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Założenia Corporate Social 

Responsibility
Istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

- Strategia ponownego
użycia

- Oferowanie produktów
przy obniżeniu zużycia
zasobów

Oferowanie produktów
ekologicznych
(nieszkodliwych dla
środowiska naturalnego)

- Strategia ponownego
użycia

- Oferowanie produktów
przy obniżeniu zużycia
zasobów

Oferowanie produktów
ekologicznych
(nieszkodliwych dla
środowiska naturalnego)

- Podnoszenie wiedzy i
świadomości klientów

- Redukcja kosztów

- Wykorzystanie wiedzy i
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logistycznych pod kątem
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zanieczyszczeń)

- Redukcja ilości opakowań

- Promowanie wśród
dostawców polityki
prośrodowiskowej
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Rozwój rynków Włączenie 

klientów

Transformacja 

łańcucha 

wartości

Pozyskanie talentów
Społeczna odpowiedzialność jest o tym, jak przedsiębiorstwo 

zarabia pieniądze, a nie jak je wydaje. 



Dobrze, lepiej, najlepiej

Zrównoważone zarządzanie w łańcuchu dostaw
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Utworzenie 
kodeksu 
postępowania 
względem 
dostawców

Ustanowienie 
jednostki ds. CSR 
na poziomie 
regionów

Publikacja pierwszego 
raportu CSR z danymi 
o dostawcach

Publikacja 
nazw i 
adresów 
dostawców

Ujawnianie 
informacji o 
dostawcach z 
pomocą 
interaktywnej 
strony internetowej

Obywatelstwo

Podejście strategiczne

Zarządzanie

Zgodność

Wycofanie

O
ch

ro
n

a 
w

ar
to

śc
i

K
re

o
w

an
ie

 w
ar

to
śc

i

To nas nie dotyczy

Za
p

rz
ec

ze
n

ie

Ustanowienie 
departamentu 
odpowiedzialnego za 
zapewnienie 
zgodności

Wdrożenie 
podstawowego systemu 
audytu

Utworzenie globalnej 
bazy danych o fabrykach
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NIKE: od negacji do innowacji



”A decade ago, NIKE was the first company in our industry
to publicly disclose our factory base. It embodied one of

our core beliefs: that progress starts with transparency
and collaboration. As the next step, we are advocating for
a convergence of compliance standards across the entire
industry as a way to help factories to accelerate progress

for workers. By joining together, we can raise standards
in far more factories, and affirm far more workers are

protected, valued and engaged.”

Mark Parker
President & CEO

NIKE, Inc.
FY14/15 SUSTAINABLE BUSINESS REPORT

NIKE: od negacji do innowacji



“We envision a transition from linear to circular business
models and a world that demands closed-loop products

– designed with better materials, made with fewer
resources and assembled to allow easy reuse in new

products.”
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