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WPROWADZENIE

Przekazujemy do rąk Czytelników książkę poświęconą społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Jest to koncepcja, która 
zakłada konieczność uwzględniania przez przedsiębiorców skutków działalności 
gospodarczej, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy w określonym środo-
wisku społecznym i naturalnym.

Tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu staje się w Polsce coraz bardziej 
popularna. Przejawem tego jest powstawanie w naszym kraju promujących ją orga-
nizacji, deklarowanie przez przedsiębiorców zainteresowania jej wdrażaniem, 
a także, coraz częstsze w ostatnim czasie, organizowanie seminariów i konferencji. 
Społeczna odpowiedzialność biznesu, jako koncepcja dotycząca wielu sfer i sposo-
bów działania przedsiębiorcy, w sposób naturalny staje się także przedmiotem 
zainteresowania polskich uczelni wyższych, prowadzących zajęcia z nauki o zarzą-
dzaniu. Stopniowo staje się oddzielnym przedmiotem wykładowym. Rośnie także 
zainteresowanie społeczną odpowiedzialnością biznesu wśród samych przedstawi-
cieli nauki o zarządzaniu, etyki biznesu czy prawa.

Dotychczas jednak nacisk kładziony był w Polsce w dużym stopniu na promo-
wanie idei społecznej odpowiedzialności jako takiej i popularyzowanie wiedzy na 
jej temat wśród przedsiębiorców. Działania te są oczywiście bardzo ważne. Wydaje 
się jednak, że nadszedł czas, aby poddać krytycznej analizie rozumienie i funk-
cjonowanie w Polsce społecznej odpowiedzialności biznesu i wskazać konieczne 
kierunki zmian. Naprzeciw tym oczekiwaniom stara się wyjść prezentowana książka.

Książka jest pracą zbiorową autorstwa pracowników naukowych i doktorantów 
Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona 
Koźmińskiego. Nie oznacza to, że ma charakter czysto teoretyczny. Zawiera bowiem 
analizę konkretnych przypadków – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych – funk-
cjonowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Każdy z autorów pre-
zentuje własny sposób jej rozumienia i koncentruje się na innych jej elementach. 
Autorów łączy próba odpowiedzi na pytanie o sens i źródła odpowiedzialności 
przedsiębiorców. Negatywnie postrzegane jest rozumienie społecznej odpowiedzial-
ności biznesu jako zjawiska powierzchownego, mody sprowadzającej się do trak-
towania jej jako instrumentu PR i wdrażania wyłącznie w postaci praktyk 
niezintegrowanych z głównym nurtem działalności gospodarczej.
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Książka podzielona jest na cztery części. Pierwsza część dotyczy zagadnień ogól-
nych społecznej odpowiedzialności biznesu. Otwiera ją rozdział Jerzego Bogdanien-
ki, poświęcony analizie społecznej odpowiedzialności biznesu i strategii organizacji. 
Autor dostrzega, że w ostatnim czasie zwiększyła się gotowość do podejmowania 
przez przedsiębiorców odpowiedzialności społecznej, co wynika z przeobrażeń syste-
mu wartości wśród menedżerów. Jednak w centrum ich uwagi pozostają wciąż 
interesy ekonomiczne. W rozdziale autorstwa Macieja Bernatta społeczna odpo-
wiedzialność biznesu badana jest z perspektywy prawa, co ukazuje, że nie może 
być ona analizowana ani w ujęciu teoretycznym, ani praktycznym w oderwaniu od 
obowiązującego w Polsce prawa i wartości, które leżą u jego podstaw. W rozdziale 
autorstwa Włodzimierza Szpringera postawione jest pytanie, czy kryzys zaufania 
i etyka finansów związane są z aspektami aksjologicznymi czy prakseologicznymi. 
Źródłem inspiracji stać się może zdaniem autora ekonomia społeczna. 

Druga część książki analizuje relacje z interesariuszami jako podstawowy obszar 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem rozdziału autorstwa Bolesława Roka 
jest ukazanie, że udział interesariuszy jest warunkiem koniecznym uznania spo-
łecznej odpowiedzialności jako podstawy funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. 
Autor wskazuje, że realizowanie idei CSR jest formą opowiedzenia się za kon-
kretną wizją roli biznesu w społeczeństwie, a także świadomym wyborem teore-
tycznym i praktycznym, z którego wynikają konsekwencje, dotyczące całościowego 
sposobu zarządzania i prowadzenia działalności operacyjnej. Rozdział autorstwa 
Krzysztofa Klincewicza jest skoncentrowany na konkretnych przykładach obrazu-
jących problemy w relacji przedsiębiorców z ich interesariuszami. Autor zauważa, 
że podejście prezentujące przedsiębiorcę i jego interesariuszy jako uczestników 
wspólnego ekosystemu, odpowiedzialnie współtworzących nowe wartości rynkowe, 
często okazuje się w praktyce dalekie od rzeczywistości. Biznes bowiem zaskaku-
jąco często staje się „grą o sumie zerowej”. 

Część trzecia książki poświęcona jest społecznej odpowiedzialności biznesu 
w relacjach pracy. Rozdział Jacka Męciny traktuje o standardach w stosunku pracy 
i o dialogu społecznym. Autor postrzega stosunki pracy jako jeden z podstawowych 
obszarów wdrażania koncepcji CSR w Polsce. Podkreśla on rolę wyzwań jakie dla 
współczesnych stosunków pracy stanowią zmiany gospodarcze, technologiczne 
i społeczne, pamięta jednak równocześnie, że obszar ten był wystawiony w Polsce 
na istotne zmiany związane z transformacją społeczno-gospodarczą i integracją 
europejską. Tomasz Ochinowski analizuje natomiast zachowania organizacyjne, ze 
szczególnym uwzględnieniem relacji przedsiębiorca – pracownik, w świetle wyzwań 
kryzysu oraz polskich tradycji. Podkreśla, że dla zrozumienia kryzysu, mającego 
swoje źródło w nieodpowiedzialnych społecznie zachowaniach przedsiębiorców 
i przeciwdziałaniu podobnym zdarzeniom w przyszłości, znaczenie ma rekonstruk-
cja przerwanych tradycji polskiej przedsiębiorczości.

W czwartej części książki uwaga autorów koncentruje się na problematyce inno-
wacji, ekologii i edukacji w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W roz-
dziale Natalii Ćwik, poświęconym innowacjom, przedstawiono przykłady 
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wykorzystania społecznej odpowiedzialności biznesu, które potwierdzają możliwy 
związek między tą koncepcją a twórczym i konkurencyjnym rozwojem przedsię-
biorstwa. Autorka wskazuje także na niedostateczne jeszcze wykorzystanie poten-
cjału społecznej odpowiedzialności w działaniach polskich przedsiębiorców. Marcin 
Żemigała koncentruje się w swoim rozdziale na ekologicznym kontekście działal-
ności gospodarczej. Zauważa, że permanentny kryzys ekologiczny wywołuje dłu-
gotrwałe skutki. Wskazuje, że odpowiedzialność za ten kryzys ponoszą w dużym 
stopniu przedsiębiorcy. Krytykuje postrzeganie działalności gospodarczej w sposób 
izolacyjny, niebiorący pod uwagę, że przedsiębiorcy funkcjonują w szerszym śro-
dowisku społeczno-naturalnym. Nauczaniu społecznej odpowiedzialności biznesu 
na polskich uczelniach ekonomicznych poświęcony jest rozdział autorstwa Ewy 
Jastrzębskiej i Pauliny Legutko-Kobus. Autorki podkreślają, że współczesny kryzys 
finansowy jest wynikiem deficytu moralności w praktyce gospodarczej i tym samym 
przyczynił się do nasilenia dyskusji wokół etyki biznesu i społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Sprawił on także, że zaczęto sobie uświadamiać zasadność prowa-
dzenia odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej. W ocenie autorek szczególna rola 
w tym zakresie przypada uczelniom wyższym. Dlatego też w rozdziale – z jednej 
strony – dokonano oceny poziomu świadomości studentów w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu, a z drugiej – przeprowadzono analizę i ocenę progra-
mów nauczania na kierunkach ekonomicznych wybranych uczelni wyższych w Pol-
sce, pod kątem przedmiotów związanych z tematyką etyki biznesu i CSR.

Mamy nadzieję, że książka będzie użyteczna dla pracowników naukowych i stu-
dentów zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Najbar-
dziej zależy nam jednak, aby rozważania w niej zawarte stały się inspiracją dla 
polskich przedsiębiorców i stanowiły zachętę do wdrażania społecznej odpowie-
dzialności w sposób jak najbardziej kompleksowy i dojrzały, a zatem prawdziwie 
odpowiedzialny.

Redaktorzy



Rozdział 1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA 
A STRATEGIA ORGANIZACJI

Jerzy Bogdanienko

Od dłuższego już czasu, ze względu na turbulentność otoczenia, kwestionuje się 
możliwość budowy skutecznej strategii i uzasadnia tym potrzebę jedynie myślenia 
strategicznego zamiast zarządzania strategicznego. Zaleca się więc scenariuszowe 
niepewne planowanie wielowariantowe. Ciekawe rozważania na temat sensu pla-
nowania strategicznego znajdujemy na przykład w napisanej kilkanaście lat temu 
książce H. Mintzberga The Rise and Fall of Strategic Planning1. Ale wątpliwości 
w tym zakresie nie mogą prowadzić do wniosku o bezcelowości formułowania kie-
runków rozwoju organizacji w długiej perspektywie jako sposobu poszukiwania 
dróg zdobycia przewagi konkurencyjnej, gdyż skazywałoby firmę na działania po 
omacku, w warunkach ślepoty w stosunku do nadchodzącej przyszłości. Co więcej, 
potrzeba analiz strategicznych wydaje się nawet ważniejsza w warunkach globalnej 
konkurencji, choć rzeczywiście muszą być one w inny sposób prowadzone, a stra-
tegia powinna mieć charakter otwarty, pozwalający na jej elastyczną modyfikację 
pod wpływem obserwacji sygnałów płynących z otoczenia. W tych warunkach roz-
poznanie wszystkich czynników mogących prowadzić do zwiększenia swojej atrak-
cyjności na tle konkurentów nabiera szczególnego znaczenia. Warto więc 
poświęcić uwagę problematyce prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, 
narasta bowiem uwrażliwienie klientów na ten aspekt działalności firm i nasila się 
ogólne zainteresowanie społeczne obszarem etyki biznesu. 

Obserwacje pozwalają dostrzec w praktyce, że preferencje klienta są często 
ulokowane po stronie firmy zaangażowanej społecznie. Sprzyja to rozwojowi firmy, 
bo daje na przykład możliwość kształtowania cen na wyższym poziomie, gdyż wielu 
klientów spośród podobnych lub takich samych produktów wybiera produkt firmy 
zaangażowanej. Urszula Gołaszewska-Kaczan przytacza wyniki licznych badań na 
poparcie tej tezy2. Potwierdza ją między innymi badanie przeprowadzone przez 
największą, niezależną agencję badawczą MORI, według której w 2002 roku 34% 
Brytyjczyków kupiło produkt lub usługę pod wpływem informacji, że część kwoty 
należności przeznaczona była na jakiś cel społeczny. Natomiast wyniki badań 
Business in The Community i Research International LTD, pokazały, że przy 

1 H. Mintzberg, The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York 1994.
2 U. Gołaszewska-Kaczan, Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 

w Białymstoku, Białystok 2009, s. 129.



Rozdział 2

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 
– CHARAKTER PRAWNY?

Maciej Bernatt

Wstęp

Dyskusja na temat znaczenia i sposobu rozumienia koncepcji społecznej odpowie-
dzialności biznesu toczy się w Polsce w przeważającym zakresie bez uwzględnienia 
norm i wartości, leżących u podstaw polskiego systemu prawnego. Co więcej często 
wskazuje się, że o społecznej odpowiedzialności biznesu można mówić wyłącznie 
w odniesieniu do tych działań przedsiębiorcy, które nie polegają na wywiązywaniu 
się z obowiązków prawnych. Takie podejście sprzyja zawężeniu społecznej odpo-
wiedzialności biznesu tylko do dobrowolnych, dobrych praktyk przedsiębiorców 
realizowanych w stosunku do grup, znajdujących się w sferze oddziaływania danego 
przedsiębiorcy.

Niniejszy rozdział ma za zadanie ukazać, że społeczna odpowiedzialność bizne-
su (dalej również jako CSR – ang. Corporate Social Responsibility) nie może być 
analizowana ani w ujęciu teoretycznym, ani praktycznym w oderwaniu od obowią-
zującego w Polsce prawa i wartości, które leżą u jego podstaw. Szczególne zna-
czenie ma tutaj Konstytucja RP, która zarówno z perspektywy państwa, jak 
i przedsiębiorców powinna być traktowana jako źródło wartości i norm określają-
cych z jednej strony sposób regulowania, z drugiej zaś – prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce. Spojrzenie na społeczną odpowiedzialność biznesu z per-
spektywy prawa jest również uzasadnione na gruncie prawa międzynarodowego, 
które za pomocą regulacji typu soft law w coraz większym zakresie odnosi się do 
przedsiębiorców i wskazuje m.in. na konieczność respektowania przez nich praw 
człowieka.

Niniejszy rozdział zmierza zatem do odpowiedzi na pytanie, czy społeczna odpo-
wiedzialność biznesu ma charakter prawny. Istotne jest również zbadanie, czy na 
państwie spoczywa pozytywny obowiązek upowszechniania CSR w Polsce. W roz-
dziale zaprezentowana zostanie ponadto koncepcja dwóch poziomów wdrażania 
społecznej odpowiedzialności biznesu w jej poszczególnych obszarach, co będzie 
stanowić konsekwencję odpowiedzi na pytanie o prawny charakter CSR. 



Rozdział 3

KRYZYS ZAUFANIA I ETYKA FINANSÓW: 
ASPEKTY AKSJOLOGICZNE CZY PRAKSEOLOGICZNE?

Włodzimierz Szpringer

Podejście do etyki i zaufania w zarządzaniu

Nowe idee podważają pogląd o neutralnym lub obiektywnym podejściu do ekono-
micznej analizy prawa (ang. Law & Economics). Przykładem niech będzie spór 
o uwzględnianie wartości etycznych. W przypadku braku odwołania do tej wartości 
wszystko da się uzasadnić maksymalizacją dobrobytu (ang. wealth maximization). 
Jak zauważa K.Ch. Braun: „Malloy mówi, że moralność jest wartością, zaś Posner, 
że moralność ma wartość”1. W nauce nadmierny nacisk na wolność od wartościo-
wania, jak i na zaangażowanie w wartościowanie może prowadzić do paradoksów. 
Chcąc pozostać wiernym postulatowi wolności od wartościowania nie można jed-
nocześnie jej postulować, gdyż już samo stawianie takiego wymogu oznacza war-
tościowanie. Przyjmując postulat zaangażowania w wartościowanie, podejmuje się 
ryzyko całkowitego uzależnienia poznania od wartości, co może zniweczyć ambicje 
poznania i odzwierciedlania rzeczywistości przez naukę. Wyjściem dla nauk zarzą-
dzania jest przyjęcie założenia, gdzie akty poznania, wartościowania i działania są 
nierozłącznie splecione2.

W tym sensie prawu można przypisać nie tylko walor instrumentu, ale też 
wartość aksjologiczną. W tym kontekście badania np. mechanizmu integracji spo-
łecznej oraz zapobiegania społecznemu wykluczeniu to nie tylko ekonomiczna 
analiza prawa, lecz także prawna analiza ekonomii. Badania te powinny być sze-
roko zakrojone i obejmować: prawa wyborcze, legislację, biurokrację i sądownictwo, 
a więc demokratyczne zasady kreowania polityki, tworzenia, interpretacji i stoso-

1 Ch.K. Braun, A Semiotics of Economics, w: R.P. Malloy, Ch.K. Braun (red.), Law and Economics. 
New and Critical Perspectives, New York 1995; R. Malloy, A New Law and Economics, w: R.P. Malloy, 
Ch.K. Braun (red.), Law and Economics…, s. 452.

2 Nauki o zarządzaniu nie są wolne od wartościowania. Zarówno tworzenie teorii, jak i realizacja 
działań organizacyjnych wiążą się z wyznawanymi systemami wartości, które są ukształtowane kul-
turowo. Przyjęcie tej konstatacji oznacza zerwanie z modelem nauki neutralnej aksjologicznie oraz 
wskazanie obszaru odpowiedzialności społecznej dyscypliny i odpowiedzialności etycznej badacza za 
uzyskane wyniki. A skoro nauki o zarządzaniu wykazują największy związek z ekonomią, można te 
uwagi odnosić także do ekonomii. Por. Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu PWE, 
Warszawa, 2005, s. 43 i n., por. też. S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, 
TNOiK, Toruń, 2007, s. 82.



Rozdział 4

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

A UDZIAŁ INTERESARIUSZY

Bolesław Rok

Wstęp

Społeczna odpowiedzialność jest istotnym wymiarem funkcjonowania stosunkowo 
niewielkiej grupy przedsiębiorstw w Polsce. Znacznie częściej stanowi tylko pewien 
dodatek występujący przede wszystkim w ramach komunikacji korporacyjnej, na 
poziomie ogólnie brzmiących deklaracji bądź jest uzasadnieniem podejmowania 
działalności dobroczynnej o ograniczonym zasięgu. Retoryka zawarta w deklaracjach 
społecznej odpowiedzialności często w praktyce niewiele ma wspólnego z najważ-
niejszymi wyzwaniami natury społecznej czy ekologicznej związanymi z prowadzo-
ną działalnością gospodarczą. Choć trzeba tu zauważyć od razu, że wyzwania takie 
są tylko w niewielkim stopniu obecne w dyskursie publicznym w Polsce. Przedsta-
wiciele najważniejszych grup interesariuszy rzadko je artykułują, a kadra mene-
dżerska również niezbyt chętnie sięga w przyszłość i jest zainteresowana przede 
wszystkim bieżącymi problemami zarządzania, głównie dotyczącymi krótkotermi-
nowej rentowności. Także w procesie edukacji menedżerskiej zbyt dużą uwagę 
przywiązuje się ciągle do zagadnienia maksymalizacji zysku jako jedynego kryterium 
dobrego zarządzania, czy np. tradycyjnych form konkurencji jako jedynej podstawy 
rozwoju przedsiębiorstw, zapominając o nowych formach budowania przewagi 
opartych na czynnikach społecznych1, czy o co najmniej równorzędnym znaczeniu 
współpracy, solidarnego współdziałania z innymi w celu tworzenia wspólnego dobra, 
czy podejmowaniu właśnie wyzwań cywilizacyjnych. 

W wielu raportach organizacji pozarządowych i publikacjach naukowych pod-
kreśla się, że zarządzanie przedsiębiorstwem nieuwzględniające nowych wyzwań 
i oczekiwań różnych grup interesariuszy może prowadzić do społecznych tragedii, 
a niewystarczająco odpowiedzialne przedsiębiorstwa stanowią poważne zagrożenie 
dla społeczeństwa, szczególnie na rynkach rozwijających się2. Istnieją uzasadnione 

1 M.E. Porter, M.R. Kramer, Creating Shared Value, „Harvard Business Review” 2011, January–
–February, s. 2–17. 

2 UN, Creating Business and Social Value: The Asian Way to Integrate CSR into Business Strategies, 
Studies in Trade and Investment, 68, Economic and Social Commission for Asia and The Pacific 
2009.
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PROBLEMY W RELACJACH PRZEDSIĘBIORSTWA 
Z INTERESARIUSZAMI

Krzysztof Klincewicz

Wprowadzenie

Interesariusze są kluczowymi postaciami w modelu społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa1 – stronami zaangażowanymi, bezpośrednio lub pośrednio uza-
leżnionymi od działań przedsiębiorstwa oraz mogącymi na nie wpływać. Identyfi-
kacja interesariuszy oraz ich oczekiwań jest obecnie popularną techniką 
analityczną w zarządzaniu2, jednak jej źródeł i najważniejszych zastosowań można 
doszukać się w obszarze etyki biznesu3. Publikacje dotyczące społecznej odpowie-
dzialności biznesu koncentrują się na najbardziej typowych przypadkach działań 
przedsiębiorstw wobec interesariuszy, wielokrotnie powracając do tematyki relacji 
z pracownikami, środowiskami lokalnymi czy klientami. Otoczenie współczesnych 
organizacji jest jednak o wiele bogatsze i obejmuje także podmioty zaangażowane, 
którymi nie interesują się specjaliści z zakresu etyki. W identyfikacji nowych, inte-
resujących zagadnień badawczych może pomóc dorobek dyscypliny zarządzania 
strategicznego, a niniejszy rozdział oferuje przegląd wybranych, rzadko opisywanych 
problemów w relacjach przedsiębiorstw z interesariuszami.

W zarządzaniu strategicznym dominuje w ostatnich latach dyskurs, prezentujący 
firmę i jej interesariuszy jako uczestników wspólnego ekosystemu odpowiedzialnie 
współtworzących nowe wartości rynkowe. Świadomość możliwych do uzyskania 
synergii i obopólnych korzyści ma zgodnie z tym podejściem prowadzić do wspie-
rania interesariuszy i odwzajemnianych, pozytywnych działań z ich strony. Ważny 
wkład w ten nowy sposób postrzegania relacji z interesariuszami wniosła publikacja 
Iansitiego i Leviena4, która analizowała ekosystemy wybranych firm (m.in. Micro-
softu i Wall-Marta), prezentując ich szczególnie bliskie relacje z interesariuszami. 

1 J. Bogdanienko, Innowacje a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, w: A.H. Jasiński (red.), 
Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe 
Wydziału Zarządzania, Warszawa 2010, s. 280–281.

2 M.J. Hatch, Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 78–79.
3 W.M. Evan, E.R. Freeman, Spółka i osoby żywotnie zainteresowane: Kapitalizm kantowski, 

w: L.V. Ryan, J. Sójka (red.), Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, Wydawnictwo 
„W drodze”, Poznań 1997, s. 194–198.

4 M. Iansiti, R. Levien, The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean 
for strategy, innovation, and sustainability, Harvard Business School Press, Boston 2004.
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STANDARDY W STOSUNKACH PRACY 
I DIALOG SPOŁECZNY 

A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Jacek Męcina

Wstęp

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) 
jest koncepcją, która zakłada konieczność uwzględniania przez przedsiębiorców 
skutków działalności gospodarczej związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy 
w określonym środowisku społecznym i naturalnym. Dlatego istotnym aspektem 
społecznej odpowiedzialności biznesu jest patrzenie na działalność przedsiębiorcy 
z punktu widzenia praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska natu-
ralnego, praw konsumentów, czy współpracy z lokalnymi społecznościami1. W takim 
przypadku stosunki pracy jawią się jako jeden z podstawowych obszarów wdraża-
nia koncepcji CSR w Polsce. Jak wskazuje raport z badania „Społeczna odpowie-
dzialność biznesu jako element budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy” 
zrealizowanego przez GFK Polonia w styczniu 2009, aż 80% Polaków uważa, że 
firma odpowiedzialna to ta, która dba o swoich pracowników2. Uzasadnia to pod-
jęcie problematyki wyzwań jakie współczesne stosunki pracy stanowią z punktu 
widzenia budowania dobrych relacji biznesu i pracowników. 

Ważnym zagadnieniem jest problem, na ile społeczna odpowiedzialność bizne-
su może być uznana za realne zobowiązanie przedsiębiorców wpisane w strategię 
zarządzania zasobami ludzkimi, ściśle zintegrowaną ze strategią biznesową, a nie 
tylko przejaw przypadkowych działań, czy instrument PR. CSR, zwłaszcza w obsza-
rze stosunków pracy powinien bowiem zakładać rygorystyczne wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy oraz wdrażania dobrowolnych 
praktyk wykraczających poza zobowiązania prawne, ale opierających się na war-
tościach konstytucyjnych i unormowaniach międzynarodowych soft law3.

1 M. Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach pracy, „Problemy Zarządzania” 2010, 
nr 2, s. 121.

2 Raport z badania Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element budowania pozytywnego wizerunku 
przedsiębiorcy – GFK Polonia, styczeń 2009.

3 M. Bernatt, Społeczna odpowiedzialność biznesu..., s. 122. Zob. też. M. Bernatt, Społeczna odpo-
wiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 30.
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MAGISTRA VITAE? ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 
(ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RELACJI 

PRZEDSIĘBIORCA – PRACOWNIK)
W ŚWIETLE WYZWAŃ OBECNEGO KRYZYSU 

I ZAPOMNIANYCH POLSKICH TRADYCJI

Tomasz Ochinowski

Wprowadzenie 

Znany amerykański kosmolog Roger Penrose swoją popularnonaukową książkę 
„Nowe szaty króla” opatrzył uwagą, iż zamieszcza w niej wzory matematyczne, choć 
jest świadom tego, że każdy z tych wzorów zmniejsza ilość potencjalnych czytelników 
o połowę. Z zachowaniem wszelkich proporcji, bardzo podobny los, jak się wydaje, 
czeka większość prób mówienia o historii na wydziałach zarządzania, chyba że byłaby 
to wąsko rozumiana historia gospodarcza lub historia zarządzania jako dyscypliny 
naukowej. Przynajmniej w naszej części Europy przedstawiciele nauk o zarządzaniu 
wyraźnie podobni są do tych psychologów, o których przed laty Michaell Billig pisał 
z przekąsem: (...) are supposed to be modern1. Postawa taka, kontynuował Billig, 
skutkuje zapominaniem ważnych ustaleń z przeszłości lub/i odkrywaniem na nowo 
dawno już poznanych „Ameryk”. Do tego dochodzi czasem przekonanie – charak-
terystyczne już wyłącznie dla specjalistów z dziedziny zarządzania – o braku jakiej-
kolwiek historii godnej uwagi teoretyka, a tym bardziej praktyka przedsiębiorczości 
działającego na terenie Polski. „(..) trudno mówić o tradycji polskiego biznesu, bo 
co to za tradycja, która nie ma nawet dwudziestu lat”, by zilustrować wspomnianą 
tendencję cytatem z wykładu na Wydziale Zarządzania UW2. Wreszcie – last but 
not least – oddziaływać mogą w tym kontekście jeszcze dwa czynniki, opisane jak 
dotychczas tylko przez publicystykę naukową i literaturę piękną. O pierwszym z nich, 
dotyczącym skali globalnej tak pisał już przed wielu laty brytyjski popularyzator 
dziejów nauki James Burke3:

1 M. Billig, Arguing and thinking. A rhetorical aprroach to social psychology, Cambridge University 
Press, New edition, Cambridge 1999, s. 31.

2 Informacja ustna otrzymana od Piotra Gołaszewskiego, grudzień 2009, dotyczy lat wcześniejszych, 
gdy cytowany informator były studentem WZ UW.

3 J. Burke, Pajęczyna wiedzy. Do Stonehenge i z powrotem oraz inne wyprawy w krainę nauki, Prószyński 
i S-ka, Warszawa 2010, s. 10; oryginał cytowanej publikacji pochodzi z 1999 r.
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 
I INNOWACJE

Natalia Ćwik

Wstęp

Innowacje w dziedzinie jaką jest działalność gospodarcza odgrywają kluczową rolę. 
Biznes rozwija się dzięki znajdowaniu coraz to nowych form działania, w poszu-
kiwaniu konkurencyjności i dynamiki niezbędnej do stabilnego postępu. Wydaje 
się, że innowacyjność stała się w ostatnim czasie pojęciem modnym i nader często 
stosowanym w debacie publicznej, jednak postulat innowacyjności pozostaje jednym 
z głównym filarów rozwoju przedsiębiorczości. Jednym z możliwych źródeł takiej 
innowacyjności jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną przykłady kreatywnego wyko-
rzystania tej koncepcji, potwierdzające możliwy związek między strategią społecz-
nej odpowiedzialności biznesu a twórczym i konkurencyjnym rozwojem 
przedsiębiorstwa. Wskazuje się również na niedostateczne jeszcze wykorzystanie 
potencjału społecznej odpowiedzialności w działaniach polskich przedsiębiorstw. 
Jednocześnie, odnosząc się do perspektywy globalnej, opisane zostaną najważniej-
sze trendy w rozwoju tej koncepcji w Polsce i na świecie1.

Innowacje w biznesie

Czym są innowacje w biznesie i jak powstają? Zgodnie z definicją OECD z 2005 roku 
innowacja to „wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub 
usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub 
nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy 
lub relacji ze środowiskiem zewnętrznym”2. Innowacyjność pozostaje od wielu lat 
przedmiotem intensywnych analiz ze strony badaczy przedsiębiorczości i ekspertów 
zarządzania. Innowacje są motorem rozwoju przedsięwzięć biznesowych i cywili-
zacji jako takiej. „Ojciec” pojęcia innowacji w gospodarce, ekonomista Joseph 

1 Tekst został przygotowany w ramach projektu „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”, realizowane-
go przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie, dofinansowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD/Eurostat 2005.
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EKOLOGICZNY KONTEKST 
DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Marcin Żemigała

Uwagi wstępne

We współczesnej teorii organizacji i zarządzania trudno już spotkać publikację, 
która by gloryfikowała monistyczną koncepcję zarządzania, faworyzującą lub wręcz 
identyfikującą jedynie grupy właścicielskie i inwestorskie. Także i we współczesnych 
debatach społeczno-politycznych podnosi się argumenty społeczne i ekologiczne 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Już wiele lat temu Ch. Handy pisał: „nawet ci, 
którzy prowadzą życie w oddaleniu od fabryk oraz miejsc produkcji i handlu chcą 
mieć pogląd na kwestie przedsiębiorstwa – dla kogo i po co istnieje”1. To pytanie 
wydaje się kluczowe także i dziś, w obliczu zmian klimatu, wypadków ekologicznych 
(wyciek ropy z szybu naftowego BP), klęsk żywiołowych paraliżujących niemal całą 
gospodarkę (wybuch islandzkiego wulkanu, polska powódź 2010), czy wreszcie trwa-
jącej od lat degradacji środowiska naturalnego. Ów permanentny kryzys ekologiczny 
nie jest tak widowiskowy jak kryzys finansowy, nie towarzyszą mu na razie krachy 
całych gospodarek, nie jest też tak błyskawicznie szkodliwy, nie wywołuje natych-
miastowych widocznych skutków, lecz dyskretne i długotrwałe. Dziś globalny pogląd 
na świat, gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw powinno cechować ujęcie 
globalne. To istotna zmiana kierunku z wąsko pojmowanych interesów narodowych 
lub nawet regionalnych w kierunku ich integracji z gospodarką światową.

Po co jeszcze ekologia?

Przedsiębiorstwa muszą się dziś zajmować rozwiązywaniem wielu problemów, prob-
lemy te jako ze swej natury organizacyjne, są zwykle wysoce złożone i trudne do 
analizy i późniejszego rozwiązania. Podawane jest to często jako powód zaniedby-
wania, a nawet całkowitej ignorancji aspektów ekologicznych w zarządzaniu. Wyni-
ka to z braku percepcji środowiska naturalnego jako środowiska organizacyjnego. 
Zamiast takiego odpowiedzialnego spojrzenia wciąż dominuje pogląd o prawie 

1 Ch. Handy, Wiek paradoksu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 126. 
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KSZTAŁCENIE NA RZECZ 
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

NA UCZELNIACH EKONOMICZNYCH

Ewa Jastrzębska, Paulina Legutko-Kobus

Wstęp

Kryzys finansowy 2007–2009, którego skutki społeczno-gospodarcze są odczuwane 
do dziś, przyniósł być może także i korzyści, wśród których najistotniejszą jest 
zwrócenie uwagi na deficyt moralności w praktyce gospodarczej. Jedną z jego 
przyczyn był brak odpowiedzialności (niefrasobliwość, nieuczciwość i chciwość) 
instytucji finansowych na rynku hipotecznym. Nie dość, że udzielały one kredytów 
osobom, które nie miały zdolności kredytowej, to jeszcze przez sekurytyzację trans-
ferowały i rozpraszały związane z tym ryzyko, sprzedając inwestorom kredyty subpri-
me jako dłużne papiery wartościowe, pozytywnie oceniane przez instytucje 
nadzorujące i agencje ratingowe1. Najpoważniejszym przejawem kryzysu jest obec-
nie narastający brak zaufania, który sprawia, że banki obawiają się pożyczać sobie 
nawzajem, co z kolei utrudnia dostęp do kredytowania firmom oraz konsumentom 
i w rezultacie spowalnia gospodarkę2. Wszystko to sprawiło, że na nowo rozgorza-
ła dyskusja wokół etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu – koniecz-
ności przestrzegania standardów etycznych w działalności gospodarczej 
i uwzględniania celów innych niż maksymalizacja zysku. Jak bowiem słusznie zauwa-
żył R. Capen: „nie możemy sobie pozwolić na dryfowanie przez życie, nie wiedząc, 
kim jesteśmy, nie wybierając wartości, które by nas określały i w których odbija-
łoby się wszystko, co robimy”3.

Bezprecedensowy ogólnoświatowy kryzys, coraz liczniejsze skandale korporacyj-
ne (np. katastrofa w Zatoce Meksykańskiej spowodowana wybuchem na platformie 

1 A. Sławiński, Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, w: J. Osiński, S. Sztaba (red.), Nauki społeczne 
wobec kryzysu na rynkach finansowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 33–58.

2 W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Bąk, B. Rok, Biznes, prawo, etyka, w: W. Gasparski, 
J. Jabłońska-Bonca (red.), Biznes, prawo, etyka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2009, s. 19–20; Z. Staniek, Instytucje: rynki finansowe a kapitał społeczny w dobie globa-
lizacji, w: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.), Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarzą-
dzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2009, s. 35–53.

3 R. Capen, Etyka w biznesie – podejście północnoamerykańskie, w: P. Minus (red.), Etyka w biznesie, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 51.
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