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Akademia Liderów Rynku 
Kapitałowego

Dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy od 2001 roku, 

związany z Fundacją od 1997 r. Wcześniej zajmował się

komunikacją marketingową w tygodniu Polityka. Członek Zarządu 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Członek Rady Programowej programu "Wolontariat w biznesie", 

członek Rady Programowej Kampanii 1%. 

Członek Komitetu Monitorującego wykorzystanie funduszy z 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszu Norweskiego 

przy Ministrze Rozwoju Regionalnego.

Przewodniczący Grupy Inicjatywnej, a następnie prezes Zarządu 

Forum Darczyńców w Polsce w latach 2005-2006.

Krzysztof Kaczmar



Firma i jej otoczenie

środowisko

naturalne



Społeczne zaangażowanie biznesu 
(ang. corporate community involvement/investment)

Podejmowanie przez firmę kwestii społecznych i udział w rozwiązywaniu 
problemów społecznych. Jest pojęciem węższym od społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 

Odnosi się do różnych aktywności podejmowanych przez firmę w społeczności. 

Obejmuje różne metody zaangażowania firmy, takie jak:

• wsparcie finansowe 
• pomoc rzeczową
• wolontariat pracowniczy

Zaangażowanie społeczne uwiarygodnia firmę w oczach opinii publicznej i buduje 

jej pozytywny wizerunek na zewnątrz. 

Źródło: prof. Krystyna Wójcik
Public Relations, wiarygodny dialog z otoczeniem
Warszawa 2005



Społeczne zaangażowanie biznesu 
jako jeden z obszarów CSR



Czym jest społeczne zaangażowanie biznesu ?

Pomoc 

charytatywna

Inwestycje w rozwój 

społeczności

Komercyjne zaangażowanie 

w społeczności (np. sponsoring)

Świadczenia obowiązkowe

Podstawowa działalność
biznesowa

Społeczne 
zaangażowanie 
biznesu

Źródło: London Benchmarking Group. Przedmioty działalności stowarzyszenia:

- ocena/pomiar społecznego zaangażowania przedsiębiorstw: 

- międzynarodowa standaryzacja metod pomiaru społecznego zaangażowania przedsiębiorstw

-wprowadzanie i udoskonalanie narzędzi pomiarowych

- usprawnianiem zarządzania społecznym zaangażowaniem przedsiębiorstwa



Dlaczego przedsiębiorstwa to robią?

Ponieważ chcemy pomagać innym – jest to 
robienie tego co jest  właściwe/słuszne

Opinia przedsiębiorców

Polepszanie jakości życia w 
społecznościach w społecznościach 

Wspomaganie misji biznesowej firmy 

Poprawa reputacji i poprawa lojalności 
klientów

Przyciąganie  potencjalnych pracowników, 
reputacja wewnętrzna

Źródło : Business Leadership Center Corporate Community Investmeny 

Study, Center on Philantropy  Indiana University, 2008 r.

Główny powód Drugorzędny powód



Dlaczego przedsiębiorstwa to robią?
Opinia społeczeństwa

Źródło: IPSOS – Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, 2003 r.



Formy społecznego zaangażowanie biznesu

• Pomoc finansowa

• Pomoc rzeczowa

• Bezpłatne usługi

• Pay-roll (odpisy od pensji)

• Wolontariat pracowniczy

* Źródło portal www.dobrybiznes.info



Pomoc finansowa 
– najłatwiejsza z form udzielenia wsparcia

KORZYŚCI DLA FIRMY:

• możliwość odliczenia darowizny na rzecz organizacji 

• elastyczność działań obdarowanej organizacji i możliwość
wyboru różnych technik realizacji celów

MATCHING FUNDS

KORZYSTANIE Z USŁUG ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ 
(np. w zakresie doradztwa, szkoleń, organizacji eventów) 

* Źródło portal www.dobrybiznes.info



Pomoc rzeczowa – bezpłatne przekazanie lub 
użyczenie produktów, sprzętu, lokalu 

KORZYSCI DLA FIRMY

• brak kosztów finansowych 

• wygodna forma pomocy dla firm produkcyjnych 

• odliczenie od podatku 

• większa kontrola nad formą wykorzystania środków

• pozbycie się nadwyżek produkcyjnych, zapobieganie marnotrawstwu 

• pośrednia promocja marki produktu 

OGRANICZENIA:
– formy działań społecznych
– wymaga logistyki
– precyzyjne określenie potrzeb

* Źródło portal www.dobrybiznes.info



Wolontariat pracowniczy –
angażowanie się firmy i jej  pracowników firm 
w działalność wolontarystyczną.

Pracownicy - wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na 

rzecz osób potrzebujących, wykorzystując przy tym swoje 

umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swoje talenty 

w innych dziedzinach. 

Firma wspiera pracownika w tych działaniach - w zależności od 

swej kultury organizacyjnej: deleguje pracownika do pracy jako 
wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, 

wsparcie logistyczne i finansowe. 

* Źródło portal www.dobrybiznes.info



KORZYŚCI DLA FIRMY

• pozytywne skojarzenia wobec marki 

• korzystny wizerunek firmy na zewnątrz 

• nawiązanie kontaktu ze społecznością

• integracja pracowników – budowanie zespołu, 

• budowanie poczucia więzi z firmą

• rozwijanie nowych umiejętności pracowników

• uzupełnienie innych form zaangażowania ze strony firmy 

• umożliwia pracownikom samorealizację

OGRANICZENIA

– przemyślane i zaplanowane działania – więcej czasu

– promocja programu wewnątrz

– wsparcie ze strony firmy

– zaangażowanie pracowników

– logistyka

– koszty firmy

Wolontariat pracowniczy



Bezpłatne świadczenie usług na rzecz 
wybranej organizacji społecznej

KORZYŚCI DLA FIRMY:

•wygodna forma wparcia dla firm świadczących usługi

•nie wymaga bezpośrednich inwestycji finansowych

•umożliwia wykorzystanie stałych czasowo nie używanych zasobów 
firmy (pomieszczeń, urządzeń, pracowników) 

OGRANICZENIA:

–usług nie można odliczyć jako darowizny

–wymagają logistyki

–są czasochłonne



Pay-roll – odpisy od pensji

KORZYŚCI DLA FIRMY

•pozytywny wizerunek firmy i jej pracowników w społeczności lokalnej

•zespala pracowników wokół wyższych wartości

•nieduże koszty

•sprawdza się jako uzupełnienie innych form wsparcia 

OGRANICZENIA:

–wsparcia ze strony firmy

–promocja programu wewnątrz firmy 

–organizacja wdrożenia

–zaangażowanie pracowników



Konkursy i rankingi społecznego zaangażowania

• Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku

• Ranking Liderzy Filantropii

• Indeks  BI-NGO

• Firma Dobrze Widziana

• Mocni Wizerunkiem

• Barwy Wolontariatu

• Dobroczyńca Kultury Polskiej

• Pro Publico Bono



• powstała w 125. rocznicę założenia 
Banku Handlowego w Warszawie SA

• jest fundacją korporacyjną

• jej misją jest wspieranie prac 
na rzecz dobra publicznego w zakresie:

Fundacja Kronenberga – społeczne zaangażowanie banku

Leopold Kronenberg

(1812 -1878)

EDUKACJI

edukacja finansowa

ROZWOJU LOKALNEGO

dziedzictwo kulturowe 

wolontariat



Cel

• Wyposażenie uczniów w wiedzę i praktyczne umiejętności z dziedziny finansów 

i bankowości (planowanie, inwestowanie i zarządzanie osobistymi finansami).

Odbiorcy

• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (17 – 19 lat)

• Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Główne działania

• Opracowanie i dostarczenie nauczycielom profesjonalnych pakietów 

dydaktycznych

• Przeszkolenie nauczycieli

• Przeprowadzenie w drugich lub trzecich klasach szkół ponadgimnazjalnych 15 

lekcji 

lub 3 warsztatów z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych

Moje Finanse

Projekt realizowany 

w partnerstwie:

Program Moje finanse



POLUBIĆ BANKI

System bankowy

• Pieniądz – „od muszelki do 
karty kredytowej”

• Kreacja pieniądza 
bankowego

• NBP i banki komercyjne

Dbam o swoje pieniądze

• Rachunek bankowy

• Oszczędzać czy pożyczać

• Ubiegam się o kredyt

• Otrzymuję kredyt i co dalej

MOJE INWESTYCJE

• Jeśli nie do banku 
to gdzie

• Obligacje, czyli 
pożyczam pieniądze

• Zanim zainwestujesz 
w akcje

• Jak zarobić na giełdzie

• Fundusze inwestycyjne

INWESTYCJA 
W PRZYSZŁOŚĆ

•Prawo do emerytury

•Moja emerytura

•Wybieram fundusz 
emerytalny

Moje finanse

Program składa się z 4 modułów:

BEZPIECZNE 
FINANSE

•Bezpieczeństwo w 
sieci

•e-banking

•Kredyt ze spreadem



Trenerzy

• wybrani konsultanci i doradcy metodyczni

• prowadzą szkolenia dla nauczycieli

Wolontariusze-pracownicy Citi Handlowy

• eksperci - praktycy

• pomagają w prowadzeniu szkoleń
dla nauczycieli i lekcji dla uczniów

Nauczyciele

• przeszkoleni podczas warsztatów 

i wyposażeni w materiały dydaktyczne

• wdrażają program w szkołach w ramach 

przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Prezes Zarządu Citi Handlowy,  
Sławomir S. Sikora, wyjaśnia 
uczniom znaczenie poszczególnych 
elementów karty płatniczej.

Moje finanse

Osoby realizujące program



Dla firm

• Satysfakcja z pracy wolontariackiej 
- wzrost motywacji pracowników Citi Handlowy

• Wyedukowani klienci – lepsi klienci

• Umocnienie pozycji Citi Handlowy 
jako lidera edukacji finansowej w Polsce

Dla odbiorców programu

• 10 221 nauczycieli zostało przeszkolonych

• 683 492 uczniów dowiedziało się
jak zarządzać swoimi finansami

• W 2008 roku 72 459 uczniów wzięło udział
w ogólnopolskim konkursie „Moje Finanse – z klasy do kasy”

• 125 wolontariuszy Citi Handlowy podzieliło się
wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami i uczniami

Moje finanse

Korzyści i rezultaty



WARSZTATY SZKOLENIOWE

LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI

2007 - 2008

2005 - 2006

2006 -2007

2005

2008 - 2009

250 trenerów

10 221 nauczycieli

683 492 uczniów

Moje finanse
Schemat wdrażania



Przyrost wiedzy uczniów po realizacji modułów programu 
MOJE FINANSE (próba 1148 uczniów)

skuteczność

Badania ankietowe poziomu 
wiedzy uczniów i nauczycieli 

„NA WEJŚCIU” i „NA WYJŚCIU”
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źródło:  badania przeprowadzone 

pod kierunkiem Prof. dr hab.  Ewy  Rokickiej z 

Katedry Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu Łódzkiego 

Efekty jakościowe programu

Moje finanse



Uczniowie dyskutujący z 
rodzicami o zarządzaniu 
finansami rodzinnymi

trwałość

Badania ankietowe uczniów 
po realizacji programu
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źródło:  badania przeprowadzone pod kierunkiem 

Prof. dr hab.  Ewy  Rokickiej z Katedry Socjologii 

Ogólnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego 

Efekty jakościowe programu

Moje finanse



Dziękuję za uwagę

Krzysztof Kaczmar

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

ul. R. Traugutta 7/9 

00-067 Warszawa 

krzysztof.kaczmar@kronenberg.org.pl

www.kronenberg.org.pl


