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Streszczenie: Społeczna odpowiedzialność jest koncepcją prowadzenia działalności gospodarczej, która 
wymaga od decydentów prowadzenia dialogu z różnymi grupami interesariuszy oraz ciągłego 
rozważania ich oczekiwań i potrzeb. Jedną z głównych grup, do których przedsiębiorstwa kierują 
działania z zakresu społecznej odpowiedzialności, są pracownicy. Jednym ze standardów, który ułatwia 

i porządkuje ten aspekt działalności podmiotów, jest norma SA 8000, znana i często wprowadzana w 
przedsiębiorstwach w wielu krajach na świecie. W Polsce nadal w znikomej liczbie podmiotów podjęto 
decyzję o wprowadzeniu jej zasad i doprowadzeniu do pomyślnej certyfikacji. 
Celem artykułu jest prezentacja zagadnień, które porządkuje SA 8000 oraz analiza liczby wdrożeń na 
świecie. 

 
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, SA8000, CSR, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, odpowiedzialność wobec pracowników 

 

Wstęp 

 
Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują działania, których 

celem jest realizacja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności. Zgodnie 

z definicją World Bank społeczna odpowiedzialność biznesu „jest zobowiązaniem 
biznesu do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju przy współpracy 

zatrudnionych, ich rodzin, lokalnych społeczności oraz całego społeczeństwa, 

zmierzającej do poprawy jakości życia, co służy zarówno biznesowi, jak i rozwojowi 
społecznemu”. Społeczna odpowiedzialność oznacza, że podmioty są „moralnie 

odpowiedzialne i zobowiązane do rozliczania się przed prawem i społeczeństwem ze 

swej działalności. Odpowiedzialne są przed: właścicielami, pracownikami, 

akcjonariuszami, klientami, wierzycielami, bankami, ruchami ekologicznymi, 
dostawcami, kooperantami, administracją państwową”

1
. Jednym z najważniejszych 

interesariuszy dla każdej organizacji są pracownicy. To od nich w dużej mierze 

zależy, jak organizacja będzie postrzegana na zewnątrz, a także w jaki sposób będzie 
kształtowała relacje z innymi zainteresowanymi grupami. Dobór pracowników jest 

bardzo ważnym etapem dla każdego przedsiębiorstwa. Obok wiedzy, doświadczenia 

i kwalifikacji odpowiedzialne przedsiębiorstwa powinny na etapie rekrutacji 

uwzględniać także poziom rozwoju moralnego i zasady, jakimi kierują się 
pracownicy w codziennym życiu. Odpowiedzialne organizacje zatrudniają 

odpowiedzialnych i etycznie postępujących ludzi. Tylko wówczas zasady i wartości 

obowiązujące w przedsiębiorstwach będą rzeczywiście przestrzegane. Niezbędne jest 

                                                             
1 L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, CIM, Warszawa 1997, s. 48-49. 
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jednak właściwe traktowanie zatrudnionych i ich rodzin przez decydentów 

w podmiotach gospodarczych. W ramach społecznie odpowiedzialnych zachowań 
w stosunku do pracowników nie wystarczy tylko właściwie i terminowo wypłacać 

wynagrodzenia czy dbać o czyste i bezpieczne stanowisko pracy. Niezbędne jest 

przemyślane i zaplanowane podejmowanie działań, weryfikowanie i regularne 
udoskonalanie procedur w oparciu o prawa człowieka i prawa pracownicze. Możliwe 

jest to w oparciu o normę SA 8000 (Social Accountability 8000), która stanowi 

jedno z głównych narzędzi ułatwiających wprowadzanie zasad wobec tej grupy 
interesariuszy. 

 

1. Charakterystyka normy 

 
W latach 90. XX w. odnotowano wiele niespójnych informacji odnośnie 

warunków w miejscach pracy. Zarówno producenci, inwestorzy, jak i konsumenci 
byli zdezorientowani, gdy badania wykazały niestosowanie się w praktyce do 

wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour 

Organization, ILO) czy konwencji ONZ dotyczących praw człowieka. Wykazano 

brak systemu zarządzania zapewniającego podstawy budowania relacji rynkowych 
i zasobów ludzkich oraz brak dokumentacji umożliwiającej wiarygodny audyt w tym 

zakresie. To przyczyniło się do sformułowania uniwersalnego dokumentu normy SA 

8000 (Social Accountability 8000) bazującego na wartościach wynikających z 
międzynarodowych konwencji praw człowieka opracowanych z inicjatywy ONZ

2
.  

Tekst normy został opracowany w 1997 roku przez Międzynarodową 

Organizację ds. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu (Social Accountability 

International, SAI), dawnej Rady Agencji Akredytacyjnej ds. Priorytetów 
Gospodarczych (Council on Economic Priorities), z pomocą organu doradczego 

złożonego ze związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorstw. SA 8000 jest międzynarodowym 
standaryzowanym kodeksem postępowania dla poprawy warunków pracy na całym 

świecie. Opiera się na zasadach trzynastu międzynarodowych konwencji praw 

człowieka i jest narzędziem pomagającym  w zastosowaniu tych norm w praktyce 
życia zawodowego

3
. Przedsiębiorstwo wdrażające normę zobowiązuje się do 

przestrzegania następujących dokumentów międzynarodowych
4
: 

1. Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) nr 1 (Godziny pracy – 

przemysł) oraz Zalecenia nr 116 (Redukcja godzin pracy), 
2. Konwencji MOP(ILO) nr 29 (Praca przymusowa) oraz nr 105 (Zniesienie 

pracy przymusowej), 

3. Konwencji MOP (ILO) nr 87 (Wolność związkowa), 
4. Konwencji MOP (ILO) nr 98 (Prawo do organizowania się i rokowań 

zbiorowych), 

5. Konwencji MOP (ILO) nr 100 (Jednakowe wynagrodzenie) oraz nr 111 
(Dyskryminacja – zatrudnienie i wykonywanie zawodu), 

                                                             
2 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=938 [dostęp: 3.11.2013]. 
3 http://www.saasaccreditation.org/certsa8000.htm [dostęp: 3.11.2013]. 
4 Norma Międzynarodowa SAISA8000:2008 Social Accountability 8000, Polskie wydanie normy SA 
8000 wraz z przewodnikiem oraz komentarzami, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2013, 
s. 13-14. 
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6. Konwencji MOP (ILO) nr 102 (Zabezpieczenie społeczne – minimalne 

normy), 
7. Konwencji MOP (ILO) nr 131 (Ustalenie płacy minimalnej), 

8. Konwencji MOP (ILO) nr 135 (Przedstawiciele pracowników), 

9. Konwencji MOP (ILO) nr 138 oraz Zalecenia MOP nr 146 (Wiek 
minimalny), 

10. Konwencji MOP (ILO) nr 155 oraz Zalecenia MOP nr 164(Bezpieczeństwo 

i higiena pracy), 
11. Konwencji MOP (ILO) nr 159 (Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie – 

osoby niepełnosprawne), 

12. Konwencji MOP (ILO) nr 169 (Ludność tubylcza i plemienna), 

13. Konwencji MOP (ILO) nr 177 (Praca nakładcza), 
14. Konwencji MOP (ILO) nr 182 (Najgorsze formy pracy dzieci), 

15. Konwencji MOP (ILO) nr 183 (Ochrona macierzyństwa), 

16. Kodeksu postępowania wobec HIV/AIDS w środowisku pracy MOP, 
17. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

18. Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, 

19. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, 

20. Konwencji o prawach dziecka, 
21. Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, 

22. Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. 

Norma upraszcza zarządzanie złożonymi procesami, wprowadzając 
uniwersalny język i standardy. Może być stosowana na całym świecie w każdej firmie 

i branży jako przydatne narzędzie pomiaru, porównania i weryfikacji społecznej 

odpowiedzialności w miejscu pracy
5
. 

Konstrukcja normy bazuje na zarysie standardów ISO z zakresu zarządzania 

jakością. Standardy certyfikowania zostały ujęte w taki sposób, że są mierzalne, 

przejrzyste i weryfikowalne
6
.  

Obejmują one 9 obszarów
7
: 

1. Praca dzieci – dotyczy zakazu zatrudniania dzieci powyżej 16. roku życia 

w odniesieniu do przepisów krajowych oraz określa warunki zatrudniania 

osób młodocianych umożliwiające im prawidłowy rozwój psychiczny 
i fizyczny. 

2. Praca przymusowa – zabrania handlu ludźmi, zatrudniania pracownika na 

podstawie składania depozytu czy zatrzymania jego dokumentów; pracownik 
powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z zawartą umową. 

3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – obejmuje zapewnienie pracownikom 

bezpiecznych warunków w miejscu pracy, powołanie osoby nadzorującej 

przestrzeganie przepisów BHP, przeprowadzanie szkoleń i umieszczenie 
instruktaży na stanowiskach pracy, ocenę ryzyka dla młodych i przyszłych 

matek, umożliwienie udzielania pierwszej pomocy oraz zapobieganie 

potencjalnym zagrożeniom zdrowia i życia. 

                                                             
5 http://www.saasaccreditation.org/certsa8000.htm [dostęp: 3.11.2013]. 
6 http://www.iso.org.pl/sa-8000 [dostęp: 3.11.2013]. 
7 Na podstawie: Norma Międzynarodowa SAISA8000:2008 Social Accountability 8000, Polskie 
wydanie normy SA8000 wraz z przewodnikiem oraz komentarzami, Pracodawcy Rzeczpospolitej 
Polskiej, Warszawa 2013, s. 15-21. 



ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 247-256. 

4. Prawo do zrzeszania się i rokowań układu zbiorowego – ma zapewniać 

członkom personelu prawo do tworzenia, organizowania i przyłączania się do 
wybranych organizacji pracowniczych, nieingerencję ze strony firmy 

w działania związków, prowadzenie rokowań z firmą w imieniu ich członków 

oraz gwarancję, że nie będą oni nękani czy dyskryminowani z tego powodu. 
5. Dyskryminacja – odnosi się do jednakowego wypełniania obowiązków 

pracodawcy wynikających ze stosunku pracy wobec personelu bez względu 

na rasę, pochodzenie narodowe lub społeczne, grupę społeczną, urodzenie, 
wyznanie, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, obowiązki 

rodzinne, stan cywilny, przynależność do związku zawodowego, poglądy 

polityczne wiek lub jakiekolwiek inne czynniki, które mogłyby stanowić 

powód dyskryminacji. Ma również gwarantować nie dopuszczanie do 
przejawów wszelkich form molestowania oraz zabrania poddawania 

pracownic testom ciążowym czy testom na dziewictwo. 

6. Kary dyscyplinarne – odnosi się do zakazu stosowania kar cielesnych, 
przymusu fizycznego bądź psychicznego, agresji słownej, surowego lub 

nieludzkiego traktowania w miejscu pracy. 

7. Godziny pracy – tydzień pracy nie może przekraczać ustalonego 

w krajowych przepisach, praca w godzinach nadliczbowych nie może być 
świadczona regularnie i nie powinna przekroczyć 12 godzin tygodniowo poza 

uzasadnionymi przypadkami. 

8. Wynagrodzenie – wymaga od pracodawcy wypłacania wynagrodzeń 
zaspokajającego przynamniej minimum socjalne według przepisów 

krajowych, dostarczania pełnej informacji odnośnie wysokości 

wynagrodzenia, świadczeń i potrąceń, wypłacania wynagrodzeń za godziny 
nadliczbowe oraz niezawierania wielokrotnych umów krótkoterminowych 

czy fałszywych programów stażowych w celu uniknięcia obciążeń na 

ubezpieczenia społeczne. 

9. Systemy zarządzania – dotyczą zdefiniowania polityki firmy w zakresie 
społecznej odpowiedzialności i wdrożenia systemu zarządzania. 

Wdrożenie i certyfikacja na zgodność z SA 8000 przynosi określone korzyści 

dla przedsiębiorstwa: budowanie przywództwa, wychodzenie naprzeciw 
oczekiwaniom klientów, zaangażowanie pracowników w procesy zarządzania, 

głębsze rozumienie roli w łańcuchu dostaw, a dzięki temu lepsza współpraca 

z dostawcami i odbiorcami. Poprawia efektywność rekrutacji, redukuje rotację 
pracowników i wpływa na ich wydajność w pracy. Uzyskanie certyfikatu jest 

z drugiej strony wyjściem naprzeciw promowanym działaniom Unii Europejskiej 

związanym z odpowiedzialnością biznesu oraz dowodem zgodności działań 

przedsiębiorstwa ze standardami etycznymi i społecznymi. Przyczynia się do wzrostu 
zaufania konsumenta do firmy oraz jej produktów i usług, jednocześnie ułatwiając 

zdobywanie nowych rynków. Certyfikacja wpływa również na reputację firmy, 

kreując pozytywny wizerunek zarówno organizacji,  jak i branży w oczach 
potencjalnych odbiorców

8
.  

 

                                                             
8 http://www.biznesodpowiedzialny.pl/index.php/baza-wiedzy/standardy-i-wtyczyne/1-artykuy/17-
norma-sa8000 [dostęp: 20.11.2013]. 
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2. Proces akredytacji i certyfikacji 

 
Organem akredytacyjnym dla normy SA 8000 jest organizacja SAAS (Social 

Accountability Acreditation Services). Swoje funkcjonowanie rozpoczęła w roku 

1997 jako departament Social Accountability International (SAI), międzynarodowej 
organizacji praw człowieka non-profit, poświęconej etycznemu traktowaniu 

pracowników na całym świecie. Od 2007 roku działa jako samodzielna organizacja 

non-profit
9
. Zarządza i kieruje działalnością akredytacyjną, w tym udzielaniem, 

utrzymywaniem, rozszerzaniem, ograniczaniem, zawieszaniem oraz cofaniem 

akredytacji dla obowiązujących norm społecznych takich jak: SA 8000 i InterAction. 

W szczególności podejmuje wzmożone działania na rzecz uzyskania 

międzynarodowego uznania dla Programu Akredytacji i jego wartości dla 
społeczeństwa

10
. 

Akredytacja jest procesem podobnym do licencjonowania, na podstawie 

którego SAAS rozpoznaje kompetencje wykwalifikowanych organizacji oraz 
przyznaje status jednostki certyfikującej (tzw. Certification Body).  Certyfikat 

zgodności z SA 8000 może być uzyskany tylko poprzez akredytowane przez SAAS 

jednostki certyfikujące. Muszą one uzyskać akredytację, aby zapewnić 

zainteresowane strony, że są w stanie konsekwentnie, solidnie i skutecznie 
przeprowadzić audyt certyfikacyjny i że kontrole te są przeprowadzane w sposób 

profesjonalny. SAAS określa ścisłe normy i procedury nadzoru w zakresie 

akredytacji. Obejmuje on przegląd dokumentacji, audyt biura  i obserwację w miejscu 
pracy przez audytorów. SAAS podaje do publicznej wiadomości listę 

akredytowanych CBS
11

. 

Proces przyznawania akredytacji trwa od 6 miesięcy do jednego roku. 
Podstawowe koszty procesu zawiera poniższa tabela. Pracownicy akredytowanych 

jednostek mają również obowiązek uczestniczenia w profesjonalnych szkoleniach 

w celu uzyskania tytułu akredytowanego audytora
12

. 

 
Tabela 1. Opłaty związane z procesem akredytacji i certyfikacji SAAS dla normy SA 8000 

Rodzaj procedury Cena 

Akredytacja dla jednostek certyfikujących SA 8000: opłata wstępna za 
akredytację 

7 500 $ 

Akredytacja dla jednostek certyfikujących SA 8000: opłata wznawiająca 
akredytację lub 3% dochodu brutto z audytu rocznie 

5 000 $ 

Akredytacja dla dostawców kursów szkoleniowych w zakresie SA 8000: 
opłata wstępna 

3 000 $ 

Opłata za rozszerzenie uprawnień 100 $ 

Koszt audytu  

Nadzór jednego audytora za dzień 1 400 $ 

Koszty podróży jednego audytora za dzień 650 $ 

Koszty szkoleń  

Podstawowe i zaawansowane szkolenia akredytowanych audytorów 1 200 – 2 000 $ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.saasaccreditation.org/fees.htm [dostęp: 
20.11.2013]. 

                                                             
9 http://www.saasaccreditati on.org/history.htm [dostęp: 20.11.2013]. 
10 http://www.saasaccreditation.org/about.htm [dostęp: 20.11.2013]. 
11 http://www.saasaccreditation.org/accreditation.htm [dostęp: 20.11.2013]. 
12 http://www.saasaccreditation.org/fees.htm [dostęp: 20.11.2013]. 
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Certyfikacja jest procesem, w którym poszczególne organizacje poddawane 
zostają ocenie audytorów. Jeżeli zakład spełnia wymagania określone w normie, 

zostaje mu przyznany certyfikat zgodności, którego treść może być podawana do 

publicznej wiadomości zainteresowanych stron i innych podmiotów, jak nabywcy, 
konsumenci czy marki. Nie może natomiast być umieszczana na produktach

13
. 

W celu uzyskania certyfikatu zgodności z normą SA 8000, dana jednostka musi 

zgłosić aplikację do SAAS lub akredytowanej jednostki. Certyfikat otrzymać mogą 
firmy, organizacje pozarządowe, firmy konsultingowe, dostawcy i podwykonawcy 

z każdej branż i kraju (z wyjątkiem Myanmaru), jeżeli spełnia wymagania określone 

w normie.  W trakcie ważnego trzy lata certyfikatu odbywają się okresowe audyty 

systemu zarządzania jakością w celu zapewnienia ciągłej poprawy w realizacji 
normy.  

Istnieją cztery podstawowe typy kosztów związanych z procesem certyfikacji: 

1. koszty związane z podjęciem działań naprawczych i zapobiegawczych w celu 
zakwalifikowania się do procesu weryfikacji,  

2. koszty przygotowania do audytu, 

3. koszt niezależnego audytu przez akredytowane jednostki SAAS, 

4. koszty związane z podjęciem działań naprawczych w celu rozwiązania 
problemów (jeżeli niezgodności zostały zidentyfikowane). 

Koszty certyfikacji zależą od lokalizacji obiektu, długości trwania procesu 

oceny, liczby i czasu pracy audytorów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli 
obiektu. Zwykle koszt waha się w granicach od 500 do 1 500 $ za dzień w zależności 

od stawek danej jednostki certyfikującej
14

. 

 

3. Wdrożenia normy SA 8000 

 

Norma SA 8000 jest coraz bardziej rozpowszechniona na świecie. Liczba 

jednostek, które po raz pierwszy mogą wykazać się wprowadzeniem normy rośnie 
w kolejnych latach. Coraz więcej podmiotów decyduje się na wprowadzanie zasad 

SA 8000 oraz doprowadza do pomyślnej certyfikacji (rys. 1). Zgodnie z danymi na 

dzień 30 czerwca 2013 roku norma została wdrożona w 3231 podmiotach. W roku 
2011 aż 580  nowych podmiotów uzyskało certyfikaty. W roku kolejnym normę 

wdrożyło 696 nowych podmiotów.  Dane z 2013  roku obejmują zaledwie pierwsze 

półrocze, ale można spodziewać się, że liczba organizacji, które po raz pierwszy 
wprowadzą SA 8000, przekroczy tę z lat poprzednich.  

Zgodnie z danymi SAI obecna liczba certyfikatów normy SA 8000 na świecie 

dotyczy organizacji reprezentujących 65 branży przemysłu z 69 krajów. Rys. 2 

przedstawia liczbę uzyskanych certyfikatów w krajach z największą ich ilością. Na 
pierwszym miejscu znajdują się Włochy z liczbą 1068 wdrożeń, na drugim Indie, 

gdzie SA 8000 wdrożyły 733 podmioty, na trzecim Chiny z liczbą 522 wdrożonych 

norm. 

                                                             
13 http://www.saasaccreditation.org/certification.htm [dostęp: 20.11.2013]. 
14 http://www.saasaccreditation.org/certprocess.htm [dostęp: 20.11.2013]. 
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Rysunek 1. Liczba uzyskanych certyfikatów  SA 8000 na świecie w latach 1999-2013 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist.htm  

[stan na: 30.06.2013]. 

 

 
Rysunek 2. Liczba jednostek, które wdrożyły SA8000 w poszczególnych krajach  

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist.htm  

[stan na: 30.06.2013]. 

 
W Polsce norma SA 8000 nadal jest dość słabo znana wśród praktyków 

zarządzania. Obecnie na liście podmiotów, które ją wdrożyły, jest zaledwie osiem 

organizacji z Polski (tabela 2). Pierwszym przedsiębiorstwem, które uzyskało 
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certyfikat, była PGE Elektrownia Opole SA.  Jednostkami certyfikującymi w Polsce 

są: Bureau Veritas Certification oraz TUV Rheinland, a ostatnio także IQNet Ltd.  
Większość podmiotów z Polski, które wdrożyły SA 8000, skorzystały z Bureau 

Veritas Certification.  Tylko Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. 

poddało się procesowi certyfikacji przez TUV Rheinland, a IL CALZIFICIO było 
weryfikowane przez IQNet Ltd

15
. Do jednostek udzielających największej liczby 

certyfikacji na świecie należą: Bureau Veritas Certification – 605 certyfikacji, SGS – 

587, RINA – 449, Cise – 267, DNV – 258, IQNet Ltd – 208
16

. 
  

Tabela 2. Polskie przedsiębiorstwa, które wdrożyły normę SA 8000 

Podmiot 
Data pierwszej 

certyfikacji 

Siedziba 

jednostki 

Branża/ Zakres 

działalności 

Jednostka 

certyfikująca 

Aperam Stainless 

Services & 
Solutions Poland 

Sp. z o.o. 

11.05.2011 
Siemianowice 

Śląskie  
(woj. śląskie) 

Wyroby metalowe/ 

Przetwarzanie  
i sprzedaż produktów 
ze stali nierdzewnej 

TUV Rheinland 

Heinz Plastics 
Polska Sp z.o.o 

15.04.2004 

Działdowo 
(woj. 

warmińsko-
mazurskie) 

Tworzywa sztuczne/ 
Rozwój, produkcja  

i sprzedaż 
pojemników 

plastikowych dla 
sektora 

kosmetycznego, 
farmaceutycznego 

technicznego  
i przemysłu 

Bureau Veritas 
Certification 

IL CALZIFICIO 10.04.2013 

Bystrzejowice 
Pierwsze 
Piaski, 

(woj. lubelskie) 

Odzież/ Produkcja  
i sprzedaż skarpet 

IQNet Ltd 

MPS 
International Ltd. 

Sp. z o.o. 

19.10.2002 

Koszalin  
(woj. 

zachodnio-

pomorskie) 
 

Tworzywa sztuczne/ 

Projektowanie, prace 
rozwojowe, usługi  

i produkcja  
w zakresie: 

opakowań z tworzyw 
sztucznych, 

kosmetyków, chemii 
gospodarczej  

i profesjonalnej 

Bureau Veritas 
Certification 

Petrochemia-
Blachownia S.A. 

25.09.2008 
Kędzierzyn- 

Koźle 

(woj. opolskie) 

Branża chemiczna/ 
Produkcja, sprzedaż: 

benzenu, toluenu, 
rozpuszczalnika 

nafty, preparatów 
ciężkich, kwasu 

siarkowego i innych 

Bureau Veritas 
Certification 

                                                             
15 http://www.saasaccreditation.org, stan na dzień 30.06.2013 r. [dostęp: 04.11.2013].   
16 http://www.saasaccreditation.org/certfaclists/2013_Q1/CB_By_Country_Q1_2013.pdf  [dostęp: 
26.07.2013].   
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PGE Elektrownia 
Opole S.A. 

 
 

 
 

14.12.2001 
Brzezie k. 

Opola (woj. 
opolskie) 

Branża energetyczna/ 
Produkcja i sprzedaż 
energii elektrycznej i 
cieplnej, związanych 

z nimi wtórnych 

produktów i usług 
oraz usług 

wspierających. 

Bureau Veritas 
Certification 

Regionalne 
Centrum  

Gospodarki 
Wodno-

Ściekowej S.A. 

15.06.2010 
Tychy 

(woj. śląskie) 

Usługi środowis-
kowe/ Oczyszczanie i 

odprowadzanie 
ścieków, energia 

elektryczna i 

wytwarzanie ciepła z 
odnawialnych źródeł 

energii 

Bureau Veritas 
Certification 

SANDVIK 
MINING AND 

CONSTRUCTIO
N Sp. z o.o. 

16.06.2008 
Tychy  

(woj. śląskie) 

Branża mechaniczna/ 
Utrzymanie, serwis i 

sprzedaż maszyn 
górniczych, sprzedaż 
części i akcesoriów 

do maszyn 
górniczych 

Bureau Veritas 
Certification 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.saasaccreditation.org/certfacilitieslist.htm (stan 
na 30.06.2013 r.). 

 

Niewielka liczba wdrożeń w Polsce świadczyć może o nieznajomości normy 
lub nieświadomości zarówno korzyści z jej wdrożenia, jak również znaczenia 

certyfikacji na rynku międzynarodowym.  

 

Podsumowanie 

 

Wprowadzanie normy SA 8000 w podmiotach gospodarczych w większości 
krajów na świecie staje się coraz bardziej rozpowszechnione. Decydenci coraz 

chętniej doprowadzają do certyfikacji oraz regularnych audytów w celu 

uwiarygodnienia podejmowanych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności 

względem zatrudnionych. W Polsce liczba wdrożeń SA 8000 nadal pozostaje na 
bardzo niewielkim poziomie. Od lat liczba podmiotów, które doprowadziły do 

certyfikacji, jest zbliżona i nie przekracza dziesięciu. Zmieniają się tylko 

przedsiębiorstwa, które widnieją na liście. Wydaje się, że brakuje wiedzy 
i świadomości w tym zakresie.  
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SOCIALLY RESPONSIBLE HUMAN RESOURCE 

MANAGEMENT: SA8000  HUMAN RIGHTS-BASED 

WORKPLACE STANDARDS 
 
Summary: The European Commission has previously defined Corporate Social Responsibility (CSR) as 
“a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations 
and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”. To fully meet their social 

responsibility for their impact on one of the main groups of stakeholders such as employees they should 
have in concern to respect ethical human rights. SA8000 is one of the world’s first auditable social 
certification standards for decent workplaces, across all industrial sectors. Those seeking to comply with 
SA8000 have adopted policies and procedures that protect the basic human rights of workers. It is well-
known and introduced in many entities around the world. In Poland small number of companies has 
implemented its principles and received a certificate of conformity. The aim of this article is to present 
issues that SA 8000 standard takes into account and the analysis of global implementations. 

 

Keywords: corporate social responsibility, SA8000, CSR, human resource management, responsibility 
towards employees 
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