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Środowiskowa Odpowiedzialność Biznesu to jeden z elementów koncepcji ECSR, w ramach której
firmy biorą pod uwagę wpływ swoich działań na środowisko naturalne. Tematyka ECSR dotyczy
między innymi wykorzystywania energii i wody, recyklingu, transportu, form różnego typu emisji,
organizowania biur przyjaznych środowisku czy wprowadzania proekologicznej polityki dotyczącej
podróży służbowych. Może się również odnosić do produktów (a także procesów i miejsc ich
wytwarzania) oraz usług oferowanych przez przedsiębiorstwa. Czy faktycznie wzrasta świadomość
potrzeby ochrony środowiska w biznesie? Czy jest to tylko strategia marketingowa?

Czym jest Środowiskowa Odpowiedzialność Biznesu (ECSR)?

ŚRODOWISKOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 

Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa coraz częściej obserwujemy, że klienci, dokonując
zakupów, biorą pod uwagę nie tylko aspekty cenowe i jakość produktów, ale również całą gamę
innych czynników. Jednym z nich jest wpływ producenta na środowisko naturalne, co wiąże się
między innymi z tendencją do preferowania firm wykorzystujących w produkcji składniki
ekologiczne czy materiały z recyclingu. W jaki sposób weryfikować takie produkty? Czy nasz wybór
ma znaczenie dla producenta?

Znaczenie ECSR dla konsumentów – podejmowanie decyzji zakupowych ze względu
na wpływ produktów na środowisko

Nie tylko w trakcie procesów produkcji przemysłowej powstaje duża ilość CO2, przyczyniają się do
tego również m.in. różne prace biurowe, podróże służbowe czy potrzeby energetyczne wielkich
biurowców. Jakie inicjatywy są podejmowane, aby obniżyć emisję CO2 w trakcie pracy i do czego
zachęcają firmy zaangażowane w działania w ramach ECSR?  

Neutralność klimatyczna w miejscu pracy

 #UWażniNaSuszę 
Kampania informacyjna Centrum Współpracy i Dialogu UW, w której Eksperci UW dzielą
się wiedzą dot. zmian klimatu oraz sposobów dbania o planetę. 
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Czym jest ECSR i w jaki sposób możemy doświadczać praktycznych zastosowań tej koncepcji
w miejscu pracy lub podczas podejmowania decyzji zakupowych? – na te i inne pytania
odpowiedzą Eksperci kampanii #UWażniNaSuszę.
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