
 

 

ESG w czasach pandemicznych 

 

Jedną z ostatnich sesji specjalnych podczas tegorocznego szczytu ekonomicznego w Krakowie 

było spotkanie pt. „ESG – nowa rzeczywistość biznesu”.  

 

Pod skrótem ESG kryje się „environmental, social and corporate governance”, co  

w tłumaczeniu na język polski możemy zapisać jako „środowisko naturalne, społeczeństwo  

i ład korporacyjny”.  

 

Jakie powiązania klarują się między pandemią, a ESG w naszej nowej codzienności?  

 

ESG vs pandemia i szczepienia 

 

Moderator Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej rozpoczął całą dyskusję poruszając 

temat biznesu w pandemii COVID-19 oraz powiązań z ESG. Prelegenci wyrażają podobne 

zdanie odnośnie całego zjawiska. 

 

ESG połączone jest ściśle z pandemią na wielu płaszczyznach. Do pytania odnosi się 

Magdalena Brzezińska – Dyrektor ds. Korporacyjnych w Grupie Żywiec: „Temat pandemii 

zdecydowanie wchodzi w ESG i to w wielu wymiarach. Po pierwsze, bezpieczeństwo 

pracowników, a z drugiej strony na biznes. Ma wpływ też oczywiście na bieżącą działalność 

operacyjną związaną chociażby z obsługą klienta, ale ma także wpływ na finanse 

przedsiębiorstwa”. 

 



 

„Trochę szkoda, że ten czas między falami nie został dobrze wykorzystany do tego, żeby 

zachęcić jednak większą część społeczeństwa do szczepień” – kontynuuje Magdalena 

Brzezińska. 

 

W kwestii nakłaniania ludzi do szczepień przez firmy i przedsiębiorstwa podobne zdanie ma 

również Wiktoria Brauksiepe – Dyrektor Finansowa w firmie Henkel Polska: „Myślę, że 

szczególnie liderzy dużych organizacji powinni dawać przykład i propagować ideę szczepień”. 

Wspomina również najważniejsze cele, którymi kierowała się firma w tym trudnym okresie: 

„W Henklu postawiliśmy sobie tak naprawdę podczas pandemii dwa cele. Pierwszym było 

oczywiście utrzymanie ciągłości biznesowej i tutaj chodzi zarówno o produkcję, jak  

i o sprzedaż. Drugim - zadbanie o naszych pracowników. Tymi celami trzeba balansować.  

O wiele łatwiej osiągnąć tutaj sukces jeżeli ma się wsparcie ze strony struktury, czyli państwa, 

umożliwiające przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa pracowników i ludzi, którzy 

tworzą nasz biznes (…). Z dużym entuzjazmem przeczytaliśmy dzisiejsze wiadomości, 

mówiące o pewnych projektach, które mają ułatwić przedsiębiorcom, firmom, liderom  

w Polsce żonglowania między tymi dwoma celami, jakimi są kontynuacja biznesu i zadbanie  

o bezpieczeństwo pracowników podczas pandemii”. 

 

W kwestii banku natomiast odpowiedzialność wzrasta. – „Mamy odpowiedzialność z jednej 

strony za pracowników, a z drugiej za klientów (…). Kwestia szczepień i zapewnienia 

bezpieczeństwa klientom i pracownikom jest w firmie usługowej szalenie ważna”. – podkreśla 

Katarzyna Teter – menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Santander Bank 

Polska. 

 



 

Wiele firm wraz z początkiem pandemii musiało zmodyfikować swój dotychczasowy system 

pracy i przejść do trybu hybrydowego, bądź nawet całkowicie zdalnego. O tym, jak to 

wyglądało w PwC Polska opowiada ESG Manager – Michał Stalmach: „Wydaje mi się, że u nas 

było troszkę prościej. W porównaniu do firm produkcyjnych, w consultingu czy w audycie 

dosyć łatwo udało się przenieść wszystko do internetu i bardzo wiele osób pracuje z domu do 

dziś (…). Kwestia organizowania spotkań z klientami, podróży zagranicznych, jak robić 

integracji zespołowych, jak spotkań na żywo jest pewnym wyzwaniem. Opcja zapytania się 

pracownika o szczepienie byłaby bardzo pomocna”. 

 

Kontrowersyjna ustawa czy fundamentalna zmiana? 

 

Planowane było wprowadzenie w życie ustawy, która pozwalałaby pracodawcy na posiadanie 

i przetwarzanie danych wrażliwych dotyczących szczepień pracowników. Eksperci uważają, że 

usprawniłoby to pracę w firmie oraz pomogło jej na tle organizacyjnym. Wokół tej ustawy 

powstają jednak kontrowersje i obawy dotyczące głównie właściwego zarządzania  

i odpowiedniego obchodzenia się z tego typu informacjami. 

 

„Wydaje mi się, że firmy są na to gotowe. One już teraz mają sporo wrażliwych danych  

i potrafią sobie z nimi doskonale radzić”. – odpowiada Łukasz Niewola – Dyrektor Komunikacji 

Korporacyjnej i PR w firmie medycznej LUX MED. 

 

Swoją opinię na ten temat wyraża również Wiktoria Brauksiepe: „Można powiedzieć, że  

w naszym przypadku, jak najbardziej usprawniło procesy biznesowe nie powodując żadnej 

kwestii etycznej, która mogłaby wynikać z jakiejś niepewności. Myślę, że tutaj powiązanie 

ESG z wszystkim połączonym z wszelkiego rodzaju kryzysami, bo to, kto i jak będzie 

szczepiony jest jedną z trudnych decyzji, którą musimy wprowadzać, ale mając na uwadze to, 



 

że prawdopodobnie jeżeli nic nie zrobimy czeka nas kryzys klimatyczny, więc możliwe że 

kryzys jeszcze bardziej dotkliwy niż kryzys spowodowany wirusem COVID-19. Na tę kwestię 

właśnie, ma tę trzecią literkę „G” powinniśmy w firmach uważać”. 

 

W Grupie Żywiec natomiast, jeszcze zanim pojawił się koncept ustawy, firma zdecydowała się 

na własną, wewnętrzną kwarantannę, która możliwa była dzięki zaangażowaniu i szczerości 

pracowników. Wprowadzenie jej miało na celu zachowanie ciągłości biznesu oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. „Jeżeli pracownicy podejrzewali, że mogli mieć 

kontakt z osobą zarażoną, to zgłaszali nam po prostu do naszego szefa bezpieczeństwa (…). 

Oczywiście nie mieli z tego powodu żadnych konsekwencji negatywnych”. – podkreśla 

Magdalena Brzezińska. 

 

Zakres pojęcia ESG w firmie jest bardzo szeroki. W kontekście jego występowania  

w pandemicznej rzeczywistości, paneliści podkreślili to, jaką ogromną rolę może ESG 

wypełniać. 


