez organy UE, które zawierają wytyczne i rozwiązania dotyczące dostosowania 

niektórych strategii. Ponieważ niektórzy mogą sceptycznie podchodzić do wprowadzania 

nowych zasad w swoich firmach, trener powinien zwrócić uwagę na pozytywne aspekty 

stosowania zasad CSR, RBC i SD, takich jak: 

 

 wykazanie zaangażowania w ciągłe doskonalenie, 

 przyciąganie podobnie myślących partnerów, inwestorów, klientów i pracowników, 

 poprawa relacji z pracownikami, społecznościami, mediami, dostawcami i agencjami 

rządowymi, 

 pomoc w ustanowieniu bardziej solidnych i stabilnych łańcuchów dostaw, 

 przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczanie szkodliwych 

skutków środowiskowych, społecznych i gospodarczych, 

 pomoc w zarządzaniu i ograniczaniu ryzyka, 

 identyfikacja nowych możliwości. 

 

 

Analizując kilka praktycznych, rzeczywistych przykładów, przedsiębiorcy zdadzą sobie 

sprawę, że aby funkcjonować w obecnej gospodarce światowej, należy dostosować 

zasady, w przeciwnym razie potencjał do przetrwania i rozwoju firmy zostanie utracony. 
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Podsumowanie 

 

Celem Podręcznika dla trenerów było zapewnienie niezbędnych ram metodologicznych 

dla trenerów w celu odpowiedniego przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu 

ISORESS. W poszczególnych rozdziałach omówiono istotne kwestie, które pomogą 

trenerowi w przygotowaniu zajęć stacjonarnych. 

 

W pierwszych dwóch rozdziałach opisano nowe technologie oraz metodologie nauczania 

online i mieszanego, które zyskały popularność dzięki najnowszym osiągnięciom 

technicznym. Ponieważ szkolenie ISORESS przewidziane jest do realizacji zarówno w 

formie stacjonarnej jak i online, bardzo ważne jest, aby trenerzy zapoznali się z tą 

metodologią, co pomoże w pełni wykorzystać jej potencjał. 

 

W kolejnym rozdziale omówiono umiejętności miękkie, które są kluczowe w osiąganiu 

sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Dla trenerów, szczególnie w kontaktach z 

przedsiębiorcami, niezwykle ważne jest podnoszenie świadomości i praca nad 

umiejętnościami, które stały się tak samo istotne, jak umiejętności twarde. 

 

Ponieważ ISORESS skupia się na przedsiębiorcach ze środowisk migracyjnych, ważnym 

rozdziałem jest Komunikacja międzykulturowa, w którym opisano zagadnienia i różnice 

kulturowe, oraz potencjalne problemy, jakie mogą z tych różnic wynikać. Lepsze 

poznanie i zrozumienie różnic z pewnością ułatwi współpracę podczas szkolenia. 

 

Ostatni rozdział poświęcono kwestiom społecznej odpowiedzialności biznesu i 

zrównoważonego rozwoju; jest to pierwsze, ogólne podejście do tych zagadnień, które 

pomoże zrewidować i usystematyzować wiedzę trenera. 

 

Wszystkie zagadnienia omówione w Podręczniku są niezbędne do przygotowywania 

ciekawych zajęć. Wszystkie jednostki szkolenia są specjalnie zaprojektowane z myślą o 

przedsiębiorcach jako jego końcowych beneficjentach. 

We wszystkich przypadkach ważne jest, aby trener uświadomił sobie różnorodność cech 

charakterystycznych każdej grupy, wiąże się z tym wykazanie elastyczności i konieczność 

dostosowania do jej potrzeb. 

 

Poniższe załączniki zawierają część szkolenia dla przedsiębiorców realizowaną w sali 

zajęciowej, wraz z odpowiednimi instrukcjami i arkuszami roboczymi potrzebnymi do 

wykonania ćwiczeń. 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

Poniższe załączniki zawierają wytyczne i instrukcje dla trenerów do przeprowadzenia 

szkolenia stacjonarnego – w sali zajęciowej w ramach projektu ISORESS dedykowanego 

przedsiębiorcom. 

 

Wyjaśnienia: 

 na początku każdego ćwiczenia znajduje się krótki jego opis oraz wytyczne dla trenera, 

 instrukcje, które należy przekazać uczestnikom, oznaczono symbolem zielonej strzałki 

i kursywą, 

 prawidłowe odpowiedzi są wyróżnione na szarym tle i oznaczone na zielono, 

 wszystkie wymienione arkusze robocze są dołączone w postaci załączników po każdej 

jednostce  

 

 

Wprowadzenie to wspólna część, która może być realizowana w sali zajęciowej (A) w 

ramach szkolenia, a także jest dostępna on-line (B) jako materiał dodatkowy, w 

zależności od  sposobu zorganizowania kursu. Zarówno trener jak i uczestnicy powinni 

zapoznać się ze strukturą kursu. We wstępie przedstawiono główne pojęcia dotyczące 

Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) oraz 

Zrównoważonego Rozwoju (SD - Sustainable Development), a także zakres tematów 

związanych z każdym pojęciem. Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z 

analizą przypadku, w którym intuicyjnie mogą zidentyfikować problemy związane z 

przedstawionymi pojęciami i koncepcjami. 
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Jednostka A0 

Wprowadzenie 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas: 60 minut 

 

Pomoce dydaktyczne: tablica / flip chart, taśma klejąca / naklejki, duże arkusze 

papieru, kopie arkuszy roboczych, kolorowe pisaki, karteczki samoprzylepne typu post-it  
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Dla przedsiębiorców/uczestników kursu 

Witamy na szkoleniu ISORESS :-).  

Przeczytajcie wstęp i spróbujcie wykonać kilka ćwiczeń, dzięki którym poznacie główne 

założenia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) 

oraz Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development - SD). 

 

Szkolenie dla przedsiębiorców składa się z dwóch części obejmujących materiał 

przeznaczony na 50 godzin dydaktycznych. Część A kursu została zaprojektowana jako 

8-godzinny trening / warsztat, prowadzony przez profesjonalnego trenera w sali 

zajęciowej. Część B to kurs online, który można realizować bez wsparcia trenera. 

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

- Środowisko 

- Uczciwe praktyki operacyjne 

- Zagadnienia konsumenckie 

- Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności 

- Prawa człowieka 

- Praktyki z zakresu pracy 

 

Każda jednostka składa się z wprowadzenia, głównej części szkolenia i powtórzenia. 

We wprowadzeniu zapoznacie się z podstawami dotyczącymi każdego obszaru, 

następnie umiejętności rozwijane są w części głównej. Nabytą wiedzę i umiejętności 

możecie sprawdzić w powtórzeniu znajdującym się na końcu każdej jednostki. Możecie 

również wykorzystać dodatkowe materiały opracowane w ramach projektu ISORESS, 

takie jak Raport z badania potrzeb szkoleniowych związanych ze Społeczną 

Odpowiedzialnością Biznesu (CSR) i Zrównoważonym Rozwojem (SD) w małych i mikro 

przedsiębiorstwach w krajach partnerskich oraz Przewodnik dobrych praktyk. 

 

W kursie online będziecie mieli dostęp do wszystkich ćwiczeń z sugerowanym czasem 

realizacji. Macie kilka prób wykonania każdego ćwiczenia z możliwością zobaczenia 

poprawnych odpowiedzi. Spróbujcie zapamiętać jak najwięcej z każdej jednostki. W 

sekcjach DO PRZEMYŚLENIA znajdziesz pytania, które mogą zachęcić do refleksji lub 

zainspirować do działania we własnej firmie lub firmie, w której pracujesz. Kurs zawiera 

wiele ćwiczeń stymulujących twój rozwój zawodowy w zakresie CSR i SD. Mamy nadzieję, 

że przedstawione pomysły wpłyną również pozytywnie na Twoje podejście do praktyk 

CSR i SD, a ich wdrożenie sprawi, że Twoja firma stanie się lepsza. 

Powodzenia i przyjemnej nauki! 
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Rozgrzewka 

Ćwiczenie 1 

 

Część 1 

 

Uczestnicy pracują całą grupą. Trener pokazuje wyrażenia na slajdach. Uczestnicy muszą 

wskazać odpowiednie wyrażenia związane z CSR. Prawidłowe odpowiedzi zaznaczone są 

na zielono. 

 

 

Czym jest CSR? Które z wyrażeń kojarzą wam się z CSR? 

 

dobrowolna       etyka biznesu 

korupcja      obywatelstwo korporacyjne 

troska o środowisko     praca dzieci 

zrównoważony     filantropia korporacyjna 

odpowiedzialności     zaniedbanie 

przestrzeganie obowiązującego prawa  odpowiedzialność za środowisko 

    

 

Część 2 

Uczestnicy pracują w parach. Trener rozdaje każdej parze zestaw 5 definicji. Uczestnicy 

muszą ułożyć je we właściwej kolejności ARKUSZ ROBOCZY A0_1. Uczestnicy 

przedstawiają swoją kolejność, jeśli jest wystarczająco dużo czasu, mogą wyszukać 

różnice między różnymi definicjami. 

(10 minut) 

 

Pracujcie w parach. Ułóżcie definicje / pojęcia w kolejności ich powstawania.  

 

POPRAWNA KOLEJNOŚĆ:   D F C B A 



 
Rezultat pracy intelektualnej IO6 

Podręcznik dla trenerów 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

D. 

„...obowiązki przedsiębiorców w zakresie prowadzenia takiej polityki, podejmowania 

takich decyzji lub kierowania się takimi kierunkami działań, które są pożądane z punktu 

widzenia celów i wartości naszego społeczeństwa...” 

Bowen, 1953 

F. 

„Status firmy i działania związane z postrzeganymi zobowiązaniami społecznymi lub 

przynajmniej zobowiązaniami interesariuszy”. 

Brown & Dacin, 1997 

C. 

„...koncepcja, zgodnie z którą firmy włączają kwestie społeczne i środowiskowe do 

swoich operacji biznesowych i interakcji z interesariuszami na zasadzie dobrowolności” 

Komisja Europejska 2001 

B. 

„CSR to zespół pojęć, w którym przenikają się takie pojęcia jak etyka biznesu, filantropia 

korporacyjna, obywatelstwo korporacyjne, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za 

środowisko. Jest to dynamiczna i kontrowersyjna koncepcja, osadzona w każdym 

kontekście społecznym, politycznym, gospodarczym i instytucjonalnym.” 

Matten & Moon, 2004 

A. 

„Odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. Poszanowanie 

obowiązującego prawa oraz układów zbiorowych między partnerami społecznymi jest 

warunkiem podjęcia tej odpowiedzialności.” 

Komisja Europejska 2011 

Źródło: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75040/1/MPRA_paper_75040.pdf  

https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_E

uropean_Context 

 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75040/1/MPRA_paper_75040.pdf
https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_European_Context
https://www.researchgate.net/publication/294428397_Corporate_Social_Responsibility_in_European_Context
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Ćwiczenie 2 

 

Uczestnicy pracują indywidualnie. Trener rozdaje ARKUSZ ROBOCZY A0_2. Uczestnicy 

muszą wypełnić brakujące miejsca podanymi pojęciami. Razem sprawdzają wyniki. 

(5 minut) 

 

 

 Uzupełnijcie tabelę brakującymi elementami. 

 

 

Tabela 1 – Wymiary definicji CSR 

Okres i obszar zainteresowań    Podsumowanie wymiaru 

lata 50-60        Filantropia 

 

Filozofie religijne i humanistyczne 

Rozwój społeczności 

Filantropia nieregulowana 

Załagodzenie ubóstwa 

Obowiązek w stosunku do społeczeństwa 

 

lata 70-80        Regulowana CSR 

Poszerzenie zakresu odpowiedzialności w ramach CSR 

CSR jako symbol obywatelstwa korporacyjnego 

Zarządzanie relacjami z interesariuszami 

Reputacja firmy 

Priorytety społeczno-ekonomiczne 

Niwelowanie luk w zarządzaniu firmą 

Prawa interesariuszy 

Odpowiedzialność prawna i etyczna 

  

lata 90 – 21 wiek     CSR instrumentalna / strategiczna 

Strategia konkurencyjna 

Ochrona środowiskowa 

Stabilność/Równowaga 

Umiędzynarodowienie standardów CSR 

Przejrzystość i odpowiedzialność 
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Szkolenie główne 

Ćwiczenie 3 

 

Uczestnicy są podzieleni na 2 lub 3 grupy, w zależności od liczby. Każda grupa otrzymuje 

duży arkusz papieru z 6 podstawowymi obszarami CSR, a następnie trener rozdaje 

uczestnikom zagadnienia - kartki papieru wycięte z ARKUSZA ROBOCZEGO A0_3 - jeden 

zestaw na grupę. Uczestnicy muszą dopasować zagadnienia do obszarów CSR. 

Następnie grupy sprawdzają i porównują wyniki. 

(10 minut) 

 

Zaklasyfikujcie podane zagadnienia do odpowiednich obszarów. 

 

 Środowisko 

 Uczciwe praktyki operacyjne 

 Zagadnienia konsumenckie 

 Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności 

 Prawa człowieka 

 Praktyki z zakresu pracy 

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI (w dowolnej kolejności w każdej kategorii) 

 

Środowisko Gospodarowanie odpadami 

Oszczędzanie energii 

Oszczędzanie wody 

Redukcja transportu i logistyka 

Czystsza produkcja 

Uczciwe praktyki operacyjne Uczciwe i trwałe partnerstwa z partnerami 

biznesowymi 

Uczciwa konkurencja 

Komunikacja 

Nastawienie na pracownika i atrakcyjność 

pracodawcy 

Zagadnienia konsumenckie Polityka kontroli jakości 

Zwiększanie zadowolenia konsumentów 

Badanie potrzeb konsumentów 

Obsługa klienta 
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Projektowanie uniwersalne 

Zaangażowanie społeczne i rozwój 

społeczności lokalnej 

Aktywizacja interesariuszy 

Wolontariat i dobroczynność 

Aktywizacja pracowników 

Prawa człowieka Sytuacje w miejscu pracy 

Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 

Przyszłość praw człowieka 

Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne 

Praktyki z zakresu pracy Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 

Dobre warunki pracy 

Koncepcja pracy zespołowej 
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Ćwiczenie 4 

 

Trener wyświetla różne stwierdzenia za pomocą prezentacji PowerPoint. Uczestnicy 

muszą zdecydować, czy prezentowane zachowanie jest oparte wyłącznie na prawie, czy 

wiąże się również z odpowiedzialnością społeczną. Zdania przedstawiane są jeden po 

drugim, uczestnicy pracują całą grupą. Poprawne odpowiedzi wyświetlane są w 

prezentacji. W drugiej części uczestnicy muszą zaklasyfikować podane zachowania do 

jednego z sześciu omawianych wcześniej obszarów CSR. 

(15 minut) 

 

 

Część 1 

 

Przeczytajcie krótkie scenariusze. Kierujcie się intuicją, aby określić, czy przedstawione 

przypadki odnoszą się do praktyk CSR, czy są po prostu wymagane przez prawo. 

 

 

Część 2 (opcjonalnie) 

 

Postarajcie się zaklasyfikować praktyki do jednego z sześciu omówionych wcześniej 

obszarów. 
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Ćwiczenie 5 

 

 

Trener rozdaje uczestnikom krótki tekst – wykorzystuje ARKUSZ ROBOCZY A0_4. 

Uczestnicy mają 5 minut na dokładne przeczytanie tekstu. Następnie trener odbiera 

tekst i wyświetla 3 pytania na slajdach PowerPoint. Uczestnicy muszą wybrać poprawną 

odpowiedź A, B lub C do każdego pytania. 

 

Przeczytajcie tekst, następnie odpowiedzcie na 3 pytania bez pomocy tekstu. 

 

 

Pytanie 1 

Pod względem czasu zainwestowanego w CSR - jest to _________________________ czas 

spędzony wspólnie z zespołem na korzyść Twojej firmy. 

A. niepotrzebny 

B. dodatkowy 

C. wartościowy 

 

Pytanie 2 

Praca nad kwestiami CSR _______________ związana z inwestowaniem pieniędzy. 

A. jest pośrednio 

B. zawsze jest 

C. nigdy nie jest 

 

Pytanie 3 

_______________ to „dezinformacja rozpowszechniana przez organizację w celu 

przedstawienia przyjaznego dla środowiska wizerunku publicznego”. 

 

A. „Wybielanie” 

B. CSR 

C. „Zielone kłamstwo” 
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Kontynuacja 

Ćwiczenie 6 

Część 1 

 

Trener rozdaje uczestnikom ARKUSZ ROBOCZY A0_5. Uczestnicy czytają tekst, a 

następnie próbują zidentyfikować wspomniane praktyki. Jeśli uczestnicy mają problemy 

z zadaniem, trener może wesprzeć ich listą tematów, z których mogą wybrać ARKUSZ 

ROBOCZY A0_6. Sugerowane odpowiedzi są zaznaczone na zielono. 

 

Pracujcie w parach. Przeczytajcie studium przypadku. Jakie praktyki CSR są 

wymienione w prezentowanej historii? (Wybierzcie z listy.) 

 

 

Środowisko 

Zagadnienie 1: Zapobieganie zanieczyszczeniom 

Zagadnienie 2: Zrównoważone wykorzystanie zasobów 

Zagadnienie 3: Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu 

Zagadnienie 4: Ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie 

siedlisk przyrodniczych 

 

Uczciwe praktyki operacyjne 

Zagadnienie 1: Przeciwdziałanie korupcji 

Zagadnienie 2: Odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną 

Zagadnienie 3: Uczciwa konkurencja 

Zagadnienie 4: Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości 

Zagadnienie 5: Poszanowanie praw własności 

 

Zagadnienia konsumenckie 

Zagadnienie 1: Uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz 

uczciwe praktyki dotyczące umów 

Zagadnienie 2: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów 

Zagadnienie 3: Zrównoważona konsumpcja 

Zagadnienie 4: Obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie 

sporów 

Zagadnienie 5: Ochrona danych i prywatności konsumenta 

Zagadnienie 6: Dostęp do podstawowych usług 

Zagadnienie 7: Edukacja i świadomość 
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Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 

Zagadnienie 1: Zaangażowanie społeczne 

Zagadnienie 2: Edukacja i kultura 

Zagadnienie 3: Tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności 

Zagadnienie 4: Rozwój i dostęp do technologii 

Zagadnienie 5: Tworzenie bogactwa i dochodu 

Zagadnienie 6: Zdrowie 

Zagadnienie 7: Inwestycje społeczne 

 

Prawa człowieka 

Zagadnienie 1: Należyta staranność 

Zagadnienie 2: Sytuacje zagrożenia praw człowieka 

Zagadnienie 3: Unikanie współudziału 

Zagadnienie 4: Rozpatrywanie skarg 

Zagadnienie 5: Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 

Zagadnienie 6: Prawa obywatelskie: osobiste i polityczne 

Zagadnienie 7: Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne 

Zagadnienie 8: Fundamentalne zasady i prawa w pracy 

 

Praktyki z zakresu pracy 

Zagadnienie 1: Zatrudnienie i stosunki pracy 

Zagadnienie 2: Warunki pracy i ochrona socjalna 

Zagadnienie 3: Dialog społeczny 

Zagadnienie 4: Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zagadnienie 5: Rozwój człowieka i szkolenia i w miejscu pracy 

 

Część 2 

 

W zależności od tego, ile zostanie czasu może nastąpić krótka dyskusja. Uczestnicy mogą 

podzielić się z grupą swoimi pomysłami dotyczącymi konkretnych inicjatyw w zakresie 

CSR, które są prowadzone w firmach. Dyskusja powinna być bardziej ogólna, ponieważ 

bardziej szczegółowe aspekty CSR zostaną omówione w dalszych częściach szkolenia. 

 

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

Omówcie je w grupach. 
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Zakończenie 

 

Trener podsumowuje zajęcia, dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie 

oraz zachęca ich do dalszej pracy na ten temat. (3 minuty) 
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ARKUSZ ROBOCZY A0_1 
 

 

A. 

„Odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”. 

Poszanowanie obowiązującego prawa oraz układów zbiorowych między 

partnerami społecznymi jest warunkiem podjęcia tej odpowiedzialności.” 

B. 

„CSR to zespół pojęć, w którym przenikają się takie pojęcia jak etyka 

biznesu, filantropia korporacyjna, obywatelstwo korporacyjne, 

zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko. Jest to 

dynamiczna i kontrowersyjna koncepcja, osadzona w każdym kontekście 

społecznym, politycznym, gospodarczym i instytucjonalnym.” 

C. 

„...koncepcja, zgodnie z którą firmy włączają kwestie społeczne i 

środowiskowe do swoich operacji biznesowych i interakcji z 

interesariuszami na zasadzie dobrowolności” 

D. 

„...obowiązki przedsiębiorców w zakresie prowadzenia takiej polityki, 

podejmowania takich decyzji lub kierowania się takimi kierunkami działań, 

które są pożądane z punktu widzenia celów i wartości naszego 

społeczeństwa...” 

F. 

„Status firmy i działania związane z postrzeganymi zobowiązaniami 

społecznymi lub przynajmniej zobowiązaniami interesariuszy”. 
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ARKUSZ ROBOCZY A0_2 
 

Tabela 1 – Wymiary definicji CSR 

Okres i obszar zainteresowań  Podsumowanie wymiaru 

lata 50-60      Filantropia 

Filozofie religijne i humanistyczne 

Rozwój społeczności 

Filantropia nieregulowana 

Załagodzenie ubóstwa 

_______________________________________ 

lata 70-80      Regulowana CSR 

Poszerzenie zakresu odpowiedzialności w ramach CSR 

CSR jako symbol obywatelstwa korporacyjnego 

Zarządzanie relacjami z interesariuszami 

_______________________________________ 

Priorytety społeczno-ekonomiczne 

Niwelowanie luk w zarządzaniu firmą 

Prawa interesariuszy 

_______________________________________ 

lata 90 – 21 wiek    CSR instrumentalna / strategiczna 

Strategia konkurencyjna 

Ochrona środowiskowa 

_______________________________________ 

Umiędzynarodowienie standardów CSR 

_______________________________________ 
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ARKUSZ ROBOCZY A0_3 
 

Uczciwa konkurencja Oszczędzanie wody 

Redukcja transportu i 

logistyka 
Polityka kontroli jakości 

Czystsza produkcja 
Uczciwe i trwałe partnerstwa z partnerami 

biznesowymi 

Obsługa klienta Oszczędzanie energii 

Komunikacja 
Nastawienie na pracownika i atrakcyjność 

pracodawcy 

Wolontariat i dobroczynność Gospodarowanie odpadami 

Zwiększanie zadowolenia 

konsumentów 
Koncepcja pracy zespołowej 

Projektowanie uniwersalne Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne 

Aktywizacja interesariuszy Przyszłość praw człowieka 

Zdrowie i bezpieczeństwo 

pracowników 
Aktywizacja pracowników 

Sytuacje w miejscu pracy Dobre warunki pracy 

Badanie potrzeb 

konsumentów 
Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 
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ARKUSZ ROBOCZY A0_4 

 

 

Chociaż potrzeba aktywnego zaangażowania w CSR wydaje się dość oczywista, wielu 

przedsiębiorców w mikro oraz MŚP robi to nadal niechętnie. Niektóre z głównych 

problemów to: 

„CSR jest czasochłonne dla mikro i MŚP” 

To prawda, że pierwsza próba CSR oznacza zainwestowanie czasu. Jednak refleksja nad 

przedsiębiorstwem, jeśli to możliwe poprzez zaangażowanie personelu, stworzy 

alternatywne spostrzeżenia, nowe podejścia i innowacyjne pomysły. Pod względem czasu 

zainwestowanego w CSR - jest to wartościowy czas spędzony wspólnie z zespołem na 

korzyść firmy. Świadomość problemów CSR i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom może 

nawet pomóc zaoszczędzić czas w przyszłości (np. zrekrutowanie nowych pracowników, 

znalezienie nowych klientów itp.). 

„CSR jest zbyt drogi dla mikro i MŚP” 

Duzi gracze na poziomie globalnym mają wystarczające zasoby finansowe, aby rozpocząć 

ogromne kampanie w obszarze CSR. Praca nad kwestiami CSR nie jest jednak bezpośrednio 

związana z inwestowaniem pieniędzy. W dłuższej perspektywie efekt powstałych 

oszczędności może nawet zwiększyć pierwotnie zainwestowaną kwotę, np. energia 

odnawialna, pracownicy o wieloletnim stażu, wiarygodni i elastyczni lokalni dostawcy. 

„CSR dla mikro i MŚP nie jest obowiązkowy z mocy prawa” 

Warto zastanowić się nad kwestiami CSR, nawet jeśli mikro i MŚP nie publikują rocznego 

raportu CSR. Zajmowanie się ideą CSR może zwiększyć świadomość jej znaczenia. Wiele 

kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem jest bezpośrednio związanych z CSR, 

np. traktowanie pracowników i oferowane im wsparcie, komunikacja z klientami i 

partnerami biznesowymi. 

„CSR to tylko ekościema” 

„Zielone kłamstwo” to „dezinformacja rozpowszechniana przez organizację w celu 

przedstawienia przyjaznego dla środowiska wizerunku publicznego” 

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/greenwash) . Oznacza to, że firma, która nie 

wykazuje realnych działań próbuje zbudować ekologiczny i zorientowany na CSR wizerunek. 

Jest to bardzo niebezpieczna strategia, ponieważ negatywny wizerunek może się jeszcze 

bardziej utrwalić, jeśli tak przedstawiana strategia zostanie wykryta przez klientów i media. 

Aby zrealizować strategię CSR, nie wystarczy wdrożyć pojedyncze działania CSR, ale należy 

się skupić na takich, które są możliwe do realizacji w danej firmie np. właściciel sklepu, może, 

w ramach CSR korzystać jedynie z energooszczędnych źródeł światła. Jeśli firma np. 

sprzedaje dywany, bardzo ważne jest, aby najpierw sprawdzić, czy dywany są produkowane 

bez udziału pracy dzieci czy bez użycia niebezpiecznych kolorów itp. 

Nawet w przypadku mikro i MŚP wydaje się, że CSR stwarza więcej możliwości niż niesie 

ryzyka. Nie wahajcie się rozpocząć działań w zakresie CSR tak szybko jak to możliwe!  

 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/greenwash
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ARKUSZ ROBOCZY A0_5 

TRENER 
 

Gloria prowadzi niewielki sklep, w którym sprzedaje świeże owoce i warzywa w mieście, 

które jest popularnym miejscem turystycznym, liczącym około 8000 mieszkańców. Jej 

sklep znajduje się niedaleko lokalnej szkoły podstawowej. Latem zatrudnia 2 

pracowników w pełnym wymiarze godzin i 2 pracowników sezonowych, zwykle w 

niepełnym wymiarze godzin. Oferuje im bardzo tanie noclegi w swoim przestronnym 

domu. Zatrudnieni studenci pomagają jej dostarczać owoce i warzywa do pensjonatów, 

hoteli oferujących nocleg ze śniadaniem oraz trzech małych lokalnych restauracji, które 

są pełne latem. Gloria rozpoczęła działalność 6 lat temu, kiedy ukończyła studia 

ogrodnicze, i jak dotąd dobrze jej się powodzi. Współpracuje z lokalnymi rolnikami, 

ponieważ chce oferować swoim klientom świeże owoce i warzywa. W swojej praktyce 

biznesowej zauważyła kiedyś, że miejscowy rolnik, z którym współpracowała już od 

dłuższego czasu, zatrudniał na swojej farmie bardzo małe dzieci. Gloria poznała dzieci i 

dowiedziała się, że nie dostały zapłaty, a jedynie trochę słodyczy za swoją ciężką pracę. 

Gloria porozmawiała ze swoim dostawcą, ale on nie zaprzestał tej praktyki w kolejnym 

roku. Postanowiła przestać kupować towar od tego rolnika. Gloria zauważyła również, że 

wiele dzieci nie cierpi owoców i warzyw. Postanowiła zorganizować warsztaty w 

miejscowej szkole podstawowej, pokazując dzieciom różne smaki owoców i ucząc je, jak 

przygotowywać pyszne i zdrowe desery owocowe. Przygotowała również informacje, 

wywiesiła je w sklepie, w których opisała wszystkie pozytywne skutki, jakie różne owoce i 

warzywa mają na nasze zdrowie. Informacje są również dostępne na jej stronie 

internetowej, za pośrednictwem której różne lokalne firmy składają zamówienia. W 

swoim małym sklepie Gloria używa bardzo wydajnych, specjalnie zaprojektowanych rolet 

i markiz, dzięki którym nie musi korzystać z klimatyzacji nawet w bardzo upalne dni. Jest 

bardzo pozytywną osobą i zawsze z uśmiechem wita swoich klientów. 
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ARKUSZ ROBOCZY A0_6 

TRENER 

 

Środowisko 

Zagadnienie 1: Zapobieganie 

zanieczyszczeniom 

Zagadnienie 2: Zrównoważone 

wykorzystanie zasobów 

Zagadnienie 3: Łagodzenie skutków oraz 

adaptacja do zmian klimatu 

Zagadnienie 4: Ochrona środowiska, 

różnorodność biologiczna i przywracanie 

siedlisk przyrodniczych 

 

Uczciwe praktyki operacyjne 

Zagadnienie 1: Przeciwdziałanie korupcji 

Zagadnienie 2: Odpowiedzialne 

angażowanie się w działalność polityczną 

Zagadnienie 3: Uczciwa konkurencja 

Zagadnienie 4: Promowanie społecznej 

odpowiedzialności w łańcuchu wartości 

Zagadnienie 5: Poszanowanie praw 

własności 

 

Zagadnienia konsumenckie 

Zagadnienie 1: Uczciwy marketing, 

prawdziwe i obiektywne informacje oraz 

uczciwe praktyki dotyczące umów 

Zagadnienie 2: Ochrona zdrowia i 

bezpieczeństwo konsumentów 

Zagadnienie 3: Zrównoważona konsumpcja 

Zagadnienie 4: Obsługa konsumenta, 

wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie 

sporów 

Zagadnienie 5: Ochrona danych i 

prywatności konsumenta 

Zagadnienie 6: Dostęp do podstawowych 

usług 

Zagadnienie 7: Edukacja i świadomość 

 

Zaangażowanie społeczne i rozwój 

społeczności lokalnej 

Zagadnienie 1: Zaangażowanie społeczne 

Zagadnienie 2: Edukacja i kultura 

Zagadnienie 3: Tworzenie miejsc pracy i 

rozwijanie umiejętności 

Zagadnienie 4: Rozwój i dostęp do 

technologii 

Zagadnienie 5: Tworzenie bogactwa i 

dochodu 

Zagadnienie 6: Zdrowie 

Zagadnienie 7: Inwestycje społeczne 

 

Prawa człowieka 

Zagadnienie 1: Należyta staranność 

Zagadnienie 2: Sytuacje zagrożenia praw 

człowieka 

Zagadnienie 3: Unikanie współudziału 

Zagadnienie 4: Rozpatrywanie skarg 

Zagadnienie 5: Dyskryminacja i grupy 

szczególnie wrażliwe 

Zagadnienie 6: Prawa obywatelskie: osobiste 

i polityczne 

Zagadnienie 7: Prawa gospodarcze, 

społeczne i kulturalne 

Zagadnienie 8: Fundamentalne zasady i 

prawa w pracy 

 

Praktyki z zakresu pracy 

Zagadnienie 1: Zatrudnienie i stosunki pracy 

Zagadnienie 2: Warunki pracy i ochrona 

socjalna 

Zagadnienie 3: Dialog społeczny 

Zagadnienie 4: Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Zagadnienie 5: Rozwój człowieka i szkolenia i 

w miejscu pracy 
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Jednostka A1 

Środowisko 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Czas: 60 minut 

 

Pomoce dydaktyczne: tablica / flip chart, taśma klejąca / naklejki 

samoprzylepne, kopie arkuszy roboczych, kolorowe 

pisaki, karteczki samoprzylepne typu post-it 
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Rozgrzewka 

Ćwiczenie 1 

 

Uczestnicy pracują w parach. Myślą o praktykach w swojej firmie lub firmie, którą znają, 

które mogą być związane z ochroną środowiska i wizualizują je. Powinni wykorzystać 

pomysły, które zostały przedstawione podczas pierwszej części szkolenia. Różnorodność 

pomysłów, które zostaną przedstawione, zachęci do dyskusji. 

(10 minut) 

 

Pracujcie w parach. Zaprojektujcie plakat (łączący rysunki i teksty), który promuje 

odpowiedzialność firmy za środowisko. Pamiętajcie o wytycznych z wprowadzenia. 

 

 

Ćwiczenie 2 

 

Uczestnicy pracują indywidualnie. Trener jako rzecznik krótko przedstawia swoją firmę 

(sektor, wielkość, główne działania) oraz podsumowuje niektóre z wdrożonych zasad 

związanych ze środowiskiem. Uczestnicy muszą przeprowadzić wywiad z rzecznikiem i 

określić, które działania są rzeczywiście praktykami CSR, wykraczając poza zgodność z 

wymogami regulacyjnymi. Celowo trener powinien wspomnieć o niektórych działaniach, 

które nie są uważane za CSR, oczekując reakcji uczestników. Trener może wykorzystać 

scenariusz w ARKUSZU ROBOCZYM A1_1 lub dostosować go, jeśli prowadzony kurs jest 

dedykowany określonemu sektorowi. 

(10 minut) 

 

Scenariusz odgrywania ról 

 

Jesteście na konferencji prasowej. Odgrywacie rolę reporterów, którzy zadają pytania 

trenerowi - rzecznikowi. Trener przedstawia strategię CSR związaną z kwestiami 

środowiskowymi jego małej, rodzinnej firmy. 

Pytania powinny być „trudne”, ale zawsze sprawiedliwe. Waszym celem jest zebranie 

wystarczającej ilości informacji, aby napisać artykuł o „najlepszych praktykach 

środowiskowych stosowanych przez małe firmy”. 
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Szkolenie główne 

Ćwiczenie 3 

 

Trener zapisuje na tablicy / flipcharcie ogólne nagłówki w zakresie CSR odnoszące się do 

środowiska, które zostały wprowadzone podczas pierwszej części szkolenia. Daje 

każdemu uczestnikowi kilka karteczek samoprzylepnych i prosi, aby zapisali jak najwięcej 

pomysłów w ciągu 5 minut (jeden pomysł na każdej karteczce samoprzylepnej), po czym 

umieścili je pod odpowiednim nagłówkiem. W dalszej części trener odczytuje na głos 

wszystkie pomysły zamieszczone na tablicy i omawia je. W razie potrzeby trener może 

dodać więcej karteczek z pomysłami. Można wykorzystać ARKUSZ ROBOCZY A1_2 do 

wprowadzania nagłówków i pomysłów. (15 minut) 

 

Pracujcie indywidualnie.  

Zapiszcie jak najwięcej działań / pomysłów związanych z odpowiedzialnością za 

środowisko i podzielcie je na grupy. 

 

Ćwiczenie 4 

 

Uczestnicy dzielą się na 4 grupy. Patrzą na tablicę, którą stworzyli. Każda grupa proszona 

jest o przedyskutowanie możliwych korzyści z działań wymienionych w jednej kategorii. 

Muszą wybrać dwie praktyki i wyjaśnić, czy i jak mogą zastosować je w swojej 

działalności. Dyskusja powinna koncentrować się na korzyściach w porównaniu z 

kosztami wdrożenia. (10 minut) 

 

Podzielcie się na 4 grupy. 

Spójrzcie na tablicę, którą stworzyliście. Niech każda grupa wybierze jeden nagłówek i 

pomyśli o możliwych korzyściach z każdego działania. Wybierzcie dwa działania i 

zastanówcie się, jak możecie zastosować je w swojej firmie / firmie, w której pracujecie. 

Czy te działania mają zastosowanie, czy są już praktykowane, czy są łatwe do 

wdrożenia? Jak zmodyfikować którekolwiek z nich, aby były mniej kosztowne, mniej 

czasochłonne itp.? 

 

Kontynuacja 

Ćwiczenie 5 

Uczestnicy pracują w grupach (3-4 osoby). Myślą o jednym pomyśle, który ich 

zainspirował lub który ich zdaniem może mieć pozytywny wpływ i może zostać wdrożony 

w firmie. Prezentują go innym uczestnikom. (10-12 minut) 
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Pomyślcie o omawianych dziś przykładach związanych ze środowiskiem. Wybierzcie 

jeden pomysł, który możecie wdrożyć w swojej firmie. Omówcie go z innymi 

uczestnikami. 

 

 

Zakończenie 

 

Trener podsumowuje zajęcia, dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie 

oraz zachęca ich do dalszej pracy na ten temat. (3 minuty) 
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ARKUSZ ROBOCZY A1_1 

 

Wypowiedź rzecznika 

 

Z przyjemnością chciałbym / chciałabym przedstawić dziś moją firmę, EKO-

SUKIENKĘ. Nasza historia zaczęła się 5 lat temu, kiedy wraz z żoną / mężem 

postanowiliśmy stworzyć własną markę w branży odzieżowej, zaangażowaną w 

społecznie odpowiedzialne i ekologiczne praktyki. Koncentrujemy się na 

starannym wyborze naszych materiałów, dostawców i współpracowników. 

Podejmujemy również szereg działań w celu oszczędności energii i redukcji 

odpadów. 

 

(trener wysłuchuje pytań od reporterów - w razie potrzeby może skorzystać z 

poniższych odpowiedzi lub improwizować) 

 

Używamy tylko 100% organicznych tkanin i barwników. 

Do naszych opakowań używamy papieru pochodzącego w 100% z recyklingu. 

Preferujemy lokalnych dostawców, aby zminimalizować odległość transportu 

towarów. 

Współpracujemy z ekologicznie odpowiedzialną firmą kurierską. 

 

(trener celowo wymienia niektóre praktyki, które nie są uważane za CSR, aby 

zainicjować dyskusję) 

 

Pamiętamy, aby wyłączać światła i maszyny po zakończeniu pracy. 

Nie wyrzucamy toksycznych odpadów do zwykłych pojemników na odpady. 

Uprawiamy wiele roślin na naszym podwórku. 
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ARKUSZ ROBOCZY A1_2 

 

Zasoby Energia Zanieczyszczenie 
Świadomość 

społeczna 

Ograniczenie zużycia 

surowców 

Żarówki 

energooszczędne 

Segregowanie 

odpadów 

Szkolenie personelu w 

zakresie ochrony 

środowiska 

Działania mające na 

celu oszczędzanie 

wody / instalowanie 

odpowiedniego 

sprzętu 

Sprzęt 

energooszczędny 

Gospodarowanie 

odpadami 

Zwiększanie 

świadomości klientów / 

udzielanie informacji 

Lokalni dostawcy 

(redukcja odległości 

na którą przewożone 

są towary) 

Ogrzewanie 

ekologiczne 

Recycling Wolontariat w 

działalności 

proekologicznej 

Kryteria ekologiczne 

dla surowców 

Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 

energii (panele 

słoneczne, systemy 

fotowoltaiczne, 

elektrownie 

wiatrowe, inne 

własne źródła 

energii) 

Nowy sprzęt z niską 

emisją substancji 

zanieczyszczających 

powietrze 

Kampania 

proekologiczna 

Ekologiczne 

opakowania 

Nowe maszyny z 

systemami 

optymalizacji 

zużycia energii 

Przyjazne dla 

środowiska opcje 

transportu 

Rozpoczęcie inicjatywy 

ekologicznej 

Określenie kryteriów 

dla dostawców, 

którzy działają w 

sposób 

zrównoważony 

Systemy 

odzyskiwania ciepła 

Unikanie drukowania 

na papierze, wybór 

drogi elektronicznej w 

celach 

marketingowych / 

komunikacji 

Zachęcanie 

pracowników do 

korzystania z transportu 

publicznego. 

 Zewnętrze 

ocieplenie budynku 

Praktyki / Sprzęt 

zapobiegające ryzyku 

zanieczyszczenia / 

skażenia 

Monitorowanie działań 

ekologicznych  

   Certyfikaty 

środowiskowe 

   Darowizny dla 

organizacji przyjaznych 

dla środowiska 
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Jednostka A2 

Uczciwe praktyki operacyjne 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Czas: 60 minut 

 

Pomoce dydaktyczne: tablica / flip chart, taśma klejąca / naklejki 

samoprzylepne, kopie arkuszy roboczych, kolorowe pisaki, 

karteczki samoprzylepne typu post-it 
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Rozgrzewka 

Ćwiczenie 1 

 

Uczestnicy pracują w parach. Myślą o niektórych działaniach w swojej firmie lub firmie,  

którą znają, związanych z uczciwymi praktykami operacyjnymi i wizualizują je w formie 

plakatu. Mogą wykorzystać pomysły, które zostały przedstawione podczas pierwszej 

części szkolenia. Jeśli w grupie utworzyły się więcej niż 3 pary, zaleca się określenie 

działania w określonych sekcjach. Pomoże to uniknąć nakładania się zadań. 

Różnorodność pomysłów, które zostaną przedstawione, zachęci do dyskusji. 

(5-7 minut) 

 

Pracujcie w parach. 

Znajdźcie 2 rodzaje działań w swojej firmie lub w firmie z sektora mikro i małych 

przedsiębiorstw, którą znacie, związanych z uczciwymi praktykami operacyjnymi. 

Przedstawcie ich kluczowe cechy na plakacie i zaprezentujcie je grupie. 

 

Ćwiczenie 2 

 

Uczestnicy pracują w parach lub małych grupach. Trener rozdaje każdej parze (grupie) 

kopię ARKUSZA ROBOCZEGO A2_1. Uczestnicy muszą dopasować rodzaj działania do 

podanych obszarów. Po wykonaniu zadania trener korzysta ze ściany plakatowej w celu 

stworzenia wspólnej wersji i omówienia wyników pracy. W przypadku niektórych działań 

może istnieć więcej poprawnych opcji przyporządkowania. (10 minut) 

 

Pracujcie w parach lub grupach trzyosobowych. 

Wkrótce czeka Was publikacja pierwszego raportu CSR firmy. Dopasujcie rodzaje 

aktywności do zagadnień dotyczących uczciwych praktyk operacyjnych. 

(Możecie dodać działania omówione w Ćwiczeniu 1) 

 

Szkolenie główne 

Ćwiczenie 3 

 

Ponownie można wykorzystać ścianę plakatową z całym zakresem działań z Ćwiczenia 2. 

Uczestnicy zaznaczają trzy kategorie działań: zielone - te, które są już prowadzone, żółte - 

te, które warto rozważyć, czerwone – nie dotyczą ich firmy. Ta metodologia pomoże w 

wizualizacji prowadzonych działań - co jest robione (naklejki zielone) i co należy zrobić 
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(naklejki żółte). Na tym etapie oznaczenia żółte są najciekawsze – mogą prowadzić do 

refleksji w Ćwiczeniu 4. (5 minut) 

 

Pracujcie indywidualnie. 

Pomyślcie o swojej własnej firmie lub firmie, którą znacie. Czy którekolwiek z 

prowadzonych tam działań są podobne do tych omówionych wcześniej? 

Użyjcie zielonych (tak), żółtych (być może w przyszłości) i czerwonych (nie, nie dotyczy) 

naklejek, aby oznaczyć je na ścianie plakatowej. 

 

Ćwiczenie 4 

 

Na indywidualne zebranie i spisanie różnych rodzajów działań w firmie należy 

przeznaczyć około 10 minut. Następnie cała grupa zbiera się przed ścianą plakatową, 

każdy uczestnik przedstawia działania i dodaje je. Można również dodawać dalsze 

pomysły na przyszłość (należy przeznaczyć 18-20 minut na całe ćwiczenie). 

 

Pracujcie indywidualnie.  

Pomyślcie o realizowanych działaniach w firmie, dla której pracujecie lub którą znacie, 

opisanych w Ćwiczeniu 2. 

Pomyślcie o działaniach, które zaznaczyliście na zielono w Ćwiczeniu 3, już 

prowadzonych w firmie, w której pracujecie lub którą znacie. Czy prowadzicie jakieś 

inne działania? 

Zestawcie je w ARKUSZU ROBOCZYM A2_2. W arkuszu pozostawiono wolne miejsce na 

przyszłe działania do realizacji w firmie, w której pracujecie lub którą znacie. 

 

Ćwiczenie 5 

 

Trener ponownie wykorzystuje ścianę plakatową, na której zebrano cały szereg działań z 

Ćwiczenia 4. Uczestnicy zaznaczą trzy kategorie działań: zielone - te, które już zrealizowali, 

żółte - te, które warto rozważyć, czerwone - te, które nie dotyczą ich firmy. Ta 

metodologia pomoże w wizualizacji prowadzonych działań - co jest robione (naklejki 

zielone) i co należy zrobić (naklejki żółte). Na tym etapie oznaczenia żółte mogą być 

najbardziej interesujące. (5 minut) 

 

Pracujcie indywidualnie.  

Jeszcze raz wykorzystajcie naklejki i postępujcie tak jak w Ćwiczeniu 3, uwzględniając 

nowo dodane działania. 
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Ćwiczenie 6 

 

Uczestnicy są podzieleni na 4 grupy. Analizują tablicę, którą stworzyli. Każda grupa jest 

proszona o wybranie 2 działań (z żółtej kategorii o wysokim potencjale!) oraz omówienie 

możliwości ich realizacji i potencjalnych korzyści z ich wprowadzenia w firmach, w 

których pracują lub które znają. 

(10 minut) 

 

Pracujcie w 4 grupach. 

Spójrzcie na ścianę plakatową ze wszystkimi spisanymi działaniami. Każda grupa 

wybierze 2 działania, które uzyskały najwięcej żółtych punktów. Omówcie możliwości 

ich wdrożenia w firmach, w których pracujecie lub które znacie, rozważcie 

potencjalne korzyści z ich prowadzenia. 

Jak czasochłonne i jak drogie są to działania? 

Czy można je dostosować do kilku obszarów zawodowych w grupie? 

 

Zakończenie 

Trener podsumowuje zajęcia, dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie 

oraz zachęca ich do dalszej pracy na ten temat, szczególnie nad przemyśleniem 

omawianych pomysłów. Trener zachęca uczestników do zrobienia zdjęć ściany 

plakatowej, aby łatwiej było zapamiętać pomysły. (3 minuty) 
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ARKUSZ ROBOCZY A2_1 TRENER 

(Nagłówki na ścianę plakatową) 

 
 

 

Normy pracy i normy społeczne 

 
 

Uczciwe i trwałe partnerstwa z partnerami 

biznesowymi 
 

Komunikacja 

 
 

Uczciwa płaca i inne świadczenia dla 

pracowników 

  

Równość i różnorodność 

 
 

Edukacja i szkolenia 

 

Nastawienie na pracownika i atrakcyjność 

pracodawcy 
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ARKUSZ ROBOCZY A2_1 UCZESTNIK 
 

Coroczny Dzień Otwarty dla wszystkich 

Udział w inicjatywie Dnia dla chłopaków i Dnia dla dziewczyn 

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością 

Oferta miejsc pracy dla migrantów / uchodźców 

Równa praca dla mężczyzn i kobiet 

zajmujących te same stanowiska 

Organizowanie corocznego szkolenia 

dla wszystkich pracowników 

Wprowadzenie systemu zarządzania reklamacjami 

Elastyczne godziny pracy dla rodziców 

Atrakcyjne pomieszczenia dla personelu (na przerwę) 

Dostawcy potwierdzają wypłaty należnego wynagrodzenia 
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ARKUSZ ROBOCZY A2_1 

UCZESTNIK 

Produkty wytwarzane bez pracy dzieci 

Zapewnianie przez firmę odzieży ochronnej i obuwia 

Zapewnienie ochrony słuchu 

Wynagrodzenie wypłacane regularnie i terminowo 

Wykorzystanie usług / dostawców z przedsiębiorstw 

społecznych lub innych inicjatyw społecznych 

Projektowanie stron responsywnych 

Na stronie są dostępne specjalne opcje 

(wersja angielska, powiększenie czcionki, uproszczony język) 

Pomieszczenie do ćwiczeń dla personelu 

Współpraca z regionalnymi dostawcami 
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ARKUSZ ROBOCZY A2_2 

UCZESTNIK 
 

 

 

 

 

Normy pracy i normy społeczne 
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Uczciwe i trwałe partnerstwa 

z partnerami biznesowymi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikacja 
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Uczciwa płaca 

i inne świadczenia dla pracowników 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równość i różnorodność 
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Edukacja i szkolenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastawienie na pracownika 

i atrakcyjność pracodawcy 
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Jednostka A3 

Zagadnienia konsumenckie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas: 60 minut 

 

Pomoce dydaktyczne: tablica / flip chart, taśma klejąca / naklejki 

samoprzylepne, kopie arkuszy roboczych, kolorowe 

pisaki,  
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Rozgrzewka 

 

Ćwiczenie 1 

 

Uczestnicy pracują w parach. Myślą o dwóch rodzajach działań w firmach, w których 

pracują lub które znają, związanych ze sprawami konsumenckimi. Powinni stosować 

ogólne wytyczne, które zostały wprowadzone podczas pierwszej części szkolenia. 

(5 minut) 

 

Pracujcie w parach. Pomyślcie o dwóch rodzajach działań w firmach, w których 

pracujecie lub które znacie, związanych ze sprawami konsumenckimi. Pamiętajcie o 

wytycznych z Wprowadzenia. 

 

Ćwiczenie 2 

 

Uczestnicy pracują w parach. Trener rozdaje każdej parze zestaw działań zebranych w 

ARKUSZU ROBOCZYM A3_1, które należy wyciąć. Uczestnicy muszą zaklasyfikować 

działania. Gdy uczestnicy dokonają podziału, trener zapisuje nagłówki na tablicy, a 

uczestnicy muszą sprawdzić, czy grupy, które utworzyli, pasują do nagłówków. 

(10 minut) 

 

Pracujcie w parach. Otrzymacie zestaw 20 działań / pomysłów związanych z 

zagadnieniami konsumenckimi. Spróbujcie zaklasyfikować je do jednej z pięciu grup - 

w każdej grupie powinny znaleźć się 4 działania. 
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Szkolenie główne 

Ćwiczenie 3 

 

Każdy uczestnik otrzymuje zestaw wyrażeń (naklejek) z ARKUSZA ROBOCZEGO A3_2. 

Trener pokazuje 20 zdań zapisanych na dużej kartce papieru / tablicy i rozdaje wyrażenia. 

Każdy uczestnik musi umieścić wyrażenie (naklejki) obok każdego zdania.  

Wyrażenia 

 nie dotyczy      

 realizowane     

 nie praktykowane    

 łatwe do wdrożenia    

 trudne do wdrożenia   

 wymaga zbyt wielu zasobów  

 innowacyjne     

 kosztowne     

 czasochłonne     

 wymaga zatrudnienia eksperta 

 

Pomyślcie o swojej firmie lub firmie, w której pracujecie. Przyjrzyjcie się jeszcze raz 

działaniom i opiszcie je używając podanych symboli. 

 

Ćwiczenie 4 

Uczestnicy pracują w czteroosobowych grupach. Patrzą na utworzoną przez siebie 

planszę. Muszą wybrać działania, które zostały uznane przez większość uczestników za 

nie praktykowane, trudne do wdrożenia, wymagające zbyt dużej ilości zasobów, 

kosztowne, czasochłonne lub wymagające zatrudnienia eksperta. Muszą wybrać dwa 

przykłady i zastanowić się, jak zastosować je we własnej firmie / firmie, w której pracują 

lub jak je zmodyfikować, aby były mniej kosztowne, mniej czasochłonne lub wymagały 

mniej zasobów. Przedstawiają swoje wyniki innym uczestnikom (grupom - w zależności 

od liczby osób). (15 minut) 

 

Pomyślcie o swojej firmie lub firmie, w której pracujecie. Wybierzcie te działania, które 

zostały uznane przez większość uczestników za nie praktykowane, trudne do 

wdrożenia, wymagające zbyt wielu zasobów, kosztowne, czasochłonne lub 

wymagające zatrudnienia eksperta. Wybierzcie dwa przykłady i zastanówcie się, w jaki 

sposób można je by było wprowadzić do waszych firm / firm, w których pracujecie. Czy 

zmodyfikowalibyście któreś z nich, aby były mniej kosztowne, mniej czasochłonne itp.? 
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Ćwiczenie 5 

 

Uczestnicy pracują w grupach 3 lub 4 osobowych. Każda grupa otrzymuje dwa przykłady 

dobrych praktyk z ARKUSZA ROBOCZEGO A3_3. Muszą omówić potencjalne 

konsekwencje każdej decyzji. Na koniec trener rozdaje drugą część tekstu, aby 

uczestnicy mogli porównać swoje pomysły z konkretnym rozwiązaniem. Trener może 

podać CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2 każdego studium przypadku osobno lub może rozdać cały tekst 

ze złożoną CZĘŚCIĄ 2. Po przeczytaniu i omówieniu CZĘŚCI 1 uczestnicy mogą rozłożyć 

kartkę papieru i zapoznać się z CZĘŚCIĄ 2 (10 minut). 

 

Część 1 

 

Przeczytajcie przykłady 2 dobrych praktyk. Które wam się podobają, a które nie? Czy 

postąpilibyście podobnie jak właściciel firmy? Jak myślicie, jakie mogą być 

konsekwencje każdej decyzji? 

 

Część 2 

 

Przeczytajcie tekst o konsekwencjach każdej decyzji. Czy były podobne do tych, które 

omawialiście? 

 

Kontynuacja 

Ćwiczenie 6 

 

Uczestnicy pracują w grupach (3-4 osoby). Myślą o jednym konkretnym pomyśle, który 

był dla nich nowy lub który ich zdaniem może zwiększyć ich pozytywne nastawienie do 

CSR i może zostać wdrożony. Prezentują go innym uczestnikom. (10-12 minut) 

 

Pomyślcie o przykładach związanych ze sprawami konsumenckimi omówionymi w tej 

części szkolenia. Wybierzcie jeden pomysł, który możecie wdrożyć w swojej firmie. 

Omówcie go z innymi uczestnikami. 

 

Zakończenie 

Trener podsumowuje zajęcia, dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie 

oraz zachęca ich do dalszej pracy na ten temat. (3 minuty) 
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ARKUSZ ROBOCZY A3_1 TRENER 
 

Polityka 

kontroli 

jakości 

Bezpieczeństwo 

produktu 

Zwiększanie 

zadowolenia 

konsumentów 

Projektowanie 

uniwersalne 

Obsługa 

klienta 

monitorowanie 

jakości produktu 

w całym cyklu 

jego życia 

przestrzeganie 

odpowiednich 

przepisów i 

wytycznych 

dotyczących 

bezpieczeństwa 

produktu 

reagowanie na 

zapytania i 

potrzeby klientów 

szybko i w 

adekwatny 

sposób 

przyczynianie się 

do budowania 

społeczeństwa, 

w którym każdy 

może cieszyć się 

wygodnym 

stylem życia i 

komfortem, bez 

względu na wiek, 

płeć i 

umiejętności 

wprowadzenie 

systemu 

ułatwiającego 

rozpatrywaniem 

wniosków i 

zapytań od 

klientów 

wprowadzenie 

polityki kontroli 

jakości i 

upewnianie się, 

że wszyscy 

pracownicy jej 

przestrzegają  

wydawanie 

ostrzeżeń oraz 

odpowiednie 

etykietowanie 

produktów w celu 

bezpiecznego ich 

użytkowania 

dostarczanie 

odpowiednich 

informacji 

klientom 

tworzenie 

produktów 

dostępnych i 

bezpiecznych dla 

wszystkich 

edukacja i 

szkolenie 

pracowników w 

zakresie obsługi 

klienta 

zapewnianie 

jakości z 

uwzględnieniem 

punktu widzenia 

klientów 

gromadzenie 

informacji na 

temat incydentów 

związanych z 

bezpieczeństwem 

użytkowania i 

ujawnianie 

informacji na ten 

temat z własnej 

inicjatywy 

przeprowadzenia 

ankiet wśród 

klientów 

dotyczących 

zadowolenia z 

oferowanych 

towarów / usług 

projektowanie 

procesu z 

perspektywy 

klienta, z 

uwzględnieniem 

jak największej 

gamy potrzeb 

wprowadzenie 

kontroli i audytu 

obsługi klientów 

doskonalenie 

systemu 

szkolenia 

personelu, który 

może pomóc w 

opracowaniu 

systemu jakości 

analizowanie 

przyczyn 

incydentów 

związanych z 

użyciem 

produktów i 

zapobieganie ich 

ponownemu 

wystąpieniu 

docenianie opinii 

klientów i dążenie 

do rozwijania i 

ulepszania 

oferowanych 

produktów 

upewnianie się, 

że produkty 

mogą być 

używane 

intuicyjnie przy 

minimalnym 

wysiłku 

użytkownika 

podnoszenie 

świadomości 

dotyczącej 

obsługi klienta 

poprzez 

odprawy 

prowadzone 

wśród 

pracowników 
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ARKUSZ ROBOCZY A3_1 UCZESTNIK 

 

 

monitorowanie jakości produktu w całym cyklu jego życia 

 

 

wprowadzenie polityki kontroli jakości i upewnianie się, że 

wszyscy pracownicy jej przestrzegają 

 

 

zapewnianie jakości z uwzględnieniem punktu widzenia 

klientów 

 

 

doskonalenie systemu szkolenia personelu, który może pomóc 

w opracowaniu systemu kontroli jakości 

 

 

przestrzeganie odpowiednich przepisów i wytycznych 

dotyczących bezpieczeństwa produktu 

 

 

wydawanie ostrzeżeń oraz odpowiednie etykietowanie 

produktów w celu bezpiecznego ich użytkowania 

 

 

gromadzenie informacji na temat incydentów związanych z 

bezpieczeństwem użytkowania i ujawnianie informacji na ten 

temat z własnej inicjatywy 

 

 

analizowanie przyczyn incydentów związanych z użyciem 

produktów i zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu 
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reagowanie na zapytania i potrzeby klientów szybko i w 

adekwatny sposób 

 

 

dostarczanie odpowiednich informacji klientom 

 

 

przeprowadzenia ankiet wśród klientów dotyczących 

zadowolenia z oferowanych towarów / usług 

 

 

docenianie opinii klientów i dążenie do rozwijania i ulepszania 

oferowanych produktów 

 

 

przyczynianie się do budowania społeczeństwa, w którym każdy 

może cieszyć się wygodnym stylem życia i komfortem, bez 

względu na wiek, płeć i umiejętności 

 

 

tworzenie produktów dostępnych i bezpiecznych dla wszystkich 

 

 

projektowanie procesu z perspektywy klienta, z 

uwzględnieniem jak największej gamy potrzeb 

 

 

upewnianie się, że produkty mogą być używane intuicyjnie przy 

minimalnym wysiłku użytkownika 

 

 

wprowadzenie systemu ułatwiającego rozpatrywaniem 
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wniosków i zapytań od klientów 

 

 

edukacja i szkolenie pracowników w zakresie obsługi klienta 

 

 

wprowadzenie kontroli i audytu obsługi klientów 

 

 

podnoszenie świadomości dotyczącej obsługi klienta poprzez 

odprawy prowadzone wśród pracowników 
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ARKUSZ ROBOCZY A3_2 

 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

realizowane realizowane realizowane 

nie praktykowane nie praktykowane nie praktykowane 

łatwe do wdrożenia łatwe do wdrożenia łatwe do wdrożenia 

trudne do wdrożenia trudne do wdrożenia trudne do wdrożenia 

wymaga zbyt wielu 

zasobów 

wymaga zbyt wielu 

zasobów 

wymaga zbyt wielu 

zasobów 

innowacyjne innowacyjne innowacyjne 

kosztowne kosztowne kosztowne 

czasochłonne czasochłonne czasochłonne 

wymaga 

zatrudnienia 

eksperta 

wymaga 

zatrudnienia 

eksperta 

wymaga 

zatrudnienia 

eksperta 
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ARKUSZ ROBOCZY A3_3 
 

Przypadek 1 

CZĘŚĆ 1 

Barbara prowadzi mały sklep spożywczy. Zamawia chleb z lokalnej piekarni i sprzedaje 

około 200 bochenków dziennie. Dwóch jej klientów często pytała o chleb bezglutenowy, 

który muszą kupować w odległym supermarkecie, ponieważ ich dzieci cierpią na alergię. 

Barbara pomyślała, że zamówienie będzie zbyt małe (zaledwie 1% jej sprzedaży), ale po 

pewnym czasie postanowiła również zamawiać chleb bezglutenowy. 

 

Przypadek 1 

CZĘŚĆ 2 

Trzy miesiące później sprzedaje 20 bochenków chleba bezglutenowego. Kupują go 

także osoby nie uczulone na gluten oraz osoby, które kupowały chleb w innych 

sklepach. Kupując chleb bezglutenowy dla swoich rodzin, kupują także inne rzeczy - 

obroty i zyski wzrosły, a klienci są zadowoleni z szerszego asortymentu pieczywa. 

 

Przypadek 2 

CZĘŚĆ 1 

Teresa prowadzi małą cukiernię. W bardzo upalny dzień sprzedała ciastka wypełnione 

śmietaną, które tego dnia spróbowała i pomyślała, że mogły się zepsuć. Wiedząc, komu 

sprzedała ciastka, natychmiast zadzwoniła do klientów, którzy często zamawiali ciastka 

w jej sklepie, i poinformowała ich o złej jakości produktu, który może spowodować 

zatrucie pokarmowe. Ostrzegła ich, by nie próbowali ciastek, i obiecała oddać pieniądze. 

 

Przypadek 2 

CZĘŚĆ 2 

Jej klienci nie przestali kupować w jej sklepie, ponieważ przekonali się, że jest rzetelnym 

i odpowiedzialnym przedsiębiorcą, któremu mogą zaufać. Jej decyzja mogła zapobiec 

potencjalnemu zatruciu pokarmowemu, więc są wdzięczni, że ich zdrowie było jej 

priorytetem. 
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Przypadek 3 

CZĘŚĆ 1 

Toy Ltd. to niewielki producent misiów pluszowych. Produkują misie od ponad 20 lat. Ich 

produkty zawsze były uważane za trwałe i dobrze zaprojektowane. Jednak niektórzy 

klienci, którzy kupili swoje pierwsze misie około 20 lat temu i dali je swoim dzieciom do 

zabawy, dowiedzieli się, że wypełnienie wydostaje się na zewnątrz, a dzieci je próbują 

jeść, co może być niebezpieczne. 

Kierownik firmy postanowił ogłosić (pocztą elektroniczną, na stronie internetowej firmy, 

w gazetach i przedszkolach), że jest możliwość bezpłatnej wymiany starszych misiów 

(powyżej 15 lat) na nowe. 

Przypadek 3 

CZĘŚĆ 2 

Kierownik zasugerował otwarcie małej wystawy składającej się ze zwróconych misiów w 

jednym z pomieszczeń fabryki. Każdy miś ma wyhaftowane imię swojego byłego 

właściciela. Teraz jest wielką atrakcją dla dzieci, które przyjeżdżają z rodzicami, aby 

kupić misia w sklepie firmowym. 

Przypadek 4 

CZĘŚĆ 1 

Tomek jest właścicielem małej firmy produkującej niestandardowe kubki i filiżanki. 

Wielu klientów zamawia te produkty jako prezenty dla swoich przyjaciół i krewnych. 

Niektórzy pytali o możliwość zakupu czujnika poziomu wody z kubkiem, który jest 

bardzo pomocny dla osób niewidomych. 

Tomek postanowił rozpocząć współpracę z firmą produkującą takie czujniki i złożył 

pierwsze zamówienie. 

Przypadek 4 

CZĘŚĆ 2 

Okazało się, że to bardzo dobra decyzja. Nie tylko zaspokoił potrzeby klientów, ale 

znacznie zwiększył obroty. Kubki i filiżanki z czujnikami są teraz kupowane nie tylko 

przez osoby niewidome, ale także dla osób starszych i dzieci. Czujniki stały się 

wyjątkową cechą sprzedaży jego niestandardowych produktów. 
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Jednostka A4 

Zaangażowanie społeczne  

i rozwój społeczności  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas: 60 minut 

 

Pomoce dydaktyczne: tablica/flip chart, karteczki samoprzylepne typu post-it 
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Rozgrzewka 

Ćwiczenie 1 

 

Uczestnicy pracują w parach. Trener prosi, aby opowiedzieli sobie nawzajem własną 

historię miasta, w którym ma siedzibę ich firma lub firma, w której pracują. Następnie 

zamieniają się rolami – przeznaczamy około 5 minut na uczestnika w każdej parze. 

(10 minut) 

 

Jesteś narratorem, który opowiada swoją historię o mieście, w którym znajduje się / 

działa firma, dla której pracujesz: 

- Czy jest coś szczególnego do powiedzenia na temat historii i rozwoju miasta? 

- Czy znasz ciekawe regionalne działania lub tradycje? 

- Jakie szczególne wydarzenia miały miejsce w tym miejscu? 

 

Ćwiczenie 2 

Uczestnicy proszeni są o zastanowienie się i wyjaśnienie, w jaki sposób ich firma lub 

firma, w której pracują, jest powiązana ze społecznością lokalną, co daje społeczności i 

jakie korzyści czerpie. Narrator powinien skoncentrować się na kilku zagadnieniach; 

trener monitoruje czas każdego opowiadania, tak, aby nie przekraczał 3 minut (lub 

krócej w zależności od liczby uczestników). 

Po wysłuchaniu każdego opowiadania trener prosi uczestników, aby wymienili jeden 

mocny punkt, jeden słaby, jedną szansę i jedno zagrożenie dotyczące tego wymiaru CSR 

z własnej perspektywy. 

Uczestnicy mogą korzystać z ARKUSZA ROBOCZEGO A4_1. (15 minut) 

 

A teraz wprowadź swoją firmę do opowiadania: 

- W jaki sposób narrator jest powiązany z lokalną społecznością? 

- W jakich obszarach społeczność przynosi narratorowi korzyści? 

- Co narrator daje społeczności? 
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Szkolenie główne 

Ćwiczenie 3 

 

Trener omawia ćwiczenie, podając następujące wyjaśnienia: 

- Wolontariat korporacyjny to strategia, dzięki której można realizować cele CSR bez 

wydawania pieniędzy, inwestując jedynie czas, zaangażowania i kompetencje. 

- Wolontariat korporacyjny może być zorganizowany dla całego zespołu firmy lub tylko 

dla niektórych pracowników, w ramach działań mających miejsce przez określony czas 

lub np. w ciągu jednego dnia. 

- Dzięki wolontariatowi pracownicy i właściciele firmy mogą wykorzystywać i poszerzać 

swoje umiejętności w zupełnie nowym otoczeniu oraz wspierać społeczność w kwestiach 

środowiskowych, społecznych lub ekonomicznych. 

- Moment budowania zespołu może mieć efekt domina stymulujący strategiczne 

partnerstwa między społecznością a sektorem korporacyjnym. 

- Uczestnicy mogą wykorzystać ARKUSZ ROBOCZY A4_2. 

(15 minut) 

 

Przedstaw pomysł wolontariatu, który Twoja firma mogłaby zorganizować, odpowiedz 

na pytania: 

- co? 

- kiedy? 

- kto? 

- dlaczego? 

Wyjaśnij sytuację korzystną dla obu stron (firmy i społeczności / społeczności lokalnej). 

Ćwiczenie 4 

 

Trener prosi uczestników, aby wymienili 1 mocną stronę, 1 słabą stronę, 1 szansę i 1 

zagrożenie związane ze zgłaszanymi pomysłami.  

(10 minut) 

 

        Na karteczce samoprzylepnej napisz tytuł pomysłu i kilka zdań opisu. 

Umieść karteczkę samoprzylepną na flipcharcie. 

 

 



 
Rezultat pracy intelektualnej IO6 

Podręcznik dla trenerów 

94 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

Zakończenie 

Ćwiczenie 5 

 

Trener i uczestnicy podsumowują zajęcia, podkreślając różne możliwości wdrażania 

działań CSR, które są opłacalne dla firmy i społeczności. 

(10 minut) 

 

             Co wyniesiesz z tej części szkolenia? 

Wymień przynajmniej jeden pomysł, której nauczyłeś się o możliwych działaniach w 

zakresie Zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, który możesz 

wdrożyć w swojej firmie. 
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ARKUSZ ROBOCZY A4_1 
 

W jaki sposób narrator jest powiązany z lokalną społecznością? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W jakich obszarach społeczność przynosi narratorowi korzyści? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co narrator daje społeczności? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rezultat pracy intelektualnej IO6 

Podręcznik dla trenerów 

96 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

ARKUSZ ROBOCZY A4_2 

 

Co? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy? 

Kto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego? 
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Jednostka A5 

Prawa człowieka 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Czas: 60 minut 

 

Pomoce dydaktyczne: tablica, kopie arkuszy roboczych, karteczki 

samoprzylepne typu post-it 
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Rozgrzewka 

Ćwiczenie 1 

 

Uczestnicy pracują w parach. Podają dwa przykłady problemów związanych z prawami 

człowieka w swojej firmie lub firmie, z którą są związani. Następnie muszą opisać, w jaki 

sposób problemy zostały rozwiązane lub podają sugestie rozwiązań, jeżeli problemy nie 

zostały rozwiązane. (5 minut) 

 

 

Pracujcie w parach. Pomyślcie o dwóch przykładach problemów związanych z 

prawami człowieka w swojej firmie lub firmie, którą znacie. Jak rozwiązano problemy 

lub jak sugerowalibyście je rozwiązać? 

  

 

Ćwiczenie 2 

 

Uczestnicy pracują w 5 grupach. Trener rozdaje każdej grupie jeden rodzaj dyskryminacji 

ARKUSZ ROBOCZY A5_1. Uczestnicy muszą zdefiniować zakres, podać przykład ze 

swojego doświadczenia zawodowego, lub wymyślić potencjalną sytuację problemową. 

Następnie grupy wyjaśniają, dlaczego zapobieganie danemu typowi dyskryminacji jest 

ważne w miejscu pracy i co firma może zrobić w tym zakresie. (10 minut) 

 

 

Pracujcie w pięciu grupach. Każda grupa otrzyma jeden zakres dyskryminacji, jaki 

może pojawić się w miejscu pracy. Opiszcie, w jaki sposób może się przejawiać 

dyskryminacja w podanym zakresie, i podajcie jeden przykład. Dlaczego jest to ważne 

dla praw człowieka i jak można temu zapobiec? 

 

 

Szkolenie główne 

Ćwiczenie 3 

Każdy uczestnik jest proszony o ocenę 10 praw pracowniczych od nr 1-10 na podstawie 

tego, jak ważne jest każde prawo dla firmy, której jest właścicielem lub dla której pracuje 

(ARKUSZ ROBOCZY A5_2). Trener pyta uczestników, czy w firmie, którą wybrali do opisu 

nie przestrzega się pewnych zasad lub czy należałoby coś poprawić . Następuje krótka 

dyskusja. 
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(10 minut) 

 

 

 

Przeczytajcie 10 praw pracowników w miejscu pracy podanych w ARKUSZU 

ROBOCZYM A5_2. Oceńcie prawa na skali od 1 do 10, przy czym nr 1 jest najważniejsze 

w odniesieniu do Twojej firmy lub firmy, którą znasz. Czy są jakieś prawa, których 

Twoja firma nie przestrzega, czy uważasz, że powinna skupić się poprawie strategii w 

zakresie praw człowieka? 

 

 

Ćwiczenie 4 

 

Trener dzieli uczestników na cztery różne grupy. Każda grupa ma przypisany jeden z 4 

przypadków przedstawiających problemy (ARKUSZ ROBOCZY A5_3), które mogą wystąpić 

w miejscu pracy, po przeczytaniu przedstawiciele grupy odpowiadają, w jaki sposób 

opisany przypadek odnosi się do praw człowieka. Grupa może zasugerować rozwiązanie 

problemu. Uczestnicy mogą również przedstawić podobny przykład z własnego 

doświadczenia, jeśli to możliwe. Przedstawiają swoje wyniki innym uczestnikom (grupom 

- w zależności od liczby osób). (10-12 minut) 

 

Pracujcie w 4 różnych grupach. Każda grupa otrzyma jeden przypadek z Odpowiedzcie 

na pytania podane na końcu i opiszcie, w jaki sposób opisany problem w miejscu 

pracy odnosi się do praw człowieka, podajcie najlepszy sposób jego rozwiązania. 

 

Ćwiczenie 5 

 

Uczestnicy pracują w parach. Korzystają z techniki “burzy mózgów”, aby podać korzyści 

wynikające z przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy i ich związek z 

odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw. Uczestnicy dzielą się swoimi najlepszymi 

refleksjami z całą grupą. (10 minut) 

 

Pracujcie w parach. Pomyślcie o 2-3 potencjalnych korzyściach dla firmy, która 

przestrzega praw człowieka i wprowadziła strategię / politykę praw człowieka. 

- Zapiszcie je na flipcharcie.  

- Przeczytajcie je wszystkie i w grupie omówcie ich znaczenie. 
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Kontynuacja 

Ćwiczenie 6 

 

Uczestnicy pracują w grupach (3-4 osoby). Myślą o jednym z nowych przykładów 

podejścia do praw człowieka w miejscu pracy, który chcieliby wdrożyć w swojej firmie. 

Prezentują go innym uczestnikom. (10-12 minut) 

 

Pomyślcie o omawianych dziś przykładach związanych z prawami człowieka w miejscu 

pracy. Wybierzcie jeden pomysł, który waszym zdaniem może zostać wdrożony w 

waszej firmie lub firmie, którą znacie. Omówcie go z innymi uczestnikami w grupie. 

 

 

Zakończenie 

 

Trener podsumowuje zajęcia, dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie 

oraz zachęca ich do dalszej pracy na ten temat. (3 minuty) 
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ARKUSZ ROBOCZY A5_1 
 

Dyskryminacja 

ze względu na 

wiek 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskryminacja 

ze względu na 

orientację 

seksualną 

Dyskryminacja 

ze względu na 

płeć 

Dyskryminacja 

ze względu na 

rasę/kolor 

skóry 

Dyskryminacja 

ze względu na 

religię 

 

 

 

ARKUSZ ROBOCZY A5_2 
 

Pracownicy 

otrzymują 

równe 

wynagrodzenie 

za tę samą 

pracę. 

Obowiązkowe 

szkolenie w 

zakresie praw 

człowieka dla 

wszystkich 

pracowników, a 

w szczególności 

kierownictwa. 

Kierownictwo 

przyjmuje i 

prawidłowo 

załatwia skargi 

od pracowników. 

Kierownicy 

słuchają 

pomysłów i 

opinii 

wszystkich 

pracowników 

bez względu 

na 

stanowisko. 

Pracownicy 

mają 

zapewniony 

wystarczającą 

ilość czasu 

wolnego 

przeznaczonego 

na życie 

rodzinne lub w 

przypadku 

choroby. 

Firma 

gwarantuje 

środowisko 

pracy wolne od 

molestowania 

seksualnego. 

Firma zapewnia 

miejsce pracy, a 

oddany do 

użytku sprzęt 

jest higieniczny 

i bezpieczny dla 

pracowników. 

Pracownicy nie 

są w żaden 

sposób 

wykorzystywani 

ani zmuszani do 

zbyt długiej 

pracy. 

Nie można 

zwolnić 

pracownika 

bez 

uzasadnionej 

przyczyny. 

Firma zapewnia 

dostęp do 

czystych toalet i 

wody pitnej. 
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ARKUSZ ROBOCZY A5_3 
 

 

 

Przypadek 1 

Ahmed jest imigrantem z Maroka pracującym w małej firmie marketingowej. Właśnie 

zakończył projekt, nad którym on i niektórzy z jego współpracowników pracowali od 

miesięcy. Projekt jest dużym sukcesem i szef jest wyraźnie bardzo zadowolony z pracy. 

Podczas przerwy na lunch Ahmed słyszy, jak inni ludzie, z którymi pracował, wspominali o 

premii, którą każdy z nich otrzymał z projektu. Ahmed nie otrzymał premii i nie może 

przestać myśleć, że powodem jest jego pochodzenie, ponieważ  jest imigrantem 

pracującym w firmie zatrudniającej głównie Europejczyków. 

W jaki sposób Ahmed powinien zakomunikować swoje obawy szefowi i jak powinien 

poradzić sobie z sytuacją? 

Przypadek 2 

Pamela jest recepcjonistką pracującą w małej rodzinnej firmie, w której jest jedną z 

niewielu kobiet i konsekwentnie napotyka na różne formy prześladowania ze strony 

współpracowników - mężczyzn. Dla jej współpracowników są to po prostu nieszkodliwe 

żarty, ale Pamela jest zmęczona wysłuchiwaniem komentarzy na temat swojego ubioru 

lub pytań dotyczących jej życia osobistego. Pamela chce porozmawiać z szefem o tych 

problemach, ale nie jest pewna, jak zareaguje. 

Jakie są wyraźne problemy w tej firmie? 

Jakie działania powinien podjąć właściciel (zarząd), aby firma stała się lepszym 

miejscem pracy? 

Przypadek 3 

Shadhi to muzułmanka pracująca w małej piekarni, w której zatrudnione jest 6 osób. 

Zgodnie ze swoją religią modli się 5 razy dziennie, czasem w pracy. Właścicielka piekarni 

otrzymuje skargę od pracownika, któremu nie odpowiada religia, którą wyznaje. 

Co powinna zrobić firma aby rozwiązać ten problem? 

Co powinien zrobić właściciel, aby wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia 

tego rodzaju problemu? 
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Przypadek 4 

Tomek z Polski pracuje w małej firmie produkującej koszulki i skarpetki. Właściciel 

pyta pracowników, czy ich dzieci mogłyby pomóc w szczycie sezonu, gdy 

zapotrzebowanie rośnie. Dzieci mogą pracować w domu i zarabiać dodatkowe 

pieniądze, ale nie tyle, co zwykli pracownicy. Koszt produkcji byłby znacznie niższy, 

można zaspokoić popyt i zwiększyć zyski. 

Tomek ma podejrzenia, że dzieci mogą być wykorzystywane i pracują w warunkach, 

które nie są bezpieczne. 

Co powinien wziąć pod uwagę właściciel przy podejmowaniu tej decyzji? 

Czy firma nie powinna martwić się o coś, co dzieje się poza ich kontrolą, czy jest to 

coś ważnego dla ich społecznej odpowiedzialności? 
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Jednostka A6 

Praktyki z zakresu pracy 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Czas: 60 minut 

 

Pomoce dydaktyczne: tablica, kopie arkuszy roboczych, karteczki 

samoprzylepne typu post-it 
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Rozgrzewka 

Ćwiczenie 1 

 

 

Uczestnicy pracują w grupach 4-5 osobowych. Trener rozdaje każdej grupie ARKUSZ 

ROBOCZY A6_1 z przykładami haseł dotyczących złych praktyk w zakresie pracy. 

Uczestnicy z każdej grupy powinni wyjaśnić jak rozumieją znaczenie wyrażeń i, jeśli to 

możliwe, podać przykład z własnej firmy lub firmy, w której pracują / którą znają. 

Głównym celem tego ćwiczenia jest uświadomienie uczestnikom potencjalnych zagrożeń 

i problemów związanych z relacjami w pracy, umożliwiając w ten sposób wprowadzenie 

do głównego tematu (praktyki z zakresu pracy). (10 minut) 

 

Pracujcie w grupach 4-5 osobowych. Spójrzcie na niektóre problemy, które być może 

są wam znane z miejsca pracy. Spróbujcie bardziej szczegółowo opisać sytuację / 

problem i podać przykład. 

Jak mogłaby się rozwinąć sytuacja, jeśli właściciel / kierownictwo zignorują dany 

problem? 

 

 

 

 

Szkolenie główne 

Ćwiczenie 2 

 

Uczestnicy pracują w parach. Czytają wytyczne i omawiają sugerowane rozwiązania na 

podstawie wskazówek. Mogą zasugerować alternatywne rozwiązania lub opracować 

bardziej szczegółowo te, które zostały podane. W otwartej dyskusji przedstawiają kilka 

pomysłów, w jaki sposób można wykorzystać wytyczne. (5 minut) 
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Pracujcie w parach. Przeczytajcie kilka wskazówek / wytycznych związanych z pracą i 

pracownikami. Pomyślcie o ich zastosowaniu w miejscu pracy. 

 

POPRAWA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW 

 Pracownicy zdrowo się odżywiający mają o 25 procent większe szanse na osiągnięcie 

lepszych wyników w pracy. 

 Pracownicy, którzy ćwiczą przez co najmniej 30 minut trzy razy w tygodniu, mają o 15 

procent większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników w pracy. 

 Zdrowi pracownicy rzadziej przebywają na zwolnieniu lekarskim. 

 

Rozwiązania: 

 Wdrożenie taniego programu odnowy biologicznej. 

 Zaoferowanie zniżek dla członków w lokalnej siłowni. 

 Organizacja warsztatów z udziałem dietetyka. 

 

Ćwiczenie 3 

 

Trener słucha wypowiedzi uczestników i je komentuje. Jeśli uczestnikom skończyły się 

pomysły lub nie mogą znaleźć konkretnego przykładu, trener powinien wesprzeć ich 

poniższymi pomysłami. (15 minut) 

 

 

         Pracujcie w parach. Przeczytajcie hasła związane z praktykami z zakresu pracy. 

Spróbujcie rozwinąć hasła. 

Dla każdego z nich pomyślcie o … 

1) jego wyjaśnieniu. 

2) praktycznym zastosowaniu.  

3) sytuacji / scenariuszu w miejscu pracy. 

 

ZAPEWNIANIE DOBRYCH WARUNKÓW PRACY PRACOWNIKOM 

 

 Zapewnij pozytywne wzmocnienie 

 Okazuj wdzięczność 

 Upowszechniaj szczęście 

 Motywuj innych 

 Świętuj zwycięstwa 

 Wystrój 

 Otoczenie 
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TWORZENIE ŚRODOWISKA PRACY, KTÓRE OBEJMUJE RÓŻNORODNOŚĆ KAPITAŁU 

LUDZKIEGO 

 Zwiększona kreatywność 

 Zwiększona wydajność 

 Wpływ globalny 

 

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW POPRZEZ „DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE” I 

ZAANGAŻOWANIE W CAŁY PROCES 

 Otwartość 

 Pracownik – trener 

 Mentoring 

 Wydajny nie oznacza więcej 

 Edukacja pracowników 

 Potrzeby pracowników 

 

 

 

ZAPEWNIANIE DOBRYCH WARUNKÓW PRACY PRACOWNIKOM 

 

PRZYKŁADY I WSKAZÓWKI:  

 

• Zapewnij pozytywne wzmocnienie (Doceniam sposób, w jaki ty…, Jestem pod wrażeniem…) 

• Okazuj wdzięczność (podziękuj komuś za coś, co zrobił, ale nie spodziewał się 

podziękowań – precyzyjnie określ, za co dziękujesz i wyjaśnij dlaczego było to pomocne 

lub ważne) 

• Upowszechniaj szczęście (uśmiechnij się i powiedz „Cześć” dwukrotnie większej liczbie 

osób niż zwykle – uśmiech powinien być szczery) 

• Motywuj innych (powieś nowy optymistyczny plakat, zdjęcie lub cytat na biurku, tam, 

gdzie każdy może go zobaczyć) 

• Świętuj zwycięstwa (rozpocznij spotkanie od podzielenia się czymś pozytywnym, co 

wydarzyło się w twojej grupie, projekcie, pracy itp.) 

• Wystrój (sposób, w jaki urządzisz miejsce pracy, może znacznie przyczynić się do 

stworzenia dobrych warunków pracy. W środowisku biurowym posiadanie roślin może 

rozjaśnić i ożywić miejsce pracy. W miejscu pracy wolnym od elementów odciągających 

uwagę pracownicy łatwiej utrzymają koncentrację). 

• Otoczenie (W środowisku pracy ważne są takie czynniki jak oświetlenie i temperatura. 

Twoje biuro powinno mieć odpowiednie oświetlenie). 
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TWORZENIE ŚRODOWISKA PRACY, KTÓRE OBEJMUJE RÓŻNORODNOŚĆ KAPITAŁU 

LUDZKIEGO 

 

PRZYKŁADY I WSKAZÓWKI:  

• Zwiększona kreatywność (pracownicy z różnych środowisk mogą wnieść różnorodne 

rozwiązania dla osiągnięcia wspólnego celu, który jest też Twoim celem) 

• Zwiększona wydajność (im bardziej zróżnicowana siła robocza, tym bardziej 

zróżnicowana burza mózgów, im bardziej różnorodne rozwiązania, tym bardziej 

zróżnicowana produktywność Twojego zespołu) 

• Globalny wpływ (masz możliwość wprowadzenia zmian w każdej społeczności, w której 

działasz, poprzez zmianę życia swoich pracowników) 

 

PROMOWANIE KONCEPCJI PRACY ZESPOŁOWEJ 

PRZYKŁADY I WSKAZÓWKI: 

• Pozytywnie nastawiony zespół pracuje lepiej (pozytywna mentalność zespołu może 

poprawić następujące obszary: produktywność, jakość pracy, morale, wytrwałość w 

trudnych zadaniach, chęć wzajemnej pomocy) 

• Budowanie zespołu (połącz budowanie zespołu i dzielenie się budżetem, wchodząc w 

interakcje z lokalnymi organizacjami, których misja jest zgodna z twoją). 

• Rozwiązywanie konfliktów (wszelkie napięcia lub konflikty powinny być rozwiązywane 

tak szybko, jak to możliwe, aby zapobiec zakłóceniom komunikacji i podziałowi członków 

zespołu) 

 

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW POPRZEZ „DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE” I 

ZAANGAŻOWANIE W CAŁY PROCES 

 

PRZYKŁADY I WSKAZÓWKI: 

• Otwartość (bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, Twoi pracownicy chcą 

mieć poczucie, że ich wkład jest doceniany. Dlatego ważne jest, aby utrzymać miejsce 

pracy było dla nich otwarte. Dwukierunkowa komunikacja pozwala jasno przekazać 

swoim pracownikom, czego potrzebujesz i czego oczekujesz od nich) 

• Wykorzystaj pracowników jako trenerów 

• Rozpocznij program mentorski - rozważ nawiązanie współpracy pomiędzy nowymi lub 

mniej doświadczonymi pracownikami a mentorami 

• Zachęcaj do wydajniejszej pracy – nie dokładaj obowiązków 

• Prowadź szkolenia wśród pracowników 

• Zapytaj swoich pracowników, czego potrzebują 
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Ćwiczenie 4  

Wszystkie punkty związane z relacjami w pracy omówione w Ćwiczeniu 3 należy zapisać 

na flipcharcie. Uczestnicy otrzymują kolorowe naklejki w 3 kolorach (czerwony, żółty, 

zielony). Każdy z kolorów będzie oznaczał inny poziom ważności. Każdy uczestnik 

powinien dokonać wyboru za pomocą 3 naklejek zgodnie z sytuacją, która może 

potencjalnie wystąpić w ich firmie lub firmie, którą znają. Po tym ćwiczeniu trener będzie 

miał przegląd aktualnej świadomości i znaczenia każdego punktu w stosunkach pracy. 

Te punkty, które będą miały najwięcej naklejek w kolorze czerwonym (mniej ważne), 

będą przedmiotem dyskusji (interaktywnej) między trenerem a grupą. 

Dlaczego wybrali ten punkt? 

Jak przedsiębiorca może zastosować wytyczne w praktyce? 

Jakie mogą być negatywne konsekwencje, jeśli ktoś nie zastosuje się do wytycznych? 

Wynik tego ćwiczenia będzie stanowił podstawę następnego ćwiczenia, identyfikacji i 

rozwiązania niektórych problemów, które mogą wystąpić w firmach na podstawie 

zdobytej wiedzy z poprzedniego ćwiczenia. (15 minut) 

 

 

Spójrzcie na flipchart ze wszystkimi głównymi punktami omówionymi w Ćwiczeniu 3. 

Użyjcie trzech różnych kolorów, aby zaznaczyć punkty. 

czerwony – mało istotny 

żółty - neutralny 

zielony - najważniejszy 

Następnie omówcie swoje wybory w grupach 3-4 osobowych. 

Odpowiedzcie na pytania: 

Dlaczego wybraliście ten punkt? 

Jak przedsiębiorca może zastosować podane wytyczne w praktyce? 

Jakie mogą być negatywne konsekwencje, jeśli ktoś nie zastosuje się do podanych 

wytycznych? 
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Kontynuacja 

 

Ćwiczenie 5 

 

Uczestnicy są podzieleni na grupy 3-4 osobowe. Każda grupa otrzymuje jeden scenariusz 

(studium przypadku) ARKUSZ ROBOCZY A6_2; jeśli jest więcej uczestników, dwie grupy 

mogą otrzymać ten sam scenariusz). Każda grupa powinna przeczytać scenariusz, a 

następnie odpowiedzieć na dwa pytania. Uczestnicy prezentują scenariusze i 

rozwiązania innym grupom. Próbują myśleć o podobnych doświadczeniach ze swojej 

firmy lub firmy, którą znają. (10 minut) 

 

 

Pracujcie w grupach 3-4 osobowych. Każda grupa otrzyma jedno studium przypadku. 

Przeczytajcie je uważnie i odpowiedzcie na pytania: 

1) Jakie kwestie związane z praktykami z zakresu są poruszane? 

2) Jakie rozwiązania zaproponowalibyście w celu rozwiązania problemów? 

 

Ćwiczenie 6 

 

Uczestnicy rozmawiają o możliwej realizacji pomysłów omawianych podczas warsztatów. 

 

Pomyślcie o omówionych dzisiaj przykładach związanych z praktykami z zakresu pracy. 

Wybierzcie jeden pomysł, który możecie wdrożyć w swojej firmie lub firmie, w której 

pracujecie. Omówcie go z innymi uczestnikami. 

 

 

Zakończenie 

Trener podsumowuje warsztaty, dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i 

zaangażowanie oraz zachęca ich do dalszej pracy nad tym tematem. (5 minut) 
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ARKUSZ ROBOCZY A6_1 
 

Pracownicy z 

nadwagą 

Różnice religijne Brak przerw w 

czasie pracy 

Brak 

akceptacji 

dla innych 

kultur 

Dyskryminacja 

ze względu na 

płeć 

Różnice 

etniczne 

Długi czas przy 

biurku 

Różnorodność 

kulturowa 

Równość płci Brak 

podjazdów dla 

wózków 

inwalidzkich 

Różnice 

pokoleniowe 

Bariera 

językowa 

Grupy 

niejednorodne 

Zwiększony 

strach 

Słaba 

komunikacja 

Negatywne 

otoczenie 

Słabo 

wykwalifikowani 

pracownicy 

Zakazane media 

społecznościowe 

Bardzo 

wysoka 

temperatura 

w biurze 

zimą 

Przyciemnione 

światła 

biurowe 
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ARKUSZ ROBOCZY A6_2 
 

Przypadek 1 

Anna pracuje w małej firmie marketingowej zatrudniającej 30 pracowników. Jest bardzo 

kreatywną osobą, która znajduje inspiracje pracując poza biurem. Najbardziej udane 

projekty, nad którymi pracowała Anna, to te zrealizowane w okresie letnim. Niestety jest 

koniec października, nadchodzi zima i właśnie teraz powinien rozpocząć się jeden z 

najlepszych dla firmy projektów. Anna jest pod presją, wiedząc, że nie może w pełni 

wykorzystać swojego potencjału, boi się, że straci swojego najbardziej cenionego 

klienta. Co Anna może zrobić i co może zrobić jej kierownik, aby zwiększyć kreatywność 

pracowniczki i nie stracić klienta? 

Przypadek 2 

Zoran jest menedżerem i właścicielem małej firmy, która dostarcza rozwiązania 

programowe. Jest on osobą miła, towarzyską i świadomą morale swoich pracowników. 

Czasami Zoran i jego koledzy organizują sesje budowania zespołu w innych krajach, w 

górach lub nad jeziorem. Jego pracownicy są bardzo zadowoleni i kochają pozytywne 

nastawienie Zorana. Ale Zoran boryka się z problemami związanymi z częstymi 

zwolnieniami chorobowymi swoich pracowników; pracownicy chorują w związku z 

otyłością. Firma Zorana boryka się z poważnymi problemami finansowymi, ponieważ 

nie może dostarczyć oprogramowania w uzgodnionych terminach. Co Zoran powinien 

zmienić lub zmodyfikować w swojej firmie, aby stać się liderem w tworzeniu 

oprogramowania? 

Przypadek 3 

Ivica to osoba z 1000 pomysłów. Dawno temu otworzył firmę, której główną 

działalnością jest rozwożenie żywności do domów. Jako menedżer jest nieco uparty, ale 

jego postawa i ambicja sprawiły, że jego firma stała się najlepszym krajowym dostawcą 

żywności. Firma Ivica dysponuje ponad 50 pojazdami i furgonetkami dostawczymi, ale 

zamówienia są w większości realizowane przez telefon. Ivica się starzeje, a firma nie jest 

już w stanie podążać za nowoczesnymi trendami w tym sektorze. Jeśli sytuacja się nie 

zmieni, wkrótce może mieć problemy finansowe. Jego pracownicy są w różnym wieku, w 

tym młodzi, nowozatrudnieni ze świeżymi pomysłami. Co mógłby zmienić Ivica w swoim 

podejściu i swojej firmie, aby podążać za nowoczesnymi trendami i utrzymać reputację 

firmy? 

 

 

 

 



 
Rezultat pracy intelektualnej IO6 

Podręcznik dla trenerów 

113 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

Jednostka AR 

Powtórzenie 
 

 

Czas: 60 minut 

Pomoce dydaktyczne: karty z literami A, B i C (ARKUSZ ROBOCZY AR_1) i z 

opcjami TAK/NIE (ARKUSZ ROBOCZY AR_2) 

 

W części Powtórzenie uczestnicy mogą zrewidować całą wiedzę i umiejętności, które 

zdobyli podczas sesji szkoleniowych. 

 

Część Powtórzenie została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było elastycznie 

dostosować do potrzeb uczestników i trenera. Trener może wybrać najlepszą opcję 

(wybór ćwiczeń i rozplanowanie czasu). 

 

Sugestie: 

1) Jeśli szkolenie w klasie zostało zorganizowane przed ukończeniem całego kursu 

on-line / w jego trakcie, cała sesja w klasie może być poświęcona refleksji nad 

czynnościami wykonanymi podczas 6 sesji treningowych - Ćwiczenia 1, 2 i 3. 

(Przydzielony czas jest sugestią dla tej opcji.) 

 

2) Jeśli szkolenie w klasie zostało zorganizowane po ukończeniu całego kursu on-line, 

a uczestnicy nie mieli okazji zrobić dwóch quizów, trener może wykonać je w sali 

zajęciowej z całą grupą jako powtórzenie - Ćwiczenia 4 i 5 (czas powinien zostać 

dostosowany, inaczej trener może pominąć niektóre czynności) 
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Ćwiczenie 1 

 

Uczestnicy pracują w grupach 3-osobowych - dzielą się swoimi doświadczeniami 

związanymi z kursem. Myślą o rozwiązaniach, które chcieliby wdrożyć w swoim miejscu 

pracy. Trener podchodzi do uczestników i przysłuchuje się dyskusjom. (15 minut) 

 

 

W grupach trzyosobowych zastanówcie się na całą sesją i kursem. Odpowiedzcie na 

pytania:  

1) Które z rozwiązań w zakresie CSR/SD mogę wykorzystać w moim miejscu 

pracy? 

2) W jaki sposób mogę je wdrożyć? 

3) Których rozwiązań w zakresie CSR/SD na pewno nie 

wykorzystałbym/wykorzystałabym w moim miejscu pracy? Podajcie powody. 

 

Ćwiczenie 2 

 

Uczestnicy pracują indywidualnie i zastanawiają się nad JEDNYM rozwiązaniem CSR / SD, 

które mogą wdrożyć w swojej praktyce biznesowej. Może to być praktyka z warsztatu lub 

inna inspirowana kursem. Rozwiązania są następnie prezentowane całej grupie.  

(30–45 minut) 

 

Indywidualnie wybierzcie jedną z praktyk omawianych w trakcie sesji. Spróbujcie 

opracować mini biznes plan jej wdrożenia.  

Zastanówcie się nad:  

- potrzebnymi zasobami 

- przewidywanym kosztem 

- potencjalnych przeszkodach/trudnościach 

- korzyściach dla firmy. 

Przedstawcie plan grupie. 

 

Ćwiczenie 3 

 

Uczestnicy pracują jako cała grupa. Zdania są wyświetlane na slajdzie PowerPoint jeden 

po drugim. Uczestnicy muszą uzupełnić je własnymi słowami lub wybrać jedną z dwóch 

opcji. Każdy uczestnik powinien mieć możliwość wyrażenia swoich odczuć związanych z 

kursem, ale nikt nie powinien być do tego zmuszany. ( 12 minut) 
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Pracujcie jako cała grupa. Zastanówcie się nad wyniesionymi doświadczeniami z 

kursu. Uzupełnijcie zdania. 

1) Doświadczenie było pozytywne/negatywne, ponieważ _________________. 

2) Co mnie zaskoczyło to _________________. 

3) Kurs zmienił moje podejście/nie zmienił mojego podejścia do CSR/SD. 

4) To, co chciałbym/chciałabym zapamiętać to _________________. 

5) Poleciłbym/Poleciłabym ten kurs//Nie poleciłbym/Nie poleciłabym tego kursu innym 

przedsiębiorcom. Dlaczego? 

 

Ćwiczenie 4 

 

Kwiz składa się z dwóch części, pierwsza część to prosty kwiz jednokrotnego wyboru, 

druga część jest rodzajem refleksji na temat CSR i SD oraz ich praktycznego 

zastosowania w biznesie. 

Za pomocą prezentacji PowerPoint trener wyświetla pytania, uczestnicy muszą podnieść 

ręce z właściwą kartą odpowiadającą wybranej opcji: A, B lub C. (ARKUSZ ROBOCZY AR_1). 

Prawidłowe odpowiedz zaznaczone są na zielono. Za każdą poprawną odpowiedź 

uczestnik otrzymuje 1 punkt.  

Każdy uczestnik powinien otrzymać zestaw trzech kart A, B i C. 

Każda osoba musi obliczyć liczbę uzyskanych punktów, następnie trener komentuje 

uzyskany wynik. 

 

Trener wyświetla każde pytanie - uczestnicy mają 15 sekund na jego przeczytanie i 

wybranie karty z poprawną odpowiedzią. Podnoszą ręce, a następnie trener wyświetla 

poprawną odpowiedź. 

(Szacowany czas: 15 minut) 

 

 

Przeczytajcie zdania/pytania. Wybierzcie najlepszą opcję A, B lub C. 

 

Środowisko 

1. _______________________ to obecność lub wprowadzanie do powietrza substancji 

szkodliwych lub trujących. 

A. Efektywność energetyczna 

B. Zanieczyszczenie powietrza 

C. Emisje 
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2. Zapobiegawcza, specyficzna dla firmy inicjatywa ochrony środowiska, mająca na celu 

zminimalizowanie ilości odpadów i emisji oraz maksymalizację wydajności produktu 

to_______________________. 

A. czystsza produkcja 

B. ekoprojektowanie 

C. ekologiczne zamówienia 

 

3. Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne wobec środowiska 

_______________________. 

A. motywują swoich pracowników przez zadania zawodowe, angażując ich w cały proces, 

B. wchodzą na wyższe poziomy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy poprzez 

promowanie globalnego zarządzania BHP 

C. redukują koszty operacyjne i stwarzają możliwości do generowania zysku 

 

4. Kiedy instalujemy w toaletach spłuczki o niskim przepływie, 6 litrów lub mniej, oznacza 

to, że zależy nam na _______________________. 

A. efektywności energetycznej 

B. jakości powietrza 

C. oszczędzaniu wody 

 

5. Jeżeli pojazd, budynek i otwarta przestrzeń są w 100% wolne od dymu, oznacza to, że 

zależy nam na _______________________. 

A. efektywności energetycznej 

B. jakości powietrza 

C. oszczędzaniu wody 

 

6. Jeżeli w ciągu dnia korzystamy z naturalnego światła zamiast sztucznego oświetlenia, 

oznacza to, że zależy nam na _______________________. 

A. efektywności energetycznej 

B. jakości powietrza 

C. oszczędzaniu wody 

 

7. Który zestaw produktów nadaje się do recyclingu? 

A. puszki aluminiowe i blaszane, koperty, plastikowe kubki, buty, błyszczący papier, 

plastikowe butelki na wodę, papier toaletowy 
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B. aluminiowe i blaszane puszki, koperty, plastikowe kubki, papierowe kartony na jajka, 

błyszczący papier, plastikowe butelki na wodę 

C. odzież, płyty CD, plastikowe kubki, papierowe kartony na jajka, błyszczący papier, 

plastikowe butelki na wodę 

 

8. Zapewnianie szybkiego i łatwego dostępu do informacji drogą elektroniczną, aby 

zmniejszyć zapotrzebowanie na papier i zwiększyć wykorzystanie poczty elektronicznej, 

jednocześnie zniechęcając do drukowania wiadomości jest przykładem 

_______________________. 

A. ograniczania odpadów 

B. ponownego wykorzystania odpadów 

C. przetwarzania odpadów 

 

9. Nawiązywanie współpracy z odpowiednimi firmami w celu bezpłatnego wykorzystania 

surowców wtórnych związane jest z _______________________. 

A. ograniczaniem odpadów 

B. ponownym wykorzystaniem odpadów 

C. przetwarzaniem odpadów 

 

10. _______________________ to kluczowy pierwszy krok do zrozumienia schematów zużycia 

wody. Pomaga określić działania przyczyniające się do marnowania wody. 

A. Audyt wody w firmie 

B. Wykrywanie przecieków 

C. Opracowanie strategii zużycia wody 

 

Uczciwe praktyki operacyjne 

 

11. Które ze stwierdzeń odnosi się do uczciwych praktyk operacyjnych? 

A. zarządzanie dostępnymi zasobami naturalnymi i energią w sposób wydajny 

B. praca nad zapewnieniem wysokiej jakości, bezpiecznych produktów i usług 

C. oferowanie równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn 

 

12. Które ze stwierdzeń NIE odnosi się do uczciwych praktyk operacyjnych? 

A. tworzenie przestrzeni, w której pracownicy mogą wypocząć 

B. budowanie lepszej przyszłości poprzez wspólne tworzenie 

C. promowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych 
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13. Która z praktyk jest dobra dla utrzymania standardów wyznaczonych przez uczciwe 

praktyki operacyjne? 

A. odmowa oceny jakości produktów i warunków pracy u dostawców 

B. uczestnictwo w szkoleniu dla kadry kierowniczej, aby zaktualizować umiejętności w 

zakresie standardów społecznych i norm pracy 

C. ignorowanie czasu odpoczynku pomiędzy dwiema zmianami 

 

14. Która kolejność jest prawidłowa? 

A. wybór obszaru działalności, badanie potrzeb klientów, przygotowanie biznesplanu 

B. badanie potrzeb klientów, wybór obszaru działalności, przygotowanie biznesplanu 

C. przygotowanie biznesplanu, wybór obszaru działalności, badanie potrzeb klientów,  

 

15. Która kolejność jest prawidłowa? 

A. sprawdzenie jakości produktów, złożenie zamówień, odebranie dostaw, 

B. złożenie zamówień, sprawdzenie jakości produktów, odebranie dostaw, 

C. złożenie zamówień, odebranie dostaw, sprawdzenie jakości produktów 

 

16. _______________________ to okres, w którym pracownik może poświęcić czas wolny od 

pracy na naukę lub podróż. 

A. Urlop macierzyński 

B. Urlop naukowy 

C. Dzielenie obowiązków 

 

17. _______________________ to pomoc, którą firma oferuje pracownikom mającym 

problemy osobiste mogące w sposób negatywny wpłynąć na ich pracę. 

A. Program wsparcia dla pracowników 

B. Dzielenie obowiązków 

C. Emerytura pracownicza 

 

18. Które z podanych aspektów NIE przyczynia się do atrakcyjności pracodawcy? 

A. oferowanie różnych modeli zatrudnienia 

B. oferowanie zniżek kiedy członkowie personelu kupują produkty lub korzystają z usług 

firmy 

C. nie zezwalanie na członkowstwo lub zapisanie się do związku zawodowego 

 

19. _______________________ to odmienny sposób traktowania mężczyzn i kobiet w 

społeczeństwie lub różnica między tym, co mężczyźni i kobiety robią i osiągają. 
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A. Różnica płci 

B. Dyskryminacja 

C. Nękanie 

 

20. _______________________ to proces uzgadniania dwóch przeciwnych przekonań, 

pomysłów lub sytuacji. 

A. Pogodzenie 

B. Równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym 

C. Równość 

 

Zagadnienia konsumenckie 

 

21. Które ze stwierdzeń odnosi się do zagadnień konsumenckich w CSR? 

A. oferowanie równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn 

B. przyczynianie się do budowania społeczeństwa, w którym każdy może cieszyć się 

wygodnym stylem życia i komfortem 

C. promowanie zakazu pracy dzieci 

 

22. Które ze stwierdzeń NIE odnosi się do zagadnień konsumenckich w CSR? 

A. nadawanie priorytetu perspektywie klienta, 

B. stwarzanie przestrzeni, w której pracownicy mogą wypocząć 

C. ferowanie społeczności szkoleń w zakresie zdrowej i odpowiedzialnej konsumpcji 

 

23. Które z poniższych działań zadowoli ekologicznie świadomych konsumentów? 

A. duża ilość substancji chemicznych 

B. atrakcyjne i tanie, ale nie ulegające biodegradacji, opakowanie 

C. wysoka biodegradowalność produktów 

 

24. Które z poniższych działań NIE zadowoli ekologicznie świadomych konsumentów? 

A. ochrona bioróżnorodności 

B. ekologiczne opakowanie 

C. tylko plastikowe torby i pudełka do pakowania 

 

25. Która kolejność jest prawidłowa? 

A. wyprodukowanie prototypu, zaprojektowanie produktu, zebranie wszystkich 

niezbędnych certyfikatów i uprawnień 
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B. zebranie wszystkich niezbędnych certyfikatów i uprawnień, zaprojektowanie produktu, 

wyprodukowanie prototypu 

C. zaprojektowanie produktu, wyprodukowanie prototypu, zebranie wszystkich 

niezbędnych certyfikatów i uprawnień 

 

26. Która kolejność jest prawidłowa? 

A. przeprojektowanie produktu, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu incydentów, 

wycofanie produktu z rynku / wstrzymanie produkcji, prośba o dodatkowe opinie 

ekspertów,  

B. wycofanie produktu z rynku / wstrzymanie produkcji, prośba o dodatkowe opinie 

ekspertów, przeprojektowanie produktu, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu 

incydentów 

C. prośba o dodatkowe opinie ekspertów, przeprojektowanie produktu, aby zapobiec 

ponownemu wystąpieniu incydentów, wycofanie produktu z rynku / wstrzymanie 

produkcji 

 

27. Międzykulturowe warsztaty dla dzieci to perfekcyjna inicjatywa, która może być 

zorganizowana przez _______________________. 

A. małą restaurację rodzinną 

B. salon kosmetyczny 

C. szkołę językową 

 

28. Warsztaty wypieku domowego chleba mogą być zorganizowane przez 

_______________________. 

A. małą fabrykę cukierków 

B. lokalną piekarnię 

C. sklep z warzywami 

 

29. _______________________ odnosi się do większego dostępu do informacji wszystkim 

zainteresowanym stronom, odrzucając wszelkie formy ukrywania lub oszustwa. 

A. Poufność 

B. Przejrzystość 

C. Odpowiedzialność 

 

30. _______________________ wiąże się z wyrażaniem oceny opartej na faktach, unikając 

myślenia stereotypowego i wszelkiego rodzaju uprzedzeń. 

A. Uczciwość 
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B. Lojalność 

C. Obiektywizm 

 

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności 

 

31. Wartość generowana przez różne formy zaangażowania obywatelskiego, zaufanie, 

wzajemną pomoc, sieci kontaktów, stowarzyszeń i wymiany informacji w ramach 

społeczności to _______________________. 

A. kapitał społeczny 

B. wsparcie społeczne 

C. odpowiedzialność społeczna 

 

32. _______________________ obejmuje takie czynniki jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne, 

orientacja seksualna, zdolności, dochód, wykształcenie, ideologia polityczna, wartości i 

przekonania. 

A. Społeczność 

B. Ujawnianie informacji zaangażowania społecznego 

C. Różnorodność 

 

33. Najważniejszą troską organizacji, które nawiązują i utrzymują pozytywne relacje ze 

społecznościami NIE jest _______________________. 

A. stwarzanie nowych perspektyw edukacji i zatrudnienia dla mieszkańców 

B. obniżanie kosztów operacyjnych i szukanie możliwości generowania przychodów 

C. tworzenie atrakcyjnej kultury firmy dla potencjalnych pracowników 

 

35. Które z poniższych działań związane jest z zaangażowaniem społecznym i rozwojem 

społeczności? 

A. zmniejszanie kosztów zużycia energii, 

B. pozostawianie mniejszego śladu w środowisku i redukcja toksyn uwalnianych do 

atmosfery 

C. usprawnienie kanałów komunikacji między firmą a społecznością, co ułatwia 

projektów społecznych realizowanych przez firmę, wspierając w ten sposób społeczność 

 

35. Która z charakterystyk opisana jest w poniższym tekście?  

Pomóż wszystkim zaangażowanym we wzajemnym wysłuchaniu swoich głosów, odkrywaniu 

nowych pomysłów nieograniczonych wcześniejszymi założeniami, uczeniu się i wykorzystaniu 
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informacji w sposób, dzięki któremu pojawiają się nowe perspektywy. Rygorystycznie oceniaj 

działania zaangażowania społecznego pod kątem skuteczności. 

 

A. Włączenie i różnorodność demograficzna 

B. Otwartość i uczenie się 

C. Przejrzystość i zaufanie 

 

36. Grupa obywateli reprezentujących ogół społeczeństwa, która spotyka się w celu 

rozważenia złożonej kwestii poprzez zebranie dowodów, obrady, a następnie podjęcie 

decyzji to _______________________. 

A. jury obywatelskie 

B. dyskusja przy okrągłym stole 

C. dyskusyjny panel obywatelski 

 

37. Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, elastyczność i 

mobilność, możliwości szkoleń to strategie zaangażowania charakterystyczne dla 

_______________________. 

A. Baby Boomers 

B. pokolenia X 

C. pokolenia Y 

 

38. Która kolejność jest prawidłowa? 

A. powołanie kierownictwa, ustalenie planu działania, realizacja ustalonego planu, 

weryfikacja i ocena uzyskanych rezultatów 

B. weryfikacja i ocena uzyskanych rezultatów, powołanie kierownictwa, ustalenie planu 

działania, realizacja ustalonego planu, 

C. realizacja ustalonego planu, powołanie kierownictwa, ustalenie planu działania, 

weryfikacja i ocena uzyskanych rezultatów 

 

39. Oczekiwania społeczne dotyczące działalności biznesowej z punktu widzenia etyki 

mogą być wyrażone w zdaniu:  

z odpowiednimi oczekiwaniami społecznymi i przykładami 

A. Przynoś zysk. 

B. Przestrzegaj praw i przepisów. 

C. Rób to, co słuszne. 
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40. _______________________ działalność społeczna koncentruje się na celach a nie reaguje 

na kryzys. 

A. Usystematyzowana 

B. Pro-aktywna 

C. Zintegrowana 

 

Prawa człowieka 

 

41. Dokończ treść jednego z praw człowieka. 

Wolność od tortur i _______________________. 

A. poniżającego traktowania 

B. przymusowej pracy 

C. niewolnictwa 

 

42. Które z poniższych związane jest pozytywnie z prawami człowieka? 

A. Religia jest czymś, co należy ukrywać w pracy, w rozmowie i w wyglądzie. 

B. Kierownictwo firmy koncentruje się na wypracowaniu zysku dla akcjonariuszy. 

C. Firma zapewnia miejsce pracy, a oddany do użytku sprzęt jest higieniczny i bezpieczny 

dla pracowników. 

 

43. _______________________ zaleca określone działania w celu poprawy sytuacji w zakresie 

praw człowieka. 

A. Grupa Robocza ds. sytuacji 

B. Plan działania „Right Up Front” ONZ 

C. Rada Praw Człowieka ONZ 

 

44. _______________________ oznacza „wolny od uprzedzeń i stronniczych opinii.” 

A. Bezstronny 

B. Nie wiążący 

C. Niezależny 

 

45. _______________________ jest wiążącą umową między państwami, silniejszą od 

deklaracji. 

A. Zgromadzenie 

B. Traktat 

C. Konwencja 
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46. Który etap scharakteryzowany jest w następującym działaniu? 

Odrzucenie starszego kandydata, ponieważ ma zbyt bogatą historię zatrudnienia lub historia 

zawiera luki albo specjalizacja kandydata jest zbyt wąska, aby mógł nauczyć się czegoś 

nowego. 

A. rekrutacja 

B. w pracy 

C. emerytura 

 

47. Który etap scharakteryzowany jest w następującym działaniu? 

Ograniczanie lub rezygnowanie z możliwości jakie daje zatrudnienie, takich jak możliwość 

przeniesienia, awansu i szkolenia. 

A. rekrutacja 

B. w pracy 

C. emerytura 

 

48. Które z poniższych działań leży w zakresie odpowiedzialności pracodawcy? 

A. poważne traktowanie skarg dotyczących molestowania i dyskryminacji 

B. próba zidentyfikowania głównych zagrożeń lub problemów, które mogą pojawić się 

między współpracownikami, aby móc się nimi zająć 

C. otwartość i wsparcie dla współpracowników w całym procesie składania skarg 

 

49. Które z poniższych działań leży w zakresie odpowiedzialności pracownika? 

A. oferowanie ciągłego wsparcia pracownikom, zapewniając im narzędzia i mechanizmy 

do normalnej i bezpiecznej pracy 

B. podejmowanie działań przeciwko osobom stwarzającym toksyczne środowisko pracy 

C. składanie zgodnych z prawdą zeznań w sprawach dotyczących prześladowania lub 

dyskryminacji, gdy zajdzie taka potrzeba 

 

50. Która z zasad wyrażona jest w poniższym stwierdzeniu? 

Każde działanie, które wyrządza komuś krzywdę (czy to klientowi czy innym osobom) jest 

nieetyczne. 

A. zasada dobroczynności 

B. zasada autonomii 

C. zasada nieszkodzenia 
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Praktyki z zakresu pracy 

 

51. _______________________ to osoba, która nie pochodzi z kraju, w którym pracuje. 

A. Obywatel 

B. Pracownik migracyjny 

C. Mentor  

 

52. _______________________ to stopień, w jakim pracownik uważa, że jego praca przyczynia 

się do poprawy jakości jego życia, a nie zmniejsza jej. 

A. Równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym 

B. Zdrowie i bezpieczeństwo 

C. Stres zawodowy 

 

53. _______________________ może być zdefiniowany/a/e jako relacja partnerska między 

opiekunem a uczniem, skierowana na odkrywanie i rozwijanie możliwości ucznia. Bazuje 

na przywództwie, inspiracji i stymulowaniu, dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem i 

mądrością z drugą osobą, która chce i jest gotowa z tego skorzystać. 

A. Praca zespołowa 

B. Mentoring 

C. Szkolenie 

 

54. Które z poniższych działań NIE odnosi się do zapewnienia przez pracodawcę 

bezpieczeństwa i higieny pracy? 

A. rezerwowanie tylko 5-gwiazdkowych hoteli dla pracowników wyjeżdżających w podróż 

służbową 

B. informowanie przełożonych o niebezpiecznych warunkach 

C. zapewnienie łatwego dostępu do wyjść ewakuacyjnych 

 

55. Które zdanie odnosi się do środowiska pracy w biurze? 

A. Pracownicy wiedzą, że ich wkład wpływa na organizację, z którą są powiązani. 

B. Ustawienie kilku małych lampek dla pracowników pomaga w oświetleniu punktowym 

miejsca pracy. 

C. Pracownicy powinni w razie potrzeby mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z 

przełożonym. 

 

56. _______________________ uwzględnia potrzeby pracowników, którzy pragną, aby to co 

mają do powiedzenia, miało dla firmy pewną wartość. 
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A. Przejrzysta i otwarta komunikacja 

B. Wystrój wnętrz 

B. Środowisko pracy w biurze 

 

57. Praca zespołowa _______________________. 

A. ogranicza jednostkę 

B. komplikuje sprawy 

C. wspiera kreatywność i proces uczenia się 

 

58. Pracując w zespole NIE powinno się _______________________. 

A. doceniać współpracy 

B. zachowywać dobrych pomysłów dla siebie 

C. wykazywać otwartością 

 

59. Która kolejność rozwoju zespołu jest prawidłowa? 

A. docieranie się, formowanie, normalizacja, wykonanie, zamknięcie 

B. normalizacja, formowanie, wykonanie, zamknięcie, docieranie się 

C. formowanie, docieranie się, normalizacja, wykonanie, zamknięcie 

 

60. Która z podanych cech charakteryzuje zły zespół? 

A. współpraca i wzajemne korzyści 

B. ograniczona komunikacja i interakcja 

C. indywidualne kompetencje 

 

Komentarz 

mniej niż 36 punktów 

Twój wynik to ____________ z 60 możliwych do uzyskania punktów. 

Wskazane jest, aby ponownie przejść kurs. Musisz powtórzyć niektóre partie materiału, 

aby lepiej zrozumieć wybrane pojęcia związane z CSR i SD.  

pomiędzy 37 a 47 

Twój wynik to ____________ z 60 możliwych do uzyskania punktów. 

To dobry wynik, co oznacza, że dobrze zrozumiałeś/aś większość pojęć związanych z CSR 

i SD. Możesz przeanalizować swój wynik i go poprawić, sprawdzając obszary, w których 

uzyskałeś/aś najmniejszą liczbę punktów. Niezależnie od wyniku zawsze staraj się 

wprowadzać jak najwięcej pomysłów w swojej działalności biznesowej. 

pomiędzy 48 a 60 

Twój wynik to ____________ z 60 możliwych do uzyskania punktów. 
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Dobra robota! W pełni zrozumiałeś/aś pojęcia CSR i SD i prawdopodobnie na długo je 

zapamiętasz. Zawsze jednak warto poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie i rozwijać 

określone umiejętności. Spróbuj wprowadzić jak najwięcej pomysłów do swojej 

działalności biznesowej. 
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Ćwiczenie 5 

 

Za pomocą prezentacji PowerPoint trener wyświetla pytania, uczestnicy muszą podnieść 

rękę z właściwą kartą odpowiadającą wybranej opcji: TAK / NIE (ARKUSZ ROBOCZY AR_2). 

Każdy uczestnik powinien otrzymać zestaw dwóch kart TAK i NIE. 

Każda osoba musi obliczyć wynik, trener następnie komentuje uzyskany wynik. 

Trener wyświetla każde pytanie - uczestnicy mają 15 sekund na jego przeczytanie i 

wybranie karty z poprawną odpowiedzią. Podnoszą ręce, a następnie trener wyświetla 

poprawną odpowiedź. (Szacowany czas: 15 minut) 

 

Które z podanych praktyk mogą być uważane za społecznie odpowiedzialne, a które 

nie? Wybierz TAK lub NIE z podanych opcji. 

 

 

1. TAK  ponowne wykorzystanie starych kartek z nieaktualnym nagłówkiem i 

zmarnowanych wydruków jako skrawków / zeszytów 

2. NIE  brak ustawień drukarek do drukowania po obu stronach 

3. NIE  drukowania wysłanych wiadomości faksowych, aby wykazać, czy zadanie 

zostało pomyślnie zakończone, czy nie 

4. TAK  podnoszenie świadomości pracowników na temat dostępnych opcji 

oprogramowania do drukowania więcej niż jednej strony na arkuszu 

5. NIE  wyrzucanie kartonu, papieru, sprzętu IT, złomu, palet drewnianych, 

pojemników z tuszem, baterii i żarówek do tego samego pojemnika na 

śmieci 

6. TAK  uszczelnianie okien, aby zapobiec utracie ciepła 

7. TAK  zamykanie lub ustawianie termostatu na niższą temperaturę wieczorem 

lub gdy w pomieszczeniu nie ma nikogo przez kilka godzin 

8. NIE  pozostawianie ładowarki w gniazdku przez cały czas 

9. TAK  wykorzystanie automatycznych systemów sterowania (liczniki czasu, 

techniki automatycznej regulacji oświetlenia wewnętrznego w stosunku do 

oświetlenia zewnętrznego) 

10. NIE podawanie wszystkich dań w restauracji na plastikowych talerzach, aby 

uniknąć ich zmywania 

11. TAK przeprowadzanie regularnych rozmów z pracownikami 

12. TAK zawieranie pisemnych i szczegółowych umów o pracę 

13. NIE unikanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscu pracy 
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14. TAK wymaganie od dostawców oświadczeń, że ich produkty nie wiążą się z 

pracą dzieci 

15. NIE współpraca z jednym producentem 

16. NIE ufanie przepisom krajowym w krajach na całym świecie 

17. TAK zapewnienie kompletnego łańcucha opartego na uczciwym handlu - od 

producenta do konsumenta 

18. NIE stosownie praktyk dumpingowych ze swoimi dostawcami 

19. TAK wiarygodność w przypadku umów średnioterminowych lub 

długoterminowych z dostawcami 

20. TAK wspieranie dostawców w wyjątkowych sytuacjach 

21. NIE brak walidacji i weryfikacji SZJ przy udziale osób trzecich 

22. TAK zapewnianie pracownikom szkolenia na temat jakości 

23. NIE ignorowanie głównych przyczyn niepowodzenia procesu 

24. TAK ulepszanie systemu zarządzania jakością 

25. TAK wykorzystanie składników ekologicznych do produkcji 

26. NIE używanie wyłącznie plastikowych toreb i pudeł do pakowania 

27. TAK zgłaszanie incydentów związanych z bezpieczeństwem produktów 

właściwym organom 

28. NIE brak alertów dotyczących bezpieczeństwa produktu / usługi, jeżeli zachodzi 

taka potrzeba 

29. TAK umieszczanie etykiet ostrzegawczych, aby zachęcić do bezpiecznego 

użytkowania 

30. TAK uwzględnienie szerokiego zakresu indywidualnych preferencji i 

umiejętności podczas projektowania 

31. TAK sponsorowanie lub udział w programach społecznościowych 

32. TAK finansowe wspieranie lokalnej organizacji charytatywnej lub zapewnienie 

innego rodzaju wsparcia 

33. NIE uruchamianie projektów dla społeczności z niedoświadczonymi, 

niewykwalifikowanymi lub ideologicznie stronniczymi organizatorami i 

programami 

34. TAK zatrudnianie miejscowej ludności 

35. NIE organizowanie publicznych spotkań w niedostępnych, mylących miejscach, 

z nieelastycznymi harmonogramami, które nie zapewniają wystarczającej 

ilości czasu na wykonanie zaplanowanych działań 

36. TAK zachęcanie do i ułatwianie bezpośredniego udziału społeczności; 

odpowiednie monitorowanie i sprawozdawczość 
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37. NIE ignorowanie barier logistycznych, klasowych, rasowych i kulturowych w 

uczestnictwie 

38. NIE zainteresowanie wykorzystaniem CSR w celu nawiązania współpracy (lub 

przyzwolenia społecznego na prowadzenie działalności) ze społecznością 

aby uniknąć odpowiedzialności za ekologiczne i społeczne nadużycia 

wynikłe z działalności 

39. TAK nawiązanie stałego, przejrzystego dialogu z kluczowymi interesariuszami 

ze społeczności, w tym odpowiednimi dostawcami, jak i pomiędzy nimi 

40. NIE brak reakcji lub przybranie postawy defensywnej w przypadku braku 

wsparcia interesariuszy 

41. NIE pominięcie szkolenia o molestowaniu seksualnym, ponieważ temat jest 

powszechnie znany 

42. TAK traktowanie każdego pracownika z szacunkiem, niezależnie od 

zajmowanego stanowiska 

43. TAK zapewnianie pracownikom wystarczającej ilości dni wolnych i urlopu 

każdego roku 

44. TAK przyjmowanie i szybkie rozpatrywanie skarg od pracowników 

45. TAK sprawdzanie umów, czy partnerzy biznesowi przestrzegają praw człowieka 

46. NIE zapewnianie pracownikom minimalnego wynagrodzenia, o ile wypracują 

zakładane normy 

47. NIE oferowanie stanowisk kierowniczych wyłącznie kandydatom płci męskiej 

48. TAK zapewnianie równego wynagrodzenia pracownikom płci męskiej i żeńskiej 

za taką samą pracę 

49. NIE dyskryminowanie pracowników będących członkami związku zawodowego 

lub stowarzyszenia pracowników 

50. NIE blokowanie możliwości awansu osobom, które mają zamiar przejść na 

emeryturę za kilka lat 

51. NIE utrzymywanie stresu w środowisku pracy na wysokim poziomie 

52. TAK promowanie i wspieranie relacji społecznych 

53. NIE oferowanie dużo pracy w godzinach nadliczbowych w szczycie sezonu 

54. NIE zatrudnianie osób reprezentujących tylko jedną religię 

55. TAK umożliwienie pracownikom samodzielnego planowania przerw w pracy 

56. TAK zapewnienie przestrzeni, w której pracownicy mogą się zrelaksować bez 

przeszkód 

57. NIE zapewnianie pracownikom samochodu służbowego 

58. NIE ignorowanie opinii pracowników podczas planowania procedur 

bezpieczeństwa 
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59. TAK zapewnianie szkolenie na temat różnorodności w miejscu pracy 

60. TAK zapewnienie wszystkim takich samych możliwości, niezależnie od płci i 

pochodzenia kulturowego 

 

mniej niż 36 

Twój wynik to ____________ z 60 możliwych do uzyskania punktów. 

Wskazane jest, aby ponownie przejść kurs. Musisz powtórzyć niektóre partie materiału, 

aby lepiej zrozumieć wybrane pojęcia związane z CSR i SD. Masz problemy z identyfikacją 

różnych inicjatyw CSR. Przeczytaj jeszcze raz Przewodnik dobrych praktyk, aby uzyskać 

lepszy przegląd praktycznego zastosowania CSR. 

 

od 37 do 47 

Twój wynik to ____________ z 60 możliwych do uzyskania punktów. 

To dobry wynik, co oznacza, że potrafisz poprawnie scharakteryzować pojęcia związane z 

CSR i SD. Możesz przeanalizować swój wynik i poprawić go, powtarzając zagadnienia, w 

których uzyskałeś/aś najniższy wynik. Identyfikacja praktyk CSR jest niezbędną 

umiejętnością, jeśli chcesz prowadzić społecznie odpowiedzialny biznes. Niezależnie od 

wyniku zawsze staraj się wprowadzać jak najwięcej pomysłów w swojej działalności 

biznesowej. 

 

od 48 do 60 

Twój wynik to ____________ z 60 możliwych do uzyskania punktów. 

Dobra robota! Możesz z łatwością zidentyfikować rozwiązania związane z CSR i SD i 

prawdopodobnie zastosujesz je w praktyce. Jednak zawsze warto rozwijać swoje 

umiejętności w tym obszarze. Skorzystaj z pomysłów i spróbuj zastosować jak najwięcej 

pozytywnych rozwiązań w swojej działalności biznesowej. 
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ARKUSZ ROBOCZY AR_1 

A A 

B B 

C C 
 



 
Rezultat pracy intelektualnej IO6 

Podręcznik dla trenerów 

133 

 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 

ARKUSZ ROBOCZY AR_2 

TAK NIE 

TAK NIE 

TAK NIE 
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