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Zagadnienia związane ze społecz-
nie odpowiedzialnymi zakupa-
mi w  tym numerze dzielimy na 

dwie części: związaną z zamówieniami 
publicznymi, zwłaszcza klauzulami 
społecznymi, oraz CSR czyli społeczną 
odpowiedzialnością biznesu. 

Jak podaje na swojej stronie Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w  Zielonej Górze, klauzule społeczne 
są narzędziem pozwalającym osiągnąć 
przy realizowaniu zamówień publicz-
nych dodatkową wartość społeczną 
w  postaci tworzenia miejsc pracy dla 
osób o utrudnionym dostępie do rynku 
pracy. Służą także zwiększaniu zatrud-
nienia w  podmiotach, w  których dużą 
część pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne. Klauzule społeczne 
są dodatkowym wsparciem dla pod-
miotów ekonomii społecznej. Klauzule 
wspierają także działania samorządów 
terytorialnych w  obszarze aktywizacji 
zawodowej i  zatrudniania osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. 
ROPS obecnie jest w  trakcie przygoto-
wywania podręcznika, którego rolą bę-
dzie ułatwienie jednostkom samorządu 
terytorialnego stosowania klauzul spo-
łecznych w codziennej praktyce. 

Słownik klauzul zawartych w  pra-
wie zamówień publicznych przygotowa-
li doradcy z Osrodka Wsparcia Ekono-
mii Społecznej w Zielonej Górze. 

O tym, na co organizacje pozarządo-
we powinny zwrócić uwagę, startując 
w  przetargach czy zamówieniach za-
kładających poza wykonaniem zada-
nia także realizację celów społecznych 
mówi Iwona Szablewska, koordynator-
ka szkoleń w  Ośrodku Wsparcia Eko-
nomii Społecznej w Zielonej Górze, dy-
rektorka Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej Ośrodka Regionalnego. Zachę-
ca do korzystania ze szkoleń przedsta-
wicieli zarówno samorządów, jak i pod-
miotów ekonomii społecznej. Ponieważ 
stosowanie klauzul społecznych jest 
wciąż jeszcze w  naszym województwie 
niestety sporadyczną praktyką. 

Społeczną odpowiedzialnością mogą
wykazać się również przedsiębiorcy, 
współpracując z  wybranymi podmio-
tami ekonomii społecznej – czy to jako 
partnerami biznesowymi, łącząc cele 
biznesowe ze społecznymi, czy też jako 
partnerzy przy działaniach na rzecz 
społeczności lokalnej. O tym, na jakich 
zasadach współpraca ta powinna się 
odbywać, aby była satysfakcjonująca 
dla obu stron, mówi Jarosław Nieradka, 
dyrektor biura Organizacji Pracodaw-
ców Ziemi Lubuskiej. 

Skrót CSR rozszyfrowuje Moni-
ka Robaszyńska, animatorka lokalna 
z  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej w Zielonej Górze. Jej autorstwa 
są również porady, z jakich skorzystać 

mogą organizacje pozarządowe, któ-
rym zależy na budowaniu stabilnej 
partnerskiej relacji z podmiotami biz-
nesowymi. 

O tym, że ta współpraca nie jest ła-
twa, ale potrzebna, mówią przedstawi-
ciele trzech fi rm: Interniti, działającej 
w branży IT, LUG S.A. oraz zielonogór-
skiego oddziału PGNiG. Nie wszystkie 
wnioski ze współpracy są pozytywne. 
Jednak tam, gdzie współpraca trwa już 
dłuższy czas, proporcjonalnie również 
wzrasta satysfakcja i  zadowolenie obu 
stron. Warto się tymi przykładami za-
inspirować. 

Jednak być społecznie odpowie-
dzialnym podczas zakupów może być 
każdy, nie tylko samorządowiec, sto-
sujący klauzule społeczne lub przed-
siębiorca kupujący towary lub usługi 
od przedsiębiorstw społecznych. Dla-
tego niezmiennie namawiam każde-
go czytelnika do korzystania z  usług 
spółdzielni socjalnych czy organizacji 
pozarządowych. W  tym wydaniu pre-
zentujemy dwie: SS Silvanus z  Dzie-
trzychowic i Towarzystwo Turystyczne 
Chapacz. Ten pierwszy podmiot po-
może uporządkować dom i  ogród na 
wiosnę, a  drugi zaprasza na aktywne 
wakacje: spływy kajakowe, kolonie 
i obozy wędrowne dla dzieci oraz mło-
dzieży. Zapraszamy do skorzystania 
z ich propozycji!

Społecznie 
odpowiedzialne zakupy
Tak brzmi temat tego wydania miesięcznika PressES. Temat trudny, nie tylko z powodu 

przepisów i defi nicji, które przy tej okazji prezentujemy i omawiamy.
   Katarzyna Kochańska
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Proszę o  kilka porad dla podmio-
tów ekonomii społecznej – na co 
powinny zwrócić uwagę przy za-

mówieniach publicznych?
- Musimy wiedzieć, gdzie szukać in-
formacji o  przetargach, zapytaniach 
ofertowych. Ogłoszenia znajdziemy 
na stronach internetowych urzędów, 
w  BIPie (Biuletynie Informacji Pu-
blicznej), na portalach bezpłatnych 
i  takich, na których za udostępnienie 
danych trzeba zapłacić. Już w  zasadzie 
za kilkaset złotych za rok możemy 
codziennie dostawać partie sprofi lo-
wanych zapytań ofertowych, które 
pojawiają się na terenie naszej gminy, 
województwa, czy też kraju. W  wyszu-
kiwarce wystarczy sprecyzować, z  ja-
kiego obszaru ofert poszukujemy i w ja-
kim temacie (np. usługi cateringowe, 
szkoleniowe, budowlane). Przykłady 
stron z  ogłoszeniami to: www.bzp.uzp.
gov.pl; www.oferent.com.pl; www.prze-
targi.money.pl; www.komunikaty.pl; 
Jeśli chodzi o zlecenia w ramach reali-
zacji projektów unijnych, wszystkie 
ogłoszenia znajdziemy na stronie: baza-
konkurencyjnosci.gov.pl.

- Co jeszcze jest ważne?
- Na złożenie oferty jest zwykle tylko 
kilka dni, do tygodnia czasu, przy du-
żych zamówieniach mogą to być dwa 
tygodnie. Jeśli jest to ogłoszenie dotyczą-
ce zadań z funduszy unijnych, mamy 10 
dni. Jeżeli spóźnimy się z ofertą, nawet 
15 minut, a  tak się zdarza, możemy ją 
wyrzucić do kosza. 

- Na co zwracać uwagę podczas czytania 
ogłoszenia?
- Na załączniki, które powinniśmy do-
łączyć, bo każdy brak może skutkować 
odrzuceniem oferty. Na przykład warto 
na bieżąco zbierać referencje, umowy 
partnerskie, bo często trzeba udoku-

mentować doświadczenie. 
Konkurencja na rynku jest 
duża, np. do lubuskich urzę-
dów spływają oferty z  całego 
kraju. 

Zachęcamy do udziału 
w  szkoleniach i  korzysta-
nia z  doradztwa w  naszym 
ośrodku. Niebawem odbędą 
się bezpłatne szkolenia z  za-
mówień publicznych: będzie 
m.in. o tym, z jakimi wzorami 
formularzy możemy się spo-
tkać, do czego mamy prawo, 
np. do wglądu w  oferty kon-
kurencyjne, by dowiedzieć 
się, kto złożył ofertę i jaką dał 
cenę, możemy uczestniczyć 
w ich otwarciu. Coraz rzadziej 
kryterium wyboru jest tylko 
cena, często dochodzi do tego 
doświadczenie. 

- Co to znaczy zamówienie 
z klauzulą społeczną? 
- To zamówienie publiczne 
(może być na szkolenia, utrzy-
manie zieleni w  mieście, na 
roboty budowlane, czy inne), 
które uwzględnia, poza wy-
konaniem zadania, realizację 
celów społecznych. To jest właśnie ta 
klauzula społeczna. Zamawiający jak-
by zastrzega, że oprócz wykonania prac, 
muszą być spełnione inne warunki, np. 
wykonawcą powinien być podmiot eko-
nomii społecznej, albo do zadania należy 
zatrudnić odpowiednie osoby, np. z grup 
marginalizowanych (patrz: spis klauzul 
– przyp. red.)

Będziemy u  nas promować takie 
rozwiązania i pokazywać samorządow-
com, pracownikom ośrodków pomocy 
społecznej, tym osobom, które są odpo-
wiedzialne za przygotowywanie zamó-
wień publicznych, że można przy tym 

stosować klauzule społeczne, odpowie-
dzialne zakupy, premiować podmioty 
ekonomii społecznej.

- Często masz do czynienia z  takimi 
klauzulami przy zamówieniach?
- Niestety, wciąż jest to sporadyczna 
praktyka. Na przykład przy szkoleniach 
jest wymóg, że oferent musi do zamó-
wienia zatrudnić bezrobotnego lub 
niepełnosprawnego. Samorządy mają 
też możliwość zlecania PESom usług na 
swoim terenie. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Zamówienia publiczne? 
Twoja oferta może być najlepsza

Z IWONĄ SZABLEWSKĄ, koordynatorką szkoleń w Ośrodku Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Zielonej Górze, dyrektorką Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka 

Regionalnego w Zielonej Górze rozmawia RENATA WCISŁO
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Klauzule społeczne
to ustawowe narzędzie, opisane w ustawie Prawo zamówień publicznych, dające 
możliwość uwzględnienia ważnych względów społecznych przy zakupie usług lub 

produktów za kwoty większe niż 30 tys. euro. Najkrócej mówiąc, dodatkowym efektem 
realizacji takiego zamówienia/transakcji stają się konkretne korzyści społeczne.

Opracowanie przygotował zespół doradców OWES: 
Liliana Oszywa, Anna Rekut, Katarzyna Twardowska

W PRAWIE ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH WYRÓŻNIAMY 
DWA RODZAJE KLAUZUL 
SPOŁECZNYCH:
• klauzule zastrzeżone, określone 

w art. 22, ust. 2, ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, umożliwiające 
zastrzeżenie przez zamawiającego 
możliwości udziału w  postępowa-
niu o  udzielenie zamówienia pu-
blicznego wyłącznie dla podmiotów, 
w  których ponad 50% zatrudnio-
nych to osoby niepełnosprawne,

• klauzule zatrudnieniowe, określo-
ne w  art. 29, ust. 4, ustawy Prawo 
zamówień publicznych, umożli-
wiające zamawiającemu nałożenie 
na wykonawcę wymogu zatrud-
nienia przy realizacji przedmiotu 
zamówienia osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji na rynku pracy. tj. 
osób niepełnosprawnych, bezrobot-
nych, młodocianych w celu przygo-
towania zawodowego, bezdomnych 
realizujących indywidualny pro-
gram wychodzenia z  bezdomności, 
uzależnionych od alkoholu, po za-
kończeniu programu psychoterapii 
w  zakładzie lecznictwa odwykowe-
go, uzależnionych od narkotyków 
lub innych środków odurzających, 
po zakończeniu programu tera-
peutycznego w  zakładzie opieki 
zdrowotnej, chorych psychicznie, 
zwalnianych z  zakładów karnych, 
mających trudności w  integracji ze 
środowiskiem, uchodźców realizu-
jących indywidualny program inte-
gracji. W  przypadku zastosowania 
klauzuli zatrudnieniowej informa-
cja powinna zawierać dane o liczbie 
i  rodzaju osób, które mają być za-
trudnianie, a  także o  okresie i  for-
mie ich zatrudnienia.

Klauzule społeczne m.in. to zapisy wymagające zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia. 
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KTO KUPUJE I ZLECA STOSUJĄC 
USTAWĘ PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH, A TYM SAMYM 
MOŻE ZASTOSOWAĆ KLAUZULE 
SPOŁECZNE?

• jednostki sektora fi nansów publicz-
nych,

• spółdzielnie, fundacje i  stowarzy-
szenia w zakresie, w jakim dysponu-
ją środkami publicznymi,

• jednostki wykonujące zadania 
o  charakterze użyteczności pu-
blicznej,

• agencje państwowe w  zakresie nie-
uregulowanym odrębnymi przepi-
sami,

• jednostki publicznej radiofonii i te-
lewizji oraz ich jednostki zależne,

• samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej i  jednostki orga-
nizacyjne ubezpieczenia zdrowot-
nego w  zakresie nieuregulowanym 
odrębnymi przepisami,

• inne podmioty, jeżeli ponad 50% 
udzielanego przez nie zamówienia 
jest fi nansowana ze środków pu-
blicznych lub bezpośrednio przez 
w/w podmioty.

CZYM W TAKIM RAZIE 
SĄ ŚRODKI PUBLICZNE?

Środkami publicznymi są:
• dochody publiczne, do których na-

leżą m.in. podatki, opłaty, spadki, 
zapisy, darowizny, dochody ze sprze-
daży majątku,

• środki pochodzące ze źródeł zagra-
nicznych, niepodlegające zwrotowi,

• środki pochodzące z  funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójno-
ści Unii Europejskiej,

• przychody budżetu państwa i  bu-
dżetów jednostek samorządu tery-
torialnego oraz innych jednostek 
zaliczanych do sektora fi nansów pu-
blicznych pochodzące ze sprzedaży 
papierów wartościowych oraz z  in-
nych operacji fi nansowych, z  pry-
watyzacji majątku Skarbu Państwa 
oraz majątku jednostek samorządu 
terytorialnego, ze spłat pożyczek 
udzielonych ze środków publicz-
nych, z otrzymanych pożyczek i kre-
dytów,

• przychody jednostek zaliczanych do 
sektora fi nansów publicznych uzy-
skiwane w  związku z  prowadzoną 
przez nie działalnością oraz pocho-
dzące z innych źródeł.

SKĄD WIADOMO, ŻE 
ZAMÓWIENIE UDZIELANE JEST 
Z KLAUZULĄ SPOŁECZNĄ?

Zapisy dotyczące zastosowania klauzul 
społecznych znajdziemy w  dokumen-
tacji postępowania przetargowego czyli 
w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, w  Specyfi kacji Istotnych 
Warunków Zamówienia lub w  innym 
dokumencie opisującym przedmiot za-
mówienia i warunki jego realizacji. 

CZY KLAUZULE SPOŁECZNE 
SĄ OBOWIĄZKOWE?

W  ustawodawstwie krajowym i  unij-
nym istnieje szereg zapisów wskazują-
cych na potrzebę stosowania klauzul 
społecznych przez instytucje wydatku-
jące środki publiczne. Decyzję o  ich za-
stosowaniu podejmują jednak szefowie 
tych jednostek, bądź, w niektórych przy-
padkach (np. w  fi rmie zobowiązań za-
pisanych w  umowach), podmioty prze-
kazujące środki publiczne podmiotom 
trzecim na realizację określonych zadań.

Dobrą praktyką stosowania klau-
zul społecznych jest Urząd Miasta Sto-
łecznego Warszawa, który w  roku 2015 
wprowadził Zarządzenie w  sprawie 
stosowania klauzul społecznych w  po-
stępowaniach o  udzielenie zamówienia 
publicznego w  Urzędzie m.st. Warszawy 
i  wybranych jednostkach organizacyj-
nych m.st. Warszawy. W  zarządzeniu 
tym wprowadzono obowiązek stoso-
wania klauzul społecznych w  zamó-
wieniach dotyczących usług gastro-
nomicznych i  cateringowych, usług 
opiekuńczych, usług związanych 
z utrzymaniem czystości i sprzątaniem 
wnętrz, zimowego i letniego oczyszcza-
nia ulic i  chodników, utrzymywania 
terenów zieleni, robót budowlanych. 
Szczegóły zarządzenia znajdują się na 
stronie BIP m.st. Warszawy, w zakładce 
Zarządzenia (Zarządzenie nr 1243/2015 
z 01-09-2015). Wśród samorządów, które 
stosują klauzule społeczne są również 
m.in. Gdynia, Gdańsk, Brzeziny, Byczy-
na, Częstochowa, Bydgoszcz.

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

to zamówienia, w  których podczas re-
alizacji bierze się pod uwagę co naj-
mniej jeden z aspektów społecznych:
• możliwość zatrudnienia (w  tym 

osób młodych, starszych oraz wzgląd 
na równość płci),

• godną pracę,
• zgodność z  prawami społecznymi 

i z prawem do pracy,
• integrację społeczną,
• równość szans,
• dostępność i  projektowanie dla 

wszystkich (czyli wzięcie pod uwagę 
w  specyfi kacji technicznej potrzeb 
osób niepełnosprawnych),

• uwzględnianie kryteriów zrówno-
ważonego rozwoju, w  tym kwestii 
etycznego handlu oraz szerszego 
dobrowolnego przestrzegania zasad 
społecznej odpowiedzialności biz-
nesu.

Mają one zastosowanie znacznie szer-
sze niż klauzule społeczne bo dotyczą 
również wydatkowania środków pu-
blicznych ale bardziej różnorodny, niż 
przy klauzulach społecznych, może być 
sposób ich zastosowania. Wyczerpujący 
opis stosowania oraz przykłady dobrych 
praktyk znajdziemy w  Podręczniku 
Aspekty społeczne w zamówieniach pu-
blicznych dostępnym na stronie: www.
uzp.gov.pl w zakładce Baza Wiedzy. 

CO Z ZAMÓWIENIAMI 
FINANSOWANYMI ZE ŚRODKÓW 
PUBLICZNYCH NA KWOTY 
PONIŻEJ 30 TYS. EURO?

Zasady dokonywania zakupów na kwo-
ty poniżej 30 tys. euro regulują zapisy 
wewnętrznych regulaminów jednostek 
dysponujących środkami publicznymi. 
Moją one w  tym zakresie bardzo dużą 
swobodę we wprowadzaniu do nich 
zapisów uwzględniających osiąganie 
korzyści społecznych przy dokonywa-
niu zakupu towarów czy usług. Wyko-
rzystywanie tej możliwości zależy już 
jedynie od świadomości i woli osób za-
rządzających tymi jednostkami.

Ze wskazaniem możliwości zasto-
sowania społecznej odpowiedzialności 
w  ramach dokonywanych zakupów 
spotkamy się również w ramach innych 
ustawach niż ustawa Prawo zamówień 
publicznych, jak np. w  ustawie o  spół-
dzielniach socjalnych, w art. 15a. ust. 1, 
w którym mowa o możliwości zastrze-
żenia udzielania zamówienia wyłącz-
nie dla spółdzielni socjalnej. Dotyczy to 
wyłącznie sytuacji, kiedy zamówienie 
nie podlega, ze względu na jego wartość, 
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-
wo zamówień publicznych. W praktyce 
zapis ten dotyczy zamówień poniżej 30 
tys. euro.
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Nasz podręcznik jest adresowany 
w  pierwszej kolejności do jed-
nostek samorządu terytorial-

nego, które przeprowadzają postępowa-
nia zamówień publicznych, a w drugiej 
kolejności do podmiotów, które w nich 
biorą udział – mówi Dorota Kołkow-
ska z ROPS. Zadaniem podręcznika jest 
popularyzowanie stosowania klauzul 
społecznych. – Chcemy, żeby nasza pu-
blikacja miała charakter praktyczny, 
dlatego będzie zawierała gotowe wzory 
do wykorzystania dla osób zajmujących 
się zamówieniami publicznymi – doda-
je. W województwie lubuskim wciąż za 
mało jest zamówień uwzględniających 
zapisy pozwalające na osiągnięcie do-
datkowej wartości społecznej (np. two-
rzenie nowych miejsc pracy). – Z  tym 
tematem wiąże się mnóstwo obaw, 

jak choćby taka, czy to będzie uczciwe, 
zgodne z  zasadami konkurencyjności 
– mówi D. Kołkowska. Stąd potrzeba 
stworzenia podręcznika. Ale ROPS stara 
się również sam dawać dobry przykład. 
– Sami chcemy pokazać, jak stosować 

Żeby stosować 
klauzule społeczne

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze powstaje 
właśnie przewodnik stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych. 

Znajdą się w nim rozwiązania goto we do przeniesienia i zastosowania przez 
jednostki samorządu terytorialnego.

   Katarzyna Kochańska

klauzule społeczne. Obecnie jesteśmy 
w trakcie przygotowywania ogłoszenia 
o  udzielenie zamówienia publicznego-
na zorganizowanie wizyt studyjnych, 
prawdopodobnie skorzystamy z  klau-
zuli zapisanej w  art. 22 ust. 2 prawa 
zamówień publicznych – mówi D. Koł-
kowska. Przepis ten zakłada możliwość 
skierowania zlecenia do podmiotów, 
których działalność obejmuje społecz-
ną i  zawodową integrację osób będą-
cych członkami grup społecznie mar-
ginalizowanych. Zamawiający określa 
minimalny procentowy wskaźnik za-
trudnienia osób należących do jednej 
lub więcej kategorii takich osób, który 
nie może być mniejszy niż 30 proc. Jak 
tłumaczy D. Kołkowska, nie tylko klau-
zule społeczne, ale również inne zapisy 
mogą premiować podmioty ekonomii 
społecznej. – Chcielibyśmy, żeby takie 
rozwiązania zaczęły funkcjonować na 
szeroką skalę również w naszym woje-
wództwie – dodaje. Żeby promowanie 
klauzl społecznych było skuteczne, po-
trzebny jest dobry, praktyczny podręcz-
nik. I  taka właśnie publikacja będzie 
gotowa do końca 2017 roku. 
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PRANIE I CZYSZCZENIE 
DYWANÓW I TAPICEREK
 

Spółdzielnia Socjalna 
SILVANUS 

Silvanus to zespół ludzi szanujących swo-
ją pracę, jak i również pieniądze klienta. 
Rzetelnych, uczciwych i  godnych zaufa-
nia. Działających z pełnym zaangażowa-
niem i z korzyścią dla usługobiorcy.

Doświadczenie, jakość wykonywa-
nych usług,  innowacyjność technolo-
gii, sprzętu do mycia i  sprzątania oraz 
do utrzymania terenów zielonych, ogro-
dów, pozwala nam z  pełną odpowie-

Spółdzielnia Socjalna Silvanus 

Dzietrzychowice 141, 68-100 Żagań
www.silvanus.com.pl | www.facebook.com/Spoldzielnia.silvanus
tel. 534 558 455

dzialnością i świadomością powiedzieć, 
iż jesteśmy profesjonalną fi rmą, która 
ma w swoim zakresie usługi sprzątania 
dużych powierzchni przemysłowych, 
mieszkań i  biur oraz opiekę i  konser-
wację terenów zielonych. 

Różnorodna oferta, duża elastycz-
ność, indywidualne podejście do klien-
ta sprawia, że zaspokajamy potrzeby 
klientów na wielu płaszczyznach.

Oferujemy:
• mycie aut, pranie tapicerki meblo-

wej i samochodowej – bardzo krótki 
czas schnięcia, czyszczenie tapicerki 
skórzanej

• zakładanie ogrodów, pielęgnacja te-
renów zielonych 

• sprzątanie mieszkań, biur, itp. 
• prace porządkowe na posesji.

PROFESJONALNE SPRZĄTANIE 
MIESZKAŃ I BIUR

UTRZYMYWANIE TERENÓW ZIELONYCH

MYCIE AUT
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To się musi spinać
Z JAROSŁAWEM NIERADKĄ, dyrektorem biura Organizacji Pracodawców 

Ziemi Lubuskiej rozmawia KATARZYNA KOCHAŃSKA

- Dlaczego biznesowi opłaca się współ-
pracować z  podmiotami ekonomii 
społecznej?
- Obecnie fi rmom coraz trudniej kon-
kurować o  klientów. Jednym ze spo-
sobów dbania o  swój wizerunek jest 
współpraca i  wspieranie lokalnych 
podmiotów ekonomii społecznej. 
W  wielu przedsiębiorstwach odby-
wa się ona w  sposób nie do końca za-
planowany, dlatego, że powstała nić 
porozumienia z  kimś np. z  organiza-
cji pozarządowej i  tak zawiązała się 
współpraca. 

- Czyli po prostu człowiek dogadał się 
z człowiekiem?
- Dokładnie. To jest podstawa. 

- Ale nawiązywania i pielęgnowania tej 
współpracy i biznes, i podmioty ekono-
mii społecznej muszą się nauczyć...

- Tak, przede wszystkim to podmioty 
społeczne powinny starać się docierać 
do fi rm, mówić o  sobie, ale też przed-
stawiać przedsiębiorcom, co zyskają na 
współpracy z nimi. Że poza np. usługą 
czy towarem dobrej jakości, oferowa-
nym przez daną spółdzielnię socjalną, 
przedsiębiorca dzięki temu, że nawiąże 
z  nią współpracę, będzie miał wpływ 
na rozwój tego podmiotu, na reintegra-
cję społeczną członków czy pracowni-
ków. 

- Czyli społecznicy muszą zacząć mó-
wić biznesowym „językiem korzyści”. 
A nie tylko prosić o wsparcie…
- Na samym początku, kiedy ekonomia 
społeczna startowała w  naszym woje-
wództwie, miałem wrażenie, że jest to 
sektor dość roszczeniowy. Jakby sam 
fakt, że np. dana spółdzielnia socjal-
na zatrudnia osoby, które znalazły się 

w  trudniej sytuacji życiowej, wyciąga 
je z  niebytu, powinien powodować, że 
przedsiębiorcy będą tylko u niej kupo-
wać i będą tym zachwyceni. Natomiast 
biznes kieruje się jedną prostą zasa-
dą: będzie w  stanie dokonać zakupu 
towaru czy usługi pod warunkiem, 
że będzie jakościowo odpowiadała 
jego oczekiwaniom i  będzie w  dobrej, 
konkurencyjnej cenie. Mówimy 
o  ekonomii społecznej, która jest 
również ekonomią, co krótko mówiąc 
oznacza, że na końcu transakcji powin-
ny zgodzić się koszty i przychody. Na to 
będą patrzyli przedsiębiorcy. 

- Po prostu ekonomicznie ta współpra-
ca, czyli na przykład wybór spółdzielni 
socjalnej jako dostarczyciela towarów 
czy usług, musi się biznesowi opłacać. 
- Tak. Oferta podmiotu ekonomii spo-
łecznej i  podmiotu komercyjnego po-
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Samo określenie „ekonomia 
społeczna” może być dla wielu 
przedsiębiorców dość enigma-
tyczne. Dlatego podmioty eko-
nomii społecznej zwracając się 
do przedsiębiorców powinny ra-
czej posługiwać się szerzej zna-
nym w biznesie określeniem CSR 
– społeczna odpowiedzialność 
biznesu. Dla wielu przedsiębior-
ców tego rodzaju działalność 
staje się coraz bardziej istotna 
i są coraz bardziej otwarci na 
współpracę. 

rozmowa

winna być na zbliżonym poziomie 
cenowym. Wtedy świadomy przedsię-
biorca, taki, który ma pewną wrażli-
wość społeczną dokona wyboru pod-
miotu ekonomii społecznej, ponieważ 
wie, że w  ten sposób oddziałuje rów-
nież w  pewnym wrażliwym obszarze, 
jakim jest wspieranie osób mających 
problemy z  odnalezieniem swojego 
miejsca na rynku pracy. Przedsiębior-
stwa, zwłaszcza te większe, zaczęły czuć 
potrzebę większego zaangażowania 
społecznego, tworząc własne fundacje, 
które zajmują się współpracą z  lokal-
ną społecznością, przydzielają granty, 
prowadzą różne akcje. Ale mówimy tu 
o dużych fi rmach, takich jak Kronopol, 
Rockwool, z zachodnią kulturą organi-
zacyjną. 

- Takich przykładów w  naszym woje-
wództwie nie ma jeszcze zbyt wielu… 
- U  nas współpraca fi rm np. z  orga-
nizacjami pozarządowymi odbywa 

się zazwyczaj na zasadzie akcyjnej. 
Organizacja przesyła pismo z  prośbą 
o  zaangażowanie w  jakąś inicjatywę, 
a fi rma na to reaguje. O wiele większe 
efekty można jednak osiągnąć dzia-
łając w  konkretnym obszarze przez 
kilka lat niż strzelając jednorazowo 
w  poszczególne akcje. I  to jest moim 
zdaniem wina fi rm, które nie planują 
swoich działań społecznych. Niewielu 
z  lubuskich przedsiębiorców prowa-
dzi świadome, długofalowe działania 
w  konkretnym obszarze czy tematyce. 
Można to przyrównać do sponsorin-
gu sportu. Spółka MB Pneumatyka 
z  Sulechowa, która specjalizuje się 
w produkcji złącz do pneumatycznych 
układów hamulcowych w  pojazdach 
użytkowych, sponsoruje swoja druży-
nę startującą w  Rajdach Terenowych: 
Pneumatyka Rally Team. Dodam, że 
z sukcesami, Mateusz Budziło i Tomasz 
Waloch są mistrzami Polski w Rajdach 
Terenowych Baja w klasie UTV. MB nie 

wspiera jednocześnie koszykówki czy 
hokeja, skupili się na jednej, bliskiej 
im dyscyplinie. 

- Podobnie powinno być z  zaangażo-
waniem w sprawy społeczne?
- Tak, przekładając to na poziom eko-
nomii społecznej, działalności organi-
zacji pozarządowych, fi rmy również 
powinny zdecydować się na wspiera-
nie konkretnego obszaru. Tak napraw-
dę wtedy ich marka mogłaby o  wiele 
więcej zyskać. Uważam, że w  obszarze 
CSR potrzebne nam są działania świa-
dome, długofalowe, tak jak w sporcie. 

- Do tego potrzebni są sprawdzeni, rze-
telni partnerzy społeczni. Czy fi rmy 
same również szukają takich podmio-
tów? Czy raczej czekają na propozycje 
współpracy?
- Patrząc na przedsiębiorstwa, brutalna 
prawda jest taka, że one same z siebie 
raczej takich partnerów szukać nie 
będą. Nasze województwo stoi małymi 
i średnimi fi rmami, w których nie ma 
rozbudowanych działów PR, HR czy 
CSR. Trudno wyobrazić sobie, żeby pre-
zes fi rmy zatrudniającej kilka czy kil-
kanaście osób poświęcił kilka godzin 
choćby raz w  miesiącu, żeby zastana-
wiać się: komu teraz pomogę? Z którą 
spółdzielnią socjalną nawiążę współ-
pracę? To rolą podmiotów społecznych 
jest docieranie do przedsiębiorców ze 
swoją ofertą. A rolą Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej przekonanie ich, 
że warto z tej oferty skorzystać. 

- Dziękuję za rozmowę. 
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Społeczna odpowiedzialność 
biznesu – najważniejsze pojęcia

CSR (Corporate Social Responibility) według normy PLN- ISO 26000 CSR oznacza 
„odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo 

i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: przyczynia 
się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa; 

uwzględnia oczekiwania interesariuszy; jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne 
z międzynarodowymi normami postępowania; jest zintegrowane z działaniami organizacji 

i praktykowane w jej relacjach.”

słowniczek

CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje 
się szereg różnych inicjatyw czy procedur. Najlepiej 
obrazują go obszary tematyczne, wyróżnione w nor-

mie ISO 26 000:

• ład organizacyjny – to zasady oraz normy odnoszące się 
do szeroko rozumianego zarządzania fi rmą.

• prawa człowieka – to działania organizacji w  poszano-
waniu wszystkich praw człowieka oraz jego godności, 
w szczególności praw obywatelskich, politycznych, eko-
nomicznych, socjalnych i kulturowych. 

• praktyki z zakresu pracy – dobre praktyki z tego obsza-
ru, wychodząc ponad obowiązki wynikające z przepisów 
prawa, powinny mieć na uwadze warunki pracy i opiekę 
społeczną, bezpieczeństwo i  higienę pracy, rozwój spo-
łeczny (szkolenia), potrzebę prowadzenia stałego dialogu 
społecznego oraz utrzymywania otwartych i  uczciwych 
relacji z podmiotami współpracującymi. 

• środowisko – w  ramach tego obszaru uwzględnia się 
przede wszystkim zagadnienie zmniejszenia i adaptacji 
zmian klimatycznych oraz ochronę i regenerację środo-
wiska naturalnego. 

• uczciwe praktyki operacyjne – w tym obszarze mieszczą 
się w  szczególności etyczne zachowania fi rmy w  rela-
cjach z  innymi organizacjami, w  tym z  organizacjami 
rządowymi, partnerami, dostawcami, wykonawcami, 
konkurencją oraz zrzeszeniami, których jest członkiem. 

• zagadnienia konsumenckie – uczciwość i  transparent-
ność fi rmy wobec swoich konsumentów, jak również 
edukacja rynku, zaangażowanie w  kwestie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, jakość obsługi 
i wsparcia oraz rozpatrywania reklamacji

• zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej 
– polega na aktywnym wspieraniu społeczności lokalnej 
celem rozwiązywania ich problemów, zwłaszcza tych, 
które dotyczą jej pracowników i innych interesariuszy. 

 
CSV (Creating Shared Value), czyli tworzenie wspólnej 

wartości. Wg. M. Portera i M. Kramera, wartość wspólna to 
strategia i  praktyki operacyjne, które podnoszą konkuren-
cyjność przedsiębiorstwa, poprawiając jednocześnie wa-
runki bytowe społeczności lokalnych, w otoczeniu których 
prowadzi ono swoją działalność. Przykładem może być za-
kup dóbr i usług fi rm od przedsiębiorstw społecznych – np. 
korzystanie z usług cateringowych, zakup kartek świątecz-
nych.

Przygotowała: Monika Robaszyńska
Na podst. http://www.pkn.pl/iso-26000, http://www .odpowie-

dzialnafi rma.pl

środowisko 
społeczeństwo

ekon
om

ia
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Naszym głównym celem jest 
promowanie społecznej odpo-
wiedzialności biznesu w klu-

czowym obszarze zaangażowania 
społecznego i  rozwoju społeczności 
lokalnej – mówi Monika Robaszyń-
ska, animatorka lokalna z  Ośrodka. 
Inauguracja konkursu odbędzie się 
w maju. – Chcemy wyróżnić te fi rmy, 
które zauważają potrzeby lokalnej 
społeczności, a  dodatkowo również 
takie, które na co dzień współpracują 
z  podmiotami ekonomii społecznej 
– wyjaśnia M. Robaszyńska. Lubuscy 
przedsiębiorcy będą mieli również 
możliwość praktycznego sprawdze-
nia się w realizowaniu idei społecznie 
odpowiedzialnego biznesu. – Chcemy 
zaprosić naszych doświadczonych 
przedsiębiorców do tego, żeby zosta-
li mentorami młodych podmiotów 
ekonomii społecznej, pozwolili im na 
skorzystanie z  ich wiedzy, kompeten-
cji – mówi animatorka.  We wrześniu 
w  kilku miejscowościach wojewódz-
twa lubuskiego zostaną zorganizowa-
ne szkolenia z  CSR dla przedsiębior-
ców zainteresowanych pogłębieniem 
swojej wiedzy. Zakończeniem procesu 
wsparcia i  samego konkursu będzie 
gala wręczenia nagród, która odbędzie 
się w październiku podczas Lubuskie-
go Forum Gospodarczego. - Oprócz 
głównej nagrody dla fi rmy za dobrą 
praktykę w  obszarze zaangażowania 
społecznego, pragniemy też dodat-
kowo wyróżnić praktykę z  zakresu 
współpracy biznesu z  podmiotami 
ekonomii społecznej. Uhonorujemy ją 
statuetką Lubuskich Pereł Odpowie-
dzialnego Biznesu „Wspólna wartość” 
- mówi M. Robaszyńska. 

Harmonogram konkursu 
Lubuskie Perły Odpowiedzialności Społecznej
Maj: ogłoszenie współpracy OPZL i OWES przy promocji i edukacji za-
angażowania społecznego fi rm 
Maj-czerwiec: przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do konkursu 
Lubuskie Perły Odpowiedzialności Społecznej
Czerwiec-sierpień: promocja fi rm uczestniczących w programie Mento-
ringu OWES
Wrzesień: posiedzenia Komisji Oceny Wniosków
Wrzesień: szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu CSR
Październik: Wręczenie nagród podczas Lubuskiego Forum Gospodarczego 

Perły odpowiedzialnego 
biznesu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej razem z Organizacją Pracodawców
Ziemi Lubuskiej organizują konkurs dla fi rm z terenu województwa lubuskiego.

Chcą wyróżnić te, które są społecznie odpowiedzialne.

   Katarzyna Kochańska

informacja
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Partnerstwo jest już pewnym 
zaawansowanym poziomem 
współpracy. Zacznijmy od po-

czątku: jak tę wspólpracę nawiązać? 
Moim zdaniem najlepiej zacząć od 
przyjrzenia się tym fi rmom, które 
działają na naszym lokalnym rynku. 
Wytypować te, w których dostrzegamy 
potencjał do współpracy i mamy pew-
ne punkty wspólne, ich misja, zakres 
działalności są zbieżne z naszymi dzia-
łaniami jako podmiotu społecznego. 
Wtedy jest największe prawdopodo-
bieństwo tego, że możemy się nawza-
jem uzupełniać i  razem coś tworzyć. 
Warto przyjrzeć się stronie interneto-
wej danej fi rmy, sprawdzić, jakie dzia-
łania już prowadzi, kim są jej klienci, 
ilu ma pracowników, zobaczyć, jakie 
preferuje formy kontaktu (jedni wolą 
spotkania osobiste, inni pisma). Nie-
które większe przedsiębiorstwa mają 
działy HR, PR lub CSR i wtedy łatwiej 
jest nawiązać relacje z właściwą osobą. 
Analizując fi rmę warto poszukać in-
formacji o  prezesie, zobaczyć, czy jest 
obecny w mediach, na jakie tematy się 
wypowiada, w co się angażuje.

Jako podmiot społeczny musimy 
być również świadomi tego, co może-
my danej fi rmie zaoferować, znać swo-
je mocne strony. Partnerstwo to relacja 
w  której korzystają obie strony. Warto 
o tym pamiętać i nie opierać rozmowy 
na tym, co my jako organizacja chcemy 
od fi rmy dostać. Są organizacje, któ-
re chcą wyłącznie pozyskać określone 
wsparcie, najczęściej fi nansowe, ale 
jeśli nam zależy na wejściu na wyższy 
poziom współpracy, musimy wiedzieć, 
co proponujemy jako nasz wkład. Wiele 
organizacji ma w swoich szeregach spe-
cjalistów w różnych dziedzinach, z róż-
nymi uzdolnieniami. Można ich wpleść 
w  proces współpracy z  fi rmami, np. 
wspólnie zorganizować jakieś wydarze-

nie, na którym skorzystają pracownicy 
danego przedsiębiorstwa i podopieczni 
organizacji. 

Warto poznawać podmioty bizne-
sowe, uczestniczyć w  takich wydarze-
niach, w  których biorą udział lokalni 
przedsiębiorcy. Można tam poznać 
przedstawicieli fi rm otwartych na 
współpracę. Jest ich naprawdę sporo, 
ale do budowania relacji szukają wia-
rygodnych, stabilnych organizacji spo-
łecznych. Potrzebują transparentnego, 
rzetelnego partnera, więc tak naprawdę 
tego, co oczekujemy od biznesu, musi-
my również oczekiwać od siebie. Musi-
my również umieć mówić do przedsię-
biorców językiem korzyści, jakie mogą 
osiągnąć dzięki współpracy z nami. 

A  kiedy już uda nam się nawiązać 
relację, mamy wiele możliwości współ-
pracy. Najbardziej popularną formą jest 
wsparcie fi nansowe, czyli np. sponso-
ring. Ale fi rmy mają o  wiele więcej do 
zaoferowania, np. wsparcie rzeczowe 
w postaci sprzętu, lokalu, czy wsparcie 
usługowe, jak pomoc w transporcie. Ko-
lejną formą jest wolontariat kompeten-
cyjny, czyli wykorzystanie wiedzy, którą 
mają przedsiębiorcy do rozwoju naszej 
organizacji. Jest to tzw. mentoring biz-
nesowy, który promujemy również jako 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej. Warto o  współpracy z  lokalnym 
biznesem myśleć szeroko, szukać ście-
żek i  sposobów do tego, żeby wciąż się 
rozwijała. 

Warto o współpracy 
myśleć szeroko

Jak podmiot ekonomii społecznej może stać się partnerem dla biznesu?
Mówi MONIKA ROBASZYŃSKA, animator lokalny z Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w Zielonej Górze
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Firma Interniti specjalizuje się 
w  tworzeniu serwisów i  portali 
www, aplikacji internetowych na 

zamówienie, sklepów internetowych, 
video streamingu. Wszystkie realiza-
cje internetowe tworzone są w oparciu 
o  autorski system zarządzania treścią 
(Kramework CMS), zaprojektowany do 
prezentowania wielojęzycznych treści 
zgodnie ze standardami W3C. Firma 
świadczy także kompleksowe usługi 
związane z  hostingiem i  opieką nad 
zrealizowanymi serwisami, pozycjo-
nowaniem stron www i  rejestracją 
domen. W latach 2014-2015 fi rma wzię-
ła udział w  projekcie realizowanym 
przez Fundację CSR Profi t „Wsparcie 
dla współpracy partnerskiej – wiedza, 
narzędzia, praktyka” współfi nansowa-
nego ze środków Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy z nowymi kraja-
mi Unii Europejskiej w ramach projek-
tu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości. 

Czerpiąc z  doświadczeń wcześniej-
szych działań oraz konsekwentnie re-
alizując główne założenie strategii CSR, 
jakim jest „Transfer wiedzy i technolo-
gii”, fi rma postanowiła przejść do reali-
zacji kompleksowego programu wspar-
cia dla organizacji pozarządowych 
w  partnerstwie z  przedstawicielami 
organizacji trzeciego sektora działają-
cymi na terenie województwa lubuskie-
go.  Projekt realizowany był przez sześć 
miesięcy. Głównym założeniem ini-
cjatywy było stworzenie organizacjom 
pozarządowym możliwości obecności 
w  Internecie poprzez posiadanie wła-
snej strony internetowej, dowolnie za-
rządzanej i aktualizowanej, umożliwia-
jącej komunikację z  interesariuszami 
oraz prezentację prowadzonych działań 
bez konieczności posiadania umiejęt-
ności programistycznych oraz pono-
szenia wydatków na kosztowne usługi 
informatyczne w  tym zakresie. Orga-

nizacje pozarządowe niejednokrotnie 
podkreślają trudną sytuację materialną 
i wskazują, jak ważne w tym kontekście 
jest wsparcie ze strony biznesu, wśród 
najważniejszych korzyści wymieniają 
pomoc usługową i  dostęp do zaplecza 
technicznego. 

Jak wyjaśnia Marta Górska, koordy-
natorka projektu, fi rmie Interiniti zale-
żało na żywej współpracy z organizacja-
mi, które miały aktywnie partycypować 
w  powstawaniu narzędzia, produk-
tu projektu. Organizacje mogły mieć 
wpływ na ostateczny kształt narzędzia 
jako główni interesariusze i  odbiorcy 
systemu CMS - to było głównym zało-
żeniem partnerstw jakie zawiązaliśmy 
(na podstawie umów partnerskich). 

Potrzeba została przez Interniti za-
uważona podczas współpracy z jednym 
ze stowarzyszeń, które zwróciło się o po-
moc w  postawieniu strony interneto-
wej. Tak narodził się pomysł, który po-
tem przerodził się w działanie i udział 
w  projekcie dotyczącym CSR. Jednak, 
jak mówi M. Górska, sama współpraca 
z  NGO’sami okazała się zadaniem nie-
łatwym. Pierwszą trudnością okazało 

Wsparcie technologiczne 
trzeciego sektora

Jak fi rma Interniti razem z organizacjami pozarządowymi tworzyła narzędzie 
internetowe - nie tylko pozytywne wnioski ze współpracy. 

się zwerbowanie 5 organizacji chętnych 
do udziału w  przedsięwzięciu. Trudno 
było również zgrywać terminy spotkań. 
Entuzjazm organizacji malał wraz 
z upływem czasu. Niektóre z nich były 
nastawione głównie na korzyści, jakie 
ze współpracy może odnieść ich pod-
miot (a nie na wspólnym celu projektu). 
Trudno było również zgrywać terminy 
spotkań i  konsultacji dotyczących wy-
pracowanych w  ramach projektu ele-
mentów narzędzia. 

M. Górska przyznaje, że współpracu-
jąc z organizacjami, jako fi rma musieli 
nauczyć się elastyczności, inaczej pro-
jekt nie udałby się. Dlatego podkreśla, 
że jej zdaniem, inicjatorem współpracy 
powinny być organizacje pozarządowe, 
które zachęcą do niej podmioty bizne-
sowe, a  nie odwrotnie. To gwarantuje, 
że organizacja w  pełni zaangażuje się 
w  realizowane działanie. A  podmioty 
biznesowe szukają rzetelnych, odpo-
wiedzialnych współpracowników. M. 
Górska przyznaje, że obecnie fi rma In-
terniti również angażuje się społecznie, 
ale decyduje się na współpracę akcyjną, 
krótkoterminową, w odpowiedzi na za-
potrzebowanie organizacji. 

Przed przystąpieniem do współ-
pracy z organizacjami, fi rma 
opracowała strategię CSR, która 
ukierunkowała jej działania. Fi-
lar społeczny strategii powstał 
m.in. na podstawie wcześniej-
szych doświadczeń współpracy 
z NGO, analizy potencjału fi rmy 
oraz możliwości wykorzystania 
tego potencjału w odpowiedzi 
na zidentyfi kowane potrzeby 
lokalnych NGO’sów. Link do 
strategii: http://kramework.
com/pl/id.100013
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Firma jak dobry sąsiad
Dorota Mundry, kierowniczka działu komunikacji i PR w zielonogórskim oddziale 

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA:

Naszą działalność górniczą re-
alizujemy od lat w  otoczeniu 
lokalnych społeczności w rejo-

nie funkcjonowania Oddziału – a jest to 
pięć województw zachodniej i  północ-
nej Polski. Towarzyszyły jej zawsze dzia-
łania na rzecz społeczności tego regionu, 
jeszcze zanim pojawiły się określenia 
„społeczne zaangażowanie biznesu”, czy 
„odpowiedzialność społeczna biznesu”. 
Od lat byliśmy i  jesteśmy „dobrym są-
siadem”, który pomógł w  naprawieniu 
drogi czy też w sfi nansowaniu jakiegoś 
lokalnego przedsięwzięcia, wspierał in-
stytucje kultury, nauki, kluby sportowe, 
fundacje i stowarzyszenia. 

Dopiero w kolejnym etapie rozwoju 
przedsiębiorstwa zaczęliśmy być bar-
dziej świadomi jako fi rma i  ta współ-
praca nabrała formalnych ram. W 2009 
r. wprowadziliśmy w  spółce strategię 

zrównoważonego rozwoju i  odpowie-
dzialnego biznesu. Od tej pory w PGNiG 
świadomie łączymy pokazywanie tego, 
czym się zajmujemy z  wspieraniem 
nauki, kultury, akcji społecznych, edu-
kacji na poziomie lokalnym, wszędzie 
tam, gdzie pracujemy. Dbamy również 
o ochronę środowiska, o dialog społecz-
ny, o naszych klientów i pracowników. 

W obszarze zaangażowania społecz-
nego i  współpracy lokalnej realizuje-
my wiele projektów skierowanych do 
różnych grup. Przykładem jest projekt 
Otwarte Działania Twórcze, który za-
początkował 13 lat temu Zespół Szkół 
Specjalnych w  Zielonej Górze. Jego ce-
lem jest integracja z niepełnosprawny-
mi, nauka tolerancji i współpracy przez 
wspólną naukę i  zabawę. Angażuje się 
w nie wiele różnych środowisk i insty-
tucji, co roku dołącza ktoś nowy. W ra-

mach projektu realizowane są m.in. 
warsztaty plastyczne, kulinarne, wy-
jazdy, happening z okazji Dnia Dziecka. 
Młodzież wykonuje wielkoformatowe 
prace inspirowane twórczością bajkopi-
sarzy z różnych stron świata, z których 
powstaje wystawa prezentowana w na-
szym Salonie Wystaw.

Innym przykładem jest projekt 
„Górnik w  przedszkolu/szkole”. Nasi 
pracownicy jako wolontariusze (ci, 
którzy lubią kontakt z  dziećmi, mają 
stopień górniczy i  galowy mundur) 
od siedmiu lat odwiedzają przedszko-
la i szkoły opowiadając o tym, jak po-
wstała ropa naftowa i gaz ziemny, jak 
się je wykorzystuje, kim był Ignacy 
Łukasiewicz i  dlaczego górnik nafto-
wy nie schodzi pod ziemię. Nasz dział 
przygotowuje na te spotkania fi lmy, 
prezentacje, niespodzianki dla naj-

Dzień Naftowych Pasji.
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młodszych. W  pierwszej edycji akcji 
wzięło udział 30 osób, w ubiegłym roku 
było ich już 130. 

W  tym roku realizujemy wspólnie 
z  Przedszkolem nr 34 w  Zielonej Górze 
projekt „Z Gazusiem przez świat”. Dzieci 
poznają kolejne kontynenty, kraje, kul-
turę, obyczaje, a spotkaniom tym towa-
rzyszy nasza fi rmowa maskotka – Ga-
zuś. Wiedzą z  najmłodszymi dzielą się 
naukowcy i  nasi pracownicy. W  ostat-
nim spotkaniu o Afryce ekspertem była 
profesor Uniwersytetu z  Bydgoszczy, 
dr hab. Halina Ratyńska, biolog, która 
opowiedziała dzieciom o roślinach, ple-
mionach i pustyniach tego kontynentu. 

Spotkania edukacyjne prowadzimy 
przez cały rok, włączamy się w  reali-
zację różnych pomysłów. Inicjatorami 
działań są instytucje (zewnętrzne), or-
ganizacje pozarządowe, innym razem 
nasz dział i pracownicy spółki. Prowa-
dzimy też akcje krwiodawcze, którym 
towarzyszą różne wydarzenia, konkur-
sy, pokazy. 

Od 15 lat prowadzimy w  siedzibie 
Oddziału Salon Wystaw. Jest to galeria 
non profi t. Prezentujemy tu różne cy-
kle tematyczne, np. „Ludzie z pasją po-
dróżowania”, „Energia z  pasji”, „Mistrz 
i  uczeń”, mieliśmy tu obronę prac dy-

plomowych szkoły plastycznej. Udo-
stępniamy szerokiej publiczności pra-
ce twórców lokalnych, podróżników, 
artystów. Prezentujemy pasje naszych 
pracowników: rzeźbę, malarstwo, pra-
ce na szkle, fotografi e. Jedni podróżują, 
uprawiają różne sporty, inni jeżdżą na 
motocyklach, koleżanka prowadzi blog 
kulinarny. Zachęcamy naszych pracow-
ników do pokazania tego, co robią poza 
fi rmą, a wielu ma się czym pochwalić… 

Organizujemy też różne akcje skie-
rowane do pracowników. Wspólnie 
zbieraliśmy na przykład nakrętki dla 
chorej Julki. Dzięki  temu rodzice mogli 
kupić dla niej wózek. W  ramach akcji 
„Ciuch w  ruch” gromadzimy używane 
ubrania po to, by wesprzeć jedno z zielo-
nogórskich stowarzyszeń. Prowadzimy 
naszą fi rmową, bezpłatną i bezobsługo-
wą wypożyczalnię fi lmów i książek. Co 
roku pracownicy włączają się w  „Szla-
chetną paczkę”. Organizujemy w  ra-
mach wolontariatu zbiórki i  zajęcia 
dla domu dziecka, dla domu seniora… 
Wszystkie te działania na długo zostają 
w pamięci uczestniczących osób i uczą 
nas czegoś ważnego.  

Przedstawiłam niektóre wydarzenia 
i akcje związane z zaangażowaniem na 
rzecz lokalnych społeczności. Ale moż-
na opowiadać o  nich i  o  ich efektach 
zdecydowanie więcej. Zapraszam na 
stronę internetową: http://zielonagora.
pgnig.pl/, gdzie nasze inicjatywy opi-
sane są chronologicznie w  zakładce: 
„zaangażowanie społeczne”. Zapraszam 
również do wizyty w Oddziale i naszym 
Salonie Wystaw. 

Wysłuchała: Renata Wcisło

Happening w ramach Otwartych Działań Twórczych. 

Zajęcia w ramach projektu "Górnik w przedszkolu/szkole".
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- „Anioły Roku” 2014 dla fi rmy to nagroda za wspieranie lo-
kalnego środowiska i angażowanie się w społeczną działal-
ność. Dlaczego jest to dla Państwa tak ważne? 

Iwona Wtorkowska: - Firma istnieje od 28 lat i  zawsze 
człowiek był u nas na pierwszym miejscu. 

Monika Bartoszak: - Przyświeca nam motto „People for 
people”, czyli „Ludzie dla ludzi” - tak jak nasze produkty mają 
służyć ludziom, tak i nasza fi rma. Chcemy być jak najbliżej 
lokalnego środowiska – angażując w  to naszych pracowni-
ków, będąc również bliżej ich potrzeb i problemów. 

Iwona Wtorkowska: - Przez te wszystkie lata, w  miarę 
rozwoju fi rmy, staraliśmy się podążać za tym, czego oczekuje 
od nas otoczenie, społeczność lokalna, pracownicy, uczestni-
czyliśmy też w większych akcjach ogólnopolskich. Na przy-
kład jako producent oświetlenia włączyliśmy się w budowę 
domu dla rodziców przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecię-
cym w Krakowie i jego wykończenie. Była to inicjatywa Fun-
dacji Ronalda McDonalda. 

- Jak wygląda na co dzień społeczna odpowiedzialność fi rmy? 
Iwona Wtorkowska: - Obecnie uruchamiamy projekt pro-

mujący wykształcenia techniczne i  zawodowe, bo na rynku 
brakuje specjalistów. Współpracujemy ze szkołami, spoty-
kamy się z uczniami. Pokazujemy, z jakimi zawodami mogą 
mieć do czynienia, jaką szkołę wybrać, by u  nas pracować, 
z  czym dane stanowisko się wiąże. Chcemy też pokazać, że 
szkoła zawodowa nie jest gorsza, nie zamyka również drogi do 
technikum czy na studia. Jeśli ktoś ma techniczny umysł, to 
powinien podążać tą drogą, w zgodzie z własnymi predyspo-
zycjami. Mamy takich pracowników, którzy wzrastali z nami 
od szkoły zawodowej przez szkołę średnią i studia, a my ich 
wspieraliśmy fi nansując naukę. Rozmawiamy z dyrektorami 
szkół, bo jesteśmy chętni do włączenia się w rozmowy z rodzi-
cami o przyszłości ich dzieci. Na co dzień widzimy, że można 
się realizować i mieć satysfakcjonującą pracę bez ukończenia 
renomowanych szkół średnich. Wielu wcale nie chce iść do li-
ceum, są ukierunkowani technicznie i mogliby inaczej się roz-

Człowiek 
na pierwszym miejscu

Z IWONĄ WTORKOWSKĄ, przewodniczącą Rady Nadzorczej LUG S.A. w Zielonej Górze 
i MONIKĄ BARTOSZAK, dyrektorem Biu ra Zarządu i Komunikacji rozmawia Renata Wcisło

Iwona WtorkowskaMonika Bartoszak
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wijać, ale mierzą się z presją środowiska 
i ambicjami rodziców. 

Monika Bartoszak: - Mamy też sze-
reg innych akcji. Warto wspomnieć 
o  współpracy z  Domem Dziecka w  Ża-
rach, z  zielonogórskim Stowarzysze-
niem na rzecz Osób z Autyzmem „Dalej 
Razem”. Z tą organizacją nawiązaliśmy 
kontakt przez naszego pracownika, któ-
ry ma dziecko z autyzmem. 

Iwona Wtorkowska: - Organizowa-
liśmy m.in. festyn dla Domu Dziecka 
w  Żarach wraz ze Stowarzyszeniem 
Miłośników Starych Garbusów. Anga-
żujemy dzieci do tworzenia prac pla-
stycznych z  wykorzystaniem naszego 
wizerunku – projektują kartki świą-
teczne, robią bombki. A my pomagamy 
im na różne sposoby. 

Monika Bartoszak: - W  ubiegłym 
roku dzieci napisały listy do świętego 
Mikołaja. Zamknęliśmy je w  bombkach 
i powiesiliśmy na fi rmowych choinkach. 
Nasi pracownicy losowali bombki i indy-
widualnie lub grupowo spełniali życzenia 
dzieci: od słodyczy, misiów, po gitarę, ro-
wer, laptopa. W przypadku droższych pre-
zentów, było też wsparcie ze strony fi rmy. 

- A jak pomagacie samotnym mamom?
Iwona Wtorkowska: - Wspiera-

my Centrum Interwencji Kryzysowej 
w Zielonej Górze. Tu przebywają mamy 
z  dziećmi zostawione przez rodzinę, 
często w  dramatycznych okoliczno-
ściach. W  ubiegłym roku, przed Bo-
żym Narodzeniem postanowiliśmy, że 
zamiast prezentów dla naszych klien-
tów, o  czym ich poinformowaliśmy, 
zaplanowaną kwotę przeznaczymy dla 
matek z  ośrodka. Potrzebny był przede 
wszystkim sprzęt gospodarstwa domo-
wego. W tym roku, zamiast obdarowy-
wać klientów postanowiliśmy wesprzeć 
kobiety, które opuszczają z  dziećmi 
ośrodek i  usamodzielniają się. Nasi 
pracownicy wykonali projekt i remon-
tują mieszkanie przeznaczone dla nich. 
Chcemy to zrobić solidnie, bo ten miej-
ski lokal w przyszłości ma służyć kolej-
nym potrzebującym mamom. 

- Przeglądając Państwa stronę inter-
netową zwróciłam uwagę nie tylko na 
akcje charytatywne, których jest cała 
lista, ale również na działania sporto-
we i  promujące zdrowy styl życia. Jak 

również na to, że zatrudniacie Państwo 
osoby o  różnym stopniu niepełno-
sprawności. 

Monika Bartoszak: - Wśród naszych 
niepełnosprawnych pracowników ma-
my nawet bohaterów sportowych. To 
olimpijczyk z Rio – Marek Trykacz, który 
wyciska ciężary na ławeczce. Pasjonatów 
jazdy na rowerze i  kolarstwa górskiego 
zrzeszamy w zespole LUG MTB Team, któ-
ry wspieramy fi nansowo, a miłośnicy ak-
tywnego trybu życia oraz biegania wspól-
nie trenują i startują w biegach w ramach 
drużyny LUG Team. Nasze wsparcie doty-
czy zarówno strojów drużynowych, jak 
i fi nansowania opłat startowych.

Iwona Wtorkowska: - W fi rmie pra-
cuje sześć osób na wózkach inwalidz-
kich. Część z  nich trafi ła do nas sama, 
były odważne i nie bały się poszukiwać 
pracy. Jednak większość takich osób jest 
wycofana i  niepewna. Dlatego włącza-
my się też w integrację zawodową osób 
niepełnosprawnych. Organizowaliśmy 
dla nich warsztaty dotyczące rynku pra-
cy, rozmowy kwalifi kacyjnej.

 - Dziękuję za rozmowę. 

Bon dla Centrum Interwencji Kryzysowej



18 Towarzystwo 
Turystyczne „Chapacz”

Termin Nazwa imprezy Trasa
29.04-3.05.2017 r. Rajd górski Szumawy, Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie

20-21.05.2017 r. Spływ Kajakowy Rzeka Dojca 

15-18.06.2017 r. Spływ Kajakowy - Drawa 2017 Rzeka Drawa

1-9.07.2017 r.
XXXII Ogólnopolski Spływ Kajakowy 
„Lubuski Szlak Wodny”

Rzeki: Obra, Warta, Kopanica – Santok

1-9.07.2017 r.
Wakacyjny Spływ Kajakowy dla młodzieży 
z gimnazjów i szkół średnich

Rzeki: Obra, Warta, Kopanica – Santok

16-22.07.2017 r.
Kolonia letnia dla dzieci z gimnazjów i szkół 
podstawowych

Srebrna Góra, Góry Bardzkie i najbliższa 
okolica

23-29.07.2017 r.
Kolonia letnia dla dzieci z gimnazjów i szkół 
podstawowych

Otmuchów, Góry Opawskie, Góry Złote 
i najbliższa okolica

01-10.08.2017 r.
Górski Obóz Wędrowny dla młodzieży 
z gimnazjów i szkół średnich

Beskid Śląski i Żywiecki

15-20.08.2017 r.
IV Lubuski Integracyjny Spływ Kajakowy Osób 
Niepełnosprawnych

Rzeka Odra, Głogów-Krosno Odrzańskie

2 i 3.09.2017 r. Spływ Kajakowy „Winobranie 2017” Rzeki: Obrzyca i Odra

16 i 17.09.2017 r. Rajd górski Sudety

7 i 8.10.2017 r. Rajd górski Sudety

28 i 29.10.2017 r. Rajd górski Sudety

25 i 26.11.2017 r. Andrzejki w Górach Sudety

8.12.2017 r. Zebranie roczne „Chapaczy” Godz. 18.00

16 i 17.12.2017 r. Wycieczka na narty i piesza wędrówka po górach Szklarska Poręba i Harrachow w Czechach

Terminarz imprez w 2017 r.

Towarzystwo Turystyczne „Cha-
pacz" powstało w  2004 roku na 
bazie istniejącego od 1976 r. koła 

PTTK „Chapacz" w Zielonej Górze.
Zrzesza ono ludzi, których pasją 

jest turystyka, sport oraz aktywne 
spędzanie wolnego czasu: to organi-
zacja nie komercyjna, opierająca się 
na pracy wolontariuszy. Podejmujemy 
inicjatywy i  działania służące rozwi-
janiu turystyki, sportu, rekreacji oraz 

upowszechnianiu zdrowego stylu ży-
cia w  każdej grupie wiekowej zarów-
no wśród osób niepełnosprawnych, 
jak również wśród osób sprawnych 
fi zycznie.

Organizujemy m.in. spływy ka-
jakowe, rajdy rowerowe, wędrówki 
piesze górskie i  nizinne, a  zimą także 
wycieczki narciarskie. Nasz terminarz 
imprez przez cały rok jest ciekawy 
i atrakcyjny.

Towarzystwo Turystyczne "Chapacz" z Zielonej Góry

tel. +48 503 811 929, +48 68 45 16 007
www.chapacz.pl, chapacz@chapacz.pl
https://www.facebook.com/TowarzystwoTurystyczneChapacz

Współpracujemy z  innymi organi-
zacjami pozarządowymi, zakładami 
pracy, szkołami i urzędami.

Środki fi nansowe na nasze inicja-
tywy staramy się pozyskiwać z różnych 
źródeł zewnętrznych, dlatego nasze 
imprezy są bezpłatne lub mają niską 
odpłatność, najczęściej poniżej kosztów 
organizacyjnych, jednak przy wniosko-
waniu o  dotacje często potrzebny jest 
wkład fi nansowy własny organizacji.


