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WSTĘP

Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR – Cor-
porate Social Responsibility) jest coraz szerzej dyskutowana na fo-
rach zarówno międzynarodowych jak i krajowych i choć trudno 
znaleźć jedną definicję, która w sposób kompleksowy oddawałaby 
całą złożoność zagadnienia to należy uznać, że nie o definicje chodzi, 
ale o właściwe, skuteczne działanie. Pojęcia „etyczny biznes”, „biznes 
społecznie odpowiedzialny” czy też „moralny biznes” występują za-
równo w kanonach religii, etyki jak i naukach socjologicznych czy 
ekonomicznych. Działania tak nazwane mogą być stosowane na bar-
dzo szeroką skalę lub mieć czysto lokalny charakter, może stosować 
je zarówno międzynarodowa korporacja jak i mały przedsiębiorca. 
Przedsiębiorczość oparta na idei CSR dają nową jakość zarówno dla 
samego przedsiębiorstwa jak i otoczenia, w którym ono funkcjonuje. 
I choć w literaturze przedmiotu znaleźć można głosy sceptyków im-
plementacji norm społecznej odpowiedzialności do struktur zarzą-
dzania przedsiębiorstwem, to jednak etycznie kreowany biznes jest 
ogromną szansą na poprawę warunków życia nas wszystkich.

Publikacja stanowi pewnego rodzaju próbę integracji środowisk 
i koncepcji, dla których punktem wyjścia jest pytanie, czy społeczna 
odpowiedzialność biznesu daje szansę na zrównoważony rozwój.

Poruszane w opracowaniu kwestie dotyczą zarówno zagadnień 
teoretyczno historycznych związanych z kształtowaniem się insty-
tucjonalnych podstaw koncepcji CSR, kompetencji menadżerskich 
koniecznych do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
zrządzania przedsiębiorstwem oraz przejawów społecznie odpowie-
dzialnych zachowań w praktyce przedsiębiorstw. 
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ROZDZIAŁ 1

Uwarunkowania społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw

1.1 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (biznesu) określa 
się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowa-
nia strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę 
środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Bycie 
odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymo-
gów formalnych i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje 
w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, 
czyli dobrowolne zaangażowanie. Społeczna odpowiedzialność jest 
procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa zarządzają swoimi 
relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć fak-
tyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej, należy je zatem 
traktować jako inwestycję a nie koszt.

Rysunek 1. Grupy obowiązków firmy

Innymi słowy, odpowiedzialność 
biznesu to efektywna strategia za-

rządzania, która poprzez prowa-
dzenie dialogu społecznego na 

poziomie lokalnym przyczynia 
się do wzrostu konkurencyj-

ności przedsiębiorstw na
poziomie globalnym i jed-
nocześnie kształtowania 

warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekono-
micznego. 

Filantropia

Etyka

Prawo

Ekonomia
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CSR (Corporate Social Responsibility), społeczna odpowie-
dzialność biznesu związana jest z relacją między biznesem a społe-
czeństwem. Wraz ze zmianami w biznesie, jakie przyniosła globa-
lizacja, ta współzależność również uległa zmianie. Biznes musiał 
znaleźć sposób by odpowiedzieć na nowe oczekiwania społeczne 
i sprostać nowej roli. 

  
Kluczową kwestią jest odpowiedź na pytanie wobec kogo biznes 

jest odpowiedzialny i co składa się na tą odpowiedzialność. Profe-
sor zarządzania na University of Georgia, Carroll zdefiniował czte-
ry grupy obowiązków firmy (rys. 1). Według niego odpowiedzialny 
biznes to taki, który przynosi zyski, przestrzega prawa, postępuje 
etycznie i wspiera społeczeństwo (jest dobrym obywatelem). 

Z kolei profesor Freeman wprowadzając pojęcie interesariuszy 
(stakeholders) określił wobec kogo firma jest odpowiedzialna. Intere-
sariuszem jest każdy, na kogo firma wpływa swoją działalnością i kto 
wpływa na firmę. Tradycyjnie do głównych interesariuszy zalicza się 
udziałowców, pracowników, dostawców, klientów, społeczność lokal-
ną i środowisko naturalne. 

Podsumowując powyższe dywagacje, społecznie odpowiedzial-
ny biznes (ostatnio po prostu odpowiedzialny biznes – corporate re-
sponsibility), to taki, który w swojej działalności nastawionej na zysk 
bierze pod uwagę racje interesariuszy w kontekście tych czterech wy-
miarów.

W praktyce toczy się dyskusja wokół trzech problemów jakie wy-
nikają z tak ogólnej definicji. Po pierwsze, których interesariuszy 
firma powinna brać pod uwagę, po drugie, co dokładnie w praktyce 
oznacza „uwzględnianie interesów” i po trzecie, jak powyższe kwestie 
odnoszą się do działalności firmy, która z założenia funkcjonuje w ra-
mach dwóch wskaźników: wzrostu i zysku. 

Jest wiele czynników, które wpływają na rozwój Społecznej Od-
powiedzialności. Zwolennicy przedstawiają korzyści, jakie przynosi 
ona firmie (tzw. business case for CSR), krytycy zaś wskazują na nie-
dobory tej praktyki (sytuacje konfliktowe między firmą i interesa-
riuszami). 

CSR rozwija się różnie w zależności od sektora, obszaru geogra-
ficznego i systemu prawnego, co powoduje, że każdy kraj jak i firma 
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ma swoją specyfikę. Przyjęło się, że CSR to działalność dobrowolna, 
wykraczająca poza ramy prawne, w rezultacie inaczej wygląda prak-
tyka np. w Stanach Zjednoczonych a inaczej w Europie. 

Społeczna Odpowiedzialność nie dotyczy jedynie firm dużych jak 
mogłaby sugerować nazwa „corporate”, ale także małych i średnich 
co zwykło się określać terminem odpowiedzialna przedsiębiorczość 
(responsible entrepreneurship). Co więcej CSR zyskuje też bardziej 
uniwersalny wymiar jako społeczna odpowiedzialność (SR), w któ-
rej ważną rolę odgrywa zrównoważony rozwój i która dotyczy róż-
nych organizacji, nie tylko firm ale i organizacji pozarządowych czy 
agend rządowych. W oparciu o taką formułę budowany jest standard 
ISO 26000.

 Wbrew pozorom zagadnienie odpowiedzialnego biznesu jest dzie-
dziną złożoną, ponieważ dotyka gospodarki, społeczeństwa i warto-
ści, jakie ono wyznaje, relacji związanych z władzą w środowisku fir-
my jak i jej relacji z otoczeniem zewnętrznym. 

Jeden z profesorów zauważył, że CSR należy do szczególnie „kon-
testowanych” koncepcji podobnie jak demokracja czy sprawiedli-
wość, gdzie dyskusja na temat istoty koncepcji zawsze będzie doty-
czyła jej zastosowania. Dlatego też CSR–u nie można sprowadzić do 
przejściowej mody, Public Relations, działalności charytatywnej czy 
relacji inwestorskich. 

Praktyka pokazuje, że CSR dynamicznie się rozwija, co znajduje 
odzwierciedlenie w większej innowacyjności i strategicznym sposo-
bie wdrażania CSR przez firmy. Istnieją narzędzia, które im w tym 
pomagają, a także takie, które starają się mierzyć efekty. Powstały in-
deksy CSR–owe np. FTSE4good, które służą pomocą grupom inwe-
storów zainteresowanych inwestycjami w firmach odpowiedzialnych. 
Pojawiły się inicjatywy zrzeszające i wspierające biznes jak Global 
Compact, CSR Europe, czy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sto-
warzyszenia specjalistów i menedżerów ds. CSR, etyki biznesu, fir-
my consultingowe, targi dobrych praktyk, liczne badania i publikacje 
oraz krytycy.   

U progu XXI wieku idea społecznej odpowiedzialności biznesu 
jest powszechnie znana na całym świecie, a odpowiedzialny biz-
nes stał się zjawiskiem globalnym. W wielu miejscach pojawiają 
się inicjatywy, które angażują liderów biznesu, organizacji poza-
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rządowych i administracji państwowej. Idea społecznej odpowie-
dzialności biznesu, od wielu lat obecna w Europie, ostatnio zyskuje 
na popularności także w Polsce. Sektor biznesu, którego z definicji 
celem jest osiąganie zysków, podejmuje działania na rzecz swoich 
interesariuszy i społeczności, traktując je nie jako koszty, ale inwe-
stycje, które prowadzą do osiągnięcia powyższego celu, jednocze-
śnie dbając o interesy wszystkich zainteresowanych osiągnięciami 
firmy.

W 2000 roku, podczas Szczytu Europejskiego w Lizbonie, Rada 
Europejska przedstawiła 10 letni program społeczno–gospodarczy 
Unii Europejskiej nazwany Strategią Lizbońską. Celem Strategii 
oraz działań z nią związanych, nazwanych procesem lizbońskim jest 
uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej, dyna-
micznej, opartej na wiedzy gospodarki świata, zdolnej do trwałego, 
zrównoważonego rozwoju, z większą liczbą miejsc pracy i spójno-
ścią społeczną. 

W następnym roku Komisja Europejska zaprezentowała doku-
ment pt. „Green Paper on Corporate Social Responsibility” zwany 
Zieloną Księgą w celu wywołania publicznej debaty poświęconej 
odpowiedzialności biznesu. W proces konsultacji włączyły się in-
stytucje Unijne: dyrekcje generalne Komisji ds. zatrudnienia, spraw 
socjalnych, przedsiębiorstw i społeczeństwa informacyjnego, han-
dlu, ochrony środowiska, przedstawiciele sektora przedsiębiorców, 
związki zawodowe, media, eksperci, organizacje pozarządowe i in-
stytucje naukowe. Rok później (2001) Komisja Europejska przedsta-
wiła strategię realizacji i upowszechniania praktyk odpowiedzialnego 
biznesu w krajach Unii Europejskiej. Koncepcja odpowiedzialnego 
biznesu stała się jednym z kluczowych tematów w polityce gospo-
darczej Unii Europejskiej. Zostały utworzone odpowiednie instytu-
cje, w parlamentach narodowych rozpoczęto procesy legislacyjne, 
uruchomione zostały programy badawcze. 

Efektem konsultacji po opublikowaniu Zielonej Księgi stał się 
nowy dokument – strategia realizacji i upowszechniania społecznej 
odpowiedzialności biznesu – White Paper: Communication on CSR 
(Biała Księga). Dokument ten jest adresowany do instytucji euro-
pejskich, państw członkowskich, partnerów społecznych, organizacji 
biznesowych i konsumenckich.
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Jednym z efektów działań na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej 
jest Europejska Kampania na Rzecz odpowiedzialnego Biznesu 2005. 
Cele kampanii prowadzonej przez CSR Europe, przy współpracy in-
nych europejskich organizacji to: upowszechnianie idei odpowie-
dzialności społecznej w środowisku biznesu, promowanie dobrych 
przykładów wdrażania odpowiedzialnych praktyk i edukacja lide-
rów CSR-u. 

1.2 Do czego potrzebna jest społeczna odpowiedzialność
biznesu?

Tego typu rozwiązania nie są jedynie tymczasową modą na etykę 
czy też dobroczynność. Firmy rozpatrują je z punktu widzenia zwięk-
szania rynkowej wartości swoich brandów, które dzięki swej opinii 
oraz know–how pracowników, otrzymują dodatkową wagę, wyrażają-
cą się np. w wysokiej lojalności konsumenckiej lub w ponadprzecięt-
nym stopniu penetracji rynku, która wykracza poza zwykłą wartość 
księgową.

Często rozwiązania, które sprawiają, że firma staje się bardziej 
prospołeczna i proekologiczna dyktowane są czystą oszczędnością 
i staraniem o jak najefektywniejsze zagospodarowanie budżetu. 
Doskonałym przykładem jest opisane w pracy Jeremiego Rifkina 
„Wiek Dostępu” studium przypadku Daimlera Chryslera, który ze 
względów czysto finansowych przeformułował swój system produk-
cyjny tak, aby stał się on bardziej wydajny, a tym samym znacznie 
bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Produkty chemicz-
ne niezbędne w różnych procesach produkcyjnych przy montażu 
samochodów były zawsze dostarczane odbiorcom, którzy płacili za 
beczkę lub kilogram, czy litr. Dostawca był zainteresowany sprzeda-
żą jak największej ilości chemikaliów przy minimalnych kosztach 
własnych — produkcyjnych, handlowych i transportowych. „Oczy-
wiście chęć dostawcy do sprzedania maksymalnej ilości produktów 
koliduje z dążeniem klienta do minimalizacji zużycia chemikaliów 
do własnej produkcji przy zachowaniu jej odpowiedniej jakości. 
(...) W tradycyjnym modelu sprzedaży — kupna, sprzedawca może 
obniżyć jakość swoich mieszanek chemicznych. Nie odpowiada on 
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za zanieczyszczenie środowiska, wynikające z ostatecznego użycia 
i neutralizacji jego produktów, a zatem nie jest w ogóle lub mało 
zainteresowany inwestowaniem w kosztowne badania nad otrzy-
maniem mniej toksycznych mieszanek. W nowym układzie wspól-
nych oszczędności producent samochodów w ogóle nie kupuje 
chemikaliów. Pozostają one własnością dostawcy, który w umowie 
zobowiązuje się do odpowiedzialności za zarządzanie produkcją 
i zużyciem surowców chemicznych w zakładach klienta. Producent 
samochodów kupuje dostęp do usług zamiast nabywania chemika-
liów”. Umowy o wspólnej odpowiedzialności za wydajne zużycie 
surowców chemicznych mają więc mobilizować kontrahentów do 
obniżki kosztów i redukcji odpadów, zapewniających tym samym 
wyższe zyski obu stronom.

Ze zrozumiałych względów, podejście do prowadzenia bizne-
su, oparte na idei odpowiedzialności za otoczenie, w którym działa 
firma nie jest w Polsce powszechne. Co więcej, nie ma jasności co 
do sposobu komunikowania o tego typu przedsięwzięciach. Zarów-
no opinia publiczna, jak i firmy nie dysponują ścisłym i obustronnie 
zrozumiałym leksykonem. Sprawia to, że cała ta sfera pozostaje nieja-
sna i często wręcz przyjmowana przez konsumentów z rezerwą. Fir-
my łącząc na przykład swój interes komercyjny ze sprawą społeczną, 
często nazywają to marketingiem społecznym. Budzi to wątpliwości 
co do intencji przedsiębiorstwa — jak to społeczny, jeżeli się opłaca? 
Nie jest jeszcze w Polsce popularne bardziej ścisłe określenie marke-
ting zaangażowany społecznie (cause–related marketing — CRM), 
a więc działanie marketingowe, które łączy interes firmy ze sprawą 
społeczną, jak na przykład akcja Danone i Polskiej Akcji Humanitar-
nej — „Podziel się posiłkiem” — dzięki której dzieci otrzymują ciepły 
posiłek, ale i Danone zwiększa sprzedaż oraz wspiera swój pozytyw-
ny wizerunek korporacyjny. Marketing zaangażowany społecznie jest 
określeniem, które, jak wykazało badanie Brand Benefits przeprowa-
dzone w 2003 roku, rozpoznawanym przez 98 proc. Amerykanów 
i Brytyjczyków. Polski konsument w chaosie komunikacyjnym nie 
posiada jednak aparatu pozwalającego na zdefiniowanie społecznej 
aktywności firmy. Nie odróżnia działalności stricte społecznej od ko-
mercyjnej o charakterze prospołecznym. Firmy, jako nadawcy tych 
komunikatów, wydają się podtrzymywać — poprzez niejasne i nie-
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spójne przekazy — ten niewyraźny i w związku z tym podejrzany wi-
zerunek, same mieszając dziedziny, definicje, intencje i cele. W wielu 
firmach działania prospołeczne są bezpośrednim narzędziem Public 
Relations, dość ślepo przeniesionym z krajów zachodnich. Istnieją 
w Polsce programy, które promują pewne, owszem bardzo użyteczne 
zachowania, ale do których nie ma u nas w kraju odpowiedniej infra-
struktury, sprzętu czy specjalistów.

Tak więc nie tylko komunikat o społecznym zaangażowaniu firmy 
w żadnym stopniu nie określa jej całościowego funkcjonowania, jako 
odpowiedzialnego społecznie, ale także sposób realizacji tych działań 
stricte promocyjnych wskazuje często na wysoki stopień cynizmu lub, 
w najlepszym wypadku, obojętności, która na dłuższą metę nie jest 
dla konsumenta niewidoczna.

1.3  Jak oceniana jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Zadanie stojące przed konsumentem jest jeszcze trudniejsze, gdy 
w grę wchodzi pojęcie CSR, a więc ogólna odpowiedzialność spo-
łeczna firmy, nie zaś jedynie społecznie zabarwione działania public 
relations czy reklamowe. W grudniu 2002 r. Fundacja Komunikacji 
Społecznej wspólnie z firmą Phillip Morris przeprowadziła pierwsze 
w Polsce badania postrzegalności CSR przez tzw. general public i lide-
rów opinii publicznej środowiska polityki, biznesu, mediów, nauki, 
organizacji pozarządowych. Opinie obu tych grup pokrywały się, 
a większość respondentów uważała, iż wyrazem odpowiedzialności 
społecznej firm jest umiejętność dostarczenia dobrego, bezpieczne-
go produktu o dobrej jakości, zapewnienie stałej kondycji finansowej 
przedsiębiorstwa, i tym samym pewnych miejsc pracy, a więc kwe-
stie związane z podstawowym, „ekonomicznym” wymiarem dzia-
łalności przedsiębiorstwa. Aspekty drugiego rzędu to uczestnictwo 
w akcjach charytatywnych i ekologicznych. Większość oceniała od-
powiedzialność firmy przez pryzmat jej produktu. Decyzja o zakupie 
„ekologicznego” produktu nie jest więc związana ze świadomością 
procesu wytworzenia i dostarczenia tego produktu na rynek (ekolo-
gicznych technologii, ekologicznej dostawy — z poszanowaniem za-
sad oszczędności energii i ograniczeniem zanieczyszczeń), a jedynie 
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sprowadza się do efektu, jaki ma on dla konsumenta bezpośrednio, 
a więc jego przeznaczenia i wpływu na zdrowie. Dlatego za najbar-
dziej odpowiedzialne respondenci uważali firmy farmaceutyczne, 
ponieważ produkują leki — a więc produkty niewątpliwie społecznie 
użyteczne.

1.4  Jak komunikować społeczną odpowiedzialność biznesu?

Jednym z wyzwań dla przedstawicieli biznesu, szczególnie tych 
odpowiedzialnych za strategie komunikacyjne i wizerunkowe firm, 
jest edukowanie społeczeństwa na temat ogólnego funkcjonowania 
firm i społecznie odpowiedzialnych wyborów, jakich dokonują one 
na różnych poziomach swojego działania. Konieczne jest wskazanie 
na te poziomy działania przedsiębiorstw, które pozostają dla kon-
sumentów nieznane, dobór dostawców, składników, technologii na 
których właśnie rozgrywa się podstawowa walka o prowadzenie biz-
nesu w sposób korzystny dla otoczenia, sprzyjający zrównoważone-
mu rozwojowi, w zgodzie z prawami człowieka i natury. Jak sprawić, 
aby czynniki te były istotne przy podejmowaniu decyzji nabywczych? 
Sprawa nie jest prosta, ponieważ większość studiów przypadku, pro-
cedur oraz pomysłów z tej dziedziny przywędrowała do Polski z kra-
jów protestanckich, gdzie stosunek do bogactwa, pieniądza, pracy, 
ale i dobroczynności czy działań na rzecz innych, jest odmienny od 
wartości katolickich — mniej pragmatycznych w swej istocie. To 
powód, dla którego nie zawsze bezpośrednie przeniesienie modeli 
zachodnich sprawdza się wobec polskiego odbiorcy. W pierwszej 
kolejności jest to więc wyzwanie dla firm międzynarodowych, które 
będąc odpowiedzialne społecznie na poziomie korporacyjnym, po-
winny we współpracy z polskimi specjalistami ds. komunikowania 
o CSR, opracować sposoby skutecznego i przejrzystego komuniko-
wania o tym w Polsce. Mają być one dostosowane do potrzeb i moż-
liwości tego rynku. 

Szczególnie zaś istotne są działania komunikacyjne skierowane do 
wnętrza firm, w których pragniemy wprowadzać rozwiązania z dzie-
dziny CSR. Pracownicy realnie przenoszący te zasady i wartości do 
swojego przedsiębiorstwa są pierwszym warunkiem udanej strate-
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gii informowania o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. 
W obliczu zagrożenia bliskiej konkurencji ze strony firm zagranicz-
nych z krajów Unii Europejskiej, wyzwaniem dla polskiego biznesu 
jest otwieranie się poprzez komunikację marketingową, jak najbar-
dziej zbliżoną do dialogu, na społeczności lokalne, ich potrzeby i per-
cepcje. Komunikacja ta powinna być przejrzysta i w odpowiedzialny 
sposób powinna podkreślać związek firmy z lokalnym kontekstem 
oraz wolę funkcjonowania w nim nie tylko na zasadzie generowania 
zysku i dostarczania produktu, ale poprzez konsekwentne wybory na 
korzyść społeczności lokalnej.

1.5 Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu

W niniejszym opracowaniu posłużono się wynikami badania na 
temat postaw wobec społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), 
zrealizowanego przez Ipsos Polska. Badanie przeprowadzono dzięki 
wsparciu Philip Morris International i we współpracy z Fundacją Ko-
munikacji Społecznej.

Ogólnym celem projektu badawczego było znalezienie odpowie-
dzi na następujące pytania:

1.  Jak ludzie definiują społecznie odpowiedzialne zachowania firm?
2.  Czego oczekują od przedsiębiorstw w zakresie społecznie odpo-

wiedzialnych zachowań (i które aspekty są najważniejsze)?
3.  W jakim stopniu – zdaniem respondentów – firmy spełniają obec-

nie te oczekiwania?
4.  Jakie działania należy – zdaniem respondentów – podjąć w zakre-

sie informowania o społecznie odpowiedzialnych zachowaniach 
przedsiębiorstw?

Projekt został zrealizowany w dwóch etapach:

Etap 1.  Badanie ankietowe na 1000–osobowej, reprezentatywnej, 
ogólnopolskiej próbie osób w wieku powyżej 18 roku życia, 
interesujących się zagadnieniami społeczno–gospodarczy-
mi. Badanie zrealizowano w grudniu 2002 roku, z wykorzy-
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staniem techniki bezpośredniego wywiadu kwestionariu-
szowego w domach respondentów.

 Wszystkie rysunki i wykresy zawarte w publikacji odnoszą 
się do wyników badania ankietowego. Statystyczny błąd 
oszacowań przy tej wielkości próby jest nie większy niż 3,2% 
przy poziomie ufności 0,95.

Etap 2.  Pogłębione wywiady indywidualne z liderami opinii w za-
kresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, repre-
zentującymi środowiska biznesu, polityki, nauki, mediów 
i organizacji pozarządowych. Wywiady zrealizowano na 
przełomie marca i kwietnia 2003. Łącznie zrealizowano 21 
wywiadów.

1.6 Postrzeganie firm i ich roli w społeczeństwie.

Wyniki badania ankietowego wskazują, że Polacy oceniają przed-
siębiorstwa głównie na podstawie jakości ich produktów oraz spo-
sobu w jaki traktują swoich pracowników i kooperantów (Rys. 2). 
Relatywnie często jako kryterium oceny wymieniano także jakość 
obsługi.

Etyczne i odpowiedzialne postępowanie, zaangażowanie w dzia-
łalność społeczną i charytatywną czy sposób postępowania firmy 
w odniesieniu do środowiska naturalnego są uznawane za zagadnie-
nia o drugorzędnym znaczeniu. Firmy są więc postrzegane przede 
wszystkim poprzez pryzmat podstawowych, codziennych ról – roli 
klienta, który chce kupić dobry produkt i być dobrze obsłużony, czy 
roli pracownika, który chce by go odpowiednio traktowano i uczci-
wie wynagradzano.

Także dla liderów opinii głównymi czynnikami wpływającymi na 
reputację firmy są: jej rzetelność, rozumiana jako umiejętność do-
starczenia dobrego, bezpiecznego produktu dobrej jakości, kondycja 
finansowa przedsiębiorstwa, jego pozycja na rynku oraz długa tra-
dycja, a więc kwestie związane z podstawowym, „ekonomicznym” 
wymiarem działalności przedsiębiorstwa. Aspekty drugiego rzędu 
to kultura organizacyjna firmy, gwarantująca odpowiednie, uczciwe 
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jakość wyrobów lub usług

sposób traktowania pracowników
i dostawców

jakość obsługi klientów

wkład w rozwój gospodarki przez
inwestowanie i płacenie podatków

odpowiedzialność społeczna

etyczne postępowanie firmy

otwarte i szczere informowanie
o produktach i działalności
reagowanie na zastrzeżenia
wobec jej produktów i usług

reputacja firmy w społeczeństwie

sposób postępowania w odniesieniu do 
środowiska naturalnego

wspieranie org. charytatywnych
i społeczności lokalnych

stosunki pracownicze oraz kwestie związane z zaangażowaniem fir-
my w życie społeczne jej otoczenia – uczestnictwo w akcjach chary-
tatywnych, itp. (Rys. 3). Ponad połowa dorosłych mieszkańców Polski 
jest zdania, że głównym zadaniem dużych firm w społeczeństwie jest 
generowanie zysku, płacenie podatków i zapewnianie miejsc pracy 
zgodnie z prawem. Tylko co ósmy Polak uważa, że firmy powinny 
także ustanawiać wyższe standardy społeczne, wychodzić poza wy-
magania prawa i pomagać w tworzeniu lepszych warunków społecz-
nych dla wszystkich.

Wśród liderów opinii dominuje pogląd, że firmy powinny wycho-
dzić poza swoje podstawowe obowiązki (przestrzeganie prawa, płace-
nie podatków, zapewnianie miejsc pracy) i angażować się w budowa-
nie lepszego społeczeństwa dla wszystkich. Wskazuje się jednak, że 
oba postulaty są ze sobą nierozerwalnie związane. Punktem wyjścia 
do działalności prospołecznej jest rzetelność w realizacji podstawo-
wych funkcji firmy. Z drugiej strony, budowa dobrych relacji ze spo-
łecznością i wspieranie rozmaitych inicjatyw mających na celu po-
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Rysunek 2. Kiedy wypowiada Pan(i) dobrą lub złą opinię o jakiejś
firmie, to która z kwestii na tej liście ma największe znaczenie? / A które 
jeszcze kwestie są szczególnie ważne?

(baza: wszyscy respondenci N=1000)



osiągać zyski, płacić podatki i dawać zatrudnienie 
zgodnie z obowiązującym prawem

ustalać wyższe normy etyczne: wychodzić poza 
wymagania prawa i pomagać w tworzeniu lepszych 

warunków społecznych dla wszystkich

prowadzić działalność wypośrodkowaną
między tymi dwoma określeniami

nie wiem

prawę jej funkcjonowania jest warunkiem niezbędnym dla sukcesu 
rynkowego firmy w dłuższym okresie czasu.

1.7 Oczekiwania wobec firm w zakresie zachowań
społecznie odpowiedzialnych.

Zdaniem liderów opinii tematyka odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstw jest nadal słabo obecna w dyskursie publicznym 
w Polsce. Taki stan rzeczy wiązany jest z ogólnym stopniem rozwoju 
polskiej gospodarki rynkowej oraz niską świadomością konsumen-
tów na temat roli i odpowiedzialności przedsiębiorstw w stosunku do 
społeczeństw.

Tezę tę potwierdza analiza oczekiwań, jakie mają ankietowani wo-
bec przedsiębiorstw w zakresie działań społecznie odpowiedzialnych 
(Rys. 4). Zapytani o to, jakie działania powinna spełniać firma, aby 
można ją określić jako odpowiedzialną społecznie, ponad jedna trze-
cia ankietowanych wskazała na kwestie pracownicze (odpowiednie, 
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Rysunek 3. Które z poniższych 3 stwierdzeń jest najbliższe Pana(i) 
opinii o tym, jak duże firmy powinny działać w Pana(i) społeczności
lokalnej?

(baza: wszyscy respondenci, N=1000)



godne traktowanie pracowników, przestrzeganie zasad BHP i Kodek-
su Pracy, wypłacanie wynagrodzeń na czas).

Tylko co ósmy ankietowany oczekuje od przedsiębiorstwa spo-
łecznie odpowiedzialnego, że będzie działało w sposób uczciwy, a co 
dziesiąty, że będzie brało pod uwagę wspólne dobro. Co piąty ankie-
towany nie był w stanie sprecyzować żadnych oczekiwań.

Ankietowanym przedstawiono także listę 29 obszarów działal-
ności firmy przedstawionych w tabeli 1, i poproszono ich o ocenę, 
na ile każdy z nich jest istotnym elementem działalności firmy. Spo-
śród 10 czynników uznanych za najważniejsze:

� 4 wiążą się z praktykowanymi zasadami postępowania w bizne-
sie (przyczynianie się do rozwoju gospodarki, osiąganie zysków 
uczciwą drogą, nieangażowanie się w łapówkarstwo i korupcję, 
niewykorzystywanie pracy dzieci);

� 3 mają związek ze stosunkami pracy (zapewnienie miejsc pra-
cy, uczciwe traktowanie pracowników, bezpieczeństwo i higiena 
pracy);

dobrze traktować pracowników

być uczciwym

zapewniać miejsca pracy

brać pod uwagę dobro wspólne

oferować wyższe wynagrodzenie

nie wykorzystywać pracowników

uczciwie płacić podatki

chronić środowisko

chronić zdrowie pracowników

wspierać organizacje charytatywne

nie wiem
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Rysunek 4. Co przede wszystkim powinna robić firma, żeby można 
było o niej powiedzieć, że jest to firma odpowiedzialna społecznie?

(baza: wszyscy respondenci N=1000)



� 2 odnoszą się do czynników związanych z produktami (jakość, 
informacja o ryzyku jakie niesie produkt);

� 1 czynnik dotyczy ochrony środowiska.

Tabela 1. Znaczenie obszarów działania firmy

Obszary działania firmy Kluczowe znaczenie Ważne, ale nie kluczowe

Zapewnianie pewnego zatrudnienia 73% 21%

Dostarczanie wyrobów dobrej jakości po 
właściwych cenach

71% 22%

Troska o bezpieczeństwo i higienę pracy 69% 24%

Uczciwe traktowanie pracowników 68% 24%

Unikanie jakiegokolwiek udziału
w przekupstwie i korupcji

64% 26%

Informowanie o zagrożeniach, jakie niosą 
produkty danej firmy

64% 27%

Niewykorzystywanie pracy dzieci 64% 28%

Osiąganie zysku w uczciwy sposób 63% 27%

Wkład w rozwój polskiej gospodarki 53% 32%

Ochrona środowiska naturalnego 58% 32%

Kierowanie się zasadami etycznymi 56% 32%

Informowanie konsumentów
o składzie produktów firmy

54% 32%

Jasna i rzetelna sprawozdawczość
finansowa

53% 34%

Przestrzeganie nie tylko „litery”,
ale i „ducha” prawa

53% 36%

Otwarte i szczere informowanie
o produktach i działalności firmy

48% 39%

Zapobieganie przemytowi wyrobów firmy 46% 34%

Szacunek dla polskiej kultury i naszych 
wartości

46% 37%

Pomoc w ochronie praw człowieka 44% 37%

Promowanie zasad uprawy i hodowli, 
które nie szkodzą środowisku.

43% 40%

Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywio-
łowych

42% 39%
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Zmiana sposobu postępowania
w odpowiedzi na krytykę społeczną

42% 44%

Pomoc w zmniejszaniu różnic między 
bogatymi a biednymi

41% 39%

Pomoc w rozwiązywaniu problemów 
społecznych

40% 41%

Wsparcie dla organizacji charytatywnych 
i społeczności lokalnych

39% 39%

Jednakowe standardy biznesowe we 
wszystkich krajach działalności firmy

39% 40%

Promowanie wyrobów w odpowiedzialny 
sposób

39% 41%

Wspieranie działań administracji
rządowej na rzecz rozwoju

33% 44%

Unikanie testowania swoich produktów 
na zwierzętach

32% 42%

Wspieranie sztuki i wydarzeń
kulturalnych

26% 41%
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Odpowiedzialność społeczna firmy w wypowiedziach liderów 
opinii definiowana jest w trzech głównych wymiarach:

1.  przestrzeganie prawa i prowadzenie rzetelnego i uczciwego bizne-
su zarówno w stosunku do klientów, pracowników jak i kontra-
hentów;

2.  stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej wewnątrz firmy, 
gwarantującej pracownikom przestrzeganie ich praw oraz możli-
wości rozwoju;

3.  działalność na rzecz społeczności w której firma funkcjonuje,
a więc uczestnictwo w akcjach charytatywnych, pomocowych, ta-
kich jak przekazywanie produktów, wsparcie finansowe, wykorzy-
stanie możliwości organizacyjnych i logistycznych firmy, organi-
zacja imprez, pikników itp.

Hierarchia ważności tych trzech elementów była różna u różnych 
rozmówców, niemniej jednak zwracano uwagę, że firma społecznie 
odpowiedzialna nie może angażować się w działalność społeczną 
„na zewnątrz” firmy, zaniedbując jednocześnie podstawowe aspek-



ty działania, tzn. przestrzeganie obowiązującego prawa, rzetelności 
wobec klientów, odpowiedzialność za swój produkt – uważa się, że 
polskie firmy mają jeszcze wiele do zrobienia właśnie na tym podsta-
wowym poziomie budowania właściwych relacji ze społeczeństwem. 
W tym kontekście nacisk na kwestie pracownicze i uczciwość w pro-
wadzeniu biznesu, widoczny w rankingu oczekiwań ankietowanych 
Polaków można interpretować nie tylko jako wskaźnik niskiej świa-
domości roli firm w społeczeństwie, ale także jako wyraz pewnej hie-
rarchii potrzeb. Być może w odczuciu ankietowanych firmy nie do 
końca realizują swoje podstawowe zadania, trudno więc oczekiwać 
od nich czegoś więcej.

1.8 Ocena bieżącej sytuacji w zakresie CSR.

W opinii ankietowanych Polaków (Rys. 5) przedsiębiorstwa an-
gażują się w sprawy społeczne w mniejszym stopniu niż inne pod-
mioty i instytucje pozarządowe (jak np. wyższe uczelnie, media, or-
ganizacje ekologiczne i charytatywne). Z drugiej strony, zaufanie do 

Wyższe uczelnie i instytucje 
akademickie

Środki masowego przekazu

Organizacje i grupy ekologiczne

Organizacje charytatywne
i społeczne

Unia Europejska

Duże polskie firmy

Rząd polski

Firmy miedzynarodowe
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Rysunek 5. W jakim stopniu ma Pan(i) zaufanie, że poniższe instytu-
cje działają dla dobra naszego społeczeństwa”?

(baza: wszyscy respondenci N=1000)



firm jako podmiotów działających dla dobra społeczeństwa, utrzy-
muje się na podobnym poziomie, jak do Rządu polskiego i Unii Eu-
ropejskiej.

Blisko 80% ankietowanych zgadza się z opinią, że „większość 
firm nie traktuje poważnie działań na rzecz społeczeństwa, wię-
cej o tym mówi, niż czyni” (Rys. 6). Dominuje pogląd, że głów-
ne powody, dla których firmy podejmują tego typu działania, to 
względy promocyjne i chęć budowania pozytywnego wizerunku. 
Niewiele ponad połowa ankietowanych uważa, że firmy angażują 
się w działalność społeczną, ponieważ nie są obojętne na proble-
my społeczne.

Ocena społecznego zaangażowania przedsiębiorstw różni się 
znacznie w zależności od branży, przy czym znaczącą rolę wydają się 
odgrywać skojarzenia związane z produktem (Rys. 7). Firmy farma-
ceutyczne, spożywcze i kosmetyczne (jako z definicji dostarczające 
produktów „użytecznych społecznie”) są oceniane jako najlepsze, 
natomiast producenci papierosów i napojów alkoholowych plasują 
się w rankingu firm odpowiedzialnych społecznie na najniższych 
pozycjach.
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Rysunek 6. Proszę ocenić, czy Pana(i) zdaniem firmy komercyjne
angażują się w działalność społeczną z następujących powodów:

(baza: wszyscy respondenci N=1000)

stanowi to element ich promocji

to ich sposób tworzenia po-
zytywnego wizerunku wśród 

konsumentów

to ich sposób tworzenia po-
zytywnego wizerunku wśród 

pracowników

to ich sposób budowy dobrych 
relacji ze społeczeństwem

firmy nie pozostają obojętne na 
sprawy społeczne



Ankietowani zostali poproszeni o ocenę obecnych działań firm na 
dwudziestu dziewięciu obszarach. Tylko w jednym przypadku liczba 
odpowiedzi wyraźnie pozytywnych („większość przedsiębiorstw do-
brze się z tego wywiązuje”) przekroczyła 10% – był to aspekt okre-
ślony jako „niewykorzystywanie pracy dzieci”, w polskich warunkach 
nie będący jednak istotnym problemem. W przypadku pozostałych 
aspektów większość respondentów wybierała odpowiedzi „niektó-
re firmy dobrze się z tego wywiązują” oraz „niewiele firm się z tego 
wywiązuje lub wręcz żadne się nie wywiązują”. Także według liderów 
opinii obecnie niewiele firm w Polsce realizuje politykę społecznej 
odpowiedzialności. Wynika to przede wszystkim z niskiej świadomo-
ści problematyki CSR, zarówno wśród kadry zarządzającej przedsię-
biorstw, jak i konsumentów, którzy nie wywierają odpowiedniej presji 

Firmy farmaceutyczne

Producenci żywności

Firmy kosmetyczne

Firmy odzieżowe

Producenci samochodów
Firmy komputerowe, dostawcy 

nowych technologii
Firmy telekomunikacyjne

Producenci energii elektrycznej

Banki i instytucje finansowe
Producenci napojów

alkoholowych
Duże polskie firmy

Firmy biotechnologiczne  

Firmy naftowe, producenci paliw

Firmy międzynarodowe 

Firmy chemiczne

Firmy tytoniowe

Spółki węglowe i kopalnie
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Rysunek 7. Porównując z innymi typami firm, w jakim stopniu nastę-
pujące firmy dbają o dobro społeczne?

(baza: wszyscy respondenci N=1000)



na przedsiębiorstwa. Działaniom prospołecznym i proekologicznym 
nie sprzyja także zła sytuacja gospodarcza w kraju – firmy borykają 
się z bieżącymi problemami finansowymi i nie mogą sobie pozwolić 
na realizowanie działań związanych z odpowiedzialnością społeczną.

Co ciekawe, firmy międzynarodowe są postrzegane przez lide-
rów opinii jako bardziej zaawansowane w realizacji postulatów 
społecznej odpowiedzialności, niż przedsiębiorstwa krajowe. Wy-
nika to z ich dłuższego funkcjonowania w warunkach gospodarki 
rynkowej oraz często lepszej kondycji finansowej. Niemniej więk-
szym zaufaniem ankietowanych Polaków pod tym względem cieszą 
się firmy krajowe. Należy jednak podkreślić, że mimo relatywnie 
niskiej świadomości CSR wśród ankietowanych oraz niskiej oce-
ny działań przedsiębiorstw w tym obszarze, zauważalne są pewne 
postawy (oczywiście tylko na poziomie deklaratywnym), charakte-
rystyczne dla dojrzałych konsumentów. Blisko 70% ankietowanych 
byłaby skłonna zapłacić więcej za produkty, co do których miałaby 
pewność że są przyjazne dla środowiska oraz że nie są produkowane 
z wykorzystaniem pracy dzieci. Ponad połowa Polaków deklaruje, 
że nie kupiłaby produktu firmy, o której wiadomo, że jest społecz-
nie nieodpowiedzialna. W reakcji na informację o tym, że któraś 
z firm działa w sposób społecznie nieodpowiedzialny (Rys. 8),
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Rysunek 8. Jaki wpływ miały negatywne informacje o działalności
firmy na Pana(i) do niej stosunek’?

(baza: respondenci, którzy słyszeli negatywne opinie
o działalności przedsiębiorstw. N=401)

krytykuję tę firmę
w rozmowach

z innymi
59%

nie kupuję wyrobów
lub usług tej firmy

21%

będę mniej skłonny
używać ich

w przyszłości
15%

inne
5%



60% ankietowanych skrytykowało tę firmę w rozmowach ze zna-
jomymi, a ponad jedna trzecia zrezygnowała lub jest skłonna zre-
zygnować z kupowania produktów tej firmy w przyszłości. Także 
informacje o pozytywnych działaniach firmy stymulują ankietowa-
nych do zakupu je produktów oraz pozytywnego komentowania jej 
działalności w rozmowach ze znajomymi (Rys. 9).

Ankietowani Polacy oczekują także od firm wypracowania pew-
nych zasad etycznych, którymi kierowałyby się w swojej działal-
ności – czterech z pięciu respondentów uważa, że firmy „powinny 
wspólnie wypracowywać standardy postępowania korzystnego dla 
społeczeństwa”. Liderzy widzą tutaj miejsce dla organizacji zrzesza-
jących przedsiębiorców. Uważa się, że instytucje tego typu powin-
ny wymagać od swoich członków realizacji pewnych standardów 
związanych z odpowiedzialnością społeczną. Organizacje tego typu 
powinny także angażować się w promowanie zachowań społecznie 
odpowiedzialnych – np. poprzez tworzenie odpowiednich kodek-
sów etycznego postępowania lub organizowanie różnego rodzaju 
konkursów i plebiscytów dla firm realizujących strategię społecznej 
odpowiedzialności.

inne
13%

zdecydowałem się na
zakup wyrobów lub

usług tej firmy
30%

rozmawiam o tej 
firmie z innymi

40%
będę bardziej skłonny

używać ich
w przyszłości

17%
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Rysunek 9. Jaki wpływ miały pozytywne informacje o działalności 
firmy na Pana(i) do niej stosunek?

(baza: respondenci którzy słyszeli pozytywne opinie
o działalności przedsiębiorstw, N=211)



 Reasumując, z jednej strony możemy zaobserwować gotowość 
Polaków do takich zachowań konsumenckich, które stymulowałyby 
firmy do działań społecznie odpowiedzialnych, z drugiej zaś widzimy 
relatywnie wąsko postrzeganą rolę przedsiębiorstw w społeczeństwie, 
oraz przekonanie, że nie traktują one poważnie swoich obowiązków 
nawet na podstawowym, czysto „biznesowym” poziomie, a więc prze-
strzegania prawa oraz rzetelności i uczciwości wobec pracowników 
i klientów.

1.9 Sposoby informowania o CSR

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badania, niezwykle istotną 
kwestią jest odpowiednie informowanie o prospołecznych i pro-
ekologicznych inicjatywach przedsiębiorstw, oraz działania ma-
jące na celu podnoszenie świadomości konsumenckiej w zakresie 
CSR.

Aktualnie tylko jedna trzecia ankietowanych Polaków uważa 
(Rys. 10), że ich wiedza o postępowaniu firm w kwestiach społecz-

R
O

ZD
ZI

A
Ł 

1

Uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

29

Rysunek 10. Jak Pan(i) ocenia zakres informacji o postępowaniu firm 
w kwestiach społecznych, etycznych i ochrony środowiska, do których 
ma Pan(i) dostęp?

(baza: wszyscy respondenci, N=1Q00)

nie wiem
5%

chciałbym mieć wiele 
więcej informacji

26%

chciałbym mieć nieco
więcej informacji

35%

zakres obecnych
informacji jest
wystarczający

34%



nych, etycznych i ekologicznych jest wystarczająca. Pozostali odczu-
wają niedosyt tego typu informacji.

Jednocześnie, 70% ankietowanych jest zdania, ze większe firmy 
powinny publikować roczne sprawozdania na temat swojej działal-
ności na rzecz społeczeństwa i środowiska, w taki sam sposób, jak 
publikują sprawozdania finansowe, a 40% respondentów uważa, że 
tego typu publikacje powinny być wymagane przez prawo. Także 
liderzy opinii dostrzegają potrzebę publikacji raportów tego typu. 
Informacje te byłyby cennym uzupełnieniem wiedzy o działalności 
firmy i sprzyjałyby postrzeganiu firm jako prowadzących przejrzy-
stą politykę informacyjną. Panuje jednak opinia, że rola tego typu 
materiałów w kształtowaniu wizerunku firmy wśród konsumen-
tów, czy budowaniu ogólnej świadomości na temat działań związa-
nych z CSR byłaby ograniczona. Większość konsumentów nie jest 
zainteresowana działalnością społeczną firm na tyle, aby sięgać po 
materiały tego typu. Natomiast sprawozdania i raporty tego typu 
byłyby przydatne dla osób głębiej zainteresowanych problematyką 
CSR, także dla akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, ale także 
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Rysunek 11. Jak duże zaufanie ma Pan(i) do rzetelności informacji, któ-
re obecnie docierają do Pana(i) na temat postępowania firm w kwestiach 
społecznych, etycznych lub w dziedzinie środowiska naturalnego?

(baza: wszyscy respondenci, N=1000)

nie wiem
4%

ufam większości takich
informacji

14%

ufam tylko nielicznym
lub żadnym
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27%

ufam tylko niektó-
rym informacjom
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dla pracowników firmy. Przeważa pogląd, że sprawozdania i ra-
porty dotyczące odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw nie 
powinny być wymagane przez prawo, ale mieć charakter dobro-
wolnych inicjatyw poszczególnych firm. Obok braku wystarczają-
cej informacji o działaniach przedsiębiorstw, problemem jest także 
niezbyt duże zaufanie ankietowanych do firm, jako podmiotów an-
gażujących się w tworzenie lepszych warunków społecznych. Czte-
rech z pięciu respondentów zgadza się z opinią, ze tak naprawdę 
„w większości przypadków nie wiadomo, czy firma dba o interes 
społeczny, czy nie”. Wiarygodność informacji na temat działalno-
ści firm jest w pełni wystarczająca tylko dla niespełna 15% respon-
dentów – pozostali ankietowani podchodzą do tego typu doniesień 
raczej nieufnie (Rys. 11).

Na problem braku zaufania do firm wskazują także liderzy 
opinii. Zdaniem części z nich stosunek ogółu społeczeństwa pol-
skiego do przedsiębiorców i firm nie jest pozytywny. Składają się 
na to zarówno pewne pozostałości po poprzednim systemie go-
spodarczo–politycznym, jak i doświadczenia ostatnich lat trans-
formacji gospodarczej, niestety obfitującej w szereg negatywnych 
zjawisk, takich jak wysokie bezrobocie, grupowe zwolnienia, nie-
przestrzeganie kodeksu pracy, różnego rodzaju afery gospodarcze 
itp. W opinii rozmówców, stosunek części polskich konsumentów 
do firm i ich kierownictwa jest nacechowany niechęcią i brakiem 
zaufania, a wszelkie informacje wychodzące bezpośrednio od firm 
są postrzegane jako mało wiarygodne i interpretowane jako dzia-
łalność promocyjna mająca zwiększyć dochody przedsiębiorstwa. 
Uważa się, że w proces informowania o działaniach prospołecz-
nych i proekologicznych firm powinny być zaangażowane także 
inne, zewnętrzne w stosunku do firm podmioty. Wynika to przede 
wszystkim z potrzeby większego uwiarygodnienia dostarczanych 
przez firmę informacji. Pogląd ten podzielają ankietowani Pola-
cy. Spośród różnych form informowania przez firmy o działaniach 
w kwestiach społecznych i ochrony środowiska, największym za-
ufaniem cieszyłyby się informacje weryfikowane przez zewnętrz-
ne, niezależne podmioty. Materiałom dostarczanym bezpośrednio 
przez firmy (bez weryfikacji) zaufałaby mniej niż połowa Polaków 
(Rys. 12).
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Obecnie głównymi źródłami informacji o postępowaniu firm 
w kwestiach społecznych, etycznych lub ekologicznych są rozmowy 
z innymi ludźmi oraz informacje z mediów (Rys. 13). Istotne są tak-
że własne doświadczenia z firmą i jej produktami. Tylko co czwarty 
Polak czerpie informacje o firmie z opakowań, jeszcze mniejszym za-
interesowaniem cieszą się inne materiały pochodzące od firmy (spra-
wozdania, reklama, strona internetowa).

Najrzadziej wymienianym źródłem informacji są raporty ze-
wnętrznych instytucji. Wynika to zapewne z ograniczonego dostępu 
do tego typu publikacji, i braku zainteresowania bardziej obszernymi 
i szczegółowymi materiałami.

Ankietowani zostali także poproszeni o ocenę użyteczności sze-
regu sposobów informowania o działalności firm w zakresie CSR 
(Rys. 14). Za najbardziej użyteczne uznano doniesienia dziennikarzy 
oraz informacje na opakowaniach lub dostępne w punktach sprze-
daży (także w postaci logo informującego o spełnianiu standardów 
ekologicznych lub CSR). Kampanie reklamowe czy obszerniejsze ra-
porty dotyczące prospołecznej i proekologicznej aktywności przed-
siębiorstw uznano z mniej przydatne.

sprawozdania
sprawdzone przez

niezależną instytucję

dochodzenia prowadzo-
ne przez gupy interesu 

lub dziennikarzy

sprawozdania sprawdzone 
przez władze

sprawozdania sprawdzone
przez jej pracowników

własne sprawozdania 
firmy
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Rysunek 12. Jakie zaufanie miał(a)by Pani i) do następujących źródeł 
informacji o działaniach firm w kwestiach społecznych i ochrony śro-
dowiska?

(baza: wszyscy respondenci N=1000)
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Rysunek 13. Skąd przede wszystkim czerpie Pan(i) informacje i opinie 
o postępowaniu firm w kwestiach społecznych, etycznych lub w dzie-
dzinie środowiska naturalnego?

(baza: wszyscy respondenci, N=1000)

ze słyszenia, rozmów z innymi ludźmi

z relacji w mediach

z własnych doświadczeń

z informacji i oznakowań na produktach 
lub ulotkach

z innych materiałów dostarczanych
przez firmę

od organizacji ekologicznych,
charytatywnych lub grup interesu 

sprawozdań sporządzanych przez władze

od instytucji akademickich, badawczych

inne źródła

Co ciekawe, zdanie liderów opinii na temat poszczególnych ka-
nałów komunikacji jest zbieżne z opiniami ogółu konsumentów. 
Większość rozmówców uważa, że media i dziennikarze mają istotną, 
jeśli nie kluczową rolę do odegrania w procesie kształtowania świa-
domości na temat problematyki CSR informowania społeczeństwa 
o działalności firm w tym zakresie. Rozmówcy podkreślają jednak 
znaczenie formy, w jakiej te informacje powinny być prezentowa-
ne. Oczekuje się, że publikacje będą kompleksowe i nie będą miały 
charakteru materiału pisanego na zamówienie. Jednocześnie wska-
zuje się na pewien brak zainteresowania mediów problematyką CSR. 
Uważa się, że dziennikarze są skłonni raczej pokazywać negatywne 
skutki działalności przedsiębiorstw, niż pozytywne przykłady zaan-
gażowania w działania prospołeczne i proekologiczne. Innym powo-
dem unikania problematyki CSR przez dziennikarzy jest ich obawa 
o utratę wiarygodności i posądzenie o kryptoreklamę. Skuteczność 
materiałów informacyjnych dołączanych do produktów jest ocenia-
na relatywnie nisko, przede wszystkim ze względu na małe zaintere-
sowanie tego typu informacjami wśród konsumentów (ankietowani 
oceniają ich użyteczność wysoko, ale tylko jedna czwarta z nich czer-



pie informacje o firmie z tego typu materiałów). Uważa się jednak, że 
wraz z rozwojem świadomości konsumenckiej, materiały dołączane 
do produktów będą coraz bardziej użyteczne w procesie komuniko-
wania działalności firmy. Dotyczy to zwłaszcza logotypów i znaków 
potwierdzających spełnienie przez firmę pewnych standardów CSR, 
pod warunkiem jednak, że uda się wypromować świadomość same-
go znaku oraz stworzyć przejrzyste i wiarygodne mechanizmy jego 
przyznawania.

Reklama jako źródło informacji o działaniach prospołecznych 
i proekologicznych przedsiębiorstw, mimo jej dużego zasięgu, ze 
względu na koszty tego typu kampanii oraz niską wiarygodność nie 
jest postrzegana jako skuteczne medium. Z kolei obszerniejsze rapor-
ty i sprawozdania na temat działań CSR, ze względu na swój szczegó-
łowość i ograniczony zasięg są traktowane jako cenne uzupełnienie 
sprawozdawczości firmy, nie uważa się ich jednak za główne narzę-
dzie w komunikowaniu szerokiej publiczności inicjatyw prospołecz-
nych i proekologicznych

Przedstawione wyniki badania na temat społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa i biznesu, chociaż są dość pozytywne, 
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Rysunek 14. Które ze sposobów wymienionych na liście są według 
Pana(i) użyteczne w zdobywaniu informacji o postępowaniu firm
w kwestiach społecznych i ochrony środowiska?

(baza: wszyscy respondenci, N=1000)

doniesienia dziennikarzy

symbole na opakowaniach informujące
o przestrzeganiu standardów  ustanowionych przez 

władze lub inne instytucje

akcje promocyjne informujące
o działaniach firmy

pełne, bezpłatne sprawozdania firmy

pełne, bezpłatne sprawozdania firmy na CD



to jednak dotyczą przede wszystkim deklaracji. W stosowaniu zasad 
odpowiedzialności społecznej biznesu widoczna jest ciągle pewna 
fasadowość. Tym większe wyzwanie stoi przed biznesem i przedsię-
biorstwami, które wdrażają całościowe programy odpowiedzialności. 
Warto też jeszcze raz przypomnieć, że deklaracje nie mające pokry-
cia w działaniu, mogą wyrządzić przedsiębiorstwu duże szkody, bo 
świadomość społeczna różnych grup interesariuszy szybko rośnie. 
Szczególnie, jeżeli przekonują się, że mogą istnieć przedsiębiorstwa, 
które rzeczywiście postępują odpowiedzialnie. Dlatego menadżero-
wie realizując dla swoich przedsiębiorstw strategie rozwojowe, mogą 
kształtować prospołeczne ich zachowania z różną siłą i na różnych 
poziomach, poczynając od sygnałów najsłabszych, tj. od zobowiązań 
społecznych, poprzez odpowiedzialność społeczną do sygnałów naj-
mocniejszych, tj. reakcji społecznych.

Światowe badania jasno pokazują, że społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw w najbliższych latach będzie coraz istotniejsza kon-
cepcją służącą rozwojowi przedsiębiorstwa. Cenione będą te firmy, 
które potrafią wykorzystywać potencjał zawarty w swoich grupach 
interesu (interesariuszach), które pomagają rozwiązywać poważne 
kwestie społeczne i dbają o środowisko. Szczególna rola – z punk-
tu szerzenia owych zasad – przypada liderom rynkowym. Od nich 
wymaga się nie tylko określonej wielkości sprzedaży i umiejętności 
wypracowywania zysków, ale przede wszystkim wyznaczania nowych 
kierunków, zwłaszcza ukierunkowania na wrażliwość społeczną, ro-
zumianą nie tylko poprzez wielkość budżetu przeznaczonego na 
wspieranie kultury i sztuki, a bardziej na system wartości na którym 
opiera się przedsiębiorstwo.
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ROZDZIAŁ 2

Rozwój zrównoważony

Problem rozwoju społeczno–gospodarczego początku XXI wie-
ku zmierza w kierunku poszanowania przez ludzkość zasobów śro-
dowiska naturalnego, którego przejawem jest koncepcja ekorozwoju 
(zrównoważonego rozwoju, z angielskiego sustainable development 
a z francuskiego ecodevelopment). Początki ekorozwoju związane 
są z latami siedemdziesiątymi XX wieku. Termin ekorozwój został 
wprowadzony w czasie konferencji ONZ w Sztokholmie w 1972 
roku. Sprecyzowanie tego pojęcia miało miejsce w 1975 roku na III 
Sesji Zarządzającej Programem Narodów Zjednoczonych Ochrony 
Środowiska, podczas której przyjęto tezę, że społeczeństwo realizu-
jące ideę ekorozwoju to: społeczeństwo, uznające nadrzędność wy-
mogów ekologicznych, które nie mogą być zakłócone przez wzrost 
cywilizacji oraz rozwój kulturalny i gospodarczy, zdolne do samoste-
rowania swoim rozwojem w celu utrzymania homeostazy i symbiozy 
z przyrodą, a więc respektujące oszczędną produkcję i konsumpcję 
oraz wykorzystanie odpadów, dbające o przyszłościowe konsekwen-
cje podejmowanych działań, a więc także o potrzeby i zdrowie przy-
szłych pokoleń. Zrównoważony rozwój ma na celu doprowadzenie 
a następnie zachowanie równowagi między trzema systemami, któ-
re stanowią: system społeczny (społeczeństwo), system gospodarczy 
(ekonomiczny) oraz system środowiska naturalnego. W świetle eko-
rozwoju, rozwój społeczno–gospodarczy musi być podporządkowany 
realizacji ochrony środowiska naturalnego i racjonalnemu wykorzy-
stywaniu zasobów naturalnych. 

Ekorozwój – rozwój zrównoważony oznacza nową filozofię roz-
woju globalnego, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiającą się wą-
sko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu. Filozofia ta, powstała 
w  odpowiedzi na globalny charakter zagrożeń środowiska, formułuje 
wizje oraz sposoby ich łagodzenia lub likwidacji poprzez realizację 
koncepcji społeczeństwa poszanowania zasobów. 
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2.1 Droga do rozwoju zrównoważonego

Procesy przemian dokonywane przez człowieka w środowisku za-
częły się nasilać od czasów rewolucji przemysłowej, a w ciągu ostat-
nich 100 lat nakładają się na siebie potęgując efekt końcowy, dwa zja-
wiska: postęp techniczny oraz wzrost liczby ludności.

Zainteresowanie wpływem zanieczyszczenia na ludzi – po wystą-
pieniu smogu w Donora (Pensylwania)–1948, Londynie (1952). 

Najważniejszym punktami zwrotnymi na drodze do ekorozwoju 
stały się:
1969  – Raport Sekretarza Generalnego ONZ Sithu U. Thanta, wyra-

żony w rezolucji nr 2390 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 
„Człowiek i jego środowisko” (The problems of human envi-
ronment).

1972  – I konferencja ONZ „Człowiek i środowisko” – Sztokholm, na 
której powołano UNEP – UN Environmental Programme 
– Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych.

1972  –  I raport Klubu Rzymskiego – Donella i Dennis Meadows 
„Granice wzrostu” gdzie ostrzegali przed konsekwencjami 
wykładniczego wzrostu populacji i konsumpcji ekono-
micznej.

1974  –  „Ludzkość w punkcie zwrotnym” – M. Mesarovic, E. Pestel 
(II raport).

1976  –  „Kształtowanie ładu międzynarodowego” J. Tinberg (III ra-
port).

1980 – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów 
(IUCN) – przyjęcie światowej strategii ochrony przyrody.

1983 – powołanie Światowej Komisji Środowiska i rozwoju (WCED) 
Narodów Zjednoczonych, tzw. komisja Brundtland. 

1987 – WCED publikuje raport – „Nasza wspólna przyszłość” –zawie-
rający definicję ekorozwoju.

1992 – Konferencja w Rio de Janeiro ONZ „ Środowisko i roz-
wój” (WCED) – Agenda 21, Deklaracja z Rio i Deklaracja
o ochronie lasów, Konwencja o różnorodności biologicznej, 
Konwencja o ochronie klimatu.

1997 – Konferencja w Nowym Jorku – Rio+5.
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2002 – Światowy „Szczyt Zrównoważonego Rozwoju” w Johannes-
burgu (Republika Południowej Afryki).

2.2 Cele rozwoju zrównoważonego

Rozwój zrównowazony na wysokim poziomie ogólności definio-
wany jest jako zbiór celów społecznie nadrzędnych, wśród których 
wymienia się najczęściej: 
–  dobrobyt (materialny i społeczny), 
–  sprawiedliwość, 
–  bezpieczeństwo. 

Ich wspólnym mianownikiem jest lepsze zaspokojenie fizycznych 
i psychicznych potrzeb człowieka poprzez prawidłowe ułożenie jego 
stosunku do środowiska, a zwłaszcza poprzez utrzymanie funkcji 
ekologicznych środowiska przyrodniczego. 

Podstawowym, choć nadal trudnym do ostatecznego rozszyfro-
wania, nadrzędnym celem ekorozwoju jest wysoka jakość życia.

2.3 Zasady rozwoju zrównowazonego

1. Zasada respektowania ekorozwoju – nazywana też zasadą ekolo-
gizacji gospodarki i jej rozwoju lub zasadą integralności systemu 
ekologicznego, gospodarczego i społecznego. W myśl tej zasady 
obowiązek ochrony środowiska nie może pozostawać w konflikcie 
z systemem gospodarczym, lecz jest elementem i warunkiem pra-
widłowego gospodarowania. Realizacja tej zasady wymaga speł-
nienia następujących postulatów:

�  równorzędności polityki ekologicznej, gospodarczej, społecz-
nej i przestrzennej,

�  integralności wymienionych polityk,
�  harmonizacji procesów gospodarczych z przyrodniczymi – do-

stosowania rodzaju i zakresu prowadzonej działalności do po-
tencjału środowiska,
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�  trwałego i zrównoważonego rozwoju – oznaczającego, że w dłu-
gotrwałym procesie przekształceń strukturalnych kształtować 
się będzie rozwój trwały, stabilny, zrównoważony, samopod-
trzymujący się, czyli rozwój zaspokajający potrzeby pokolenia 
obecnego i nie ograniczający pokoleniom przyszłym możliwo-
ści zaspokojenia ich potrzeb.

2. Zasada integralności środowiska (integralności ekosystemu); jej 
istotą jest zalecenie, aby „Myśleć globalnie (całościowo, holistycz-
nie), lecz działać lokalnie”.

3. Zasada ekonomizacji, nazywana też zasadą efektywności ekono-
micznej i ekologicznej ekorozwoju ( w tym ochrony środowiska); 
postuluje realizację takiej polityki, aby cele ekologiczne były osią-
gane minimalnym kosztem społecznym. Zasada ta, stanowiącą 
podstawę ochrony środowiska w krajach OECD, łączy się z kilko-
ma zasadami praktycznymi:

� zanieczyszczający płaci (odpowiedzialności finansowej produ-
centa i konsumenta – użytkownika jako sprawcy zanieczysz-
czenia), 

� płacą poszkodowani (dobrowolne włączanie się poszkodowa-
nych w realizację zadań ochronnych zanieczyszczającego śro-
dowisko), 

� wspólnej odpowiedzialności, 
� etapowania i wyboru priorytetów, 
� uwzględniania wymogów ochrony środowiska w działalności 

planistycznej.

4. Zasada prewencji (zapobiegania) – zasadą aktywnej polityki, 
lub w węższej interpretacji, zasadą likwidacji zanieczyszczeń 
u źródła.

5. Zasada reagowania na istniejące zagrożenia ekologiczne, (nazy-
wana też – nie zawsze w sposób uzasadniony – zasadą biernej po-
lityki).

6. Zasada partnerstwa (współdziałania) i partycypacji publicznej 
(społecznej), zwana też zasadą udziału społeczności w rozwią-
zywaniu problemów ekologicznych lub zasadą uspołecznienia.
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7. Zasada regionalizacji rozumiana jako postulat dostosowywania 
wymagań ochronnych do regionalnych i lokalnych warunków 
oraz umożliwienia regionalnej i lokalnej władzy wyboru narzędzi 
realizacji idei ekorozwoju.

8. Zasada praworządności – w warunkach polskich oznacza koniecz-
ność takiej przebudowy systemu prawa ekologicznego i sposobu 
jego realizacji, aby każdy przepis był ściśle przestrzegany i nie-
możliwe było zastępowanie przepisów argumentacją o „wyższej 
konieczności”, „interesie społecznym”, lub „jesteśmy za biedni na 
ochronę środowiska” itp.

9. Zasada przestrzegania międzypokoleniowej sprawiedliwości eko-
logicznej, nazywana zasadą międzygeneracyjnego egalitaryzmu 
ekologicznego. Jest to z pewnością zasada nadrzędna, która w uję-
ciu pragmatycznym bardzo ściśle wiąże się z zasadami: powszech-
ności ochrony bez jakichkolwiek odstępstw od tego obowiązku 
i jednakowe prawo wszystkich podmiotów do korzystania ze śro-
dowiska oraz jednakowy obowiązek jego ochrony, presji moralnej, 
nie przekraczania środowiskowej pojemności asymilacyjnej i kon-
cesjonowania prawa do użytkowania zasobów środowiska poprzez 
konieczność uzyskiwania pozwoleń na wprowadzanie zanieczysz-
czeń do powietrza, szczególnie na korzystanie z wód i urządzeń 
wodnych, na wycinanie drzew i lasów, składowanie odpadów, 
ustalenie norm hałasu i wibracji, koncesjonowanie poszukiwań 
i wydobycia kopalin.

2.4 Istota ładu zintegrowanego

Rozwój zrównoważony to w praktyce integracja czterech ła-
dów: 
1.  ekologicznego – determinującego konieczność budowy polityki 

ekologicznej, 
2.  społecznego i ekonomicznego – determinującego konieczność bu-

dowy strategii i polityk rozwoju społecznego i gospodarczego, 
3.  przestrzennego – determinującego konieczność nowego podejścia 

do zagospodarowania przestrzennego i tworzenia polityki prze-
strzennej, 
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4.  instytucjonalno–politycznego – doceniającego w sensie politycz-
nym i w sferze zarządzania kategorię ekorozwoju.
Rzeczywista współzależność podstawowych stref rozwoju oznacza, 

że ład zintegrowany musi być kształtowany z równoczesnym uwzględ-
nieniem praw rozwoju społecznego, ekonomicznego i przestrzennego 
zagospodarowania oraz naturalnych praw ładu ekologicznego. Wy-
nika z tego, że należy tworzyć w sposób zintegrowany i przenikający 
się nawzajem 4 polityki, tzn. ekologiczną, ekonomiczną, społeczną 
i przestrzenną, które wspomagane są systemem zarządzania (sfera 
instytucjonalno–polityczna). Podstawę kształtowania ładu zintegro-
wanego tworzy więc system celów strategicznych odnoszących się do 
wymienionych sfer. Wprowadzanie ekorozwoju powinno polegać na 
ocenie stopnia realizacji poszczególnych ładów i stopnia ich integral-
ności (przenikania). 

2.5 Znaczenie Agendy 21 w kształtowaniu ekorozwoju

Agenda – to program, 21 – to XXI wiek, czyli Agenda 21 to pro-
gram działań na rzecz ekorozwoju w perspektywie XXI wieku. Dzia-
łania te tworzą uspołeczniony (partnerski), dynamiczny proces wpro-
wadzania w życie idei ekorozwoju, w którym społeczności uczestni-
czą w podejmowaniu kluczowych decyzji. 

Agenda 21 została przyjęta na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro 
w 1992 r. Jej sygnatariuszami są 172 kraje ONZ, w tym Polska.

Działania na rzecz ekorozwoju powinny być podejmowane rów-
nocześnie w skali: 

globalnej globalna i międzynarodowe Agendy 21
krajowej narodowe Agendy 21

regionalnej regionalne Agendy 21
lokalnej lokalne Agendy 21

Agenda 21 wskazuje w jaki sposób rozwój może zostać praktycz-
nie zrównoważony w kategoriach ekonomicznych, społecznych, eko-
logicznych, przestrzennych i polityczno–instytucjonalnych. 
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Agenda 21 jest wszechstronnym planem działania dla Narodów 
Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, 
w którym człowiek ma wpływ na środowisko. U jej podstaw leży 
refleksja, że ludzkość doszła do przełomowego momentu w hi-
storii. Kontynuując dotychczasowa politykę, przyczyniamy się do 
pogłębienia przepaści gospodarczej w społeczeństwach i między 
państwami, rozszerzenia się sfer ubóstwa, głodu, chorób i analfa-
betyzmu. Będziemy też powodować postępującą degradację śro-
dowiska naturalnego, od którego zależy życie na Ziemi. Możemy 
jednak zdecydować się na zmianę kursu – poprawić poziom życia 
potrzebujących, lepiej zarządzać ekosystemami, chronić je i tym sa-
mym budować przyszłość dla siebie. Agenda 21 stwierdza, że żaden 
naród nie jest w stanie osiągnąć tego na własną rękę. Konieczne 
jest globalne porozumienie dla zrównoważonego rozwoju. Agenda 
21 domaga się nowych sposobów inwestowania w przyszłość, aby 
w XXI wieku osiągnąć globalny zrównoważony rozwój. Zakres jej 
zaleceń rozciąga się od nowych metod nauczania po nowe metody 
wykorzystania surowców i uczestniczenia w tworzeniu zrównowa-
żonej gospodarki. Ambicją Agendy 21 jest bezpieczny i sprawie-
dliwy świat, w którym każda żywa istota będzie w stanie zachować 
swą godność.

2.6 Organizacje międzynarodowe wspierające realizację
globalnej Agendy 21

Istnieje wiele organizacji międzynarodowych wspierających reali-
zację globalnej Agendy 21. Należą do nich przede wszystkim:

1.  Komisja Trwałego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(UNCSD), najważniejsze instytucjonalne ciało powołane w wyni-
ku Szczytu Ziemi; jej zadaniem jest gromadzenie odpowiednich 
środków do wprowadzenia w życie Agendy 21; 

2.  Program Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP), 
który opracował swój własny projekt realizacji transferu wiedzy 
i technologii w celu promocji ekorozwoju w krajach rozwijają-
cych się; 
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3.  Program Ochrony Środowiska Organizacji Narodów Zjedno-
czonych (UNEP), organizuje monitorowanie zmian w środo-
wisku, a także uczestniczy w tworzeniu prawa międzynarodo-
wego adekwatnego do pojawiających się problemów środowi-
skowych; 

4.  Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody I Zasobów Przyrody 
(IUCN), twórca m.in. Światowej Strategii Ochrony Przyrody; 

5.  Bank Światowy (World Bank) zaangażowany m.in. w formułowa-
nie tak zwanych „zielonych warunków kredytowych” i budowy 
wskaźników ekorozwoju; 

6.  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), ma 
znaczące osiągnięcia w budowie systemu monitorowania ekoro-
zwoju;

7.  Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

Należy nadmienić, iż w Polsce wydano następujące dokumenty 
dotyczące ekorozwoju:

1. Strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku 
(1999);

2. II Polityka Ekologiczna Państwa (2001);
3. Prawo ochrony Środowiska (2001);
4. Ustawa o odpadach (2001);
5. Prawo wodne (RDW) (2001).

Różnice między rozwojem zrównoważonym i niezrównoważo-
nym można pokazać na przykładzie transportu. Rozwój transpor-
tu, jeśli charakteryzuje się niezrównoważonym działaniem, dotyczy 
to braku myślenia o kształtowaniu potrzeb, dominacją samochodu, 
a ograniczaniem roli kolei, niedostrzeganiem pieszych i rowerzystów, 
promocją konsumpcji indywidualnej, duże zużycie zasobów, groźne 
zanieczyszczenia w tym globalne, fragmentacja przyrody, większe 
zagrożenie życia i zdrowia ludzi, strata czasu w korkach, przenosze-
nie kosztów na innych, w tym przyszłe pokolenia. Przy zrównowa-
żonym rozwoju transportu dba się o ograniczanie potrzeb w miarę 
możliwości, dominację transportu publicznego, wysoką rangę trans-
portu kolejowego, równoprawność dla pieszych i rowerzystów oraz 
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promocję konsumpcji zbiorowej, mniejsze zużycie zasobów i mniej-
sza ilość zanieczyszczeń, szansa na mniejsze rozczłonkowanie cen-
nych przyrodniczo terenów, zdrowsze warunki do życia ludzi, mniej 
korków, ponoszenie pełnych kosztów przez tych, którzy korzystają 
z transportu.

2.7 Narzędzia wdrażania rozwoju zrównoważonego

1.  Narzędzia edukacyjne:
a) edukacja formalna; 
– szkolne,
– pozaszkolne (np. Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, ogrody 

botaniczne, itp.),
b) edukacja nieformalna (mass media, rodzina i środowisko lo-

kalne, organizacje pozarządowe).
2.  Narzędzia ekonomiczne:

a) podatki za gospodarcze korzystanie ze środowiska (np. eksplo-
atacje kopalin),

b) podatki lub opłaty od emisji określonych zanieczyszczeń,
c) kary za przekraczanie dopuszczalnych pozwoleniami pozio-

mów emisji zanieczyszczeń,
d) subsydia publiczne dla podmiotów gospodarczych, służące fi-

nansowaniu kosztów instalacji urządzeń lub prowadzenia dzia-
łań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń lub poprawę 
stanu środowiska.

3. Narzędzia organizacyjne polegające na zarządzaniu środowiskiem 
i ekorozwojem – stanowią one nową dziedzinę, która wymaga 
zdefiniowania przedmiotów podlegających zarządzaniu, określe-
nia zadań konkretnych wykonawców procesu zarządzania, usta-
lenia kompetencji i uprawnień tych wykonawców oraz określenia 
odpowiedzialności za realizację zadań.

4. Narzędzia planistyczno–lokalizacyjne polegające na doskonaleniu 
systemu planowania przestrzennego.

5. Narzędzia prawne – polegają na regulacji sposobu realizacji opisa-
nych wcześniej narzędzi ekorozwoju (np. finansowych, planistycz-
nych, organizacyjnych). Zawierają one:
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a) zasady ochrony komponentów i elementów środowiska przy-
rodniczego,

b) normy prawne dotyczące korzystania ze środowiska,
c) zasady postępowania administracyjnego (np. wstrzymanie dzia-

łalności, rekompensaty).
6. Narzędzia techniczne (technologiczne). Ich rola polega na takim 

konstruowaniu urządzeń i tworzeniu produktów, które mak-
symalnie ograniczy presję na środowisko. Obejmują produkcję 
i produkty materiało–, energo– i transportooszczędne.
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ROZDZIAŁ 3

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element
strategii świętokrzyskich przedsiębiorstw

Zdaniem Komisji Europejskiej, strategia społecznej odpowie-
dzialności biznesu prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa 
dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony 
środowiska i budowę kapitału społecznego. Dlatego też CSR może 
przyczynić się do realizacji celów zdefiniowanych w Strategii Li-
zbońskiej, które są obligujące także dla nowych członków Unii Euro-
pejskiej, w tym Polski. 

Z założenia adaptacja społecznie odpowiedzialnych zachowań jest 
domeną biznesu, tworzącego na bieżąco relacje ze swymi interesa-
riuszami. Niemniej jednak społeczna odpowiedzialność przyczynia 
się do tworzenia wartości społecznej, poprzez oddziaływanie w kie-
runku zrównoważonego rozwoju, a więc powinna wchodzić w zakres 
zainteresowania władz publicznych w promocji pozytywnych prak-
tyk na rzecz środowiska i społeczeństwa kreowanych przez przedsię-
biorstwa.

Podejście do biznesu odwołujące się do idei społecznej odpowie-
dzialności nie jest jeszcze w Polsce powszechne. Firmy ani opinia 
publiczna nie dysponują ogólnie przyjętym i zrozumiałym dla obu 
stron słownictwem na ten temat. Nawet samo tłumaczenie pojęcia 
„Corporate Social Responsibility” nie jest powszechnie zrozumia-
łe i budzi sporo nieporozumień. Stanowi to poważne utrudnienie 
w komunikowaniu o społecznej odpowiedzialności biznesu. Wypo-
wiedzi na ten temat pojawiające się przy różnych okazjach w me-
diach przyjmowane są z rezerwą. Firmy łączące swój interes komer-
cyjny z zaangażowaniem w sprawy społeczne i ekologiczne często 
nie nazywają tego typu działań społeczną odpowiedzialnością lecz 
używają szerszego terminu – marketing społeczny, co dodatkowo 
komplikuje sprawę, gdyż wiele osób błędnie kojarzy marketing z re-
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klamą, a marketing społeczny traktuje jako swoisty chwyt reklamo-
wy, formę autopromocji czy wręcz nagannej moralnie kryptorekla-
my. W tym przypadku fakt społecznego zaangażowania firmy nie 
służy poprawie jej wizerunku, jest odbierany podejrzliwie, z dystan-
sem, a w skrajnych przypadkach może nawet pogorszyć wizerunek 
firmy czy jej produktów.

Pracownicy rzeczywiście przekonani do sensowności realizacji 
programów opartych na społecznej odpowiedzialności biznesu są 
najlepszymi ambasadorami firmy w jej otoczeniu i mogą z przeko-
naniem owe programy realizować. To z kolei stanowić będzie pod-
stawę do wypracowania skutecznej i efektywnej strategii informo-
wania o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, zgodnie ze 
sprawdzoną w public relations zasadą: „czyń dobrze i mów o tym 
głośno”. Możemy zaobserwować wiele pozytywnych przykładów re-
alizacji programów działań PR umiejętnie eksponujących społeczne 
zaangażowanie przedsiębiorstwa. Należą do nich na przykład spon-
sorowane przez koncerny farmaceutyczne działające w Polsce bada-
nia mammograficzne dla kobiet pozwalające zapobiegać nowotwo-
rom, udział przedsiębiorstw w finansowaniu działań edukacyjnych 
służących poprawie bezpieczeństwa na drogach, przeciwdziałaniu 
nałogom itp.

Za przyjmowaniem przez przedsiębiorstwa społecznej odpo-
wiedzialności przemawia szereg argumentów:

� Społeczna odpowiedzialność firm odpowiada współczesnym 
oczekiwaniom i jest oparta na podłożu kulturowym i pobudza-
na przez współczesną naukę i politykę. W roku 1999 na Świa-
towym Forum Ekonomicznym w Davos została przedstawiona 
przez Kofi Anana inicjatywa Globar Compact zawierająca apel do 
przedstawicieli biznesu na całym świecie o przyjęcie i stosowanie 
we wszystkich sferach ich działalności fundamentalnych reguł 
z zakresu praw człowieka, standarów pracy i ochrony środowiska 
naturalnego.

� Zyski w długich okresach – społeczna odpowiedzialność firmy 
sprzyja przyjęciu jej oferty na rynku.
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� Obowiązek etyczny – organizacje gospodarcze powinny być spo-
łecznie odpowiedzialne i w określonych sytuacjach to wykazy-
wać.

� Społeczna odpowiedzialność firmy kształtuje jej wizerunek pu-
bliczny i przyczynia się do pozyskania większej liczby klientów 
i wzmocnienia ich lojalności.

� Przyjmując społeczną odpowiedzialność w dziedzinie ochrony 
środowiska firma działa na rzecz jego poprawy, co z kolei podnosi 
jakość życia mieszkańców danego kraju (obszaru).

� Rozwój społecznej odpowiedzialności firm danego kraju zmniej-
sza zapotrzebowanie na regulacje państwowe w tych dziedzinach 
i obszarach, których dotyczy. W ten sposób zmniejsza się tenden-
cja do biurokratyzacji gospodarki i społeczeństwa oraz maleją lub 
są ograniczane jej koszty.

� Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa sprzyja zachowa-
niu równowagi między odpowiedzialnością a władzą. Władza 
przedsiębiorstwa nad lokalnym społeczeństwem i pracownikami 
może być ogromna, zwłaszcza, gdy przedsiębiorstwo jest duże lub 
jest jedynym lub jednym z nielicznych pracodawców w rejonach 
zagrożonych bezrobociem. Może wtedy dochodzić do nadużycia 
władzy i często rzeczywiście dochodzi.

� Społeczna odpowiedzialność firmy wzmacnia i rozwija więź 
przedsiębiorstwa z jego klientami oraz ułatwia rozwiązywanie 
sytuacji konfliktowych.

� Przedsiębiorstwa dysponują zwykle zasobami materialnymi, tech-
nicznymi i ludzkimi, w tym zwłaszcza większym umiejętnościom 
menedżerskim, dzięki którym, nie narażając własnych interesów, 
mogą w pewnym zakresie wspierać przedsięwzięcia o charakte-
rze publicznym.

� Rozwijanie społecznej odpowiedzialności firmy pozwala również 
zapobiegać lub łagodzić rozwój konfliktów miedzy firmą a jej 
środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. Jest więc rodzajem 
działań profilaktycznych zmniejszających czy zapobiegających 
skutkom tych ujemnych zjawisk.

Przeprowadzone przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidar-
ność” na jesieni 2008 roku badania jednoznacznie wskazują na 
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Rysunek 15. Wykształcenie respondentów
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potrzebę kształtowania świadomości mieszkańców regionu świę-
tokrzyskiego na temat CSR. Należy podkreślić znaczenie i wartość, 
jaką niesie za sobą wdrożenie idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu w regionie. Przebadanych zostało 890 mieszkańców wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Narzędziem badawczym był anoni-
mowy kwestionariusz ankietowy. Badanie miało na celu określić 
poziomu wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Analiza wyników badania ankietowego (Rys. 15) pokazała, że 
45% badanych stanowiły kobiety, a 55% ankietowanych to mężczyź-
ni. Najliczniejsza grupa badanych – 47% – to osoby z wykształce-
niem średnim, z czego ponad połowa to kobiety (51%), a 43% męż-
czyźni. Tylko 29% respondentów posiadało wyższe wykształcenie, 
z czego 33% stanowiły kobiety, a 26% mężczyźni. Wykształcenie 
zawodowe wskazało 18% badanych, z tego 12% to kobiety, a 24% to 
mężczyźni. Najmniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem 
podstawowym 6%, z czego 4% stanowiły kobiety, a 7% mężczyźni.

wyższe
średnie

zawodowe
podstawowe



Osoby z przedziału wiekowego 21–30 lat to najliczniejsza grupa 
badanych (Rys. 16) – 35%, z czego 40% to kobiety, a 30% to mężczyź-
ni. 29% respondentów mieściło się w przedziale wiekowym 31–40 lat, 
z tego 26% stanowiły kobiety, a 31% mężczyźni. Przedział wiekowy 
41–50 lat to 14% respondentów. Najmniejszą grupę stanowiły osoby 
najstarsze w wieku powyżej 60 lat. 
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Rysunek 16. Wiek respondentów

Czy Pani/Pana zdaniem w biznesie jest miejsce na etykę?

tak

nie

trudno powiedzieć

Rysunek 17. Miejsce etyki w biznesie zdaniem respondentów

do 20 lat
21–30 lat

31–40 lat
41–50 lat

51–60 lat
powyżej 60 lat



Miejsce etyki w biznesie.
Jak obrazuje rysunek 17 według 35% ankietowanych twierdzi, że 

w biznesie jest miejsce na etykę. 29% badanych twierdzi, że biznes 
z etyką nie ma nic wspólnego. Aż 36% respondentów nie miała zda-
nia na ten temat.

Główny cel większości firm.
Niespełna połowa respondentów uznała, że głównym celem więk-

szości firm jest osiąganie zysku za wszelką cenę. Co czwarty bada-
ny jest przekonany, że firmy w osiąganiu zysku kierują się zasadami 
etycznymi i robią to zgodnie z prawem (Rys. 18). 

Wpływ informacji na temat działań społecznych
i ekologicznych firmy na wybór jej produktów.

Jak pokazuje rysunek 19 tylko 10% badanych przywiązuje wagę do 
informacji na temat działań społecznych i ekologicznych firmy przy 
dokonywaniu zakupów. Niepokojący jest fakt, że aż 22% responden-
tów przyznaje, że takie informacje nie mają wpływu na podejmowa-
nie decyzji przy zakupach. Świadczy to o tym, jak istotna jest eduka-
cja społeczeństwa w tym zakresie. 

Co według Pani/Pana jest głównym celem większości firm?

zysk za wszelką cenę

zysk osiągany zgodnie z prawem
i zasadami etycznymi

równie ważne jak zysk są cele społeczne

trudno powiedzieć
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Rysunek 18. Główny cel większości firm w oczach respondentów
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Rysunek 19. Postrzeganie informacji na temat działań społecznych 
i ekologicznych przez respondentów

tak

raczej tak

raczej nie

nie

trudno powiedzieć

Czy informacje na temat działań społecznych i ekologicznych firmy,
mają dla Pani/Pana wpływ na wybór jej produktów?

Rysunek 20. Sposób w jaki powinny działać przedsiębiorstwa w spo-
łeczności lokalnej zdaniem respondentów

brać pod uwagę dobro wspólne

Które z poniższych działań jest najbliższe Pani/Pana opinii o tym,
jak firmy powinny działać w społeczności lokalnej?

uczciwie płacić podatki

dobrze traktować pracowników

być uczciwym w stosunku do kontrahentów

zapewniać miejsca pracy

oferować wyższe wynagrodzenie

chronić środowisko

wspierać organizacje charytatywne

dbać o zdrowie pracowników

nie wiem



Sposób w jaki powinny działać przedsiębiorstwa
w społeczności lokalnej.

Dobre traktowanie to najczęstsza opinia o tym jak firmy powinny 
działać w społeczności lokalnej – 18 % badanych. Na drugim miejscu 
pojawiło się stwierdzenie, że firmy powinny brać pod uwagę dobro 
wspólne – 14% ankietowanych. Wyższe wynagrodzenie oferowa-
ne pracownikom, to kolejna, najczęściej pojawiająca się odpowiedź 
– 13% badanych. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione na ry-
sunku 20.

Powody angażowania się przedsiębiorstw
w działalność społeczną.

Według ankietowanych głównym powodem zaangażowania firm 
w działalność społeczną jest ich promocja. Takiej odpowiedzi udzie-
liło 34% badanych. 26% jest przekonanych, że podejście ekonomicz-
ne w działalności nie wystarczy w dzisiejszych czasach do osiągnięcia 
sukcesu. Aż 17 % respondentów uważa, że takie działania mają na 
celu odwrócenie uwagi społeczeństwa od łamania prawa w firmach. 
Wyniki obrazuje rysunek 21.
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Rysunek 21. Powody zaangażowania firm w działalność społeczną

ponieważ stanowi to element ich promocji

Dlaczego firmy angażują się w działalność społeczną?

próbują w ten sposób odwrócić uwagę społeczeństwa od 
problemów i łamania prawa w firmie

zdają sobie sprawę, że podejście ekonomiczne
w działalności nie wystarczy w dzisiejszym świecie

do osiągnięcia sukcesu

ponieważ są wrażliwe na potrzeby społeczne

trudno powiedzieć



Popularność pojęcia Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw (CSR – Corporate Social Responsibility).

Rysunek 22 pokazuje, że zaledwie 16% ankietowanych słyszała 
o Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Świadczy to o bar-
dzo niskiej świadomości połeczeństwa w tym temacie i podkreśla po-
trzebę informowania na temat CSR.

Fakt, że zaledwie 3% ankietowanych potrafiło wskazać firmę od-
powiedzialną społecznie, świadczy o tym, że działania firm w ramach 
strategii CSR są bardzo słabo identyfikowane z samymi firmami. To 
kolejny dowód na to jak duża jest potrzeba w zakresie informowania 
na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Szczegóły 
przedstawia rysunek 23.
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Rysunek 22. Wiedza o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Czy słyszał/a Pan/Pani o Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
(CSR – Corporate Social Responsibility)?

Rysunek 23. Identyfikacja firm odpowiedzialnych społecznie

Czy może Pan/Pani wskazać firmę odpowiedzialną społecznie?



Analiza wyników badania ankietowanego, przeprowadzonego 
wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w ramach pro-
jektu „Konkurencyjne i odpowiedzialne świętokrzyskie”, współfinan-
sowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pokazuje, iż Społeczna Odpowiedzialność Przedsię-
biorstw jest dla mieszkańców naszego województwa pojęciem nie do 
końca sprecyzowanym, a nawet obcym. Większość ankietowanych 
pomija obszar oddziaływania społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw w codziennych wyborach dotyczących chociażby wyboru 
produktu w sklepie. Nieznaczna część respondentów przyznaje, że 
słyszała o Społecznej Odpowiedzialności w biznesie. Niestety zniko-
my procent tych osób potrafił wskazać firmy odpowiedzialne społecz-
nie, co świadczy o tym, że działania firm w ramach strategii CSR są 
bardzo słabo identyfikowane z samymi firmami i są postrzegane ra-
czej jako pretekst do tworzenia kampanii promocyjnej własnej firmy. 

Powyższa analiza dowodzi tego, jak duża jest potrzeba w zakre-
sie informowania na temat Społecznej Odpowiedzialności Przed-
siębiorstw w województwie świętokrzyskim. Jednak priorytetem 
są realne działania w tym kierunku związane z wdrożeniem CSR 
w świętokrzyskich przedsiębiorstwach.
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ROZDZIAŁ 4 

Społeczna odpowiedzialność menedżera
w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw

4.1 Kapitał społeczny

Zadaniem menadżera jest poszukiwanie i scalanie programu za-
rządzania opartego na społecznej odpowiedzialności. Współuczest-
niczy on w określaniu polityki przedsiębiorstwa opartej o koncep-
cje kształtowania kapitału społecznego, niezbędnego do kreowania 
lokalnych sieci międzyorganizacyjnych.

Przedstawione poniżej wyniki badań mikroprzedsiębiorstw regio-
nu świętokrzyskiego przeprowadzone w ramach projektu: „Współ-
praca na rzecz wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw wo-
jewództwa świętokrzyskiego”, Nr Z/2.26/II/2.6/33/06, współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej z EFS oraz budżetu państwa 
w ramach działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer 
wiedzy ZPORR. Badania zostały opracowane pod kątem kształtowa-
nia społecznej odpowiedzialności menadżera, jego idealnych cech 
oraz wymiarów, w których powinien funkcjonować.

Praca zawiera rekomendacje kierunków rozwoju przedsiębiorstw 
i otoczenia, obrazuje relacje mikroprzedsiębiorstw, instytucji około-
biznesowych oraz samorządów, przedstawia proces tworzenia kapita-
łu społecznego. Udowadnia, że warunkiem rozwoju przedsiębiorstw 
regionu świętokrzyskiego jest uwzględnienie procesu tworzenia kapi-
tału społecznego.

Zróżnicowanie warunków zewnętrznych funkcjonowania przed-
siębiorstwa powoduje daleko idące konsekwencje. Relacja sfery spo-
łeczno – kulturowej otoczenia z organizacją ma decydujący wpływ na 
jej sukces. Ten obszar w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Pol-
sce podlega istotnym zmianom w okresie tworzenia i funkcjonowa-
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nia gospodarki rynkowej w naszym kraju. Jak ważny jest to problem 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, świadczy stwierdzenie, że obecnie 
celem ważniejszym niż tworzenie bogactwa dla wielu firm staje się 
tworzenie lub wnoszenie wartości dodanej w postaci rozwoju kapita-
łu społecznego.

Kapitał społeczny to te klasy zasobów ludzkich, których potencjał 
buduje się poprzez uznanie  jak najbardziej społecznego a nie indy-
widualnego dążenia ludzi do skuteczności i efektywności wszelkich 
działań. Stanowi szczególny zasób ludzkiej wiedzy i umiejętności, 
doświadczeń i ludzkich wartości, a nie tylko składnik kapitału in-
telektualnego. Zasób ten jest potencjałem rozwijającym przedsię-
biorstwo.

Tabela 2. Cztery spojrzenia na kapitał społeczny

Aktorzy Strategia działania

Punkt widzenia organi-
zacji pozarządowych
• Stowarzyszenia lokalne

• Grupy wolontariuszy
• Społecznościowcy

• Małe jest piękne
• Rozpoznanie atutów spo-

łecznych wśród ubogich

Spojrzenie od strony sie-
ci lokalnych powiązań
• Instytucje kreujące 

więzi lokalne

• Przedsiębiorcy
• Grupy biznesowe
• Handlarze infor-

macją

• Decentralizacja
• Kreowanie sfer przedsię-

biorstw
• Pomosty ponad podziała-

mi społecznymi

Spojrzenie instytucjo-
nalne
• Instytucje polityczne 

i legislacyjne

• Sektor prywatny 
i publiczny

• Nadawanie cywilnych 
i politycznych wolności

• Przejrzystość działań in-
stytucji publicznych

Spojrzenie synergiczne 
• Lokalne sieci i relacje 

rząd – społeczeń-
stwo

• Grupy społeczne
• Społeczeństwo oby-

watelskie
• Firmy

• Koprodukcja
• Uczestnictwo
• Połączenia
• Uwydatnienie zdolności 

i skali działania lokal-
nych organizacji

Tabela 2 streszcza kluczowe elementy czterech możliwości roz-
woju kapitału społecznego oraz przedstawia hasła strategii działania 
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w tych sektorach. Różnica między nimi wynika stąd, że podejście 
do kapitału społecznego jest niezależne, ale stanowi kompletną ca-
łość elastycznych podejść poszczególnych aktorów grup społecznych. 
Aktorów można podzielić na dwie grupy: sprawców działań, liderów, 
przełożonych oraz na ich przedstawicieli. Na potrzeby zdefiniowania 
podejścia do kapitału społecznego grupę aktorów stanowią zarówno 
pierwsi, jak i drudzy łącznie.

W okresie ostatnich 7–8 lat w polskich przedsiębiorstwach 
można zauważyć trzy trendy zmian w obszarze zarządzania roz-
wojem kapitału społecznego. Po pierwsze, część przedsiębiorstw 
zaczyna wdrażać ideę kształtowania kapitału społecznego poprzez 
opieranie strategii rozwoju swojej firmy na założeniu, iż wspólnym 
czynnikiem w jej budowie niezależnego od wielkości przedsiębior-
stwa – jest właśnie kapitał społeczny. Po drugie, wzrasta zaintere-
sowanie społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz zarządzaniem 
wiedzą w przedsiębiorstwie. Jest to niewątpliwie trend świadczący 
o przyspieszeniu mającym na celu nadążanie za zmianami zacho-
dzącymi w gospodarce światowej. Po trzecie, zwiększyło się zainte-
resowanie koncepcjami i metodami pomiaru kapitału społeczne-
go. Szczegółowymi cechami zaś wymiaru kapitału społecznego są 
„właściwości sieci relacji międzyludzkich i międzyorganizacyjnych 
w transformację kompetencji, wiedzy ludzi i wiedzy organizacyjnej 
w wiedzę skutecznie rozwiązującą strategiczne problemy jednostek 
i wiedzę dla rozwiązywania strategicznych problemów organizacji 
instytucji”.

4.2 Menedżer – odpowiedzialny przywódca XXI wieku
kreujący kapitał społeczny

Menadżerowie XXI wieku pracują w stale zmieniającym się i roz-
wijającym otoczeniu, w którym dominuje globalizacja rynku, rozwój 
technologii informatycznych, organizacji usługowych, koncentracja 
na jakości, wszechobecna promocja innowacyjności oraz zwiększają-
ca się przewaga konkurencyjnych firm. Zmiany zachodzące wewnątrz 
organizacji dotyczą zarówno sfery kadrowej, zarządu, jak i samego 
modelu organizacji. Trend tworzenia samozarządzających się zespo-
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łów przez menadżerów średniego stopnia podwyższa różnorodność 
miejsca pracy.

Menadżer, aby poprowadził organizację do sukcesu, musi nabyć 
umiejętność wprowadzania dwóch typów zmian – ekonomicznego 
(wypracowanie zysków i płynności ekonomicznej) oraz – kulturowe-
go (wprowadzanie bądź umacnianie kultury firmy, rozwój kapitału 
społecznego). 

Niezbędne umiejętności menedżera obok cech osobowościowych 
i wiedzy stanowi możliwość posługiwania się komputerem, znajo-
mość podstaw reguł ekonomicznych i finansowych. Permanent-
ne kształcenie jest kluczowym czynnikiem sukcesu nowoczesnego 
przywódcy. Rewolucja informacyjna i telekomunikacyjna uczyniły 
z wiedzy podstawowy zasób produkcyjny. Wiedza staje się podsta-
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Tabela 3. Idealny menedżer

Kompetencje Czynniki Cechy

Twarde

Fizyczne Zdolność do ciężkiej pracy

Doświadczenie Znajomość zasad rządzących branżą, 
w której działa przedsiębiorstwo

Umiejętności

Biegła znajomość przynajmniej jedne-
go języka obcego, dyplom renomowa-
nej uczelni, udział w szkoleniach, MBA, 
dojrzałość emocjonalna, opanowanie 
sztuki negocjacji

Miękkie

Emocjonalne Silna wola, odporność na stres

Analityczne Zdolność do improwizowania, podej-
mowania decyzji

Umysłowe Inteligencja, pomysłowość

Społeczne
Entuzjazm i umiejętność wywoływania 
go u innych, charyzma, empatia i umie-
jętność motywowania zespołu

Intuicyjne Umiejętność odkrywania i wykorzysty-
wania szans

Wyobraźnia Umiejętność przewidywania, perspek-
tywicznego, strategicznego myślenia
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wowym narzędziem, jej pozyskiwanie i rozpowszechnianie w ra-
mach organizacji staje się kluczowym elementem zarządzania fir-
mą. Kształtowanie kultury organizacji, jej kapitału społecznego jest 
możliwe dzięki zmianom i szkoleniom w kadrze kierowniczej. Do 
przygotowania menedżera konieczne jest poruszenie aspektu etyki 
biznesu. Wraz ze zmianą mentalności, polscy menedżerowie mają 
szansę zaistnieć na rynkach światowych, będą umieli poruszać się 
w globalnej biurokracji (Tab. 3).

Możliwość zrealizowania strategii przedsiębiorstwa w świetle klu-
czowych czynników sukcesu (innowacje, jakość, przywództwo kosz-
towe itd.) jest w dużym stopniu uzależniona od umiejętności mena-
dżerów zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Organizacje dysponujące wykwalifikowaną kadrą zarządzającą, 
umiejącą rozwijać kapitał społeczny w przedsiębiorstwie są skłonne 
do przedsiębiorczego podejmowania ryzyka i wprowadzania no-
wych działalności. Dzieje się tak, gdyż kapitał społeczny jest formą 
struktury społecznej w przedsiębiorstwie i wzmacnia proaktywne 
zachowanie się ludzi wewnątrz tej struktury. Ludzie to zasób stra-
tegiczny, dzięki któremu przedsiębiorstwo kreuje przewagę konku-
rencyjną, kluczowe kompetencje i cechy wyróżniające firmę spo-
śród rywali.

4.3 Proces tworzenia kapitału społecznego

Przeprowadzone badania w ramach projektu „Współpraca na 
rzecz wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw wojewódz-
twa świętokrzyskiego” (Nr Z/2.26/II/2.6./33/06), finansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa – Działanie 2.6 Regionalne 
Strategie Innowacji i Transferu Wiedzy – Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pozwoliły na dokonanie 
analizy sytuacji innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw wojewódz-
twa świętokrzyskiego po dwóch latach funkcjonowania w Unii Eu-
ropejskiej i oceny ich możliwości korzystania z środków Unii Eu-
ropejskiej na rozwój innowacji i wzrost konkurencyjności. Zawarte 
w ankietach pytania rozstrzygalne jak i nierozstrzygalne pozwoliły 
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także na ogólną diagnozę stanu kapitału społecznego regionu świę-
tokrzyskiego. 

Spośród przebadanych 85 mikroprzedsiębiorstw 23 uzyskały 
wsparcie z Unii Europejskiej. Rysynek 24 obrazuje strukturę bada-
nych branż oraz ilość przedsiębiorstw, którym udało się zdobyć środ-
ki z Unii Europejskiej na swoją działalność.

Na aktywność przedsiębiorców w zdobywaniu środków unijnych 
miał wpływ nie tylko klimat społeczny, ale także dostęp do informa-
cji i sama możliwość pozyskania środków. Wyniki pokazują jednak, 
że żadna z branż nie była obszarem, w którym nie było możliwości 
napisania wniosku o dofinansowanie. 
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Rysunek 24. Struktura aktywności mikroprzedsiębiorstw
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Do obliczenia wyników użyto współczynnika aktywności AUE. 
Jego wartość jest równa ilorazowi ilości przedsiębiorstw w badanej 
grupie i ilości projektów zrealizowanych:

AUE=PB/PUE

Wartość współczynnika powinna zmierzać do zera, im jest mniej-
sza, tym świadczy o większej aktywności badanej grupy przedsię-
biorstw.

Przedsiębiorcy pracujący w branży przemysłowej wykazali naj-
większą aktywność ze wszystkich badanych mikroprzedsiębiorstw 
– wartość współczynnika AUE = 1,6. Na drugim i trzecim miejscu zna-
leźli się kolejno: usługi hotelarskie, gastronomia, turystyka – AUE=2,5 
i drobni handlarze spożywczo – przemysłowi – AUE=3,25.

W miejscu, gdzie klimat społeczny sprzyja inwestycjom, innowa-
cyjności, realizowaniu nowych projektów wskaźnik pozyskiwania 
środków rośnie. Celem przedsiębiorcy jest umiejętnie wykorzysta-
nie składowych lokalnej gospodarki (zasobów naturalnych, kapita-
łu społecznego, kapitału fizycznego, zasobów finansowych), dlatego 
kreowanie dobrego wizerunku, budowa kapitału społecznego jest 
kluczowym elementem wielu strategii, jest warunkiem skutecznego 
budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. Należy jednak pa-
miętać, że kapitał społeczny jest unikatowym składnikiem lokalnej 
gospodarki. 

Na stopień wyrafinowania i na efektywność pracy samorządów 
w danym regionie duży wpływ wywiera jakość środowiska biznesu. 
Organizacje nie mogą konkurować przy stosowaniu strategii wyso-
kiego poziomu obsługi, jeżeli nie mają do dyspozycji wykształconych 
ludzi. W regionie, gdzie klimat uniemożliwia dialog z władzami, 
przedsiębiorstwa nie mogą sprawnie funkcjonować. Zużywa się za-
soby i poświęca czas menedżerów bez zwiększania wartości na rzecz 
klientów. 

74% badanych mikroprzedsiębiorstw (63 przedsiębiorstwa) 
posiada strategię rozwoju, co decyduje o nastawieniu prorozwo-
jowym. W zakresie priorytetów strategicznych badanych mikro-
przedsiębiorstw przeważa chęć zdobycia nowych grup klientów, 
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inwestycje w nowe urządzenia, chęć zatrudnienia wyżej wykwali-
fikowanej kadry.

Z badań wynika, iż dla przedsiębiorców kluczową barierą roz-
woju przedsiębiorczości są wysokie podatki (21% respondentów). 
W celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki lokalnej zmianie 
powinien ulec ogólnokrajowy system podatkowy. W tej sprawie sta-
nowisko zajęła także Komisja Europejska w Białej Księdze Rozwoju, 
zwanej Księgą Delorsa Growth, Competitiveness and Employment: 
„Panujący dziś na szczeblu lokalnym model rozwoju prowadzi do 
niepełnego wykorzystania głównych zasobów lokalnych, a więc siły 
roboczej i przyrody. Niepełne wykorzystanie zasobów ludzkich, po-
łączone z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych powodują 
pogarszanie się jakości życia”.
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Rysunek 25. Udział kapitału społecznego w kształtowaniu lokalnej 
gospodarki
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Proces tworzenia kapitału społecznego mógł zostać zdefiniowany 
i przedstawiony na rysunku 25 dzięki wywiadom swobodnym, prze-
prowadzonym równolegle z ankietami. W rozmowach z responden-
tami rysowały się trendy, podobne kierunki działań, postępowania 
przedsiębiorców, które pomogły w stworzeniu modelu zależności od 
poszczególnych czynników kapitału społecznego i lokalnej gospo-
darki. Region świętokrzyski został na rysunku przedstawiony jako 
sześcian, którego dwie składowe odgrywają fundamentalną rolę – to 
zaznaczone jasnym kolorem mniejsze bryły. Znajdujące się na osi 
rzędnych czynniki jednostkowe to zadowolenie z pracy, motywacja 
wewnętrzna, lojalność, możliwości osobistego rozwoju w miejscu 
pracy; czynniki organizacyjne: kultura organizacji, tworzenie klima-
tu sprzyjającego budowie sieci relacji, społeczna odpowiedzialność 
organizacji; czynniki otoczenia: sprzyjanie innowacyjności, budowa-
nie więzi generujących synergię, aktywność instytucji wsparcia. Na 
osi odciętych – przemiany napędzane przez kapitał społeczny bez-
pośrednio wpływają na procesy polityczne, związki partnerskie, re-
gulacje prawne, stosunki społeczne, organizacje i instytucje, na rynki 
zbytu oraz nowości techniczne.

4.4 Zarządzanie kapitałem społecznym
w sieci wzajemnych powiązań 

W sieciach lokalnych, co potwierdzają badania naukowe, szcze-
gólne znaczenie ma wzajemne oddziaływanie takich grup organiza-
cji jak przedsiębiorstwa, organizacje wsparcia biznesu, ośrodki na-
ukowo – badawcze, banki, władze samorządowe (lokalne) i władze 
państwowe zwłaszcza przez organizacje regulujące funkcjonowanie 
gospodarki (regulatorzy).

Dla metodologii pomiaru lokalnej gospodarki sieciowej wykorzy-
stać można ideę analizy przepływów międzygałęziowych. Dzięki niej 
można poznać wzajemne powiązania nie tylko pomiędzy określony-
mi gałęziami produkcji, ale także pomiędzy regionami oraz podmio-
tami funkcjonującymi w układzie lokalnym.

Trójkąt zależności (Rys. 26) przystosowania, łączenia oraz ar-
bitrażu (AAA Triangle) w przedsiębiorstwie stał się inspiracją do 
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zweryfikowania i opracowania trójkątnej mapy strategicznej dla 
menadżerów w badanych przedsiębiorstwach, którzy powinni sku-
pić swoje działania na jednakowej pracy we wszystkich trzech wy-
miarach. 

Przeprowadzone badania pomogły zweryfikować 3 wymiary spo-
łecznej odpowiedzialności menedżera: 

1. Informacyjno – komunikacyjny – dotyczy sfery osobowościo-
wej, umiejętności współpracy, słuchania, zarządzania zasobami 
ludzkimi, motywacji pracowników (45 badanych menadże-
rów).

2. Adaptacyjny – rozpatrywany jest w dwóch aspektach: polega na 
wdrażaniu wyników badań, rozwoju strefy B+R przedsiębiorstwa 
oraz na przystosowaniu metod zarządzania do specyfiki zespołu 
pracowniczego. Elastyczność zarządzania procesami badawczy-
mi jest wartością ponadczasową, którą można osiągnąć poprzez 
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Rysunek 26. Trójkąt ATI
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odpowiedzialne zarządzanie menadżera (25 badanych menadże-
rów).

3. Transakcyjny – to sfera, w której menadżer odpowiedzialny jest 
w szczególności za wartość zarządzanego przedsiębiorstwa, jego 
zysk, budowę misji i wytyczanie celów, za negocjacje z partnerami, 
kształtowanie współpracy i budowę sieci (63 badanych menadże-
rów).

 Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że 
przedsiębiorca to człowiek, który czegoś dokonał, osiągnął sukces, 
to ten, kto przygotowuje, organizuje, kieruje i bierze na siebie ry-
zyko interesu lub przedsięwzięcia. Wykazujący się przedsiębiorczo-
ścią badani i ich przedsiębiorstwa mają: inicjatywę, energię, zdolno-
ści twórcze i kierownicze, co pozwala im wyznaczać zadania, które 
powinny być wykonane przy wysiłku indywidualnym bądź pracy 
zespołu.

Z przeprowadzonych badań empirycznych, wyłania się złożony 
i niejednorodny obraz rozwoju kapitału społecznego. Można przyjąć, 
że na tle dotychczasowego stanu rozwoju tego obszaru działalności 
ewolucja funkcji otoczenia oraz przedsiębiorstw powinna przebiegać 
w kierunkach przedstawionych w tabeli 4.

Tabela 4. Kierunki rozwoju przedsiębiorstw i otoczenia

Otoczenie biznesu Przedsiębiorstwa

Orientacja biznesowa Tworzenie wartości

Orientacja na klienta
(przedsiębiorstwa) Decentralizacja decyzji

Monitorowanie powstawania i re-
alizacji strategii przedsiębiorstw Budowanie sieci wzajemnych powiązań

Inicjowanie tworzenia klastra Implementacja strategii konsekwentne-
go rozwoju kapitału społecznego

Zakładanie różnych centrów 
organizacyjnego wspomagania 
zarządzania rozwojem kapitału 
społecznego

Partnerstwo, zaufanie, lojalność, współ-
praca

Społeczna odpowiedzialność menedżera
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Przedstawione kierunki rozwoju są znacznie zróżnicowane, posiada-
ją swoją specyfikę, ale pozostają w określonych relacjach i zależnościach. 
W praktyce kierunki te mogą być wykorzystywane dla urzeczywistnia-
nia różnych – także przeciwstawnych koncepcji rozwoju, co w odmien-
ny sposób może wpływać na jakość życia społeczności lokalnej. 

Współczesne przedsiębiorstwo nie może funkcjonować bez swo-
jego obszaru działania, który stanowią struktury powiązań z innymi 
organizacjami. Podobnie region gospodarczy – nie będzie się rozwi-
jać bez stworzenia w nim sieci powiązań przedsiębiorstw i organi-
zacji regionalnych w formie klastrów tworzących regionalny system 
innowacyjny.

Badania przeprowadzone w Instytucie Zarządzania Akademii 
Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodni-
czego im. J. Kochanowskiego – przyp. red.) dowodzą, że im wyższy 
poziom rozwoju gospodarczego danego regionu, tym łatwiej kształ-
tują się regionalne sieci powiązań miedzy różnymi typami organiza-
cji, łatwiej dochodzi do zbudowania więzi partnerskiej między przed-
siębiorstwami.

Pojedynczemu mikroprzedsiębiorcy trudno jest dotrzeć do po-
trzebnej mu informacji, stąd duże znaczenie ma wsparcie organizacji 
okołobiznesowych, jak tez właściwa współpraca z władzami lokal-
nymi. Przeprowadzone badania wskazują na wzrost zainteresowania 
zwłaszcza samorządów gmin tą problematyką (Tab. 5), podobnie na-
stępuje wzrost więzi między mikroprzedsiębiorstwami a organiza-
cjami wsparcia biznesu (organizacje okołobiznesowe). Z przebada-
nych 85 mikroprzedsiębiorstw 28 utrzymywało współpracę z którąś 
z organizacji wsparcia biznesu. Praktycznie każdy badany samorząd 
utrzymywał współpracę z którąś z organizacji wsparcia biznesu. 

Aby zbudować grono regionalne, organizacje działające na okre-
ślonym terytorium muszą być połączone więziami formalnymi bądź 
nieformalnymi. Muszą funkcjonować we wzajemnej współzależności, 
dlatego też ukształtowanie więzi regionalnych jest bardzo istotnym 
elementem w rozwoju regionu. Przyjazne otoczenie tworzy sprzyja-
jący klimat inwestycyjny i rozwojowy. Konkurencyjność otoczenia 
kreuje budowa gron regionalnych, czy sieci stosunków bezpośred-
nich, zarówno formalnych, jak i nieformalnych.
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Podsumowując należy zaznaczyć, że przedsiębiorstwo nie może 
istnieć bez otoczenia, które zapewnia byt organizacji. Aby samemu 
wpływać na otoczenie, przedsiębiorstwo musi działać społecznie od-
powiedzialnie, przekształcać zasoby w gotowe produkty i usługi spo-
łecznie użyteczne oraz dawać miejsca pracy lokalnej społeczności, 
co spowoduje wzrost znaczenia kapitału społecznego, zwiększenie 
zaufania i polepszenie kondycji firmy. Ponieważ kapitał społeczny 
wpływa bezpośrednio na preferencje konsumenckie dotyczące marek 
lub całych przedsiębiorstw, ma on zasadnicze znaczenie dla skutecz-
nego planowania strategicznego przedsiębiorstwa społecznie odpo-
wiedzialnego.

Wartość społeczna marki lub przedsiębiorstwa może być anali-
zowana pod kątem etyki, odpowiedzialnego pracodawcy, zaanga-
żowania społecznego, przyjaznego podejścia, odpowiedzialności 
obywatelskiej, bliskości emocjonalnej, jak i przydatności społecznej 
– w porównaniu z konkurencją lub wartością średnią dla całego 
sektora, także w wybranych socjo– i psychograficznych segmen-
tach konsumentów.
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Tabela 5. Relacje między instytucjami otoczenia okołobiznesowego 
– samorządami – mikroprzedsiębiorstwami

Nazwa instytucji Liczba
samorządów

Liczba mikro-
przedsiębiorstw

Agencja rozwoju lokalnego
i regionalnego 5 2

Instytucje naukowo–badawcze 6 0

Działy w jednostkach samorządu 
terytorialnego 6 5

Publiczne ośrodki szkoleniowo–
–doradcze 7 7

Izby przemysłowo–handlowe 2 12

Komercyjne firmy konsultingowe 1 2





ROZDZIAŁ 5

Obszary społecznej odpowiedzialności

Przykłady przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku 
pokazują, że społeczna działalność staje się coraz bardziej powszech-
na. Zdaniem Z. Niemczyckiego, wiceprezesa Polskiej Rady Biznesu 
i członka kapituły konkursu Dobroczyńca Roku, tego typu przedsię-
wzięcia tworzą pozytywny obraz ludzi biznesu, którzy nienajlepiej 
odbierani są przez społeczeństwo, a przecież na co dzień robią wiele 
wspaniałych rzeczy. O tym, że działalność społeczna nie ma charak-
teru incydentalnego, ale będzie coraz częściej wkomponowana w biz-
nesowy krajobraz naszego kraju świadczą już liczne przypadki wdra-
żania koncepcji społecznej odpowiedzialności do firm już na samym 
etapie planowana ich strategii rozwoju. 

5.1 Biznes a miejsce pracy

Ten kierunek zaczął być widoczny już wcześniej, ale dopiero 
w 2008 roku stał się istotnym elementem zarządzania strategiczne-
go w wielu przedsiębiorstwach funkcjonujących na naszym rynku. 
CSR systemowy jest wyrazem profesjonalizacji zarządzania. Nie 
jest prowadzony w świetle jupiterów, dlatego być może niewiele o 
tym się mówi. Ale coraz rzadziej mamy do czynienia z takimi sy-
tuacjami, gdy zarząd deklaruje swoje zaangażowanie w CSR, przyj-
muje ładnie brzmiące deklaracje, a gdy zaglądamy do środka firmy, 
to okazuje się, że za tym nie stoi żadna infrastruktura zarządcza. 
Puste deklaracje jeszcze do niedawna były bardzo rozpowszechnio-
ne. Zazwyczaj objawiało się to tym, że np. do misji firmy dopisywa-
no stwierdzenie o przestrzeganiu standardów etyki, albo w innych 
dokumentach strategicznych podkreślano dobrowolne zobowiąza-
nia firmy wobec różnych grup interesariuszy. Jednak na słowach się 
kończyło. Taka typowa deklaracja brzmiała np. tak: „Pracownicy są 
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naszym największym kapitałem”, albo „Jesteśmy odpowiedzialnym 
obywatelem społeczności”. A wystarczyło prywatnie porozmawiać 
z pracownikami i już było słychać o różnych, czasami skrajnie nie-
odpowiedzialnych zachowaniach menedżerów wobec swoich pod-
władnych. Mówiono o praktykach, które niewiele miały wspólnego 
z całkowicie podstawową odpowiedzialnością, a często też naru-
szały przepisy prawa. Na szczęście, to się zmienia. Deklaracje doty-
czące etyki w biznesie i społecznej odpowiedzialności zaczęły być 
traktowane poważnie, nabrały swojej wagi. Te przedsiębiorstwa, 
których postępowanie wzbudzało wiele kontrowersji w różnych 
obszarach, przestały lekkomyślnie deklarować swój wysoki etycz-
ny status i zajęły się wprowadzaniem przejrzystych procedur. Zna-
mienne są w tym kontekście słowa menedżera jednej z sieci hiper-
marketów, który wyrażał swoje zadowolenie z powstania związków 
zawodowych, bo dzięki temu – jak twierdził – wzrasta jego wiedza 
o wszystkich nieprawidłowościach pojawiających się na najniż-
szych szczeblach, a to pozwala firmie skuteczniej wdrażać właści-
we rozwiązania. Systemowe podejście do CSR wiąże się ze stosowa-
niem instrumentów zarządzania. Jeżeli zarząd podpisuje deklarację 
w obszarze relacji z jakąś grupą interesariuszy, to za tym idą cele 
operacyjne, procedury, wskaźniki, sprawozdawczość. Powoływa-
ne są osoby odpowiedzialne za nadzór nad tym obszarem, usta-
la się zadania, prowadzi systematyczny monitoring. W 2008 roku 
zaistniały na rynku firmy konsultingowe, które taki proces wspie-
rają, menedżerowie zaczęli w końcu łączyć wiedzę z podstaw za-
rządzania z polityką społecznej odpowiedzialności. W pierwszym 
rankingu CSR „Good Company” przygotowanym przez Manager 
Magazin oceniono właśnie różnorodne aspekty systemowego CSR. 
W konkursie organizowanym przez PricewaterhouseCoopers na-
grodzono najlepsze raporty CSR. Menedżerowie personalni zaczęli 
stosować w praktyce wiedzę na temat zarządzania różnorodnością, 
przyczynił się też do tego Gender Index. W sumie dziesiątki inicja-
tyw, które spowodowały, że CSR systemowy trafił na posiedzenia 
zarządów najlepszych spółek i zaczął być profesjonalnie rozwijany. 
A to pewnie dopiero początek, jeżeli uzmysłowimy sobie jak dużo 
takich instrumentów zarządzania zostało już wypracowanych na 
świecie.   
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5.2 Biznes a rynek

Ten kierunek właściwie dopiero zaczął się rozwijać. Dotyczy wpły-
wu, jaki CSR wywiera na różne instrumenty oddziaływania firmy na 
swoich klientów. Na wielu produktach możemy przeczytać informacje 
o przekazywaniu określonej części przychodów ze sprzedaży na cele 
społeczne. To klasyczny marketing zaangażowany społecznie, obec-
ny już wcześniej, ale zyskujący na znaczeniu dopiero w 2008 roku. 
Ale nie tylko to. Wiele firm przekonało się, że tzw. kontrowersyjność 
przekazu reklamowego wcale nie zachęca klientów, lecz wprost prze-
ciwnie, skłania do wyrażania swojej niechęci wobec firmy, która np. 
w reklamach stosuje seksistowskie podejście, albo narusza podstawo-
we zasady szacunku wobec zwierząt. 

To doświadczenie spowodowało, że wiele firm zaczęło się przy-
glądać bardziej uważnie „kreatywnym” pomysłom agencji reklamo-
wych. Takie koncepcje jak „sprawiedliwy handel”, czy „etyczne zaku-
py” stały się w 2008 roku, szczególnie wśród młodych ludzi, niezwy-
kle modne. Umawiając się na spotkania słyszymy od znajomych, że 
powinniśmy spotkać się w takim miejscu, gdzie podają kawę z certy-
fikatem Fairtrade. Oczywiście, statystycznie to nie jest jeszcze licząca 
się grupa konsumentów, ale mająca istotny wpływ na kształtowanie 
opinii publicznej. W efekcie, przynajmniej w niektórych branżach 
menedżerowie z działów marketingu zaczęli CSR traktować nieco 
poważniej, a przekonanie że klientów nic nie obchodzi poza najniż-
szą ceną, i może jakąś sensacją przy okazji, przestało być uznawane 
za jedyną prawdę. W ramach CSR rynkowego pojawiły się również 
inne tematy. Rozwija się powoli rynek produktów społecznie odpo-
wiedzialnych (z naszym rodzimym wzorcem w postaci Mleczne-
go Startu), w opisie pewnych usług lub na opakowaniu produktów 
można już znaleźć informacje o charakterze edukacyjnym, podno-
szące świadomość odbiorców, zachęcające do podejmowania inicja-
tyw społecznych. Przedsiębiorstwa korzystają z usług dostawców, 
które są podmiotami ekonomii społecznej, wspierając w ten sposób 
osoby marginalizowane. CSR rynkowy to z pewnością bardzo trud-
ny obszar, wymagający systematycznych badań, ale także edukacji. 
Nigdzie na świecie nie udało się jeszcze uzyskać tego, żeby klienci 
zawsze chętniej kupowali produkty firm społecznie odpowiedzial-
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nych. To zależy od wielu czynników. Dobrze, że ten proces zaczął się 
również w Polsce.

5.3 Biznes a społeczeństwo

Ten kierunek prowadzi od codziennej, z dobrego serca płyną-
cej filantropii, aż po najbardziej innowacyjne projekty partnerstwa 
prywatno–społecznego. Wbrew panującym stereotypom, biznes 
w Polsce jest niezwykle hojny. Nawet właściciele małych przedsię-
biorstw przyznają, że często przekazują zasoby finansowe lub mate-
rialne na cele społeczne. Wynika to zazwyczaj z poczucia moralnej 
powinności, potrzeby dzielenia się z innymi, gorzej jeżeli nie jest 
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wtedy CSR społecz-
ny staje się „szarą strefą” w biznesie, powodując czasem negatyw-
ne konsekwencje dla samego biznesu. Ale to się powoli zmienia 
i przedsiębiorcy coraz lepiej wiedzą, jak pomagać innym, żeby nie 
zaszkodzić sobie. Ci bardziej świadomi zaczynają też zdawać so-
bie sprawę z tego, że pomagając innym, można też pomagać sobie, 
swojemu przedsiębiorstwu, budując pozytywne relacje z potencjal-
nymi klientami, partnerami, czy pracownikami, a przez to lepiej 
funkcjonować na rynku. Ale oficjalnie się do tego nie przyznają, 
gdyż ciągle dominującym stereotypem w Polsce jest przekonanie, 
że pytanie o opłacalność filantropii jest nieeleganckie, bo tylko 
bezinteresowność jest gwarancją czystości takiego działania. Dla-
tego bardzo trudno jest znaleźć i opisać przykłady dobrych praktyk 
CSR społecznego wśród mniejszych przedsiębiorstw. Ten stereotyp 
powielają również menedżerowie w większych firmach, prezentu-
jąc zazwyczaj swoje zaangażowanie społeczne jako formę bezinte-
resownej pomocy. Wiążą się z tym rozliczne problemy, stające się 
przedmiotem wielu dyskusji. Czy finansując jakiś projekt społecz-
ny z budżetu marketingowego, zarząd nie sprzeniewierza kapitału 
powierzonego przez akcjonariuszy? W zasadzie przecież bezintere-
sowne pomaganie innym ma miejsce tylko wtedy, gdy właściciele 
firmy, akcjonariusze dobrowolnie przeznaczają część wypracowa-
nego zysku na cele społeczne. Działalność filantropijna staje się 
przejrzysta, gdy zajmują się tym fundacje korporacyjne zasilane 
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z wypracowanego zysku, ale w taki sposób, że ich działalność jest 
w maksymalnym stopniu niezależna od bieżącej działalności ko-
mercyjnej swojego fundatora. Rzeczywiście, w 2008 roku ilość fun-
dacji korporacyjnych zwiększyła się w istotny sposób. To oznacza, 
że działalność filantropijna staje się dojrzałą formą wspierania róż-
norodnych potrzeb społecznych. Ciągle jednak mamy do czynienia 
z dużą ilością projektów społecznych realizowanych bezpośrednio 
przez firmy, zazwyczaj w partnerstwie z organizacjami pozarządo-
wymi. Te największe, jak „Warto być za!” Kompanii Piwowarskiej, 
Akademia „Podziel się posiłkiem” Danone, „Unlimited Potential” 
Microsoft, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w firmie 
Computerland S.A. i wiele innych, mają charakter strategiczny 
i długofalowy. Zazwyczaj możemy dużo przeczytać i usłyszeć o 
korzyściach społecznych wynikających z realizacji tych projektów, 
ale znacznie trudniej znaleźć rzetelne dane o korzyściach dla firmy 
prowadzącej taki projekt. Istotą partnerstwa prywatno–społeczne-
go są wzajemne korzyści, dlatego często określa się takie projekty 
jako filantropia strategiczna, czy inwestycje społeczne. Nie udaje 
się jednak przełamać w Polsce dominującego stereotypu i w trakcie 
kilku publicznych dyskusji na temat zaangażowania społecznego 
w wypowiedziach liderów biznesu nadal dominowały takie termi-
ny jak: pomaganie, bezinteresowność, wsparcie, moralny obowią-
zek. CSR społeczny jest dominującym nurtem w Polsce, bo obej-
muje kilkaset znanych już inicjatyw, dobrze zarządzanych i spo-
łecznie efektywnych, a także pewnie tysiące tych projektów, które 
są znane przede wszystkim bezpośrednim beneficjentom, czasem 
wspólnocie lokalnej. Większość podlega ewaluacji ze względu na 
zasady przyznawania dotacji, krótkoterminowe i długoterminowe 
efekty społeczne, ale tylko nieliczne firmy są gotowe ujawniać wła-
sne korzyści wynikające z tego. A przecież właśnie rzetelna analiza 
obopólnych korzyści, prowadzona w ramach dialogu z zaintereso-
wanymi stronami, może prowadzić do doskonalenia takich pro-
jektów, zwiększania korzyści po obu stronach, analizowania efek-
tywności ekonomicznej i społecznej. Dopiero wtedy mają szanse 
pojawiać się naprawdę innowacyjne projekty, znaczące koalicje 
międzysektorowe, które w istotny sposób przyczynią się do pozy-
tywnych zmian społecznych.
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5.4 Biznes a środowisko

Świadomość ekologiczna Polaków jest na poziomie zdecydowa-
nie niższym niż w wielu innych krajach. Mimo dużej aktywności 
w ciągu ostatnich dwudziestu lat ekologicznych organizacji po-
zarządowych, nie udało się tego radykalnie zmienić. Ale i w tym 
obszarze widać było w 2008 roku pewne obiecujące zmiany. Chy-
ba najważniejszym elementem kształtującym naszą ekologiczną 
świadomość stała się publiczna dyskusja o torbach plastikowych 
w sklepach. Niezależnie od tego, dokąd ona zaprowadzi, można już 
teraz powiedzieć, że do wielu osób dotarł prosty przekaz: to od na-
szych zachowań na rynku w dużym stopniu zależy stan środowiska, 
w którym żyjemy. Z kolei na świecie poważną dyskusję wśród lide-
rów biznesu wywołał Raport Sterna, chociaż pewnie mało kto ten 
obszerny raport przeczytał. Ale przekaz był bardzo prosty: korzyści 
płynące ze zdecydowanego i wczesnego przeciwdziałania zmianom 
środowiskowym powodowanym przez gospodarkę, znacznie prze-
wyższają koszty, które należy ponieść. Przez wiele lat CSR rozwijał 
się na świecie w cieniu jednego wielkiego pytania, stawianego przy 
różnych okazjach przez sceptyków, ale także trzeźwo myślących 
menedżerów: czy CSR się opłaca, czy CSR wprowadzany do strate-
gii firmy przyniesie jakieś biznesowe korzyści? W setkach prac na-
ukowych podejmowano ten sam temat, aż w końcu zgodzono się, że 
jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie nie ma. Raport Sterna 
zmienia tę sytuację, choć oczywiście z pewnymi ograniczeniami. Po 
pierwsze, CSR ekologiczny się opłaca, bo o innych kierunkach się 
tu nie przesądza. Po drugie, opłaca się gospodarce, poszczególnym 
branżom, ale niekoniecznie każdej firmie, bo dla niektórych to bę-
dzie oznaczać np. konieczność przebranżowienia się, a dla innych 
olbrzymi wzrost przychodów. W Polsce CSR, czyli dobrowolna ak-
tywność przewyższająca wymogi prawne, nie łączy się z ochroną 
środowiska. Wyjaśnienie jest proste. Ten obszar funkcjonowania 
przedsiębiorstw jest w bardzo dużym stopniu regulowany przepisa-
mi prawa, rozporządzeniami i innymi decyzjami podejmowanymi 
przez administrację publiczną, która musi zapewnić jak najszybciej 
pełną realizację przepisów europejskich w tym zakresie. Dlatego 
większość firm, walcząc o swoje miejsce na rynku, o przetrwanie, 
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stara się opóźniać wprowadzanie tych przepisów, bo sektor bizne-
su w Polsce jest pod względem ochrony środowiska zdecydowanie 
w tyle w stosunku do rozwiniętych państw Unii Europejskiej. Poli-
tyka energetyczna, polityka transportowa, limity emisji, opłaty pro-
duktowe, i inne pojawiające się zobowiązania w tym zakresie pocią-
gają za sobą znaczne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, nie 
zostawiając już miejsca na dobrowolne zobowiązania. Dlatego na 
istotną falę ekologicznego CSR jeszcze pewnie trochę poczekamy, 
zadowalając się drobnymi przejawami rosnącej świadomości ekolo-
gicznej wśród zwykłych konsumentów, ale i pewnie też wśród me-
nedżerów.

5.5 Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej

Do niedawna ten obszar CSR był najmniej rozwinięty. Owszem, 
Komisja Europejska od kilku lat wyznaczała pewne trendy w publicz-
nym CSR, ale rządy poszczególnych państw, no może oprócz Wielkiej 
Brytanii, niezbyt chętnie podejmowały jakieś konkretne inicjatywy, 
poza ogólnie brzmiącymi deklaracjami. W 2008 roku to się zmieniło 
radykalnie. We Włoszech, w Hiszpanii, we Francji, na Litwie i w kilku 
innych krajach CSR stał się obszarem polityki państwa. Powstały spe-
cjalne fora międzysektorowe, opracowano strategie upowszechniania 
postaw społecznie odpowiedzialnych wśród przedsiębiorstw, instru-
menty finansowe wspierające CSR, a przede wszystkim rozpoczęto 
poważną publiczną debatę dotyczącą zadań administracji publicznej 
w tym zakresie.

Jeżeli przegląda się np. raport „The CSR Navigator”, który ukazał 
się w 2008 roku, to widać wyraźnie, że te zmiany w polityce państwa 
nie ograniczają się do Unii Europejskiej. Rządy wielu państw doce-
niły w końcu znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu jako 
istotnego instrumentu kształtowania podstaw rozwoju ekonomiczne-
go i społecznego, konkurencyjności gospodarki i budowania dobro-
bytu społecznego. 

W Polsce też nastąpiły już pewne zmiany w tym zakresie, cho-
ciaż większość z nich jest dopiero w planie. Z inicjatywy UNDP 
rozpoczęto dialog międzysektorowy, obywatelski, z udziałem sek-
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tora biznesu, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, 
związków zawodowych, administracji publicznej i mediów, który 
doprowadził do sformułowania szeregu konkretnych rekomenda-
cji. Doczekały się one poważnej reakcji ze strony rządu, choć o efek-
tach będzie można mówić dopiero za kilka miesięcy. 

Te wszystkie zmiany i postępująca profesjonalizacja CSR z całą 
pewnością wzmocni dyskusje dotyczące nowej roli biznesu w społe-
czeństwie. Sporo dyskutowano w prasie światowej na temat koncep-
cji „społecznego przedsiębiorstwa”, przedstawionej w grudniu 2006 
przez Muhammada Yunusa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Na 
początku roku 2008 rozpoczęto dyskusję, która została wywołana 
przez wystąpienia Billa Gates’a w Davos na temat całkowicie nowej 
wizji biznesu. Yunus przekonywał, że oprócz przedsiębiorstw zorien-
towanych na maksymalizację zysku muszą też istnieć przedsiębior-
stwa zorientowane na maksymalizację dobra społecznego. Gates zaś 
poszedł znacznie dalej i dowodził, że każde przedsiębiorstwo musi 
realizować misję społeczną, bo tylko dzięki temu zyskuje rację ist-
nienia. A to oznacza, że jednak coś bardzo istotnego stało się w tym 
ubiegłym roku.

Istnieje wiele potencjalnych obszarów działań, które stwarzają 
pole do włączenie się administracji publicznej w wysiłki na rzecz 
wdrażania w Polsce zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Konieczne jest np. opracowanie norm akceptowanych przez przed-
siębiorstwa i przez opinię publiczną. Należy zdecydować, co w pol-
skich warunkach powinno stanowić o tym, ze firmę można uznać 
za społecznie odpowiedzialną: stopień efektywnego wykorzystania 
energii, posiadanie kodeksu etycznego, programy realizowane na 
rzecz społeczności lokalnej, rzetelna informacja na etykietach, itd. 
W opracowanie takich standardów, a także odpowiednich regulacji 
prawnych sprzyjających wdrażaniu zasad CSR, powinni włączyć się 
przedstawiciele odpowiednich urzędów.

W polskich warunkach innym ważnym obszarem działań jest edu-
kacja i promocja idei społecznej odpowiedzialności. Pomimo działań 
podejmowanych przez organizacje społeczne takie jak np. Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, poziom wiedzy na temat CSR w Pol-
sce nie jest satysfakcjonujący. Najbardziej rozpowszechnione zasady 
CSR są wśród dużych, często międzynarodowych korporacji, do któ-
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rych najszybciej docierają i na bieżąco wdrażane są światowe trendy 
w zarządzaniu. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach na temat 
działalności społecznej polskich przedsiębiorstw: przodują tu wielkie 
koncerny i korporacje, a tylko niewielka część średnich i małych firm 
angażuje się w działania społeczne.

Koncepcja odpowiedzialnego biznesu nie jest tylko nową modą 
w zarządzaniu lecz tendencją światową, której także w Polsce zlek-
ceważyć nie można. Wraz z pojawieniem się na rynku polskim 
zachodnich firm, zwiększeniem dostępu do fachowej literatury, 
upowszechnieniem programów szkoleniowych, różne elementy 
społecznej odpowiedzialności zaczęły przenikać do praktyki za-
rządzania. Doświadczenia światowe pokazują jednak, ze nie należy 
bezkrytycznie przenosić zachodnich standardów bez uwzględniania 
poziomu rozwoju rynku w Polsce, kultury gospodarczej i politycz-
nej, a także zaawansowania procesów budowy społeczeństwa oby-
watelskiego.

Rozwijające się w Polsce zjawisko polegające na opracowywaniu 
i wdrażaniu przez korporacje strategii „odpowiedzialności społecz-
nej”, napotyka problemy, w dużej mierze związane z niedostatecz-
nym wykorzystaniem wiedzy i warsztatu socjologicznego. 

Jednym z głównych źródeł tych wyzwań jest brak refleksji na te-
mat istoty społecznej odpowiedzialności ze strony zarządów firm, co 
niejednokrotnie zawężą działania na tym polu do sfery public rela-
tions (i to w wąskim sensie dbałości o dobry wizerunek korporacji, 
lub wręcz dbałości jedynie o pozytywne doniesienia medialne) lub 
marketingu. Przy takim podejściu zadania „CSR–owe” powierza-
ne są menedżerom średniego szczebla, odpowiedzialnym za Public 
Relations i/lub marketing, co skutecznie eliminuje podejście odpo-
wiedzialne z głównego nurtu strategii biznesowej firmy. Czynnikiem 
wzmacniającym tę tendencję na zasadzie sprzężenia zwrotnego ne-
gatywnego jest brak narzędzi pomiaru rezultatów działań CSR (za-
równo dla firmy, jak i postrzeganych jako zmiana społeczna), któ-
re pozwoliłyby zarządom trafnie rozpoznać korzyści wynikające 
z wprowadzania strategii CSR.

Pojawia się więc potrzeba opracowania profesjonalnej strate-
gii marketingowej, nie ograniczającej się jedynie do sfery promocji, 
której elementem byłyby m.in. badania społeczne jako narzędzie 
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diagnozy problemów dla społecznie odpowiedzialnych pracodaw-
ców oraz przeprowadzenie kampanii społecznej na temat społecznej 
odpowiedzialności biznesu adresowanej głównie do średnich i ma-
łych przedsiębiorstw i ich interesariuszy, czyli w tym przypadku m. 
in. społeczności lokalnych i organizacji społecznych działających na 
poziomie lokalnym. 

5.6 Wpływ samorządu terytorialnego na rozwój biznesu

Rozwój gospodarczy wspólnot samorządowych jest ściśle uzależ-
niony od współdziałania władz publicznych z otoczeniem lokalnych 
przedsiębiorców. Analiza rzeczywistości gospodarczej, dokonywana 
na poziomie funkcjonowania gmin samorządowych wskazuje jedno-
znacznie na silny związek pomiędzy rozwojem przedsiębiorczości, 
a charakterem i specyfiką polityki gospodarczej realizowanej przez 
władze samorządowe. Oba sektory w swych działaniach podejmo-
wanych na rzecz rozwoju gospodarczego są od siebie współzależne. 
Nie ma możliwości kreowania postaw przedsiębiorczych, dążenia do 
trwałego ożywienia gospodarczego, niwelowania negatywnych zja-
wisk społecznych – dopóty, dopóki owe inicjatywy mają jedynie jed-
nostronny charakter, a politykę gospodarczą władz samorządowych 
cechuje brak podejścia perspektywicznego. Tworzenie i pobudzanie 
do rozbudowy otoczenia przedsiębiorczego wspólnot lokalnych jest 
zjawiskiem ważnym z wielu powodów, a znaczenie każdego z nich 
odgrywa równie istotną rolę w kształtowaniu stabilnych podstaw dla 
inicjowania przedsięwzięć rozwojowych.

Dostępne opracowania i raporty rozwoju sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MSP) zwracają uwagę zarówno na wady jak 
i zalety funkcjonujących rozwiązań ustawowych oraz gospodarczych. 
Część z nich wprost uniemożliwia, bądź ogranicza rozwój inicjatyw 
gospodarczych, a pozostałe skutecznie studzą ekspansję rozwojową 
już funkcjonujących przedsiębiorstw. Jednym z głównych czynników 
decydujących o dynamice rozwoju lokalnych inicjatyw przedsiębior-
czych jest poziom wiedzy władz samorządowych na temat możliwo-
ści, jakimi dysponują w obszarze stymulowania inicjatyw gospodar-
czych. Równie istotną role odgrywa umiejętne wykorzystanie posia-
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danego potencjału oraz kreowanie polityki zakładającej tworzenie 
warunków i  klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Aby wskazane 
działania odsłoniły zamierzone rezultaty władze samorządowe muszą 
wpierw zmierzyć się z problemem, jaki stanowi niekorzystny wizeru-
nek przedsiębiorcy oraz stanowić czoło powszechnym uprzedzeniom 
i stereotypom towarzyszącym postrzeganiu podmiotów sektora pry-
watnego. W dalszym ciągu w opinii wielu przedstawicieli władz sa-
morządowych przedsiębiorcy nie są postrzegani jako czynnik spraw-
czy tworzenia nowych miejsc pracy, determinant realnego wzrostu 
dochodów budżetowych czy poprawy zamożności społeczeństwa. 
Prywatna przedsiębiorczość kojarzona jest z łamaniem praw pracow-
niczych, problemami związanymi z egzekwowaniem ustaleń poczy-
nionych między partnerem publicznym i prywatnym w treści umów 
i porozumień a także szeregiem negatywnych efektów zewnętrznych 
ich działalności, w tym szkodliwością dla środowiska naturalnego.

Transformacja systemu społeczno–ekonomicznego oraz reforma 
ustrojowa państwa stworzyły w Polsce nową sytuację dla stymulowa-
nia rozwoju przedsiębiorczości. Zmiany systemowe oraz wprowadze-
nie trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zaowocowały 
decentralizacją zadań i kompetencji pozostających w gestii władz 
centralnych. Naturalną konsekwencją wprowadzonego rozwiązania 
było przeniesienie ciężaru działań w zakresie kształtowania gospo-
darki lokalnej na poziom działalności gmin samorządowych. Otwar-
to tym samym odrębny rozdział w zakresie funkcjonowania samo-
rządu terytorialnego, którego nadrzędnym celem obok zaspokajania 
potrzeb społeczności lokalnych stało się tworzenie optymalnych 
warunków dla rozwoju gospodarczego m.in. poprzez skuteczne sty-
mulowanie rozwoju przedsiębiorczości. Równocześnie na jakość oraz 
zakres podejmowanych inicjatyw służących tworzeniu warunków dla 
rozwoju inicjatyw gospodarczych bardzo istotnie wpłynęło człon-
kowstwo Polski w strukturach unijnych. Zarówno samo członkostwo 
jak i okres bezpośrednio poprzedzający akcesję – wywarły wpływ na 
ukształtowanie wytycznych i kierunków wewnętrznego porządku 
prawnego na wzorzec prawa wspólnotowego, podporządkowując im 
legislację krajową w tak ważnych obszarach jak pomoc publiczna, czy 
partnerstwo publiczno–prywatne. Te trzy wydarzenia zdecydowanie 
najsilniej ukształtowały aktualny format działań podejmowanych na 
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rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju inicjatyw gospo-
darczych.

Począwszy od zmian systemowych, poprzez reformę ustrojową, 
a kończąc na członkostwie w Unii Europejskiej – stworzone zostały 
podstawy dla konstrukcji rozwiązań służących stymulowaniu przed-
siębiorczości. Przepisy i wytyczne prawa wspólnotowego, korelujące 
z nimi unormowania krajowe oraz opierające się na nich akty prawa 
miejscowego tworzą kompleks regulacji na bazie, których powinny 
opierać się rozwiązania, które nie tylko pozwolą na stosowanie po-
siadanych instrumentów, lecz umożliwią maksymalizację efektów 
płynących z ich zastosowania. Zebrane doświadczenia ostatnich lat 
wykazują, że pomimo zamkniętego procesu decentralizacji – zakres 
„urynkowienia” władz samorządowych jest nadal daleki od postulo-
wanych wzorców, a charakter realizowanej przez nie polityki gospo-
darczej i budżetowej w dalszym ciągu wykorzystuje jawiące się moż-
liwości i instrumenty jedynie w nieznacznym stopniu. W związku 
z tym za konieczność uznać należy wyznaczenie pożądanych kierun-
ków zmian w zakresie polityki zarządzania finansami lokalnymi oraz 
wskazanie celów i narzędzi zapewniających władzom samorządo-
wym efektywną realizację polityki wspierania rozwoju przedsiębior-
czości. Niezwykle istotne pozostaje również wskazanie skutecznych 
form i metod służących stymulowaniu inicjatyw gospodarczych, jak 
również dostosowanie projektowanych działań do specyfiki poszcze-
gólnych wspólnot samorządowych.

 Władza lokalna powinna odgrywać znaczną rolę w kształtowa-
niu gospodarczej płaszczyzny rozwoju lokalnego, ponieważ zgod-
nie z ideą samorządności ma za zadanie sterować rozwojem go-
spodarki lokalnej. Obowiązek pomagania przedsiębiorcom w pro-
wadzeniu działalności gospodarczej jest podstawowym zadaniem 
samorządowym. Bez udziału i pomocy samorządów trwały i wy-
raźny rozwój gospodarczy nie jest możliwy. Może się on dokonać 
tylko wtedy, gdy działalność przedsiębiorców w każdej gminie spo-
tka się z odpowiednim wsparciem. Samorządy powinny być part-
nerem dla przedsiębiorców, służyć im wszechstronna informacją, 
a także pomocą.

Ponieważ wszystkim samorządom zależy, a przynajmniej powin-
no zależeć, na rozwoju gospodarczym danego obszaru, implikuje to 
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ogromną konkurencję pomiędzy poszczególnymi samorządami o in-
westorów, inwestycje i lokalizacje nowych podmiotów.

Strategia rozwoju gminy jest jednym z podstawowych instru-
mentów zarządzania rozwojem lokalnym. Jest to program określania 
celów i zamierzeń organizacji oraz przyjęcia kierunków działania, 
z uwzględnieniem reakcji na otoczenie. Jest jakościową koncepcją 
przyszłości, zbiorem celów i zadań oraz głównych przedsięwzięć or-
ganizacyjnych w powiązaniu z zasobami, układem decyzji i skupie-
niem wysiłku na jej realizację.

Działania samorządu terytorialnego koncentrują się w szczegól-
ności na:

� rozwoju infrastruktury technicznej; dzięki czemu zmniejszają się 
koszty, które musiałby ponieść inwestor prywatny lokalizujący 
swą działalność w danym układzie terytorialnym;

� rozwoju biznesu; maja na celu pobudzenie wzrostu zaopatrzenia 
na kadrę pracowniczą gminy, popieranie przedsiębiorczości, sto-
sowania zachęt dla powstawania przedsiębiorstw i tworzenia no-
wych miejsc pracy;

� rozwoju kapitału ludzkiego; działania nakierowane na poprawę 
kwalifikacji lokalnej siły roboczej.

W gospodarkach rynkowych znaczna część odpowiedzialności 
za pobudzanie i kształtowanie rozwoju gospodarczego spoczywa na 
władzach lokalnych, co pociąga za sobą przepływ kapitału i przed-
siębiorców między jednostkami samorządu terytorialnego. W dobie 
pełnego urynkowienia, zwiększającego zdolność przedsiębiorstw do 
dokonywania wolnych wyborów lokalizacyjnych, zadaniem władz 
gminy jest stworzenie konkurencyjnych w stosunku do innych gmin 
warunków dla rozwoju funkcjonujących już przedsiębiorstw oraz 
uruchomienia kolejnych firm działalność władz w zakresie kreowa-
nia przedsiębiorczości można określić mianem budowania i umac-
niania klimatu sprzyjającego rozwojowi społeczno–gospodarczemu. 
Podstawy ku temu stwarza rozwój wiedzy wspierającej innowacje 
i przepływ doświadczeń płynących z innych krajów i regionów. Sa-
morządy gminne dbające o rozwój lokalnej przedsiębiorczości to 
gminy aktywnie zabiegające o nowe inwestycje, otwarte na nowe ini-
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cjatywy gospodarcze, zapewniające przyjazny klimat i profesjonal-
ną obsługę dla inwestorów, a także wspierające przedsiębiorców już 
funkcjonujących. Oferta dla wewnętrznych (lokalnych) i zewnętrz-
nych inwestorów powinna być kompleksowa i dotyczyć takich czyn-
ników jak: wyposażenie infrastrukturalne, kwalifikacje siły roboczej, 
potencjał intelektualny, dostęp do innowacji, otoczenie instytucjo-
nalne, a także w miarę możliwości gminy zachęty finansowe. Coraz 
istotniejsze w procesach rozwoju staje się posiadanie przez przedsię-
biorstwo zdolności do absorpcji innowacji, umiejętności w zakresie 
zarządzania oraz pozyskiwania informacji, co wiąże się z dyspono-
waniem wykształconą kadrą i odpowiednim zapleczem informatycz-
nym. Samorząd gminny poprzez swoje działania powinien zwiększać 
możliwości dostępu przedsiębiorców do tego rodzaju zasobów. Tylko 
wówczas nastąpi mobilizacja kapitału lokalnego i przypływ kapitału 
zewnętrznego, gdy władze samorządowe zapewnią korzyści, które 
umożliwią przedsiębiorcom osiąganie na danym terytorium lepszych 
wyników gospodarowania niż na terenie innych gmin. W ten sposób 
władze lokalne mogą pośrednio wpływać m.in. na kreację miejsc pra-
cy i wzrost zatrudnienia w gminie .

 Kształtowanie zachowań społecznie odpowiedzialnych i przed-
siębiorczych wymaga od organów stanowiących i wykonawczych 
w gminie zmiany stylu sprawowania władzy z administrowania na 
zarządzanie menedżerskie mieniem komunalnym oraz zasobami fi-
nansowymi. Jakość tego zarządzania zależy od profesjonalizmu i ak-
tywności kadry pracowniczej, od jej wiedzy, kwalifikacji, kreatywno-
ści i innowacyjności.

Do narzędzi, które mogą i powinny wykorzystywać gminy w celu 
pobudzenia rozwoju gospodarczego na swoim terenie, należą przede 
wszystkim instrumenty:

� planistyczne, 
� ekonomiczno–finansowe, 
� infrastrukturalne.
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ZAKOŃCZENIE

Należy przypuszczać, że znaczenie Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw dla działających w Polsce przedsiębiorstw – będzie 
systematycznie rosnąć. Współczesne przedsiębiorstwa bywają potęż-
niejsze od niektórych państw. Są także od nich bogatsze, lepiej za-
rządzane i bardziej wpływowe. To one tworzą sytuację gospodarczą, 
wyznaczają nowe style zachowań konkurencyjnych, a niejednokrot-
nie oddziałują także i na politykę. Jednak skoro u ich podstaw leży 
powiększanie zysków i gromadzenie zasobów, należy zadać sobie py-
tanie, jaką rzeczywistość społeczną mają szansę nam wykreować?

Tak jak obserwowane już od lat 90 przesuwanie części budżetów 
marketingowych z reklamy na rzecz działań public relations, również 
nakłady na działania na rzecz środowiska społecznego i przyrodni-
czego, oraz odpowiedzialność za własnych pracowników i skutki 
podejmowanych działań biznesowych otoczenia staną się trwałym 
elementem strategii budowania przedsiębiorstwa. Polska opinia pu-
bliczna, jak wskazują wyniki badań, jest już na tyle dojrzała, że doceni 
społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw. To z kolei w dłuższej per-
spektywie przełoży się na opinię o przedsiębiorstwie, jego produk-
tach, oraz sukcesy również w wymiarze czysto komercyjnym.

Społeczna odpowiedzialność to całość relacji przedsiębiorstwa 
ze wszystkimi zainteresowanymi. Obejmuje klientów, pracowników, 
grupy społeczne, dostawców, właścicieli, inwestorów oraz konkuren-
cję. Niezależnie od definicji, którą zastosujemy do opisu tego zjawi-
ska, doświadczenia europejskie wskazują, że działania wpisujące się 
w społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa przyczyniają się 
do poprawy konkurencyjności podmiotów je stosujących. Działania 
społecznie odpowiedzialne zapewniają harmonijny rozwój przedsię-
biorstwa, zabiegając o spójność społeczną i ochronę środowiska (re-
alizując tym samym założenia Strategii Lizbońskiej). W przedsiębior-
stwach formą realizacji założeń etycznych jest wprowadzenie w życie 
różnego rodzaju kodeksów postępowania, w tym etycznych, publi-
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kacja raportów społecznych, powoływanie specjalnych stanowisk ds. 
społecznej odpowiedzialności, lub tworzenie organizacji w ramach 
których przedsiębiorstwa mogą dzielić się doświadczeniami z zakre-
su społecznej odpowiedzialności. 

Świętokrzyskie przedsiębiorstwa w celu efektywnego konkuro-
wania na rynku zmuszone są do implementacji norm etycznych do 
swoich systemów zarządzania. Przyjęcie wprost wzorców zachodnich 
może okazać się niemożliwe bądź też nieopłacalne. Koniecznym za-
tem staje się badanie zjawiska wśród samych przedsiębiorstw jak i ich 
interesariuszy, by ustalić czy nasze przedsiębiorstwa odnoszą się do 
zagadnień dotyczących etyki w biznesie, czy czują się odpowiedzial-
ne za otoczenie w którym funkcjonują, a także jaka jest świadomość 
kadry zarządzającej odnośnie systemów CSR. 

Śledzenie mechanizmów lokalnej gospodarki i stopnia interakcji 
pomiędzy społecznościami i instytucjami jest kluczem do koordyna-
cji regionu i zamieszkującej go społeczności. Istnieje potrzeba wypra-
cowania profesjonalnych strategii przedsiębiorstw przy zastosowaniu 
narzędzi wykorzystywanych w Unii Europejskiej (Regional Foresight 
czy Innovative Actions), wzmocnienia współpracy między sektorem 
prywatnym, publicznymi organizacjami badawczymi, władzami oraz 
organizacjami pozarządowymi (szansą na utworzenie klastra jest sa-
mostowarzyszanie się przedsiębiorców). W dobie budowania gospo-
darki opartej na wiedzy wydaje się uzasadnione ukierunkowanie zna-
czącego strumienia finansowania badań naukowych na takie dziedzi-
ny i dyscypliny naukowe, które zagwarantują szybszy rozwój gospo-
darczy kraju, a zatem są z punktu widzenia tego rozwoju pożądane. 
Oparcie procesu formułowania strategii rozwoju na konsekwentnym 
rozwijaniu kapitału społecznego stanowi wspólny czynnik zarówno 
dla małych przedsiębiorstw, jak i tych globalnych. Istnieje koniecz-
ność skoncentrowania inwestycji na osiągnięciu założonych rezulta-
tów i potrzeba zapewnienia obecności mechanizmów i know–how, 
dzięki którym wyniki badań zostaną wykorzystane do powstawania 
nowych produktów i usług o znaczeniu komercyjnym.

Problemową sferą związaną ze społeczną odpowiedzialnością firm 
mogą być niedostatki i niedoskonałość poważnie pojmowanej komu-
nikacji społecznej zarówno zewnętrznej – skierowanej do otoczenia 
firm, jak też wewnętrznej – do pracowników i potencjalnych zatrud-
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nianych w biznesie. Dzieje się tak ponieważ większość Polaków z du-
żą nieufnością odnosi się do zatrudnienia w sektorze prywatnym. Na 
pytanie o to, gdzie chcieliby pracować, gdyby to zależało wyłącznie 
od nich, 41% respondentów wskazało państwowe lub spółdzielcze 
zakłady pracy, natomiast zaledwie 6% wskazań dotyczyło firm pry-
watnych. Jest tak, ponieważ aż 61% uważa, że tylko w niektórych fir-
mach prywatnych przestrzega się przepisów kodeksu pracy. Przeważa 
pogląd, że przedsiębiorcy nie interesują się zadowoleniem pracowni-
ków z pracy (58%), a połowa badanych sądzi, iż pracodawcom pry-
watnym zależy bardziej na tym, aby pracownicy się ich bali niż ich 
lubili i szanowali.

Społeczna odpowiedzialność jako cel przedsiębiorstwa i jedna 
z płaszczyzn zarządzania nim jest zjawiskiem nowym, nie dorobiła 
się więc jeszcze jednolitej, ogólnie uznawanej „legitymacji”, a sposób 
uzasadniania CSR jest istotnie związany ze specyficznym rozumie-
niem przez zarządy korporacji jej celów i wymogów strategicznych. 
Pośrednio wpływa też na zakres i sposób wykorzystywania narzędzi 
socjologicznych w budowie strategii CSR, poczynając od procesu 
identyfikacji grup interesariuszy korporacji i określenia relacji z ni-
mi, kończąc zaś na pomiarze efektów. 

Korzyści płynące z wprowadzenia społecznej odpowiedzialności 
do przedsiebiorstw można sklasyfikować następująco:

� korzyści ekonomiczne – odwołujące się do opłacalności CSR, 
mierzonej w kategoriach pieniężnych, ale również skutecznością 
w osiąganiu innych celów korporacyjnych, tak w skali pojedyn-
czej korporacji, jak i całej gospodarki;

� korzyści aksjologiczne – polegające na wskazaniu wartości/norm, 
których przestrzeganie przez przedsiębiorstwa uznaje się za słusz-
ne z uwagi na same te normy/wartości (katolicka nauka społecz-
na, ruchy alterglobalistyczne);

� korzyści funkcjonalistyczne – odwołujące się do użyteczności CSR 
jako mechanizmu regulacji i społecznej reintegracji działalności 
gospodarczej czy szerzej: działalności podmiotów dysponujących 
znacznymi możliwościami mobilizacji zasobów społecznych; 

� korzyści zarządcze – wskazujące na ułatwienia w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem odpowiedzialnym, w aspekcie human i public 
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relations (częste w przedsiebiorstwach „wysokiego ryzyka”, np. 
ekologicznego lub finansowego – CSR jako czynnik minimali-
zujący ryzyko zarządu firmy i zwiększający skuteczność zarzą-
dzania; uzasadnienia zarządcze mogą w skali jednej korporacji 
odwoływać się również do perspektywy pracownika i korzyści 
płynących dla niego ze społecznej odpowiedzialności jego korpo-
racji).

Potencjał tkwiący w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i tech-
nologii w celu zaspokojenia potrzeb socjalnych jest obszarem ogrom-
nym i niezbadanym. Wskazywanie konkretnych strategii rozwoju 
w tej publikacji ma dopomóc przedsiębiorstwom województwa świę-
tokrzyskiego opierać strategię rozwoju o ideę społecznej odpowie-
dzialności i czerpania z tego wymiernych korzyści.
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Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” to stabilna organizacja 
związkowa mająca za sobą niespełna trzydzieści lat tradycji i doświad-
czeń w realizacji programów informacyjno-promocyjnych. Uczestniczy 
w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa 
Świętokrzyskiego i posiada ponad 20 tys. członków. Stale organizuje 
i prowadzi akcje popularyzujące przystępowanie do organizacji part-
nerów społecznych. Efektywność tych działań jest obecnie szacowana 
na poziomie 1000 nowych członków rocznie. W ciągu ostatnich lat 
może się poszczycić między innymi następującymi akcjami:

– 2008 – Udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej – „Godna 
praca – godna emerytura”

– 2007-2008 – Ogólnopolska akcja promocyjna „Polska przyjazna 
pracownikom” 

– 2007 – Udział w organizacji kampanii społecznej „Niskie płace ba-
rierą rozwoju Polski”.

Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” stale wydaje następu-
jące publikacje:

– „Tygodnik Solidarność Świętokrzyska” 
– „Biuletyn Solidarność Świętokrzyska”,
– „Świętokrzyskie Zeszyty Związkowe”,
– miesięcznik „Nasze Okno”.

Ponadto stale organizowane są konferencje naukowe z udziałem 
takich autorytetów naukowych jak prof. dr hab. Juliusz Gardawski, 
prof. dr hab. Jerzy Wratny, ks. bp dr Marian Florczyk.

Jedną z form aktywności Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Soli-
darność” jest stworzenie i realizacja projektu „Konkurencyjne i odpo-
wiedzialne świętokrzyskie”. Założenia projektu oraz Społecznej Odpo-
wiedzialności Przedsiębiorstw są wpisane w statutowe cele i zadania 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 
stąd Region Świętokrzyski bez wahania podjął się jego przygotowania.

Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”
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Projekt „Konkurencyjne i odpowiedzialne świętokrzyskie” to ini-
cjatywa Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” współfinan-
sowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego na mocy umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w Kielcach. 

Cel nadrzędny projektu to przyczynienie się do promowania idei 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w szczególności w od-
niesieniu do rynku pracy i środowiska naturalnego na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego.

Do tak podjętego celu głównego sformułowano następujące cele 
szczegółowe:

1. Wzmocnienie współpracy między regionalnymi organizacjami 
pracowników i pracodawcami zmierzającej do uznania zasadności 
problematyki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

2. Zwiększenie świadomości i pozyskanie lub poszerzenie wiedzy 
społeczeństwa zamieszkującego region województwa święto-
krzyskiego na temat społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw.

3. Udostępnienie pracodawcom i pracownikom wysokiej jakości in-
formacji na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
i jego wpływie na lokalny rynek pracy.

Aby zrealizować wszystkie cele Projektu realizatorzy podjęli się 
wykonania szeregu powiązanych ze sobą działań zorientowanych na 
społeczność lokalną województwa świętokrzyskiego. 

Przeprowadzono konferencję z udziałem praktyków i przedstawi-
cieli świata nauki, której założeniem było zainicjowanie wśród zapro-
szonych przedstawicieli różnych środowisk biznesu chęci współpracy 
na rzecz promowania idei społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw w regionie świętokrzyskim.

Projekt „Konkurencyjne i odpowiedzialne świętokrzyskie”
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Projekt „Konkurencyjne i odpowiedzialne świętokrzyskie”

W ramach kampanii informacyjno – promocyjnej zostały wy-
emitowane przekazy informacyjne w lokalnej prasie, radiu i telewizji
dzięki czemu dotarto z informacją do mieszkańców świętokrzyskie-
go. Dodatkowo treści promocyjne zostały zamieszczone na tablicach 
reklamowych zlokalizowanych na terenie województwa. Wszyst-
kie działania zostały wsparte przygotowaniem strony internetowej 
(www.odpowiedzialne.pl), na której zamieszczone zostały informa-
cje dotyczące tematyki projektu. Działania reklamowe zostały uzu-
pełnione poprzez przeprowadzenie spotkań oraz warsztatów tema-
tycznych. Kampania była realizowana od początku lutego do końca 
kwietnia 2009 r.
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