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WPROWADZENIE
Niniejsza książka ma stanowić wkład do podejmowanych coraz częściej prób zgłębienia problematyki społecznej odpowiedzialności w powiązaniu z dorobkiem
nauk o zarządzaniu, a przede wszystkim z typową dla zarządzania pragmatyczną
racjonalnością podejmowanych działań. Podejście pragmatyczne jest obecne w zarządzaniu zarówno na poziomie celów, jak i środków (a więc stosowanych metod
i narzędzi). Stąd zaproponowana konstrukcja niniejszej publikacji, która pozwala
prowadzić rozważania od przedstawienia idei i koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem szerokiego kontekstu obejmującego aspekty społeczne, etyczne, ekonomiczne oraz organizacyjne), poprzez wskazanie implikacji dla
zarządzania, po identyfikację narzędzi zarządczych, które mogą być wykorzystywane w rozwoju społecznej odpowiedzialności. Podejście to próbuje przenieść ciężar
odpowiedzialności z organizacji i ich właścicieli w kierunku procesów i systemów
zarządzania, co otwiera nowe możliwości w zakresie doskonalenia i rozwoju metod
zarządzania oraz kształcenia menedżerów.
Za cel przeprowadzonej analizy przyjęto wypracowanie ramowych rozwiązań
w zakresie rozwoju społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Ambicją przeprowadzonych badań nie było stworzenie propozycji konkretnych sposobów rozwoju społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu, lecz zbudowanie modelu, w ramach którego
te konkretne działania i praktyki można byłoby skutecznie wypracowywać. Obecnie
istnieje wiele propozycji w zakresie takich pomysłów, sposobów, dobrych praktyk oddziaływania na przedsiębiorstwa, aby je skłaniać do większej odpowiedzialności. Konkretne działania powinny wpisywać się w całościowy proces zarządzania, prowadzący
do trwałego zwiększania społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR1) pojawiła się w odpowiedzi na narastającą krytykę skrajnie antyspołecznych zachowań przedsiębiorstw, które w obawie przed utratą społecznej legitymizacji zaczęły wykazywać
coraz większą troskę o sprawy społeczne (w tym środowisko naturalne i społeczne,
1

(ang.) Corporate Social Responsibility.
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pracowników, odpowiedzialność za produkt etc.). Wyraźnie podkreśla się przy
tym dobrowolność wszelkich działań wpisujących się w ramy społecznej odpowiedzialności, co jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę szerokie spektrum tych
działań, znacznie wykraczających poza wymogi prawne i etyczne stawiane przed
każdą organizacją. Podejmowanie tego typu działań ma prowadzić do budowania,
utrzymywania i rozwijania wzajemnych, pozytywnych relacji pomiędzy sferą biznesu a interesariuszami (m.in. pracownikami, klientami, inwestorami/udziałowcami,
społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi). Założenie wzajemności nie
tylko odpowiedzialności, lecz także korzyści sprawia, że społecznie odpowiedzialne
przedsiębiorstwa mogą realizować swoje cele ekonomiczne przy uwzględnianiu interesów społecznych.
W dojrzałych gospodarkach wolnorynkowych społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz mocniej zintegrowana z procesami gospodarowania i zarządzania.
Stąd należy podkreślić niezmierną ważność i aktualność wybranej problematyki,
bardzo słabo rozpoznanej na gruncie polskim, zarówno w literaturze, jak i praktyce
gospodarowania.
Tematyka upowszechniania CSR będzie w Polsce coraz bardziej obecna, szczególnie że już w czerwcu 2002 roku na konferencji Entrepreneurship and Sustainable
Development in an Enlarged Europe, zorganizowanej przez Komisję Europejską,
komisarz Anna Diamantopoulou stwierdziła, iż „obecna polityka europejska (dotycząca odpowiedzialności biznesu) powinna […] być wyzwaniem dla wszystkich
zainteresowanych stron – dla rządów, pracowników, związków zawodowych i pracodawców – aby włączyć się w pracę na rzecz likwidowania różnic pomiędzy zaawansowaniem praktyk odpowiedzialnego biznesu w krajach kandydackich w stosunku
do średniej europejskiej”2. Polska, jako członek UE, musi więc dążyć do realizacji
ustalonej w marcu 2000 roku Strategii Lizbońskiej, która ma uczynić z gospodarki
europejskiej „najbardziej konkurencyjną, dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę
na świecie, zdolną do zrównoważonego wzrostu gospodarczego przy zapewnieniu
większej liczby lepszych miejsc pracy oraz większej jedności społecznej”3. Podkreślany jest bowiem fakt, że firmy działające zgodnie z koncepcją CSR nie tylko przynoszą wymierne korzyści społeczne, lecz także zwiększają własną konkurencyjność,
zyskowność i podtrzymują trwały rozwój. Społeczna odpowiedzialność jest więc
sposobem realizacji celów ekonomicznych przy zachowaniu interesu społecznego.

Dokumenty Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://www.fob.org.pl/roi/unia/Dokumenty.
Commission of the European Communities, Green Paper. Promoting a European framework for
Corporate Social Responsibility, Brussels, 18 July 2001, pkt. 6.
2
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„W dojrzałych demokracjach przedstawiciele biznesu i finansów tradycyjnie angażują się w inicjatywy społeczne i działania komunikacyjne, w tym w kampanie
społeczne”4. Społeczna odpowiedzialność jest uznawana za bardzo skuteczne narzędzie w Stanach Zjednoczonych, ale wydaje się jeszcze bardziej obiecująca w krajach
rozwijających się. W takich krajach, gdzie wciąż brakuje skutecznych rozwiązań
problemów społecznych, nawet niewielkie programy grantowe mogą znacznie poprawić sytuację, a tym samym bardzo pozytywnie wpłynąć na reputację dobroczyńcy5.
Motywacja przedsiębiorców, angażujących się w działania społeczne, może
być różna – od autentycznej potrzeby niesienia pomocy, do wymiernych korzyści
materialnych6. „Wyniki przeprowadzonych w USA sondaży pokazują, że mając
do wyboru porównywalne jakościowo i cenowo towary, 75% konsumentów sięga
po produkt firmy zaangażowanej w działania społeczne. Według badań Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce rodzimi przedsiębiorcy pomagają głównie z porywu
serca, kolejne miejsca w rankingu zajmują dobry wizerunek firmy, prestiż, odpowiedzialność społeczna i marketing sprzedaży”7. Decyzje o społecznym zaangażowaniu
przedsiębiorstw podejmują konkretni ludzie, tymczasem „większość Polaków nie
wie, czym są i po co działają organizacje pozarządowe. Jedynie kilka procent rodaków […] kojarzy nazwy wybranych fundacji i stowarzyszeń”8. Ponadto Polacy często
nie mają zaufania do takich organizacji, które postrzegane są jako mało profesjonalne. Dlatego ważne są: odbudowanie postaw prospołecznych, chęci zaangażowania
czy współfinansowania działań o charakterze społecznym.

Wzrastająca rola etyki biznesu w światowej gospodarce
W światowej gospodarce coraz częściej wzrasta także rola etyki biznesu (w pewien
sposób powiązanej z problematyką CSR), która jest postrzegana jako warunek konieczny powodzenia działalności gospodarczej. A Rybińska i A. Tokaj-Krzewska
uważają, że:
„Postępowanie etyczne w przedsiębiorstwie przynosi długotrwałe pozytywne efekty gospodarcze, kreuje dobry wizerunek firmy, kształtuje pożądane relacje
z innymi aktorami życia gospodarczego, takimi jak klienci, dostawcy, pracownicy,
instytucje finansowe, społeczności lokalne i media. Relacje te oparte są na zasadzie
B. Dobek-Ostrowska, R. Wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Astrum, Wrocław 2001, s. 56.
5
C. Smith, The New Corporate Philantropy, Harvard Business School Press, Boston 2003, s. 160.
6
Por. ibidem.
7
M. Jarco, (współpraca) E. Witkowska, Armia społeczna, Wprost, 875, 5 września 1999, s. 57.
8
Ibidem.
4
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zaufania. Nadużywanie tego zaufania poprzez stosowanie nieetycznych zachowań
w biznesie może przynieść przedsiębiorcy tylko krótkotrwałe sukcesy finansowe.
W obecnej gospodarce, gdzie liczy się przede wszystkim wizerunek i prestiż firmy,
takie działania narażają przedsiębiorstwo na utratę wiarygodności, a w efekcie – wymierny finansowo spadek wartości w oczach potencjalnych konsumentów”9.
Nie dziwi więc, że obok rozwoju wrażliwości na kwestie etyki w biznesie wzrasta
zainteresowanie koncepcją społecznej odpowiedzialności, która obejmuje szersze
spektrum postępowania organizacji w relacjach z innymi aktorami, interesariuszami.
Liczne przykłady społecznie odpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw
pokazują, że działanie w zgodzie z zasadami CSR może być dla firmy inwestycją
przynoszącą korzyści. Dobrym przykładem jest historia firmy Johnson & Johnson,
często wykorzystywana w szkoleniu specjalistów ds. public relations. W 1982 roku
w wyniku zatrucia przez szaleńca jednego z produkowanych przez firmę leków
zmarło sześć osób. Roczne przychody ze sprzedaży leku sięgały 350 mln dolarów
i stanowiły źródło 20% zysków. Całkowita otwartość firmy w tej sprawie połączona
z wycofaniem ze sprzedaży serii leku, w której wykryto zatrute opakowania, jak
również zmiana opakowań na trudniejsze do naruszenia w przyszłości uratowało
firmę przed utratą tego produktu. Badania wykazały bowiem, że większość klientów nie kupi już nigdy tego leku. Odpowiedzialność firmy sprawiła, że sprzedaż po
trzech miesiącach od wykrycia zatrucia leku wróciła do uprzedniego poziomu10.
Kwestie społecznej odpowiedzialności dobrze ilustruje także historia opowiedziana przez znanego na świecie eksperta PR, P. Homesa, przytoczona przez
R. Szymczaka w Tygodniku Powszechnym11. Dotyczyła ona prezesa amerykańskich linii lotniczych.
„Prezes ów przez kilka miesięcy negocjował ze związkami zawodowymi pakiet oszczędnościowy polegający na obniżkach wynagrodzeń, redukcji personelu,
zmniejszeniu pakietu socjalnego. Gdy wreszcie udało mu się przekonać związki
i podpisać porozumienie, następnego dnia wypłacił sobie wielomilionową premię.
W ciągu 24 godzin od ujawnienia tego faktu stracił pracę. Holmes podsumował historię słowami: jak można być tak głupim. W Polsce użyto by zapewne w tej sytuacji
określenia zaradny”12.
Coraz większe zmiany w zakresie podejścia do społecznej odpowiedzialności
biznesu zachodzą także w Polsce, choć często odpowiedzialność jest rozumiana
A. Rybińska, A. Tokaj-Krzewska (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce w latach 2001–2002, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 273.
10
R. Szymczak, Dbaj o człowieczeństwo, Tygodnik Powszechny, Ucho Igielne, 46/2004.
11
R. Szymczak, Dbaj o człowieczeństwo, op. cit., 46/2004.
12
Ibidem.
9
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wyłącznie jako filantropia. R. Szymczak uważa jednak, że liczba przedsiębiorstw,
których odpowiedzialność rozciąga się na całość działania, stale rośnie13.
Zdaniem M. Goliszewskiego, prezesa Business Centre Club, „nie tylko wielki
biznes może wykorzystywać pracowników, ten mały również, np. nie wypłacając im
pensji na czas. I z tym muszą walczyć, obok związków zawodowych, także pracodawcy, pojmujący społeczną odpowiedzialność biznesu m.in. jako partnerstwo. Trudne,
bo trudne – ale partnerstwo z pracownikami. Dlatego promuję wśród przedsiębiorców etykę prowadzenia działalności gospodarczej. Zwróci się też ona na dłuższą
metę w wypracowywaniu zysku. Bo życzliwa atmosfera w firmie generuje energię
wszystkich tam zatrudnionych. Musimy się tego nauczyć”14. Opinia ta nie wyczerpuje
oczywiście całego spektrum różnych zagadnień wchodzących w skład CSR, ale jest
potwierdzeniem faktu, że również w Polsce następuje przełom w tym zakresie.

Znacząca rola filantropii korporacyjnej
Z problematyką CSR związane jest także zjawisko filantropii. W Stanach Zjednoczonych od XVII wieku największymi filantropami są właśnie przedsiębiorstwa.
Tradycyjnie rozumiana filantropia prowadzi do sytuacji, w której organizacja musi
wybierać pomiędzy sprzecznymi oczekiwaniami inwestorów/akcjonariuszy (dążących do maksymalizacji zysków) i krytyki społecznej (oczekującej coraz większego
zaangażowania korporacji w kwestie społeczne). Tradycyjne rozumienie filantropii
nie zakładało możliwości osiągania korzyści biznesowych w wyniku działań dobroczynnych15. Warto zwrócić przy tym uwagę na to, że większe zaangażowanie korporacji zwiększa z kolei oczekiwania ze strony społeczeństwa16 i coraz trudniej jest
pogodzić wydatki związane z dobroczynnością z wymaganiami inwestorów. Stąd
poszukiwania takich form zaangażowania społecznego, które przynosiłyby jednocześnie korzyść ekonomiczną przedsiębiorstwu. Przykładami często stosowanych
rozwiązań jest sponsoring, połączenie dobroczynności z public relations lub promocją w celu budowania pozytywnego wizerunku i dobrze rozpoznawalnej marki czy
marketing społecznie zaangażowany (ang. cause related marketing).
Ibidem.
M. Goliszewski, Przyjemniej jest dawać niż brać (rozmowa z Markiem Goliszewskim), Tygodnik
Powszechny, Ucho igielne, 46/2004.
15
Por. m.in.: M. E. Porter, M. R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philantropy, (w:)
Harvard Business Review on Corporate Social Responsibility, Harvard Business School Press, Boston
2003, s. 27–64; C. Smith, The New Corporate Philantropy, Harvard Business School Press, Boston 2003,
s. 157–187.
16
Cykl reakcji biznesu na krytykę społeczną został szerzej omówiony w rozdziale III.
13
14
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Niektóre argumenty przemawiają więc za twierdzeniem M. Friedmana17, iż
jedyną społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa jest zwiększanie zysku.
Korporacja jest instrumentem udziałowców. Jeżeli przedsiębiorstwo wspiera cele
charytatywne, ogranicza jednocześnie wolność indywidualnych udziałowców do
decydowania w sprawie przeznaczenia ich własnych funduszy18. Dopuszczalne jest
zatem jedynie wsparcie pochodzące od udziałowców lub pracowników działających
jako indywidualne osoby, a nie w imieniu przedsiębiorstwa. Porter i Kramer twierdzą, iż większość dotychczasowych sposobów realizacji społecznej odpowiedzialności zwiększa jedynie siłę argumentów Friedmana. Dzisiejsze programy społecznej
odpowiedzialności rzadko są bowiem skoncentrowane na wyraźnie określonym
celu, którego realizacja służyłaby jednocześnie społeczeństwu i przedsiębiorstwu.
Większość programów to nieskoordynowane ze sobą niewielkie darowizny wspomagające rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych, czynione z nadzieją na
wypracowanie lepszego wizerunku, lepszych relacji z pracownikami, klientami czy
lokalną społecznością19.
Argumenty Friedmana opierają się na założeniu, że cele społeczne i ekonomiczne wykluczają się wzajemnie, przez co zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa musi umniejszać jego wyniki ekonomiczne. Tymczasem strategiczne
podejście przedsiębiorstwa do filantropii pozwala na obalenie tego argumentu.
Dzieje się tak dlatego, że strategiczna filantropia korporacyjna wpływa na poprawę warunków konkurencyjności działania (ang. competitive context). Jakość
otoczenia przedsiębiorstwa (którą można podnieść dzięki jego społecznemu zaangażowaniu) wpływa bowiem na jego konkurencyjność. Ponadto należy podkreślić inną korzyść, którą daje właściwie zorganizowana filantropia korporacyjna.
M. Friedman i inni krytycy społecznej odpowiedzialności opowiadający się za
filantropią indywidualną przyjęli, że zaangażowanie określonych środków przez
przedsiębiorstwo przynosi takie same korzyści społeczne jak w przypadku, gdyby
robiły to osoby indywidualne. Tymczasem według Portera i Kramera, przedsiębiorstwo poza przeznaczeniem określonych nakładów finansowych, może zaangażować dodatkowo swój potencjał organizacyjny i relacje biznesowe, co pozwala
znacznie zwiększyć społeczne efekty działania20.
M. in.: M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962; M. Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase Profits, New York Times, 13 September 1970.
18
M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962, cyt. za:
M. E. Porter, M. R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philantropy, op. cit., s. 29–30.
19
M. E. Porter, M. R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philantropy, op. cit., s. 30.
20
Ibidem., s. 30–31.
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Każde przedsiębiorstwo działa w określonym otoczeniu, które ma duży wpływ
na jego zdolność do konkurowania. Na przykład poprawa warunków edukacji jest
kwestią polityki społecznej, ale poziom wykształcenia pracowników ma wpływ na
funkcjonowanie organizacji. W długim okresie cele społeczne i ekonomiczne nie
tylko nie są z natury w konflikcie, ale są integralnie powiązane. Konkurencyjność
zależy dzisiaj od produktywności siły roboczej, kapitału czy zasobów naturalnych,
używanych w procesie produkcji wysokiej jakości towarów i usług. Troska o te zasoby przynosi jednocześnie korzyści społeczne i ekonomiczne21.
Skłonienie przedsiębiorstw do realizacji zasad społecznej odpowiedzialności
biznesu jest bardzo pożądane społecznie. Takie zachowania dostarczają korzyści określonym grupom interesariuszy22, ale przede wszystkim zwiększają szanse
i możliwości realizacji zasad zrównoważonego rozwoju całego społeczeństwa. Dlatego upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu nie może sprowadzać
się jedynie do rozpowszechniania określonych idei i koncepcji, ale powinno stanowić zespół zaplanowanych działań, odpowiednio zorganizowanych i wdrożonych,
których efekty podlegałyby kontroli, czyli powinno być przedmiotem zarządzania.
Problematyka ta jest szczególnie słabo rozpoznana w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, stąd próba ich większego uwzględnienia w podjętych w niniejszej publikacji rozważaniach.

Ibidem, s. 32–33.
Autorzy koncepcji interesariuszy chcieli wyjść poza wąskie, jedynie ekonomiczne rozumienie zarządzania strategicznego, tworząc strukturę pojęciową, w której znaczącą rolę odgrywali interesariusze,
do których zaliczone zostały wszelkie grupy lub jednostki, mające wpływ na funkcjonowanie i rozwój organizacji lub ulegające wpływowi organizacji (Por. m.in. R. E. Freeman, Strategic Management.
A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984; R. E. Freeman, J. McVea, A Stakeholder, Approach to
Management. The State of the Art, Presentation to Flemish Network for Business Ethics, Louvain, November 2003; R. E. Freeman, J. McVea, A Stakeholder Approach to Strategic Management, Darden Business
School Working Paper No. 01–02, USA 2001).
21
22

IDEA I ROZWÓJ KONCEPCJI SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
1.1. Historia rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności
Na przełomie XIX i XX wieku oraz w czasie pierwszej wojny światowej właściciele
i akcjonariusze sami zarządzali własnymi przedsiębiorstwami i wszelkie działania
społeczne zależne były od ich uznania. Od tego czasu w Stanach Zjednoczonych
i Europie zaszły istotne zmiany w sposobie widzenia społecznej odpowiedzialności
zarówno ze strony teoretyków, przedsiębiorców, administracji publicznej, jak i szerokiej opinii publicznej23.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu została pierwszy raz sformułowana w 1899 roku w Ewangelii bogactwa24 amerykańskiego magnata stalowego
A. Carnagiego jako realizacja dwóch zasad: dobrocz ynności (ang. charity) i powierniczości 2 5 (ang. stewardship)26. Ponieważ obie zasady wywodzą się z Biblii,
można przypuszczać, że początki praktycznej realizacji zasad w ten sposób określonej odpowiedzialności społecznej sięgają początków historii społeczeństwa. O zasadach tych w podobny sposób mówił już Papież Leon XIII w encyklice Rerum
Novarum z 1891 roku.
„Odnośnie do używania bogactw mamy wyborną i bardzo ważną naukę, którą
wprawdzie filozofia zapoczątkowała, jednak dopiero Kościół doprowadził do
M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s. 15.
A. Carnagie, The Gospel of Wealth, 1899, m.in. za: J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, op. cit.; M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, op. cit., s. 15.
25
W polskich opracowaniach można znaleźć także inne tłumaczenie: (ang.) charity jako miłosierdzie, a (ang.) stewardship jako włodarstwo ( J. A. F., Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie,
op. cit., s. 112).
26
Por m.in.: M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, op.cit., s. 15;
E. R. Freeman, J. Liedtka, Corporate Social Responsibility. A Critical Approach, Business Horizons,
Vol. 34, No. 4, 1991, s. 92; W. C. Frederick, Theories of Corporate Social Performance. Much done, more
to do, Working Paper, University of Pittsburg 1986; J. A. F., Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert,
Kierowanie, op. cit., s. 112; J. E. Post, W. C. Frederick, A. T. Lawrence, J. Weber, Business and Society.
Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw-Hill, USA 1996, s. 41–43.
23
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doskonałości i którą przeniósł z dziedziny poznania do praktyki obyczajów. Główna zasada tej nauki polega na tym, że czym innym jest słuszne posiadanie bogactw,
a czym innym jest słuszne używanie bogactw. Posiadanie bogactw prywatne jest
prawem człowieka, jak widzieliśmy, naturalnym, a korzystanie z tego prawa, szczególnie dla człowieka żyjącego wśród społeczeństwa, jest nie tylko dozwolone, lecz
także konieczne. […] Jeśli zaś się pytamy, jak należy używać bogactw, Kościół bez
wahania odpowiada: Pod tym względem człowiek nie powinien rzeczy zewnętrznych uważać za własne, lecz za wspólne, mianowicie, ażeby łatwiej z nich udzielał
innym będącym w potrzebie. […] Zapewne nikt nie jest obowiązany pomagać drugim z tego, co mu jest konieczne do utrzymania własnego i najbliższych ani też
pozbawiać się na rzecz innych tego, czego wymaga utrzymanie się na poziomie
godności i stosowności, nikt bowiem nie jest obowiązany żyć niestosownie. Kiedy
się już jednak uczyniło zadość konieczności i przyzwoitości, wówczas dobra zbyteczne obrócić należy na rzecz potrzebujących. Wszakże, co zbywa, dajcie jałmużnę
(Łk 11, 41). Nie są to, z wyjątkiem przypadku ostatecznej potrzeby, obowiązki sprawiedliwości, ale miłości chrześcijańskiej, obowiązki zatem, których spełnienia nie
można dochodzić na drodze prawnej. Jednak ponad prawa i sądy ludzkie wznosi się
prawo i sąd Chrystusa-Boga, który w różny sposób przypomina obowiązek stałego
dawania jałmużny. Szczęśliwsza jest dawać, niżeli brać (Dz 20, 35); a udzielenie,
względnie odmówienie, jałmużny ubogiemu obiecuje sądzić, jakby jej Jemu samemu
udzielono lub odmówiono. Coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25, 40). Naukę tę można krótko tak ująć: kto darem
Bożym otrzymał większą obfitość dóbr czy to zewnętrznych i fizycznych, czy też
duchowych, otrzymał je w tym celu, by ich używał ku własnemu udoskonaleniu,
a także jako szafarz Opatrzności Bożej ku pożytkowi drugich. Mający więc zdolności, niech się nie lubuje w milczeniu; mający nadmiar bogactw, niech się strzeże
zamykania miłosierdzia w głębi duszy; kto zaś talent kierowania posiada, niech jego
użytki dzieli z bliźnimi ”27.
Kiedy A. Carnagie i inni bogaci przedsiębiorcy wspomagali publiczne biblioteki,
budowę mieszkań dla najbiedniejszych, ofiarowywali pieniądze szkołom i wielu
innym instytucjom działającym na rzecz społeczności, to kontynuowali długą tradycję bycia stróżem swego brata28. Zasada dobroczynności opiera się na pewnego
rodzaju zobowiązaniu bogatych do świadczenia pomocy potrzebującym. W okresie
braku sformalizowanego systemu opieki społecznej była ona jedyną szansą wielu
Papież Leon XIII, Rerum Novarum. Encyklika o kwestii robotniczej, 15 maja 1891, tłum. ks. Jan Piwowarczyk, Towarzystwa Popierania Prasy Katolickiej i Wydawnictw Katolickich, Kraków 1931.
28
Kain w Biblii, Genesis 4.9: Czyż jestem stróżem brata mego?
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ludzi na jakąkolwiek pomoc. Początkowo dobroczynność była realizowana przez
osoby indywidualne i bogate rodziny, ale z czasem ogrom potrzeb przekroczył możliwości nawet najbogatszych rodów. W latach 20. XX wieku obciążenie to zaczęły
stopniowo przejmować przedsiębiorstwa, a nie indywidualni właściciele. Za symbol przejścia od filantropii indywidualnej do korporacyjnej uważa się powołanie
właśnie w latach 20. XX wieku ruchu na rzecz powstania k a s y s p o ł e c z n e j
(ang. the Community Chest movement) – prekursor dzisiejszego U n i t e d F u n d,
obejmującego całe Stany Zjednoczone. Liderzy biznesu aktywnie wsparli pomysł
korporacyjnej dobroczynności, zachęcając wszystkie przedsiębiorstwa do zjednoczenia wysiłków w celu rozszerzenia udzielanej pomocy dla biednych i potrzebujących. Zainicjowali powstanie programów emerytalnych i ubezpieczeniowych,
rozdzielanie pracownikom części udziałów w przedsiębiorstwie, stworzenie
funduszy wspierających osoby bezrobotne, zmniejszenie liczby godzin pracy
i podwyżki wynagrodzeń. Z inicjatywy i przy wsparciu ze strony przedsiębiorstw
powstawały mieszkania, kościoły, szkoły, biblioteki, dostarczana była pomoc medyczna i porady prawne29. Wielu dzisiejszym firmom społeczna odpowiedzialność
biznesu kojarzy się właśnie z dobroczynnością. Jednakże ten typ uczestniczenia
w życiu społeczności, w której działa przedsiębiorstwo, jest tylko jedną z wielu
form odpowiedzialności.
Z kolei u podstaw zasady p o w i e r n i c z o ś c i leży przekonanie, że ludzie
bogaci zarządzają dobrami w imieniu innych i dlatego powinni używać swojego bogactwa w sposób społecznie akceptowany. Zasada ta związana jest więc z działaniem
w interesie publicznym, opartym na zaufaniu społecznym. Przedsiębiorcy kontrolują zasoby, których użycie może mieć znaczący wpływ na wielu ludzi. Ponieważ
dysponują możliwością takiego wpływu na innych, ponoszą odpowiedzialność za
użytkowanie tychże zasobów w sposób dobry nie tylko dla właścicieli/akcjonariuszy, lecz także dla ogółu społeczeństwa. W odniesieniu do sfery gospodarczej należy
więc traktować przedsiębiorców jako powierników społeczeństwa, którzy podejmując swoją działalność, biorą na siebie równocześnie określone zobowiązania wobec
innych. Realizacja tych zobowiązań powinna w długim okresie być korzystna zarówno dla społeczeństwa, jak i dla samego przedsiębiorcy30. Taki sposób myślenia
leży u podstaw koncepcji interesariuszy31. Zarządzający przedsiębiorstwem powinni
J. E. Post, W. C. Frederick, A. T. Lawrence, J. Weber, Business and Society: Corporate Strategy, Public
Policy, Ethics, McGraw-Hill, USA 1996, s. 41–42.
30
Por. m.in.: J. E. Post, W. C. Frederick, A. T. Lawrence, J. Weber, Business and Society: Corporate
Strategy, Public Policy, Ethics, op.cit., s. 41–42; M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstwa, op.cit., s. 15.
31
Koncepcja interesariuszy została szerzej omówiona w dalszej części pracy.
29
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utrzymywać i rozwijać korzystne relacje ze wszystkimi grupami, które są powiązane z działaniami bądź wynikami działań organizacji. Koncepcja ta jest zgodna
z deklaracją dyrektora jednego z amerykańskich przedsiębiorstw, który twierdził,
że „każdy obywatel jest interesariuszem przedsiębiorstwa, bez znaczenia czy ma
w nim udziały, czy nie, czy jest w nim zatrudniony, czy nie, czy kupuje jego produkty, czy tego nie robi. Już sam fakt, że żyje w amerykańskim społeczeństwie, czyni
z niego interesariusza”32. Jeżeli przedsiębiorstwo nie będzie odpowiadać na potrzeby
swoich interesariuszy, straci na tym ekonomicznie bądź pod względem reputacji,
wizerunku i akceptacji społecznej33.
Warto również podkreślić, że na początku XX wieku zaszły duże zmiany w systemie zarządzania przedsiębiorstwami. Zaczęły powstawać duże korporacje przemysłowe, powołane do realizacji konkretnych celów ekonomicznych. Tego okresu sięga
również koncepcja kapitalizmu menedżerskiego, w którym przedsiębiorstwami zarządzali już kontraktowi menedżerowie, niebędący jednocześnie jego właścicielami.
Własność przedsiębiorstwa została oddzielona od procesu zarządzania i stawała się
coraz bardziej rozproszona – pojedynczy drobni akcjonariusze w praktyce nie mieli
już żadnego wpływu na zarządzanie. Duże korporacje, których potęga szybko rosła,
zaczęły wykorzystywać swoją przewagę do zachowań antyspołecznych (np. praktyki
monopolistyczne), co wywołało krytykę ze strony społeczeństwa34.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest kierunkiem, którego popularność i dominacja nad klasycznym (czy tradycyjnym) modelem ekonomicznym
od pewnego już czasu wzrasta najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie
w wielu krajach Unii Europejskiej. Klasyczny model ekonomiczny zakładał, że potrzeby i oczekiwania społeczne najlepiej zostaną zaspokojone za pośrednictwem
wolnego rynku. Jeżeli biznes jest nagradzany na podstawie jego zdolności do zaspokajania potrzeb rynkowych, to rezultatem powodowanej własnym interesem pogoni
za nagrodą będzie zaspokojenie tychże potrzeb35. Według klasycznego modelu ekonomicznego nie są więc potrzebne żadne dodatkowe działania zewnętrzne w celu
ochrony interesu społecznego, gdyż organizacje biznesowe, dbając o własny interes, działają jednocześnie z korzyścią dla społeczeństwa. Ni e w i d z i a l n a r ę k a
J. E. Liebig, Business Ethics. Profiles in Civic Virtue, Golden, Fulcrum, USA 1960, cyt. za: J. E. Post,
W. C. Frederick, A. T. Lawrence, J. Weber, Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics,
op.cit., s. 43.
33
Szerzej na ten temat: J. E. Post, W. C. Frederick, A. T. Lawrence, J. Weber, Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, McGraw-Hill, USA 1996, s. 41–43; M. Rybak, Etyka
menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, op. cit., s. 15.
34
M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, op. cit., s. 16.
35
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson
Learning, South-Western College, USA 2003, s. 31.
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r y n k u, o której mówił A. Smith, przekształca interes własny przedsiębiorstwa
w korzyści społeczne. Niestety, chociaż rynek sprawdza się dobrze w regulowaniu
tego, jakich i ile produktów potrzeba, nie jest w stanie samoistnie zapewnić uczciwego i etycznego działania przedsiębiorstw.

1.2. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu
Modyfikacja klasycznego modelu ekonomicznego miała miejsce w co najmniej trzech
obszarach: filantropii, obowiązków wobec społeczności i stosunków między pracodawcą a pracownikiem opartych dotychczas na zasadzie paternalizmu36. Historia pokazuje, że przedsiębiorcy angażowali się w działania o charakterze filantropijnym – jak np.
datki na cele dobroczynne czy na pomoc w ważnych kwestiach społecznych – nawet
w okresie, kiedy dominował tradycyjny model ekonomiczny. Miały miejsce również
przykłady dobrowolnego zaangażowanie w sprawy społeczności, w której funkcjonowało przedsiębiorstwo – w celu poprawy jej funkcjonowania. Jednym z wczesnych
przykładów jest współpraca kolei i stowarzyszenia YMCA37 zaraz po zakończeniu
amerykańskiej wojny domowej38, w celu odbudowania systemu świadczenia usług
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania społeczności lokalnej. W drugiej
połowie XIX wieku, a nawet w XX wieku obserwowano także liczne przykłady paternalizmu ekonomicznego, realizowanego w wielu formach. Jednym z bardziej widocznych przykładów było tzw. miasto przemysłowe (ang. company town). Biznes musiał
odgrywać w takich przypadkach znaczącą rolę w zarządzaniu miastem39.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Rozważania na temat społecznej odpowiedzialności biznesu – szczególnie w świetle
wielu głosów krytycznych – warto rozpocząć od przytoczenia myśli P. Druckera,
iż „społeczna odpowiedzialność menedżerów wymaga takiego postępowania, aby
Paternalizm – system zarządzania jednostką gospodarczą oparty na osobistej władzy właściciela lub
menedżera, którego celem jest uzależnienie pracowników od pracodawcy, wprowadzony przez H. Forda
na początku XX w., współcześnie stosowany w niektórych przedsiębiorstwach w Japonii (Słownik wyrazów
obcych, PWN, Warszawa 1999). B. Domański mówił z kolei o paternalizmie w kategoriach odpowiedzialności pracodawcy za pracowników, wykraczającej znacznie poza wynagrodzenia i warunki pracy. Podkreślał
także wzajemność zobowiązań pomiędzy pracodawcą i pracownikami (B. Domański, Industrial Control
oper Socialist Town. Benevolence or Exploitation, Praeger Publisher, Westport 1997, s. 67–60).
37
Szerzej na temat stowarzyszenia YMCA: http://www.ymca.net.
38
The Civil War, 1861–1865.
39
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, Thompson
Learning, South-Western College, USA 2003, s. 33.
36

18

Grzegorz Baran

wszystko, co rzeczywiście leży w interesie publicznym, stało się interesem własnym
przedsiębiorstwa”40.
Według R. Bauera, prezentującego wczesne poglądy na kwestie społecznej odpowiedzialności, przejawia się ona w poważnym traktowaniu przez organizacje
wpływu, jaki mają ich działania na społeczeństwo41. Podobnie, aczkolwiek w kategoriach jednostkowych, a nie całej organizacji, definiuje społeczną odpowiedzialność K. Davis. Według niego „idea społecznej odpowiedzialności wymaga od
jednostki rozważenia własnych działań w ramach całego systemu społecznego i nakłada na nią odpowiedzialność za efekty jej działań gdziekolwiek w tym systemie”42.
Przedsiębiorca, który kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu,
podejmując decyzje i działania, nie może poprzestać na uwzględnieniu jedynie bezpośredniego ekonomicznego czy technicznego interesu firmy43.
Mniej więcej w tym samym czasie Eells i Walton ujęli społeczną odpowiedzialność biznesu jako tę część działalności przedsiębiorstwa, która ma bezpośrednie odniesienie do społecznych następstw działania przedsiębiorstwa lub
etycznych zasad, które powinny regulować relacje pomiędzy korporacją a społeczeństwem44. We wszystkich trzech ujęciach społeczna odpowiedzialność
biznesu wyraźnie rysuje się jako obowiązek troski o negatywne konsekwencje
działań przedsiębiorstwa. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo nie może dążyć do
zysku za wszelką cenę, szczególnie jeżeli jest to szkodliwe dla społeczeństwa.
Dodatkowo Eells i Walton podkreślili znaczenie przestrzegania zasad etycznych.
Obok zasad etycznych, niektórzy autorzy włączają do zagadnienia społecznej odpowiedzialności konieczność przestrzegania uregulowań prawnych. Przykładem
jest J. McGuire, który włącza do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
zarówno zobowiązania ekonomiczne i prawne, jak i wykraczające poza nie dodatkowe obowiązki wobec społeczeństwa45.
Kenneth Andrews twierdzi z kolei, że przez społeczną odpowiedzialność należy
rozumieć celową troskę o dobro społeczeństwa, która powstrzymuje destrukcyjne
P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, AE w Krakowie, Kraków 1994, s. 418.
Cyt. za: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management,
Thompson Learning, South-Western College, USA 2003, s. 30.
42
K. Davis, Understanding the Social Responsibility Puzzle, Business Horizon, Winter 1967, s. 45–50,
cyt. za: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, op. cit., s. 31.
43
K. Davis, Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?, California Management Review,
No. 2, Spring 1960, s. 70.
44
R. Eells, C. Walton, Conceptual Foundations Of Business, Richard D. Irwin, Homewood 1961, cyt.
za: A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility, op. cit., 1991, s. 39.
45
J. W. McGuire, Business and Society, McGraw-Hill, New York 1963, s. 144, cyt. za: A. B. Carroll,
A. K. Buchholtz, op. cit., s. 35.
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działania jednostek i organizacji – nawet jeżeli miałyby okazać się bardzo zyskowne – a prowadzi w kierunku wyboru takich działań, które przyczyniają się do polepszenia ludzkiego losu46. Społeczna odpowiedzialność biznesu odnosi się więc
do takich przypadków, w których menedżerowie podejmują działania zmierzające do ochrony i wsparcia interesów społecznych nawet w sytuacjach, z których nie
wynikają dla organizacji bezpośrednie korzyści ekonomiczne czy techniczne. Również inna definicja wspomnianego już Davisa oraz R. Blomstroma objęła nie tylko
obowiązek ochrony interesów społecznych przed negatywnymi skutkami działań
przedsiębiorstwa, lecz także pomnażanie jego dobrobytu: „Społeczna odpowiedzialność jest obowiązkiem ciążącym na kierownictwie do podejmowania działań, które
przyczyniają się do ochrony i pomnażania dobrobytu społecznego, przy zachowaniu
interesu przedsiębiorstwa”47.
Interesujące ujęcie społecznej odpowiedzialności zaprezentowała w 1971 roku
Committee for Economic Development (Komisja Rozwoju Gospodarczego). CSR
została odwzorowana w postaci trzech koncentrycznych okręgów: najbardziej wewnętrzny reprezentował funkcje ekonomiczne przedsiębiorstwa, środkowy – sugerował, że realizacja funkcji ekonomicznych musi być połączona ze świadomością
i wyczuleniem na zmieniające się wartości społeczne, a zewnętrzny – przedstawiał
nowo pojawiające się (potencjalne) obszary odpowiedzialności, które powinny
zostać rozważone w aspekcie zaangażowania w poprawę społecznego otoczenia
przedsiębiorstwa48.

K. R. Andrews, The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones-Irwin, Homewood, IL 1971, s. 120.
K. Davis, R. L. Blomstrom, Business & Society. Environment and Responsibility, McGraw-Hill,
New York 1975, s. 39, cyt. za: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, op. cit., s. 35.
48
Committee for Economic Development, Social Responsibilities of Business Corporations, CED,
New York 1971, cyt. za: A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility, op. cit., 1991, s. 39.
46
47
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Rys. 1. Model CSR zaproponowany przez Komisję Rozwoju Gospodarczego

Źródło: Opracowanie własne, na podst.: A. B. Carroll, The Pyramid…, op. cit., s. 39.

Spośród wszystkich innych wczesnych definicji CSR warto szczególnie przytoczyć definicję E. Epsteina, który skoncentrował się na rezultatach społecznej odpowiedzialności, co było rzadko spotykane na wczesnym etapie rozwoju tej koncepcji.
Według Epsteina „społeczna odpowiedzialność biznesu odnosi się do osiągania
określonych efektów w wyniku podejmowanych decyzji, dotyczących określonych
kwestii lub problemów społecznych, które są korzystne dla interesariuszy”49.
W poniższej tabeli zamieszczone zostały wyniki analizy przedstawionych powyżej wczesnych definicji społecznej odpowiedzialności. Ich autorzy zwracają uwagę
na różne zagadnienia, z których można wyodrębnić pięć istotnych elementów. Prawie wszyscy przedstawiali konieczność podejmowania działań w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym działalności przedsiębiorstwa; a jeżeli już
takie wystąpią, to ich niwelowaniu. Niektórzy rozszerzyli kwestię odpowiedzialności na podejmowanie działań wykraczających poza działalność podstawową, a zmierzających do pomnażania dobrobytu społecznego. W części definicji podkreślona
została konieczność przestrzegania prawa oraz zasad etyki. Niektóre definicje zawierają explicite stwierdzenie o zachowaniu interesu przedsiębiorstwa – podejmowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności w taki sposób, aby nie było
to szkodliwe dla samego przedsiębiorstwa. W tabeli 1 zawarte zostały poszczególne
komponenty wraz z odniesieniem do analizowanych definicji.
E. M. Epstein, The Corporate Social Policy Process. Beyond Business Ethics, Corporate Social Responsibility and Corporate Social Responsiveness, California Management Review, Vol. 29, No. 3, 1987, s. 104.
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Tab. 1. Podstawowe komponenty wczesnych definicji społecznej
odpowiedzialności biznesu
Komponenty definicji

Autorzy

Ochrona interesów społecznych przed negatywnymi
skutkami działań przedsiębiorstwa (przeciwdziałanie lub
niwelowanie skutków)

R. Bauer; K. Davis; R. Eells i C. Walton; K. Andrews; K. Davis
i R. L. Blomstrom; J. McGuire;
Committee for Economic Development

Zaangażowanie w działania zmierzające do pomnażania
dobrobytu społecznego

K. Andrews; K. Davis i R. L. Blomstrom; J. McGuire;
Committee for Economic Development

Przestrzeganie prawa

J. McGuire

Przestrzeganie zasad etyki

R. Eells i C. Walton; Committee for Economic Development

Zachowanie interesu przedsiębiorstwa

K. Davis; K. Davis i R. L. Blomstrom; J. McGuire;
Committee for Economic Development

Źródło: Opracowanie własne.

Definicja społecznej odpowiedzialności Carrolla
W 1979 roku A. B. Carroll zaproponował bardzo wyczerpującą, czteroczęściową
definicję CSR, obejmującą cztery uzupełniające się typy odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Jest ona pomocna w zrozumieniu poszczególnych komponentów
składających się na społeczną odpowiedzialność, która o b e j m u j e r e a l i z a c j ę
e k o n o m i c z n y c h, p r a w n y c h, e t y c z n y c h i f i l a n t r o p i j n y c h ( d o browolnych) oczekiwań społeczeństwa wobec organizacji
w o k r e ś l o n y m c z a s i e 5 0 ( tab. 2) .
Tab. 2. Cztery komponenty społecznej odpowiedzialności biznesu wg A. B. Carrolla
Typ
odpowiedzialności
Ekonomiczna

Prawna

Etyczna

Oczekiwania społeczne

Egzemplifikacja

Wymagana przez społeczeństwo

Osiąganie zysku. Maksymalizacja dochodów ze sprzedaży
i minimalizacja kosztów. Podejmowanie dobrych decyzji
strategicznych. Prowadzenie starannej polityki podziału
wypracowanych zysków

Wymagana przez społeczeństwo

Przestrzeganie prawa; stosowanie się do wszystkich regulacji. Przestrzeganie regulacji w zakresie ochrony środowiska
i praw konsumenta. Przestrzeganie prawa pracy. Przeciwdziałanie korupcji. Wypełnianie wszystkich kontraktowych
zobowiązań. Honorowanie gwarancji

Oczekiwana przez społeczeństwo

Unikanie wątpliwych zachowań. Działanie nie tylko zgodnie z literą, lecz także duchem prawa. Traktowanie prawa
jako bezwarunkowego minimum i podejmowanie działań
powyżej tego minimum. Zapewnianie etycznego przywództwa, będącego przykładem dla całej organizacji

A. B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, Academy of
Management Review, Vol. 4, No. 4, 1979, s. 497–505; A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, op. cit., s. 35–42;
A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility, op. cit., 1991, s. 39–40.
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Filantropijna

Doceniana/Pożądana przez
społeczeństwo

Bycie dobrym obywatelem (ang. coroporate citizen).
Prowadzenie programów wspierających społeczeństwo –
np. edukację, usługi zdrowotne, kulturę, usługi miejskie.
Troska o poprawę jakości życia społecznego. Zaangażowanie w wolontariat

Źródło: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 39.

Porównanie przedstawionych powyżej czterech typów CSR z komponentami
pojawiającymi się we wcześniejszych ujęciach społecznej odpowiedzialności wskazuje na kompleksowość propozycji Carrolla. Dlatego warto bardziej szczegółowo
rozważyć poszczególne składowe jego definicji.
Odpowiedzialność ekonomiczna. Może się to wydawać dziwne, iż powinności ekonomiczne przedsiębiorstw traktowane są jako jeden z elementów odpowiedzialności społecznej51. Jednakże już historycznie organizacje biznesowe były
powoływane w celu dostarczania produktów (towarów i usług) członkom społeczeństwa po uczciwych cenach – takich, które w świadomości społecznej oddają
rzeczywistą wartość produktów i które pozwalają przedsiębiorstwu na osiągnięcie
zysku wystarczającego do utrzymania i rozwoju przedsiębiorstwa oraz wynagrodzenia udziałowców/inwestorów. Motyw finansowy stanowił przy tym główną zachętę do podejmowania działań przedsiębiorczych. Doprowadziło to w pewnym
momencie do zastąpienia dążenia do osiągnięcia zysku adekwatnego do potrzeb,
pragnieniem maksymalizacji zysku52. Odpowiedzialność ekonomiczna jest ważna
także z powodu jej ścisłego powiązania z pozostałymi rodzajami odpowiedzialności – firma, która nie radzi sobie ekonomicznie (nie osiąga zysku lub przynosi
straty) nie tylko nie jest w stanie realizować innych form odpowiedzialności, ale
może mieć trudności z przetrwaniem na rynku. Upadek firmy ma z kolei przykre
następstwa nie tylko dla jej właścicieli, lecz także innych interesariuszy – m.in.
pracowników, klientów, budżetu państwa. Dlatego każde przedsiębiorstwo powinno wykazywać należytą troskę o właściwe zarządzanie, zapewniające pożądaną efektywność finansową.
Odpowiedzialność prawna. Społeczeństwo sankcjonuje działalność biznesu
nie tylko poprzez motyw zysku, lecz także przez prawa i regulacje, do których
każde przedsiębiorstwo ma obowiązek się stosować. Jako częściowe wypełnienie
Należy zwrócić uwagę, że model ten został stworzony na gruncie amerykańskim. Podejście europejskie – omówione w dalszej części pracy – jest w niektórych obszarach odmienne od amerykańskiego.
52
Por. m.in. A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organisational stakeholders – balancing economic, legal, and social responsibilities, op. cit., s. 40–41;
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 36.
51
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społecznego kontraktu pomiędzy sferą biznesu i społeczeństwem, firmy zobowiązane są do realizacji swojej misji i celów w ramach prawnie określonych ram53.
Co ważne, odpowiedzialność prawna nie wyczerpuje jednak wszystkich oczekiwań, jakie społeczeństwo wysuwa wobec biznesu. Prawo może okazać się nieadekwatne z trzech powodów. Po pierwsze, nie zawsze jest w stanie uregulować
wszystkich obszarów i kwestii, z którymi styka się praktyka zarządzania. Po drugie,
prawo często jest ustalane z opóźnieniem, szczególnie wobec dzisiejszej dynamiki zmian otoczenia, kiedy nowe kwestie i problemy pojawiają się niemal każdego
dnia. Po trzecie, prawo jest ustalane przez konkretnych ludzi i może odzwierciedlać
osobiste przekonania, interesy bądź motywy polityczne, a niekoniecznie wynikać
z właściwego etycznego uzasadnienia54.
O d p o w i e d z i a l n o ś ć e t y c z n a. Choć powinności ekonomiczne i prawne
przedsiębiorstwa zawierają normy etyczne uczciwości i sprawiedliwości, to wymiar
odpowiedzialności etycznej znacznie poszerza obszar odpowiedzialności wobec
społeczeństwa. Odpowiedzialność ta obejmuje te nakazy i zakazy społeczne, które
nie zostały dotychczas skodyfikowane przez prawo, choć ich przestrzeganie jest
oczekiwane przez społeczeństwo.
Zmiana wartości i zasad etycznych wyprzedza przy tym tworzenie prawa, stanowiąc często czynnik inicjujący kreowanie reguł prawnych. Odpowiedzialność
etyczna może być rozszerzana o nowo pojawiające się wartości i normy, których
przestrzegania oczekuje społeczeństwo, nawet jeżeli wyznaczają one wyższe standardy zachowania niż te określone prawnie. Sfera etyczna nieustannie się kształtuje
zarówno na płaszczyźnie praktycznych działań, jak i w wyniku debaty publicznej
i przez to nigdy nie jest ostatecznie zdefiniowana. Ten brak stałości niektórych
zasad etycznych może stanowić źródło trudności w ocenie moralnej działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Niemniej jednak istnieją pewne uniwersalne,
nadrzędne zasady moralne – jak sprawiedliwość, prawość, utylitaryzm – którymi
powinna kierować się każda organizacja (i w ogóle każdy człowiek)55.
Nacisk społeczny na sferę biznesu coraz bardziej kształtuje sferę odpowiedzialności etycznej jako komponentu CSR. Obszar ten został oddzielony od odpowiedzialności prawnej, ale nie należy zapominać, iż pomiędzy tymi rodzajami
odpowiedzialności zachodzą wzajemne oddziaływania. Grupy społecznego nacisku
A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organisational stakeholders – balancing economic, legal, and social responsibilities, op. cit., s. 40–41.
54
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 36.
55
Por. m.in. A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organisational stakeholders – balancing economic, legal, and social responsibilities, op. cit., s. 40–41;
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 37–38.
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lub opinia publiczna stopniowo wymuszają na instytucjach legislacyjnych prawne
usankcjonowanie utrwalonych już powszechnie zasad etycznych. Jednocześnie zaostrzenie prawa wpływa na zwiększenie oczekiwań interesariuszy wobec biznesu, co
przekłada się także na zaostrzenie zasad etycznych56.
O d p o w i e d z i a l n o ś ć f i l a n t r o p i j n a. Termin ten obejmuje wszelkie
podejmowane dobrowolnie przez organizację działania na rzecz interesariuszy.
Przedsiębiorstwo jako dobry obywatel (ang. corporate citizen) stara się odpowiadać
na potrzeby społeczne poprzez aktywne zaangażowanie w działania lub programy ukierunkowane na podniesienie jakości życia społecznego. Wszelkie tego typu
działania są całkowicie dobrowolne – nie są określone żadnymi nakazami prawnymi ani nawet oczekiwaniami etycznymi wobec przedsiębiorstwa. Jednakże oczekiwania społeczne często dają wyraz potrzebie tego typu wsparcia, przez co staje
się ono częścią wspomnianego już kontraktu społecznego pomiędzy sferą biznesu
a społeczeństwem57.
Do przykładów działań filantropijnych zaliczyć można zaangażowanie środków
finansowych czy innych zasobów firmy we wsparcie przedsięwzięć lub instytucji
kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, społecznych. Będą to wszelkiego rodzaju
dotacje finansowe, nieodpłatne przekazywanie produktów czy świadczenie usług
przez pracowników organizacji, partnerstwo z instytucjami administracji publicznej
lub organizacjami pozarządowymi oraz jakikolwiek inny rodzaj zaangażowania
w sprawy społeczeństwa, społeczności lokalnej czy innych interesariuszy58.
Odpowiedzialność filantropijna różni się od etycznej tym, że brak przejawów
filantropii ze strony organizacji nie jest oceniany w kategoriach moralnych czy
etycznych. Interesariusze doceniają wprawdzie działania filantropijne ze strony
biznesu, oceniając przy tym darczyńców jako dobrych obywateli, ale nie uważają,
że brak takich działań świadczy w jakikolwiek sposób o nieetycznym zachowaniu
przedsiębiorstwa. To rozróżnienie pomiędzy odpowiedzialnością etyczną i filantropijną jest o tyle istotne, że niektóre firmy uważają się za społecznie odpowiedzialne, gdyż prowadzą działania dobroczynne. Tymczasem filantropia jest
wprawdzie ważnym komponentem społecznej odpowiedzialności, ale w pełni
jej nie wyczerpuje. Co więcej, mimo że często najbardziej ceniona, w rzeczywistości bez pozostałych trzech elementów składowych może bardziej świadczyć
A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organisational stakeholders – balancing economic, legal, and social responsibilities, op. cit., s. 41.
57
Por. m.in. A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organisational stakeholders – balancing economic, legal, and social responsibilities, op. cit., s. 40–41;
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 38.
58
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 38.
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o nieodpowiedzialności niż odpowiedzialności przedsiębiorstwa59. Przykładem
może być choćby firma, która nie przestrzega ani zasad prawa, ani etyki, a prowadzi wszechstronną i spektakularną działalność filantropijną. Zupełnie przy tym
możliwe, że ostatecznie działanie takie okaże się niekorzystne także dla samego
przedsiębiorstwa, które straci dobrą markę, a wraz z nią zaufanie konsumentów
i innych interesariuszy.
Piramida społecznej odpowiedzialności – model odpowiedzialności
po osiągnięciu zysku

Zaproponowane przez Carrolla ujęcie społecznej odpowiedzialności można nazwać modelem odpowiedzialności po uzyskaniu zysku (ang. after profit obligation).
W modelu przedstawione zostały metaforycznie – w formie piramidy – omówione
uprzednio cztery komponenty, które zebrane razem konstytuują całość społecznej odpowiedzialności. U podstaw piramidy leży odpowiedzialność ekonomiczna,
następnie prawna, etyczna i na samym szczycie filantropijna60. Według Carrolla
odpowiedzialność ekonomiczna, jako warunek przetrwania organizacji, stanowi
podstawę dla pozostałych rodzajów odpowiedzialności – firmy osiągającej ujemny
wynik finansowy nie stać na inne rodzaje odpowiedzialności. Stąd model ten można
nazwać after profit obligation – pozostałe rodzaje odpowiedzialności stają się istotne
dopiero po wykazaniu odpowiedzialności ekonomicznej.
Sytuacją idealną jest pełna odpowiedzialność, której warunkiem jest równoczesne wypełnienie wszystkich czterech składowych piramidy, które dla potrzeb
poznawczych zostały potraktowane jako oddzielne elementy61. Tymczasem nie
powinny wykluczać się one wzajemnie, a przeciwnie tworzyć jedną całość tak, aby
podejmowane działania były odpowiedzialne na wszystkich poziomach piramidy
(rys. 2).

Por. m.in.: A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organisational stakeholders – balancing economic, legal, and social responsibilities, op. cit., s. 41–42;
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 38–39.
60
Por. m.in.: A. B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance,
op. cit., s. 497–505; A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 39–42; M. Rybak, Etyka menedżera, op. cit., s. 29–31; A. B. Carroll, The Pyramid of
Corporate Social Responsibility, op. cit., s. 39–48.
61
A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of organisational stakeholders – balancing economic, legal, and social responsibilities, op. cit., s. 42.
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Rys. 2. Piramida społecznej odpowiedzialności biznesu

Źródło: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 40.

Model Carrolla w dużej mierze przypomina piramidę potrzeb Maslowa62. Analogia ta nie dotyczy tylko samego ułożenia kolejnych typów społecznej odpowiedzialności w formę piramidy, ale przede wszystkim dwóch najważniejszych założeń,
na których Maslow zbudował piramidę potrzeb. Po pierwsze, kolejność ułożenia
poszczególnych typów odpowiedzialności od najbardziej fundamentalnej – ekonomicznej, przez prawną i etyczną do dobrowolnej – filantropijnej63. Po drugie, analogiczne do sformułowanego przez Maslowa założenie, iż realizowanie odpowiedzialności wyższego rzędu nie jest wskazane i korzystne, jeżeli organizacja nie realizuje
odpowiedzialności niższego rzędu. Odpowiedzialność ekonomiczna stanowi więc –
analogicznie do potrzeb fizjologicznych – fundament społecznej odpowiedzialności.

Szerzej na ten temat: A. Maslow, A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 50/1943.
W modelu potrzeb Maslowa pojawia się piramidalne ułożenie potrzeb: od najbardziej fundamentalnych potrzeb fizjologicznych, przez potrzeby bezpieczeństwa, relacji, uznania, do potrzeb najwyższego rzędu –samorealizacji.
62
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Warto w tym miejscu ponownie rozważyć krytyczne argumenty M. Friedmana,
który twierdził, że korporacja jest odpowiedzialna tylko za osiąganie zysku, pod
warunkiem, że wypracowuje go zgodnie z obowiązującymi regułami prawnymi
i etycznymi64. Więc w rzeczywistości Friedman poddawał krytyce jedynie tę część
odpowiedzialności, która jest na szczycie piramidy CSR (odpowiedzialność filantropijną). Jednocześnie, krytykując idee społecznej odpowiedzialności biznesu, sam
mówił o potrzebie pozostałych rodzajów odpowiedzialności w ujęciu Carrolla –
ekonomicznej, prawnej i etycznej.
Model odpowiedzialności przed osiągnięciem zysku
Pewnego rodzaju odwróceniem modelu Carrolla jest model odpowiedzialności poprzedzającej osiągnięcie zysku (ang. before profit obligation). Wiąże się to z poglądem, iż wartości moralne mają pierwszeństwo przed innymi wartościami. Model
ten opiera się na trzech przesłankach65:
1. Dzisiejsze społeczeństwa składają się z funkcjonalnie współzależnych
struktur, a nie trwale wyodrębnionych jednostek, co powoduje, że nie istnieje sztywny podział zadań pomiędzy indywidualnymi przedsiębiorstwami.
Oznacza to, że pojedyncza organizacja biznesowa nie jest tożsama z biznesem jako instytucją społeczną, mającą za zadanie troskę o dobrobyt materialny całego społeczeństwa. Dlatego społeczna odpowiedzialność biznesu
na poziomie instytucji powinna być wyraźnie odróżniona od odpowiedzialności pojedynczego przedsiębiorstwa.
2. Każde przedsiębiorstwo jest przede wszystkim zobowiązane przestrzegać
zasad moralnych i społecznych na każdym etapie swojej działalności, a nie
dopiero po osiągnięciu zysku. Nie można zatem usprawiedliwić osiągania
zysku z pominięciem przestrzegania obowiązujących zasad etycznych.
3. Społeczną legitymizację powinny uzyskać zatem tylko te przedsiębiorstwa, które spełniają oczekiwania społeczne w zakresie odpowiedzialności
etycznej. Żadna organizacja nie powinna mieć prawa do bezterminowego

Por. m.in.: M. Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase Profits, New York Times,
13 September 1970; R. E. Freeman, J. Liedtka, Corporate social responsibility: a critical approach, op.cit.,
s. 92–98; A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the moral management of
organisational stakeholders – balancing economic, legal, and social responsibilities, op. cit., s. 39–48.
65
Y. Ch. Kang, D. J. Wood, Before Profit Social Responsibility. Turning the Economic Paradigm Upside
Down, Business and Society, 1995, s. 412, cyt. za: M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, op. cit., s. 31–32.
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funkcjonowania i osiągania zysku, a jedynie te, które swoim działaniem
przyczyniają się do utrwalania i umacniania ładu społeczno-gospodarczego.
Model zbudowany na podstawie powyższych założeń przypomina odwróconą
i częściowo zmienioną piramidę społecznej odpowiedzialności Carolla (Tab. 3).
Tab. 3. Poziomy analizy społecznej odpowiedzialności biznesu
Poziom analizy

Tożsamość społeczna przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Instytucjonalny

Instytucja gospodarcza,
uczestnik świata biznesu

Dobroczynność
Odpowiedzialność ekonomiczna

Organizacyjny

Indywidualna firma i jej interesariusze

Odpowiedzialność społeczna

Indywidualny

Ludzie: członkowie zarządu, menedżerowie,
pracownicy

Odpowiedzialność moralna indywidualnych osób

Źródło: Y. Ch. Kang, D. J. Wood, Before Profit Social Responsibility. Turning the Economic Paradigm
Upside Down, Business and Society, 1995, s. 414, cyt. za: M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstwa, op. cit., s. 33.

Model ten opiera się na założeniu, że podstawą społecznej odpowiedzialności
biznesu jest moralna odpowiedzialność indywidualnych członków organizacji, m.in.
członków zarządu, menedżerów, pracowników. Zarząd i menedżerowie, podejmując decyzje ekonomiczne, mogą przestrzegać bądź nie przestrzegać zasad prawnych
i etycznych. To od indywidualnych decyzji przedsiębiorców zależy czy nadal będą
powstawać globalne przedsiębiorstwa, zarabiające niekoniecznie w sposób etyczny,
a czasami na granicy prawa. Swoboda wyboru i odpowiedzialności istnieje nie tylko
w ramach strategii i środków realizacji celów – jak w przypadku piramidy społecznej
odpowiedzialności Carrolla – lecz także przy wyborze samych celów. Z kolei na poziomie organizacyjnym dla odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa, równie
ważne jak dążenie do realizacji własnych celów, jest wypełnianie oczekiwań swoich
interesariuszy. Dopiero na samym szczycie piramidy Kanga i Wood znajduje się odpowiedzialność ekonomiczna i dobroczynność, mające odniesienie do biznesu jako
instytucji gospodarczej66. Patrząc z perspektywy indywidualnego przedsiębiorstwa,
uzasadnienie dla osiąganych zysków jest możliwe dopiero po zapewnieniu odpowiedzialności moralnej na poziomie indywidualnym i odpowiedzialności społecznej na
poziomie organizacji. Rodzaj odpowiedzialności jest równocześnie ściśle powiązany
z poziomem analizy, z którego patrzymy na przedsiębiorstwo – odpowiedzialność
moralna nie dotyczy przedsiębiorstwa a podejmujących w nim decyzje osób, odpowiedzialność społeczna przyporządkowana jest przedsiębiorstwu jako organizacji,
a ekonomiczna i filantropijna przedsiębiorstwu jako instytucji gospodarczej.
66

Por. M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, op. cit., s. 32–33.
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1.3. Typy podejścia do społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie
Z rozbudowanej definicji społecznej odpowiedzialności (m.in. Carrolla) wynika,
że podejmowane w organizacji decyzje i działania powinny być zyskowne, etyczne
i zgodne z prawem. Jednakże przedsiębiorstwa mogą w różny sposób podchodzić
do CSR w zależności od wizji społecznej odpowiedzialności (wąska lub szeroka),
jaką przyjmują oraz rezultatów (korzyści lub koszty), jakie przewidują w wyniku
społecznego zaangażowania67. Ze skrzyżowania tych dwóch wymiarów powstaje
model społecznej odpowiedzialności, prezentujący cztery odmienne podejścia: klasyczne, socjoekonomiczne, filantropijne i nowoczesne (rys. 3).
Rys. 3. Typy podejścia do społecznej odpowiedzialności

Źródło: M. C. Deniz, M. K. C. Suarez, Corporate Social Responsibility and Family Business in Spain,
Journal of Business Ethics, 56/2005, s. 28.

S z e r o k a a w ą s k a w i z j a s p o ł e c z n e j o d p o w i e d z i a l n o ś c i. Poziomy wymiar przedstawionego modelu powstaje z rozróżnienia na szeroką i zawężoną
wizję społecznej odpowiedzialności. Prawa strona wykresu reprezentuje przedsiębiorstwa postrzegające swoją rolę jedynie w zakresie swojej działalności podstawowej – dostarczanie odbiorcom produktów w celu maksymalizacji własnego zysku,
A. M. Quazi, D. O’Brien, An Empirical Test of a Cross-national Model of Corporate Social Responsibility, Journal of Business Ethics 25/2000, s. 33–51, cyt. za: M. C. Deniz, M. K. C. Suarez, Corporate
Social Responsibility and Family Business in Spain, Journal of Business Ethics, 56/2005, s. 28.
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przy przestrzeganiu obowiązujących regulacji prawnych. Nacisk położony jest na
osiągnięcie zysku w krótkim okresie. Wizja ta jest zbieżna z podejściem neoklasycznym68, opartym na maksymalizacji efektywności wykorzystania posiadanych
zasobów. Z kolei lewa strona wykresu obrazuje przedsiębiorstwa, które postrzegają
społeczną odpowiedzialność biznesu w znacznie szerszym kontekście niż wypełnianie obowiązujących regulacji. Organizacje te podejmują próbę wyjścia naprzeciw
oczekiwaniom społecznym, m.in. w zakresie ochrony środowiska naturalnego, rozwoju społeczności lokalnej, oszczędności zasobów czy filantropii.
Po s t r z e g a n i e C S R w k a t e g o r i a c h k o r z y ś c i l u b k o s z t ó w d l a
o r g a n i z a c j i. W pionowym wymiarze dokonano podziału na przedsiębiorstwa,
które postrzegają działania związane ze społeczną odpowiedzialnością jako obciążenie (koszt) dla firmy oraz takie, które związane z tym koszty rozważają w aspekcie
inwestycji, podobnie jak działania marketingowe czy rozwój jakości. Jest to z jednej
strony spowodowane różnicą pomiędzy rozważaniem funkcjonowania organizacji
w krótkim i długim okresie, a z drugiej strony umiejętnością lub brakiem umiejętności w wykorzystaniu społecznej odpowiedzialności w strategiach biznesowych.
Umiejętne zintegrowanie polityki społecznej odpowiedzialności ze strategią firmy
może bowiem prowadzić w długim okresie do rozwoju organizacji.
Na bazie powyżej scharakteryzowanych podziałów, Quazi i O’Brien definiują
cztery odmienne typy podejścia organizacji do społecznej odpowiedzialności69:
P o d e j ś c i e k l a s y c z n e. Odnosi się do podstawowej wizji odpowiedzialności
przedsiębiorstwa przed społeczeństwem. Do głównych celów przedsiębiorstwa należy maksymalizacja zysku, a nie zaangażowanie w sprawy społeczne, które nie dość,
że nie przynosi zysku, to generuje dodatkowe koszty.
P o d e j ś c i e s o c j o e k o n o m i c z n e. Odnosi się ono do wąskiej wizji społecznej odpowiedzialności, połączonej jednakże z przyjęciem, że pewien stopień takiej
odpowiedzialności może przynosić organizacji określone korzyści (np. uniknięcie
kosztownej legislacji70, rozwijanie dobrych relacji z klientami i dostawcami, a nawet
budowanie sieci współpracy). W tym kontekście społeczna odpowiedzialność
może zostać łatwo wytłumaczona, nawet jeżeli menedżerowie mają wąską wizję
odpowiedzialności przedsiębiorstwa. W podejściu tym powstaje więc w pewnym
Por. M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago 1962; M. Friedman,
Does business have a social responsibility?, Bank Administration, April 1971, cyt. za: M. C. Deniz, M. K. C.
Suarez, Corporate Social Responsibility and Family Business in Spain, Journal of Business Ethics, 56/2005, s. 28.
69
A. M. Quazi, D. O’Brien, op.cit., s. 33–51.
70
Brak społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w pewnych obszarach współżycia społecznego
może bowiem prowadzić do ingerencji organów legislacyjnych w celu usankcjonowania określonych żądań
społecznych, co nałoży na organizację dodatkowe obowiązki prawne, pociągające za sobą określone koszty.
68
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zakresie – wyznaczonym przez opłacalność podejmowanych działań – połączenie
dążenia do maksymalizacji zysku z troską o kwestie społeczne.
P o d e j ś c i e f i l a n t r o p i j n e. W podejściu tym rysuje się szeroka wizja
społecznej odpowiedzialności – przedsiębiorstwa decydują się na zaangażowanie
w kwestie społeczne, nawet jeżeli postrzegane jest ono jako dodatkowy koszt dla
organizacji. Postawa taka wyrasta z czysto etycznych lub altruistycznych pobudek,
z chęci działania dla dobra społecznego.
P o d e j ś c i e n o w o c z e s n e. W tym przypadku można obserwować szerokie
relacje biznesu ze społeczeństwem, z których przedsiębiorstwo może czerpać długolub krótkoterminowe korzyści. To nowoczesne podejście w dużej mierze jest zbieżne
z koncepcją interesariuszy jako poszerzonej perspektywy patrzenia na organizację71.
Zaprezentowane rozważania na temat wczesnego obrazu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw warto uzupełnić o przedstawienie koncepcji cyklu reagowania biznesu na krytykę społeczną (rys. 4).
Rys. 4. Cykl reakcji biznesu na krytykę społeczną

Źródło: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management,
Thompson Learning, South-Western College, USA 2003, s. 32.
A. M. Quazi, D. O’Brien, op. cit., s. 33–51, cyt. za: M. C. Deniz, M. K. C. Suarez, Corporate Social
Responsibility and Family Business in Spain, Journal of Business Ethics, 56/2005, s. 28.
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Zwiększona krytyka społeczna biznesu wymusza na przedsiębiorstwach większą
wrażliwość na kwestie społeczne, co prowadzi do zwiększenia ich społecznej odpowiedzialności. Warto jednak zauważyć, że chociaż pozytywne reagowanie biznesu
na krytykę społeczną ogranicza liczbę bezpośrednich powodów do niezadowolenia
ze strony społeczeństwa, to powoduje jednocześnie wzrost oczekiwań społecznych,
co pośrednio przekłada się na zwiększony poziom krytyki społecznej biznesu. Stąd
nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań i rozwijanie formuły społecznej odpowiedzialności m.in. w kierunku społecznego reagowania, a następnie koncepcji
społecznych efektów działalności.
Koncepcja społecznego reagowania
Z rozważań nad społeczną odpowiedzialnością biznesu wyrósł w pewnym momencie pomysł skupienia uwagi nie na deklaracjach firmy w zakresie odpowiedzialności,
ale na konkretnych działaniach. Przeniesienie uwagi wielu autorów w tym kierunku zaowocowało stworzeniem koncepcji s p o ł e c z n i e o d p o w i e d z i a l n e g o
r e a g o w a n i a (ang. corporate social responsiveness)72. Konkretnym argumentem za
rozwinięciem dotychczasowej koncepcji społecznej odpowiedzialności było jej zorientowanie bardziej na obowiązki i motywację do działania niż na samo działanie.
Koncepcja społecznego reagowania przesunęła punkt ciężkości w kierunku aktywnej roli przedsiębiorstwa w kontekście jego społecznej odpowiedzialności73.
Jak zauważają Ackerman i Bauer, większość rozważań na temat społecznej odpowiedzialności była długo skoncentrowana wokół uzasadnienia samej idei. Zbyt
mało zajmowano się natomiast kwestią rzeczywistej aktywności przedsiębiorstw
w reagowaniu na oczekiwania społeczne. Autorzy krytykują samo pojęcie społeczna odpowiedzialność z powodu jego statyczności – nacisk położony jest bardziej
na zobowiązanie i motywację niż na działanie. „Reagowanie na potrzeby społeczne jest czymś więcej niż podejmowaniem decyzji, co robić. Pozostaje jeszcze

Por. m.in. R. Ackerman, R. Bauer, Corporate Social Responsiveness. The Modern Dilemma, Reston
Publishing Company, Reston 1976; S. P. Sethi, Dimensions of Corporate Social Responsibility, California Management Review, 17(3), 1975, s. 58–64; W. C. Frederick, From CSR1 to CSR2. The Maturing
of Business-and-Society Thought, Business and Society, Vol. 33, No. 2, August 1994, oryginalnie jako:
Working Paper No. 279, Graduate School of Business, University of Pittsburgh, 1978; E. M. Epstein,
The Corporate Social Policy Process. Beyond Business Ethics, Corporate Social Responsibility and Corporate
Social Responsiveness, California Management Review, Vol. 29, No. 3, 1987; A. B. Carroll, The Pyramid
of Corporate Social Responsibility, op. cit., 1991, s. 39–40.
73
A. B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility, op. cit., 1991, s. 39–40.
72
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wykonać szereg zadań w celu realizacji podjętych wcześniej decyzji, a to wcale nie
jest trywialne” 74.
Nie wydaje się jednak słuszne całkowite zastąpienie społecznej odpowiedzialności koncepcją społecznego reagowania. Rzeczywiście termin odpowiedzialność
kojarzy się bardziej ze zobowiązaniem i motywacją. Jednakże bez określonej motywacji nie byłoby społecznego reagowania. Dlatego koncepcję społecznego reagowania należy traktować bardziej jako uzupełnienie czy rozszerzenie koncepcji CSR.
O społecznym reagowaniu w trochę innym kontekście mówi także P. Sethi, który
zaproponował trójstopniowy schemat klasyfikacji społecznie odpowiedzialnych zachowań w biznesie: społeczny obowiązek, społeczna odpowiedzialność i społeczne
reagowanie. Wypełnianie zasad s p o ł e c z n e g o o b o w i ą z k u ogranicza się do
przestrzegania prawa i oczekiwań klientów. Legitymacja społeczna dla przedsiębiorstwa jest w tym przypadku bardzo wąska – oparta jedynie na kryteriach prawnych i ekonomicznych. S p o ł e c z n a o d p o w i e d z i a l n o ś ć sugeruje z kolei
wykształcenie w organizacji zachowań przystających do powszechnie obowiązujących wartości, norm i oczekiwań społecznych. W przypadku s p o ł e c z n e g o
r e a g o w a n i a ważne jest „nie jak przedsiębiorstwa powinny reagować na presję
społeczną, ale jaka powinna być ich rola w dynamicznie zmieniającym się systemie
społecznym”75. Autor sugeruje, że od biznesu oczekuje się przezorności, umiejętności
przewidywania i zapobiegliwości76. Cechy te nie są zresztą niczym niespotykanym
w działalności gospodarczej. Brak umiejętności przewidywania i dostosowywania
strategii do nieustannie zmieniających się warunków otoczenia może wykluczyć
firmę z rynku.
CSR1, CSR2 i CSR3 Fredericka
W. C. Frederick także wyraźnie odróżniał społeczną odpowiedzialność (którą
nazwał CSR1) od społecznego reagowania (CSR2). Społeczne reagowanie biznesu
odnosił do zdolności organizacji do właściwego działania wobec presji ze strony
społeczeństwa. Autor ten uważał, że w organizacji muszą funkcjonować pewne
mechanizmy, procedury, ustalenia i wzory zachowań, które czynią ją zdolną do reagowania na taką presję77. Twierdził przy tym, że promowanie w organizacji CSR2
R. Ackerman, R. Bauer, Corporate Social Responsiveness. The Modern Dilemma, Reston Publishing
Company, Reston 1976, s. 6, cyt. za: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and
Stakeholder Management, op. cit., s. 45.
75
S. Prakash Sethi, Dimensions of Corporate Social Performance. An Analytical Framework, California
Management Review, Spring 1975, s. 62–63, cyt. za: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society.
Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 46.
76
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 46.
77
Por. W. C. Frederick, From CSR1 to CSR2. The Maturing of Business-and-Society Thought, Business
and Society, Vol. 33, No. 2, August 1994, s. 156 (także jako: Working Paper No. 279, Graduate School of
74
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pozwala uniknąć filozoficznej refleksji na temat społecznej odpowiedzialności na
korzyść rozwijania bardziej pragmatycznych umiejętności działania. Później ten
sam autor uzupełnił model o CSR3 – społeczną poprawność biznesu (ang. corporate
social rectitude), która wyraża się poprzez ocenę i weryfikację działań z moralnego punktu widzenia78. Warto przy tym zauważyć, że również omówiona wcześniej
definicja społecznej odpowiedzialności Carrolla obejmuje wymiar moralny, który
przez Fredericka został wydzielony jako CSR3.
Koncepcja społecznych efektów działalności
Rozważania na temat społecznej odpowiedzialności stopniowo idą w kierunku
uczynienia z niej inicjatywy użytecznej praktycznie. K o n c e p c j a s p o ł e c z n y c h
e f e k t ó w d z i a ł a l n o ś c i79 (ang. corporate social performance) jest kolejnym etapem tego procesu. Kontekst efektów ma na celu zasugerowanie, że najważniejsze
w społecznej odpowiedzialności są wyniki podejmowanych działań. Dlatego rozważając społeczne osiągnięcia organizacji, nie wystarczy wyróżnić poszczególnych
typów odpowiedzialności (ekonomiczna, prawna, etyczna, filantropijna), ale także
sposób reagowania na presję społeczną oraz kluczowe obszary, w których zależy
organizacji na tychże wynikach80.
Na szczególną uwagę zasługuje model Carrolla, który łączy w sobie trzy
wymiary: (1) kategorie społecznej odpowiedzialności – ekonomiczna, prawna,
etyczna i filantropijna; (2) style społecznego reagowania – działania reaktywne,
defensywne, przystosowawcze i proaktywne81; oraz (3) kwestie społeczne (lub
interesariuszy), w których sprawy przedsiębiorstwo się angażuje – ochrona interesów konsumentów, środowisko naturalne, kwestie dyskryminacji, bezpieczeństwo
produktu i jego użytkowania, warunki pracy, odpowiedzialność wobec udziałowców etc. (rys. 5).

Business, University of Pittsburgh, 1978, s. 6), cyt. za: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business &Society.
Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 46.
78
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit., s. 46.
79
Mirosława Rybak tłumaczy pojęcie corporate social performance jako wkład społeczny – zob. M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, op. cit., s. 35. Jednakże przez analogię do terminu financial performance tłumaczonego jako wyniki finansowe został przyjęty termin
wyniki/osiągnięcia finansowe.
80
Model społecznych wyników zostanie przedstawiony w dalszej części niniejszego opracowania.
81
Szerzej na ten temat: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder
Management, op. cit., s. 46–47.
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Rys. 5. Model społecznych efektów działalności Carrolla

Źródło: A. B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance,
Academy of Management Review, Vol. 4, No. 4, 1979, s. 503.

Podejście uwzględniające rzeczywisty wpływ przedsiębiorstw na społeczeństwo, a tym samym społeczne efekty jego działalności daje podstawy do bardziej
wnikliwych badań (np. audyt społeczny) rzeczywistych efektów integracji polityki
społecznej z ogólną polityką i strategią firmy. W koncepcji społecznych efektów
działania zakłada się bowiem, że rozwiązania strukturalno-organizacyjne wpływają na sposób realizacji i zakres społecznie odpowiedzialnych działań82. Niektórzy autorzy83 używają również terminu postawa obywatelska biznesu (ang.
corporate citizenship84), który według Carrolla i Buchholtza obejmuje łącznie
M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, op. cit., s. 36.
M.in. S. Zadek, The civil corporation. The new economy of corporate citizenship, Earthscan Publications, London 2001; B. W. Altman, D. Vidaver-Cohen (eds.), Special issue on „Corporate Citizenship”,
Business and Society Review, 105 (1), Spring 2000; S. P. Graves, S. Waddock, M. Kelly, How Do You
Measure Corporate Citizenship?, Business Ethics, March/April 2001; A. B. Carroll, The Four Faces of
Corporate Citizenship, Business and Society Review, 100/101, 1998; J. Andriof, M. McIntosh (eds.),
Perspectives on Corporate Citizenship, Greenleaf Publishing, London 2001; M. McIntosh, D. Leipziger,
K. Jones, G. Coleman, Corporate Citizenship. Successful Strategies for Responsible Companies, Pitman
Publishing, London 1998.
84
Termin ten jest także tłumaczony jako obywatelstwo korporacyjne (W. Gasparski, Przyczynek do zasad
dobrej praktyki bankowej, Teksty Centrum Etyki Biznesu, www.cebi.pl/texty/zbp01.doc, marzec 2005, s. 5).
82
83
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koncepcje społecznej odpowiedzialności, społecznego reagowania (ang. corporate
social responsiveness) oraz społecznych efektów działalności (ang. corporate social
performance)85.

1.4. Społecznie świadome inwestowanie
Społecznymi wynikami biznesu zainteresowani są często również inwestorzy. Koncepcja s p o ł e c z n i e ś w i a d o m e g o / e t y c z n e g o i n w e s t o w a n i a pojawiła
się w latach 70. XX wieku i jej popularność stopniowo rośnie86. Według Forum
Inwestycji Społecznych (ang. Social Investment Forum)87 do pierwszej dekady XXI
wieku idea tego typu inwestowania rozwinęła się w pełną koncepcję, obejmującą
społeczny i środowiskowy s c r e e n i n g (ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa
pod kątem jego społecznej odpowiedzialności)88, aktywność interesariuszy i lokalne
inwestycje, przekraczające dwa biliony dolarów w samych Stanach Zjednoczonych89.
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie (SRI)90 polega na integracji indywidualnych wartości poszczególnych ludzi i ich troski o sprawy społeczne z decyzjami
inwestycyjnymi. Świadomy społecznie inwestor niejako aktywnie manifestuje swoje
przekonania i odpowiedzialność społeczną poprzez takie, a nie inne decyzje inwestycyjne, biorąc pod uwagę zarówno własne oczekiwania finansowe, jak i wpływ
inwestycji na społeczeństwo. Odpowiedzialne społecznie inwestycje przyczyniają
się więc do budowy lepszego jutra, przy jednocześnie godziwym zysku dla inwestora.
Świadomymi społecznie inwestorami są dzisiaj osoby indywidualne i organizacje,
takie jak przedsiębiorstwa, uniwersytety, szpitale, fundacje i inne organizacje pozarządowe, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, kościoły, synagogi91.
Historycznie, społecznie odpowiedzialnego inwestowania można szukać już
we wczesnych latach XX wieku w Stanach Zjednoczonych, kiedy Kościół odmawiał zakupu grzesznych udziałów w przedsiębiorstwach tytoniowych, alkoholowych i zajmujących się hazardem. Podczas wojny w Wietnamie w latach
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, op. cit., s. 31.
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, op. cit., s. 59.
87
http://www.socialinvest.org.
88
(ang.) screen out = sprawdzać i odrzucać (nieodpowiednie elementy). Screenig można tłumaczyć
jako pewnego rodzaju prześwietlanie przedsiębiorstwa pod kątem społecznej odpowiedzialności; ocenę etycznego wymiaru funkcjonowania danej firmy.
89
P. Johansson, Social Investing Turns 30, Business Ethics, January–February 2001, s. 12–16, cyt. za:
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, op. cit., s. 59.
90
(ang.) Social Responsible Investing (SRI).
91
Zob.: Social Investment Forum, http://www.socialinvest.org/Areas/SRIGuide.
85
86
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60. i wczesnych 70., wielu inwestorów w Stanach Zjednoczonych wycofywało
się z inwestycji w przedsiębiorstwa produkujące na rzecz wojska. W latach 80.
amerykańskie miasta, uniwersytety, fundacje – protestując przeciw apartheidowi –
sprzedawały swoje udziały w przedsiębiorstwach zaangażowanych w działalność
w Afryce Południowej. W latach 90. społecznie świadome inwestowanie stało
się osobną koncepcją, a obecnie wpisuje się w główny nurt zarządzania w Stanach Zjednoczonych, zyskując coraz większą popularność również w krajach Unii
Europejskiej92.
Do trzech głównych strategii społecznie odpowiedzialnego inwestowania zalicza się: screening, społeczny venture capital i wsparcie inwestorów dla kwestii społecznych (ang. shareholder advocacy).
S c r e e n i n g polega na uwzględnianiu w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kryteriów społecznych i środowiskowych. Odpowiedzialni społecznie inwestorzy poszukują inwestycji zyskownych, ale jednocześnie w takich przedsiębiorstwach, które m.in. dbają o dobre relacje z pracownikami, angażują się w sprawy
społeczności lokalnej, prowadzą politykę związaną z ochroną środowiska, respektują prawa człowieka, dbają o bezpieczeństwo związane z procesem produkcji
i użytkowaniem swoich produktów. Unikają z kolei inwestycji w przedsiębiorstwa, które nie wykazują należytej staranności w wymienionych obszarach93.
S p o ł e c z n y v e n t u r e c a p i t a l jest typem screeningu, ale odnosi się do
inwestowania, które wprowadza kwestie społeczne i środowiskowe do profesjonalnego zarządzania portfelem venture capital. Istota venture capital leży pomiędzy
dostarczaniem kapitału oraz wsparcia w zarządzaniu przedsiębiorstwom tworzącym innowacyjne rozwiązania problemów społecznych i środowiskowych a tradycyjnymi inwestorami poszukującymi dobrze rokujących finansowo technologii94.
W s p a r c i e i n w e s t o r ó w d l a k w e s t i i s p o ł e c z n y c h (ang. shareholder
advocacy). Polega na uwzględnianiu w decyzjach inwestycyjnych oceny poprawności
przedsiębiorstwa w aspekcie społecznej odpowiedzialności. Inwestor staje się w ten
sposób niejako adwokatem, obrońcą pokrzywdzonych. Narzędziem działania inwestora nie jest prawo, a środki finansowe, które posiada.
Szerzej na ten temat: L. A. Armour, Who Sas Virtue is its Own Reward, Fortune, 16 February 1998,
s. 186–189; T. D. Saler, Money & Morals, Mutual Funds, August 1997, s. 55–60; K. H. Hammonds,
A Portfolio with Heart Still Needs a Brain, Business Week, 26 January 1998, s. 100, cyt. za: A. B. Carroll,
A. K. Buchholtz, op. cit., s. 64.
93
Zob. m.in.: Social Investment Forum, http://www.socialinvest.org/Areas/SRIGuide/Screening.htm;
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, op. cit., s. 60; B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie,
Akademia Rozwoju Filantropii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 72.
94
Social Investment Forum, http://www.socialinvest.org/Areas/SRIGuide/Screening.htm.
92

38

Grzegorz Baran

Lokalne inwestycje społeczne
W wielu społecznościach na świecie brakuje mieszkań, sprawnego systemu opieki
nad dziećmi, opieki zdrowotnej, a także miejsc pracy umożliwiających utrzymanie.
Celem l o k a l n y c h i n w e s t y c j i s p o ł e c z n y c h (ang. community investing)
jest ułatwianie dostępu do zasobów oraz tworzenie możliwości dla ludzi w złej sytuacji materialnej, zaniedbywanych przez tradycyjne instytucje finansowe. Inwestorzy,
otwierając rachunek w lokalnej instytucji finansowej, decydują się na przeznaczenie
własnych środków finansowych na wsparcie rozwoju społeczności lokalnej. Lokalne
instytucje inwestycyjne wykorzystują powierzone im depozyty w celu finansowania
przedsięwzięć lokalnych, ułatwiających dostęp do zasobów i tworzących możliwości
dla najbardziej potrzebujących. Takie inwestycje dostarczają wsparcia w zakresie:
gospodarki mieszkaniowej, opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej, lokalnej przedsiębiorczości, edukacji i wsparcia dla właścicieli małych przedsiębiorstw oraz przeciwdziałania bezrobociu95.
Ważne dla dalszego rozwoju SRI jest zapewnienie informacji o stopie zwrotu ze
społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Oprócz Stanów Zjednoczonych, w wielu
krajach europejskich – Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Niemczech, Holandii,
Szwecji, Włoszech – zaczęto tworzyć Forum Inwestycji Społecznych96. Organizacje te mają zachęcać do społecznej odpowiedzialności biznesu ze szczególnym
naciskiem na społecznie odpowiedzialne inwestowanie97. Powołane zostało również Europejskie Forum Inwestycji Społecznych (ang. European Social Investment
Forum)98, działające w skali europejskiej. Misją Europejskiego Forum Inwestycji
Społecznych jest integracja kwestii społecznych, etycznych i środowiskowych oraz
właściwego nadzoru korporacyjnego z europejskim systemem finansowym i ułatwienie dzielenia się dobrymi praktykami społecznie odpowiedzialnego inwestowania w ramach europejskiej sieci interesariuszy (ang. multi-stakeholder network)99. Do
głównych celów zalicza się100:
• Informowanie, edukowanie oraz stworzenie europejskiej sieci dla dyskusji
na temat odpowiedzialnych i powiązanych ze zrównoważonym rozwojem
usług finansowych;
http://www.communityinvest.org/communityinvesting.cfm.
Organizacje takie istnieją także w Kanadzie, Australii i Azji (Kanada: http://www.socialinvestment.ca; Australia: http://www.eia.org.au; Azja: http://www.asria.org).
97
M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s. 24.
98
European Social Investment Forum, http://www.eurosif.org.
99
European Social Investment Forum, http://www.eurosif.org/pub2/1about/us/index.shtml.
100
European Social Investment Forum, http://www.eurosif.org/pub2/1about/us/index.shtml.
95
96
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Zainicjowanie i publikacja wyników badań związanych z legislacją, polityką
i praktykami w zakresie integracji kwestii społecznych, etycznych i środowiskowych oraz właściwego nadzoru korporacyjnego z europejskimi usługami
finansowymi;
Zachęcanie do przejrzystości, ujawniania wszelkich danych i aktywnej postawy właścicieli, jeśli chodzi o działalność i nadzór korporacyjny w zakresie
kwestii społecznych, środowiskowych i etycznych;
Aktywne rozbudowywanie wspomnianej wcześniej europejskiej sieci interesariuszy, zainteresowanych świadomymi społecznie inwestycjami, poprzez
wspieranie rozwoju istniejących i zachęcanie do tworzenia nowych narodowych Forum Inwestycji Społecznych.
Społecznie odpowiedzialne inwestycje w Unii Europejskiej

Troskę o przestrzeganie zasad społecznej i ekologicznej odpowiedzialności inwestorzy postrzegają coraz częściej jako wyznacznik dobrego zarządzania wewnętrznego i zewnętrznego w przedsiębiorstwie, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka
inwestycyjnego, wyznaczanego przez istnienie mechanizmów pozwalających przewidywać i zapobiegać kryzysom, które mogą wpłynąć na reputację i spowodować
gwałtowne spadki wartości firmy101.
Jednakże pomimo wzrastającego zapotrzebowania na jednostki funduszy SRI
i związane z tym ciągłe uruchamianie przez organizacje finansowe w Europie nowych funduszy, poza Wielką Brytanią102 wciąż nie publikuje się wystarczających
informacji na temat ich liczby, wielkości i wyników103.
Fundusze SRI inwestują w przedsiębiorstwa, które spełniają wymagane kryteria
społeczne i ekologiczne – jak np. wymóg społecznej proaktywności przedsiębiorstwa, czy wręcz wykluczenie niektórych przemysłów (m.in. tytoniowego, alkoholowego i zbrojeniowego). Ważną przy tym rolą SRI jest wsparcie działań interesariuszy, mających nakłonić przedsiębiorstwa do działań społecznie odpowiedzialnych104.
Ponieważ warunkiem pozyskania inwestycji społecznych jest spełnienie kryteriów
związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, stają się one skutecznym
Commission of the European Communities, Green Paper. Promoting a European framework for
Corporate Social Responsibility, Brussels, 18 July 2001, p. 84.
102
W Wielkiej Brytanii społecznie odpowiedzialne inwestycje stanowią 5% zainwestowanego kapitału (Commission of the European Communities, Green Paper, op. cit., p. 84).
103
Commission of the European Communities, Green Paper, op. cit., p. 84.
104
Commission of the European Communities, Green Paper, op. cit., p. 85.
101
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narzędziem nakłaniania przedsiębiorstw do zwrócenia baczniejszej uwagi na kwestie społeczne i ekologiczne.
Aby jednak SRI mogły się nadal dynamicznie rozwijać, rynki finansowe muszą
podnosić poziom świadomości na temat potencjalnych zwrotów z takich inwestycji. Wspomniane wcześniej Fora Inwestycji Społecznych mają właśnie za zadanie
dostarczać informacje na temat społecznej odpowiedzialności w biznesie oraz
propagować i zachęcać do rozwoju społecznie odpowiedzialnych inwestycji105.
Ponadto Rada Europejska w Sztokholmie przedstawiła zamysł stworzenia do
końca 2003 roku Europejskiego Rynku Walorów. W związku z tym na znaczeniu
zyskują europejskie indeksy rynkowe identyfikujące przedsiębiorstwa o najlepszych wynikach społecznych i ekologicznych, które stanowią kryterium oceny
wyników społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Uwagę zwrócono przy tym na
konieczność wykorzystania audytów zewnętrznych oraz wewnętrznych metod
monitorowania wyników przedsiębiorstwa – na podstawie danych dostarczonych
przez kierownictwo oraz interesariuszy – jako narzędzi oceny działań społecznych
i ekologicznych przedsiębiorstw, niezbędnej dla zapewnienia jakości i obiektywności tworzonych indeksów106.
Należy jednak liczyć się także z faktem, że przedsiębiorstwa zbyt obciążone koniecznością wielu dodatkowych analiz związanych ze społeczną odpowiedzialnością
mogą odpowiedzieć niechęcią do współpracy, co może zahamować dynamiczny rozwój SRI. Dobrym rozwiązaniem może być rozpoczęta standaryzacja raportów społecznych, do której przyłączyły się główne instytucje analityczne. Istnieje wyraźna
potrzeba większej spójności wskaźników opracowywanych przez przedsiębiorstwa
i kryteriów wykorzystywanych przez analityków, a także przejrzystości narzędzi badawczych i metod oceny, wykorzystywanych przez instytucje badawcze107.
Praktyka pokazuje, że zainteresowanie społecznie odpowiedzialnym inwestowaniem systematycznie rośnie – łączna wartość funduszy inwestowanych w etyczne
przedsięwzięcia zwiększa się każdego roku. W gospodarce amerykańskiej w 1984
roku wartość takich inwestycji wyniosła 40 mld dolarów, w 1996 – 75 mld dolarów, a w 1999 zbliżyła się do kwoty 2 bln dolarów108. Bez względu na to, czy będą
one nazywane inwestycjami społecznymi, etycznymi, społecznie świadomymi, czy
Commission of the European Communities, Green Paper, op. cit., p. 86; Forum w Belgii i Szwecji
powstało już po opracowaniu raportu Green Paper (European Social Investment Forum, http://www.
eurosif.org).
106
Commission of the European Communities, Green Paper, op. cit., p. 88.
107
Commission of the European Communities, Green Paper, op. cit., p. 87.
108
Zob. m.in.: http://www.socialinvest.org/areas/research/trends/1999-Trends.htm, cyt. za: M. Rybak,
op. cit., s. 24; P. Johansson, Social Investing Turns 30, Business Ethics, January–February 2001, s. 12–16.
105

Stanowisko Unii Europejskiej wobec CSR

41

społecznie odpowiedzialnymi, SRI stają się częścią głównego nurtu w zarządzaniu.
Potwierdzają to zarówno wartości liczbowe, określające coroczny wzrost wartości
tego typu inwestycji, jak i zainteresowanie społeczne, wyrażone chociażby faktem
przyznawania przez znany na świecie magazyn „Business Ethics” dorocznych nagród w kategorii inwestycji łączących wysoką stopę zwrotu z silnym, pozytywnym
wpływem społecznym109.

1.5. Stanowisko Unii Europejskiej wobec CSR
Sposób zdefiniowania, a co za tym idzie i podejścia do społecznej odpowiedzialności jest odmienny w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. S p o ł e c z n a
o d p o w i e d z i a l n o ś ć b i z n e s u w Unii Europejskiej jest określana jako dobrowolne uwzględnianie przez przedsiębiorstwa aspektów społecznych i ekologicznych
oraz zaangażowanie w stworzenie lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska110. „Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza nie tylko spełnianie oczekiwań
prawnych, lecz także wychodzenie ponad to i większe inwestowanie w zasoby ludzkie, środowisko i relacje z interesariuszami111. Doświadczenie w zakresie inwestowania w środowiskowo odpowiedzialne technologie i praktyki biznesowe wskazuje,
że nieprzestrzeganie niektórych przepisów prawnych wykraczanie poza zgodność
z prawem może uczynić firmę bardziej konkurencyjną. Wychodzenie ponad podstawowe zobowiązania prawne w sferze społecznej, tj. szkolenia, warunki pracy, relacje między kadrą kierowniczą i pracownikami może również bezpośrednio wpłynąć na wydajność. Otwiera to drogę do kierowania zmianami oraz do pogodzenia
rozwoju społecznego ze zwiększoną konkurencyjnością”112. Wyraźnie należy jednak
podkreślić, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie może być rozumiana jako
substytut zasad prawnych i obowiązujących standardów. Po pierwsze, naganne jest
podejmowanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności przy jednoczesnym
zaniedbywaniu obowiązków wynikających z regulacji prawnych, a po drugie, praktyka społecznej odpowiedzialności nie może zastąpić właściwych procesów legislacyjnych, mających za zadanie tworzenie i rozwijanie niezbędnych ram prawnych
w tym zakresie113.
W europejskim podejściu do społecznej odpowiedzialności podkreśla się także
fakt, że firmy realizujące tę koncepcję przynoszą korzyści nie tylko społeczeństwu,
109
110
111
112
113

A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, op. cit., s. 60.
Green Paper, op. cit., pkt 8, 20.
Koncepcja interesariuszy zostanie szerzej omówiona w dalszej części pracy.
Green Paper, op. cit., pkt 21.
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lecz także samym sobie, poprzez wzrost zyskowności i trwały rozwój, czego warunkiem jest stosowanie otwartych i przejrzystych praktyk gospodarczych, opartych na
przestrzeganiu zasad etycznych i współpracy ze wszystkimi interesariuszami.
Rozwój CSR w Unii Europejskiej
Powszechna debata, która doprowadziła do wypracowania zwartego stanowiska na
temat CSR w Europie, została zapoczątkowana w 1995 roku, kiedy grupa europejskich firm i przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Delors wystosowali
społeczny manifest (Manifesto of Enterprises), będący apelem nawołującym europejskie przedsiębiorstwa do uczestnictwa w zwalczaniu nierówności społecznych.
Apel ten przyczynił się do silnej mobilizacji oraz do rozwoju sieci europejskiego
biznesu. Kolejne przełomowe wydarzenie miało miejsce w marcu 2000 roku, kiedy
Rada Europejska w Lizbonie zaapelowała do poczucia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie najlepszych praktyk dotyczących edukacji permanentnej, poprawy organizacji i warunków pracy, równych szans i zwiększenia
akceptacji społecznej oraz zrównoważonego rozwoju114. Ustalony został wówczas
dziesięcioletni program społeczno-gospodarczy dla UE – Strategia Lizbońska115,
której realizacja ma uczynić z gospodarki europejskiej „najbardziej konkurencyjną,
dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zrównoważonego wzrostu gospodarczego przy zapewnieniu większej liczby lepszych miejsc pracy
oraz większej jedności społecznej”116.
W lipcu 2001 roku Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko na temat
społecznej odpowiedzialności biznesu w zwartym dokumencie zatytułowanym
G r e e n P a p e r, który był na tamten czas usystematyzowaniem koncepcji CSR na
poziomie Wspólnoty Europejskiej. Celem dokumentu było zainicjowanie debaty
na temat możliwości propagowania społecznej odpowiedzialności biznesu nie tylko
w Europie, lecz także na poziomie międzynarodowym117. Dokument ukierunkował
dyskusję na próbę wykorzystania i podsumowania dotychczasowych doświadczeń
w tym zakresie oraz opracowanie harmonogramu prac zmierzających do rozwoju innowacyjnych praktyk i zapewnienia większej przejrzystości prowadzonych
działań i wiarygodności ich oceny. Komisja Europejska chce podjęcia wspólnych
Commission of the European Communities, Green Paper. Promoting a European framework for
Corporate Social Responsibility, Brussels, 18 July 2001, pkt 2.
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wysiłków oraz dialogu przedsiębiorstw i wszystkich grup interesariuszy. Proces komunikacji objął instytucje europejskie, państwa członkowskie, partnerów socjalnych,
stowarzyszenia biznesowe i społeczne, indywidualne przedsiębiorstwa i inne grupy
zainteresowane stworzeniem europejskiej strategii wobec działań CSR. Społeczna
odpowiedzialność biznesu może przyczynić się zdaniem Komisji do osiągnięcia
określonego w Lizbonie celu strategicznego.
Do czasu ogłoszenia Green Paper społeczna odpowiedzialność biznesu rozwijana była przede wszystkim przez duże przedsiębiorstwa, chociaż wiele odpowiedzialnych działań podejmowanych jest stale przez firmy z sektora MSP118. Działania
te wynikają z różnorodnych nacisków społecznych, ekologicznych czy ekonomicznych. Przedsiębiorstwa starają się w ten sposób zwrócić uwagę swoich interesariuszy
(m.in. pracowników, inwestorów, udziałowców, klientów, władz publicznych, organizacji pozarządowych), z którymi muszą współdziałać, prowadząc swoją działalność119. Coraz częściej raporty społeczne przedsiębiorstw są wykorzystywane także
przez instytucje finansowe w przypadku udzielania pożyczek czy dokonywania
inwestycji. Uznanie przedsiębiorstwa za społecznie odpowiedzialne może bowiem
podnieść jego ocenę, co pociąga za sobą konkretne korzyści finansowe120.
„Działania te są odzwierciedleniem rosnących oczekiwań mieszkańców Europy
oraz interesariuszy co do wzrastającej roli przedsiębiorstw w dzisiejszym zmieniającym się społeczeństwie. Jest to zgodne z podstawowym założeniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla Europy (ustalonej przez Radę Europejską w czerwcu
2001 roku w Göteborgu), tzn. z dążeniem do długoterminowego rozwoju gospodarczego, jedności społecznej oraz ochrony środowiska”121. Dlatego według Komisji
Europejskiej należy lepiej poznać wpływ społecznej odpowiedzialności na działalność handlową i wyniki przedsiębiorstw poprzez dalsze badania w tym zakresie.
Komisja liczy na pomoc samych przedsiębiorstw, ale również władz publicznych
i instytucji akademickich. W tym celu będą stopniowo uruchamiane odpowiednie
ramowe programy badań i rozwoju122.
Jednym z działań podjętych w odpowiedzi na ogłoszony w Lizbonie nowy cel
dla Europy jest E u r o p e j s k a K a m p a n i a S p o ł e c z n e j O d p o w i e d z i a l n o ś c i B i z n e s u 2 0 0 5 – inicjatywa podjęta przez przedstawicieli dużych organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Celem kampanii jest doprowadzanie do
dialogu i wymiany informacji pomiędzy sferą biznesu a interesariuszami w zakresie
118
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nowych sposobów prowadzenia biznesu, pogłębiania świadomości na temat społecznej odpowiedzialności oraz wdrażanie jej poprzez szkolenia, narzędzia zarządzania i dzielenie się wiedzą123.
Dokument Communication from the Commission concerning CSR
Jednym z najważniejszych dokumentów w Unii Europejskiej na temat społecznej
odpowiedzialności jest publikacja Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility124, w której w syntetyczny sposób zawarte
zostało aktualne stanowisko oraz wytyczne Komisji Europejskiej dla przyszłych
inicjatyw w zakresie CSR. W dokumencie tym przedstawione zostały zarówno korzyści społeczne z realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i korzyści dla
przedsiębiorstw w postaci możliwości bardziej skutecznego reagowania na zmiany
we współczesnym społeczeństwie i gospodarce. Do najbardziej fundamentalnych
zmian zaliczone zostały125:
– Globalizacja, która stworzyła nowe możliwości dla przedsiębiorstw, ale jednocześnie zwiększyła złożoność organizacyjną i zasięg działania, co prowadzi do zwiększonych wyzwań i odpowiedzialności na znacznie szerszą skalę;
– Wzrost wpływu wizerunku i reputacji na konkurencyjność organizacji, wynikający z większej świadomości społecznej (m.in. konsumenci czy organizacje okołobiznesowe szukają coraz więcej i bardziej szczegółowych informacji na temat przedsiębiorstw i produktów, aby móc podejmować bardziej
racjonalne decyzje);
– Wzrost wymagań coraz szerszej grupy interesariuszy w zakresie przejrzystości działań firmy (nacisk na udostępnianie informacji wychodzących poza
tradycyjne raporty finansowe, co umożliwia lepszą identyfikację czynników
sukcesu i ryzyka wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również tych związanych
z relacjami z otoczeniem);
– Wzrost znaczenia wiedzy i innowacji jako czynników konkurencyjności
i związane z tym większe zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych
i kompetentnych pracowników.
www.filantropia.org.pl, 04/2004.
Commission of the European Communities, Communication from the Commission. Corporate
Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, COM (2002) 347, Brussels, 2 July 2002.
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Główne zasady działań wspólnotowych
Komisja Europejska zaproponowała budowanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu na podstawie szeregu zasad, z których najważniejsze to126:
– Poznanie dobrowolnej natury CSR;
– Potrzeba promocji praktyk przejrzystości;
– Skupianie się na tych rodzajach aktywności, gdzie zaangażowanie wspólnotowe przynosi korzyści;
– Współdziałanie we wszystkich obszarach CSR, włączając aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, jak również interes społeczny;
– Zwrócenie uwagi na potrzeby i specyfikę sektora małych i średnich
przedsiębiorstw;
– Wsparcie i przestrzeganie istniejących porozumień i instrumentów międzynarodowych (tj. ILO – międzynarodowe standardy pracy, OECD – wytyczne dla przedsiębiorstw globalnych).
Komisja Europejska chce równocześnie oprzeć swoją strategię CSR na następujących obszarach127:
1. Wzmocnienie wiedzy i pozytywnego wpływu z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorstw i społeczeństwa w Europie i za
jej granicami, ze szczególnym uwzględnieniem państw rozwijających się.
2. Rozwój wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami i państwami członkowskimi.
3. Promocja rozwoju umiejętności zarządzania zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu.
4. Przystosowanie zasad społecznej odpowiedzialności do sektora małych
i średnich przedsiębiorstw.
5. Ułatwianie konwergencji oraz przejrzystości praktyk i narzędzi społecznej
odpowiedzialności biznesu.
6. Utworzenie Międzynarodowego Forum Interesariuszy (Multi-Stakeholder
Forum on CSR) na poziomie ogólnoeuropejskim.
7. Integracja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu z politykami
wspólnotowymi.

Commission of the European Communities, Communication from the Commission, op. cit.,
2 July 2002, s. 8.
127
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Komisja przygotowuje się również do włączenia nowych członków Unii Europejskiej do procesu implementacji zasad tej strategii w miarę ich możliwości. Będzie
również promować zasady CSR jako sposób rozwoju zasad zrównoważonego rozwoju i dobrego zarządzania w państwach rozwijających się128.
Działania zmierzające do upowszechniania CSR w Unii Europejskiej
Komisja Europejska we wspomnianym już dokumencie Communication from the
Commission129 wskazuje na poprawę wiedzy oraz ułatwienie wymiany doświadczeń
i dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności jako jeden z bardzo
ważnych obszarów działań służących upowszechnianiu tej idei w sferze biznesu.
W szczególności zwraca uwagę na możliwość i konieczność podejmowania takich
inicjatyw jak: (1) zwiększanie wiedzy na temat wpływu CSR na prowadzenie działalności biznesowej i społeczeństwo; (2) rozwój wymiany doświadczeń i dobrych
praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami; (3) rozwój wymiany doświadczeń i dobrych
praktyk pomiędzy państwami członkowskimi; (4) rozwój umiejętności menedżerskich zgodnych z zasadami CSR oraz (5) przystosowanie zasad społecznej odpowiedzialności do sektora MSP.
Zwiększanie wiedzy na temat wpływu CSR na biznes i społeczeństwo
Społeczna odpowiedzialność biznesu przyczynia się do wytworzenia atmosfery zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami, co prowadzi do większego zaangażowania pracowników i pozytywnie oddziałuje na innowacyjność organizacji. Atmosfera taka
pożądana jest również w relacjach zewnętrznych przedsiębiorstwa – z partnerami biznesowymi, dostawcami, klientami. Zaufanie klientów i partnerów biznesowych wobec
firmy jest jednym z głównych czynników rozwoju przedsiębiorstwa. CSR może także
stymulować powstawanie korzyści społecznych, będących wynikiem działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Społeczeństwo zyskuje w ten sposób np. lepsze i bezpieczniejsze miejsca pracy, nowe technologie czy nowe możliwości rozwoju130.
Rzetelne dowody potwierdzające pozytywny wpływ społecznej odpowiedzialności zarówno na konkurencyjność, jak i zrównoważony rozwój, korzystny dla
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://www.fob.org.pl.
Commission of the European Communities, Communication from the Commission. Corporate
Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, COM (2002) 347, Brussels, 2 July 2002.
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całego społeczeństwa, byłby najbardziej skutecznym argumentem zachęcającym do
wdrażania CSR. Dlatego Komisja Europejska proponuje131:
– Intensyfikację badań dotyczących sposobów i warunków, w jakich przedsiębiorstwa wdrażające CSR mogą przyczyniać się do zwiększania konkurencyjności i bardziej zrównoważonego rozwoju132;
– Wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez biznes, partnerów społecznych, instytucje edukacyjne i szkoleniowe oraz innych interesariuszy,
zmierzających do podnoszenia świadomości i zwiększania wiedzy w zakresie CSR;
– Analizę i popularyzację informacji o dobrych praktykach społecznej odpowiedzialności i ich pozytywnych rezultatach dla przedsiębiorstw i państw,
w których działają.
Rozwój wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami
Wymiana doświadczeń umożliwia przedsiębiorstwom wypracowanie spójnych
instrumentów CSR, jak standardy raportowania czy procedury weryfikacji. Ułatwia ona także budowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i służy ograniczeniu kosztów indywidualnego wdrażania polityki społecznej
odpowiedzialności133.
Rozwój wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi
Wiele państw członkowskich UE rozwija własne polityki CSR, różniące się na
skutek wpływu narodowych tradycji, bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej czy
politycznej. Aby ułatwić wymianę dobrych praktyk i informacji, Komisja Europejska powołała spośród państw członkowskich Unii grupę R e p r e z e n t a n t ó w
S p o ł e c z n y c h N a j w y ż s z e g o S z c z e b l a, którzy mają odbywać regularne
spotkania134.
Rozwój umiejętności menedżerskich zgodnych z zasadami CSR
W większości odpowiedzi na ogłoszony w 2001 roku dokument Green Paper
podkreślano duże znaczenie właściwej edukacji i szkoleń menedżerów, pracowników i innych aktorów związanych z kwestią społecznej odpowiedzialności. System
Commission of the European Communities, Communication from the Commission, op. cit.,
2002, s. 9–10.
132
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edukacji odgrywa przy tym dużą rolę także w popularyzacji społecznej odpowiedzialności w społeczeństwie, które dzięki temu jest w stanie właściwie zrozumieć
i ocenić działalność przedsiębiorstw pod względem społecznym, etycznym i środowiskowym. Komisja Europejska zwraca również uwagę na konieczność dialogu
i współpracy pomiędzy systemem edukacji i biznesem w zakresie CSR, co może
przyczynić się do szybszego rozwoju zasad i praktyk społecznej odpowiedzialności135.
Przystosowanie zasad społecznej odpowiedzialności do sektora MSP
Komisja Europejska wyraźnie podkreśla konieczność dostosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności oraz sposobów i narzędzi jej realizacji – dotąd wypracowanej przez i dla dużych międzynarodowych korporacji – do specyficznej sytuacji
sektora MSP, stanowiącego znaczącą większość europejskiego biznesu. Podejście
takie przedstawione jest jako strategia najpierw myśl jak mały (ang. Think Small
First). Małe i średnie firmy charakteryzują się mniejszą złożonością struktury organizacyjnej i silniejszą rolą właściciela niż duże korporacje i stąd kwestie społeczne
często traktowane są bardzo intuicyjnie i w sposób nieformalny. Badania pokazują,
że wiele małych i średnich przedsiębiorstw (około 50% z ponad 7 tys. przebadanych
europejskich MSP136) wdraża społecznie i środowiskowo odpowiedzialne działania, choć rzadko jest im znana sama koncepcja CSR137. Są to najczęściej działania
o zasięgu lokalnym, nieplanowane i niepowiązane ze strategią firmy. Wynikają one
głównie z wrażliwości etycznej właściciela/menedżera, choć wiele firm z sektora
MSP ma również świadomość możliwych korzyści o charakterze biznesowym – jak
polepszenie relacji ze społecznością lokalną, zwiększenie lojalności klientów, satysfakcji pracowników czy zaufania ze strony inwestorów. Ponadto zaobserwowano,
iż większe zaangażowanie w kwestie społeczne występuje w przypadku tych firm,
które inwestują w innowacje, podnoszenie jakości i rozwój138.
Komisja Europejska, mówiąc o potrzebie upowszechniania społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorczych, wskazuje równocześnie na139:
Ibidem, s. 11.
European SMEs and Social and Environmental Responsibility, Observatory of European SMEs,
No 4, European Commission, Brussels 2002 (The 2001 ENSR survey of oper 7000 SMEs), s. 17–34.
137
Commission of the European Communities, Communication from the Commission. Corporate
Social Responsibility. A business contribution to Sustainable Development, Brussels, 2 July 2002, s. 11.
138
European SMEs and Social and Environmental Responsibility, Observatory of European SMEs, No 4,
European Commission, Brussels 2002 (The 2001 ENSR survey of oper 7000 SMEs), s. 17–34; Commission of the European Communities, Communication from the Commission..., op. cit, 2002, s. 11.
139
Commission of the European Communities, Communication from the Commission..., op. cit,
2002, s. 11.
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Konieczność zwiększania świadomości wynikających z CSR korzyści ekonomicznych i możliwości wykorzystywania społecznej odpowiedzialności
jako instrumentu zarządzania ryzykiem;
Lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących społecznym i środowiskowym zaangażowaniem MSP – włączając w to studia przypadków oraz badania specyficznych aspektów CSR w sektorze MSP;
Zachęcanie do wymiany dobrych praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami,
ekspertami, organizacjami zrzeszającymi i wspierającymi małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz organizacjami konsumenckimi w krajach i pomiędzy
krajami członkowskimi UE (m.in. poprzez publikowanie w formie tradycyjnej i elektronicznej wyników badań i przykładów dobrych praktyk);
Wypracowywanie i rozpowszechnianie łatwych do zastosowania i przystosowanych do MSP narzędzi dla tych firm, które chcą dobrowolnie rozwijać
swoją społeczną odpowiedzialność (m.in. poprzez materiały informacyjne,
a nawet podręczny zestaw narzędzi dla MSP140);
Zainteresowanie koncepcją społecznej odpowiedzialności oraz zachęcanie
do współpracy w zakresie jej aktywnego upowszechniania organizacji zrzeszających i wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa;
Ułatwianie współpracy pomiędzy dużymi korporacjami i MSP w zakresie
zarządzania społeczną i środowiskową odpowiedzialnością (m.in. w ramach
wspólnych łańcuchów dostaw) zgodnie z europejskimi uregulowaniami dotyczącymi konkurencji;
Podnoszenie wśród małych i średnich przedsiębiorstw świadomości wpływu działalności przedsiębiorstw na kraje rozwijające się oraz promowanie
aktywnej polityki, szczególnie w obszarze standardów pracy, zwalczania wykorzystywania pracy dzieci, równouprawnienia, edukacji, ochrony zdrowia
czy ubezpieczeń.

Dotychczas niewiele źródeł przedstawia działania małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, jak ma to
miejsce w przypadku dużych korporacji o zasięgu europejskim lub międzynarodowym. Komisja Europejska wskazuje na potrzebę większej ilości badań w tym
zakresie, szczególnie że jest to sektor wymagający odmiennego podejścia niż wobec
dużych korporacji. Wstępne badania pokazują, obok ograniczeń finansowych, brak
świadomości społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego według
Komisji należy podjąć działania nastawione na szkolenia, edukację i wprowadzanie
140

(ang.) SME-toolkit.
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dostosowanych do specyfiki MSP narzędzi realizacji w tym sektorze społecznej
odpowiedzialności. Nacisk ze strony dużych kontrahentów, tworzenie organizacji
skupiających MSP czy przystępne prezentacje dobrych praktyk i doświadczeń stanowią główne propozycje narzędzi nakłaniania małych firm do wdrażania polityk
społecznych. Pomocne w upowszechnianiu CSR wśród małych i średnich przedsiębiorstw jest zrozumienie nie tylko odmiennej specyfiki działania tych firm, lecz
także różnic kulturowych czy specyfiki rynku, na którym dane przedsiębiorstwo
funkcjonuje141.
Zbieżność i przejrzystość stosowanych działań i narzędzi w zakresie CSR
CSR obejmuje szeroki zakres różnorodnych działań. Sytuacja taka ma miejsce
szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw, działających w wielu krajach, co
wymaga dostosowania sposobów działania do specyficznych oczekiwań kultur i rynków tych krajów. Różnorodność ta z jednej strony zaowocowała stworzeniem wielu
form dobrowolnego zaangażowania biznesu w kwestie społeczne, lecz z drugiej
strony oznacza konieczność przeciwdziałania narastającym problemom z przejrzystością i porównywalnością tych działań, a tym samym możliwością ich mierzenia.
Komisja Europejska uważa przejrzystość działań za jeden z kluczowych elementów
poprawy działalności biznesowej w kategoriach społecznych, a ponadto pozwala nie
tylko przedsiębiorstwu, lecz także każdemu zainteresowanemu dokonać rzetelnej
oceny142.
W celu bardziej precyzyjnej operacjonalizacji idei CSR – co jest niezbędne, jeżeli ma być ona powszechnie stosowana – potrzebna jest większa konwergencja
w zakresie samej koncepcji oraz stosowanych narzędzi i działań, co zwiększy ich
przejrzystość, a przez to i korzyści dla wszystkich zainteresowanych. W związku
z tym narasta potrzeba wyznaczenia określonych punktów odniesienia (ang. benchamark143), według których będzie można dokonywać pomiaru i porównania efektów
społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań przedsiębiorstw. Punkty te
powinny bazować na podstawowych wartościach, poczynając od międzynarodowych

Ibidem, s. 11–12.
Commission of the European Communities, Communication from the Commission..., op. cit,
2002, s. 12–13.
143
Termin ten związany jest ze stosowaną w zarządzaniu analizą porównawczą (benchamarking).
Szerzej na ten temat m.in.: R. C. Camp, Benchmarking. The Serach for Industry Best Practices that Lead to
Superior Performance, ASQC Quality Press USA 1989; Z. Martyniak, Metody organizowania procesów
pracy, PWE, Warszawa 1996, s. 302–321.
141
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porozumień i standardów, jak międzynarodowe standardy pracy ILO144 czy zasady
OECD dla międzynarodowych korporacji145.
Wiele międzynarodowych inicjatyw promujących przejrzystość i zbieżność strategii w zakresie CSR zostało już podjętych przez państwa członkowskie UE. Komisja Europejska prowadzi nadzór nad tymi działaniami w celu ułatwienia dialogu
pomiędzy zainteresowanymi grupami, co ma prowadzić do akceptacji tych inicjatyw
przez przedsiębiorstwa i interesariuszy. Najbardziej pożądane jest zwiększenie spójności i przejrzystości w następujących obszarach146:
1. Kodeks postępowania (ang. Codes of Conduct)
2. Standardy zarządzania
3. Zasady audytu i raportowania
4. Etykietowanie
5. Inwestycje społeczne
Kodeks postępowania stanowi zbiór ważnych i innowacyjnych instrumentów
służących promocji fundamentalnych praw człowieka, prawa pracy i prawa w zakresie ochrony środowiska, a także praktyk antykorupcyjnych. Należy jednakże
zaznaczyć, że jest to jedynie uzupełnienie do obowiązujących przepisów prawa i nie
może stanowić jego substytutu. Według Komisji Europejskiej kodeks postępowania
powinien147:
– zostać zbudowany na podstawie Międzynarodowej Konwencji Pracy ILO
i wytycznych OECD dla międzynarodowych przedsiębiorstw, jako minimalnych
zasad odniesienia;
– zawierać odpowiednie mechanizmy oceny i weryfikacji jego wdrażania, jak
również wytyczne do jego stosowania;
– angażować partnerów społecznych i istotne grupy interesariuszy w proces
tworzenia jego szczegółowych zasad, wdrażania i monitoringu;
– upowszechniać doświadczenia europejskich przedsiębiorstw w stosowaniu
dobrych praktyk.
Standardy zarządzania (stworzone dla CSR na wzór np. Total Quality Management System148) pozwalałyby przedsiębiorstwom na rzetelną ocenę społecznych
i środowiskowych efektów ich działań, a następnie zidentyfikowanie najważniejszych
Internationa Labour Organization – Międzynarodowa Organizacja Pracy.
Commission of the European Communities, Communication from the Commission..., op. cit,
2002, s. 13.
146
Ibidem.
147
Commission of the European Communities, Communication from the Commission..., op. cit,
2002, s. 13–14.
148
System zarządzania przez jakość.
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obszarów społecznego zaangażowania i właściwe zarządzanie w tym zakresie149.
System taki, umożliwiając włączenie kwestii społecznych i środowiskowych do
praktyki zarządzania, jest korzystny z punktu widzenia konieczności utrzymywania
pozytywnych relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
Przykładem funkcjonującego już systemu jest EMAS (Eco-management and
Audit System)150, który jest promowany przez Komisję Europejską jako narzędzie
zarządzania CSR. Umożliwia on – na zasadach dobrowolnego udziału – ocenę i zarządzanie środowiskowym zaangażowaniem przedsiębiorstwa, a w efekcie poprawę
jego środowiskowych i ekonomicznych wyników. Dużym atutem EMAS jest włączanie pracowników w proces zarządzania, co przynosi zarówno korzyści społeczne,
jak i ekonomiczne (np. zwiększenie zaangażowania pracowników)151.
Raporty społeczne. W ostatnich latach wiele dużych przedsiębiorstw zaczęło
publikować informacje na temat swojego społecznego i środowiskowego zaangażowania. Komisja Europejska popiera szczególnie raporty oparte na p o t r ó j n e j
l i n i i p r z e w o d n i e j (ang. Triple Bottom Line), zawierające ocenę wyników
przedsiębiorstwa według kryteriów finansowych, środowiskowych i społecznych152.
Już w maju 2000 roku Komisja zorganizowała w Lizbonie Pierwszą Europejską
Konferencję na temat inwestowania zgodnie z potrójną linią przewodnią (First European Conference on Triple Bottom Line Investing)153.
Ciągle trudnym do rozwiązania problemem jest przy tym wypracowanie konsensusu pomiędzy elastycznością a spójnością raportów społecznych. Z jednej strony różnorodność pod względem wielkości, rodzaju działalności, warunków otoczenia, w którym przedsiębiorstwo działa, determinuje różnice w ramach informacji,
które powinny być zawarte w raportach. Z drugiej strony brak spójności pomiędzy
raportami różnych przedsiębiorstw znacznie ogranicza lub nawet uniemożliwia
Commission of the European Communities, Communication from the Commission..., op. cit,
2002, s. 14.
150
EMAS – Eco-Management and Audit Scheme (system zarządzania i audytu ekologicznego).
Jest to dobrowolna inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na
środowisko naturalne działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Została wprowadzona przez
Radę Unii Europejskiej Rozporządzeniem nr 761/2001 i obowiązuje od kwietnia 2001 roku (choć jest
to kontynuacja dyrektywy z 1993 roku). Celem inicjatywy jest rozpoznawanie i przyznawanie znaku
EMAS (który może być wykorzystywany do celów promocyjnych) organizacjom, które podejmą wychodzące ponad minimalne wymagania prawne starania w celu polepszenia swojego oddziaływania na
środowisko naturalne. (Szerzej na temat EMAS na: http://www.emas.org.uk).
151
Ibidem.
152
Commission of the European Communities, Communication from the Commission..., op. cit,
2002, s. 14–15.
153
Commission of the European Communities, Green Paper for Promoting a European Framework
for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Brussels 2001, p. 86.
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porównywanie wyników społecznych tychże przedsiębiorstw. Za dobre przykłady
inicjatyw zmierzających do stworzenia pewnego rodzaju wzorca raportowania społecznego Komisja uważa wytyczne G l o b a l R e p o r t i n g I n i t i a t i v e (GRI)
oraz G y l l e n h a m a r R e p o r t o n „ M a n a g i n g C h a n g e ” , który zasługuje
na szczególną uwagę, gdyż powstał w wyniku konsultacji z reprezentantami pracowników i zawiera zasady informowania o praktykach i polityce firmy względem
zatrudnienia i warunków pracy154.
Etykietowanie jest wynikiem realizacji prawa konsumentów do rzetelnej i łatwo
dostępnej informacji o produkcie i producencie. Ponieważ wzrasta zainteresowanie konsumentów produktami zgodnymi z zasadami społecznej i środowiskowej
odpowiedzialności, należy im pomóc w dostępie do informacji niezbędnych dla
właściwego wyboru. Źródłem takich informacji mogą być zapewnienia producenta, organizacje konsumenckie lub etykiety niezależnych organizacji, przyznawane
w wyniku procesu weryfikacji. Trzymanie się wspólnych kryteriów przy czynieniu
i ocenianiu społecznych deklaracji – szczególnie tych, których źródłem jest sam
producent – wpłynęłoby pozytywnie na ich wiarygodność. Ułatwiłoby to również
niezbędne monitorowanie tych deklaracji przez państwa członkowskie i interesariuszy. Wytyczne w tym zakresie oparte są na systemie ISO 14021:1999155.
Ponieważ klienci sugerują się przy podejmowaniu decyzji o zakupie wynikami
i nagrodami w różnego rodzaju konkursach, w których biorą udział przedsiębiorstwa, Komisja Europejska wskazuje na potrzebę stworzenie inicjatyw, gdzie nagrody w kategoriach osiągnięć społecznych w biznesie przyznawane byłyby przez
niezależne organizacje. Przykładami takich inicjatyw są E U - E c o l a b e l (produkty oznakowane znakiem kwiatka muszą spełniać wysokie standardy w zakresie
ochrony środowiska) czy podobne oznakowania w zakresie uczciwej konkurencji.
Problemem jest jednak niewystarczająca w stosunku do zakresu CSR liczba kategorii, w których przyznawane są nagrody oraz ograniczony dostęp konsumentów do
informacji na ten temat156.
Inwestycje społeczne (SRI157) opierają się na decyzjach inwestycyjnych zgodnie
z zasadami CSR – inwestor unika inwestycji w przedsięwzięcia budzące wątpliwości
etyczne, a preferuje takie, które obok wysokiej stopy zwrotu są korzystne z punktu
Commission of the European Communities, Communication from the Commission..., op. cit,
2002, s. 14–15. Raportowanie społeczne, a także audyty społeczne zostały szerzej przedstawione
w dalszej części pracy.
155
Commission of the European Communities, Communication from the Commission..., op. cit,
2002, s. 15.
156
Ibidem, s. 15–16.
157
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widzenia społecznego i środowiskowego. Coraz więcej inwestorów decyduje się na
tego typu inwestycje, gdyż okazują się one często być również gwarancją niskiego
ryzyka inwestycyjnego. Komisja Europejska z kolei wspiera inicjatywy prowadzące
do rozwoju inwestycji społecznych, gdyż są one skutecznym narzędziem zachęcania
przedsiębiorstw do społecznej odpowiedzialności oraz raportowania w tym zakresie158.
Polityka zewnętrzna oraz polityka rozwoju i handlu
Unia Europejska ma możliwość efektywnego promowania społecznej odpowiedzialności na poziomie międzynarodowym dzięki wielu porozumieniom, także
z krajami Trzeciego Świata. Komisja Europejska wskazuje na konieczność pomocy
ze strony przedsiębiorstw międzynarodowych, ale także lokalnych w dalszym upowszechnianiu CSR na świecie159. W celu promocji zasad i dobrych praktyk CSR
na poziomie międzynarodowym, w szczególności w państwach rozwijających się,
Komisja Europejska podjęła następujące działania160:
• Promowanie podstawowych standardów pracy (ang. Core Labour Standards)
oraz poprawy zarządzania socjalnego w kontekście globalizacji jako fundamentalnych wymogów do dalszego upowszechniania CSR.
• Wspieranie wzrostu wydajności i pomocy technicznej w państwach rozwijających się, ułatwiających wdrażanie międzynarodowych norm środowiskowych i standardów pracy, prowadzących do zrównoważonego rozwoju
i stworzenia solidnej podstawy dla stosowania zasad CSR zarówno przez
przedsiębiorstwa zagraniczne, jak i lokalnych inwestorów.
• Upowszechnianie świadomości i realizacji CSR poza granicami UE,
w szczególności poprzez zachęcanie do publicznej debaty i wymiany dobrych praktyk pomiędzy krajami spoza UE i europejskimi interesariuszami.
• Zachęcanie do przyjęcia przez przedsiębiorstwa Unii Europejskiej zobowiązania do stosowania zasad OECD w relacjach zewnętrznych.
Działania administracji publicznej
Instytucje administracji publicznej (łącznie z Komisją Europejską) mają za zadanie
stosować zasady społecznej odpowiedzialności w praktyce codziennego zarządzania wewnętrznego i współpracy z własnymi interesariuszami. Komisja zdecydowała
158
159
160

Szerzej inwestycje społeczne zostały omówione we wcześniejszej części pracy.
Ibidem, s. 22.
Ibidem, s. 23–24.
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także o konieczności wprowadzenia bardziej zintegrowanego i planowego podejścia
do zarządzania w obszarze społecznym i środowiskowym wewnątrz własnej struktury. Jednym z podjętych kroków jest zarejestrowanie Komisji Europejskiej w systemie EMAS i zachęcanie do tego innych instytucji publicznych. Wśród przyszłych
planów Komisja wymienia161:
• Integrację z systemem zarządzania Komisji dalszych społecznych i środowiskowych priorytetów;
• Ocenę społecznych i środowiskowych działań Komisji wraz z publikowaniem stosownych raportów;
• Zainicjowanie kampanii zwiększającej świadomość społeczną w agencjach
podległych Komisji.
Komisja Europejska podkreśla również konieczność zachęcania instytucji administracji publicznej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym do analizy ich
systemów zarządzania pod kątem możliwości wprowadzenia standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej162.
Globalny aspekt CSR
Odpowiedzi spływające na prośbę Komisji Europejskiej po opublikowaniu Green
Paper w lipcu 2001 roku dobrze świadczą o globalnym charakterze zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu. Komisja otrzymała ponad 250 odpowiedzi na ten
dokument, które posłużyły do przygotowania strategii i wypracowania konsensusu
w wielu obszarach. Ponadto podejście unijne do społecznej odpowiedzialności biznesu jest ściśle powiązane z wieloma międzynarodowymi inicjatywami, jak Global
Compact ONZ (2000), Trójstronna Deklaracja Zasad dotyczących Międzynarodowych Przedsiębiorstw i Polityki Społecznej Międzynarodowej Organizacji Pracy
(2000) oraz Wytyczne dla Przedsiębiorstw Międzynarodowych OECD (2000)163.
Komisja Europejska dąży do pełnej integracji idei CSR z politykami wspólnotowymi, a w szczególności polityką społeczną i zatrudnienia, przedsiębiorczości, ochrony
środowiska, ochrony praw konsumenta, polityki zagranicznej, w tym polityki handlowej i rozwoju164.
Commission of the European Communities, Communication from the Commission. Corporate
Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, Brussels, 2 July 2002, s. 24.
162
Commission of the European Communities, Communication from the Commission. Corporate
Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, Brussels, 2 July 2002, s. 24.
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Green Paper, op. cit., pkt 17.
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Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://www.fob.org.pl.
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Podejście europejskie ma w zamierzeniach Komisji Europejskiej przyczynić się
do uzupełnienia obecnie prowadzonych działań poprzez stworzenie ogólnej struktury europejskiej, w ramach której będą propagowane spójne działania z zakresu CSR
oraz wiarygodne i skuteczne metody ich oceny i weryfikacji165. Ta spójność działań
ma szczególnie duże znaczenie wobec mnogości różnych instrumentów wdrażania,
zarządzania, oceny i raportowania w zakresie społecznej odpowiedzialności, wypracowanych przez różne grupy w różnych środowiskach i przez to trudne do porównania.
Ponieważ może to być przyczyną zniekształceń rynkowych, stąd rola działań wspólnotowych w zbliżaniu różnych stanowisk w kontekście międzynarodowym, a przez to
zwiększania dostępności spójnych narzędzi dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw i interesariuszy. Zainteresowanie społeczną odpowiedzialnością biznesu na
poziomie Unii Europejskiej wynika także z pozytywnego oddziaływania realizacji jej
zasad na zrównoważony rozwój i społeczną jakość życia obywateli, co przekłada się na
użyteczność koncepcji w dalszej polityce wspólnotowej166.
Możliwość globalnego oddziaływania przedsiębiorstw w zakresie CSR wynika
również z większej lub mniejszej sieci powiązań każdego przedsiębiorstwa z dostawcami i odbiorcami oraz innymi interesariuszami. Społecznie odpowiedzialne
przedsiębiorstwa mogą w ramach tej sieci wywierać wpływ na inne organizacje.
Czym więcej jest w takiej sieci przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych, tym
siła oddziaływania jest większa167.
Analizując działania Komisji Europejskiej, wyraźnie rysuje się centralnie zaplanowana, zwarta polityka upowszechniania zasad społecznej odpowiedzialności
wśród przedsiębiorstw. Realizacja tej polityki ma odbywać się z udziałem wielu
interesariuszy, ale według z góry określonych, ujednoliconych zasad. Z jednej strony Komisja Europejska definiuje zatem społeczną odpowiedzialność biznesu jako
działania dobrowolne, a z drugiej strony nie udaje się jej uciec od próby odgórnego
narzucenia uprzednio zaplanowanych sposobów ich realizacji. Propozycje ujednoliconych kodeksów postępowania, standardów zarządzania, szablonów raportów
społecznych jednoznacznie potwierdzają wyżej sformułowane wnioski. Potrzeba
przejrzystości stosowanych działań i narzędzi w zakresie CSR, postulowana przez
Komisję Europejską, nie uzasadnia jednak dążenia do ich pełnej zbieżności w tak
wielu różnorodnych krajach i regionach UE.
Green Paper, op. cit., pkt 18.
Commission of the European Communities, Communication from the Commission concerning
Corporate Social Responsibility. A business contribution to Sustainable Development, COM (2002)
347, Brussels, 2 July 2002, s. 6–7.
167
Ibidem.
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KONCEPCJA INTERESARIUSZY
2.1. Historia koncepcji interesariuszy
Koncepcja interesariuszy ma swoją genezę w zarządzaniu strategicznym w połowie lat 80. XX wieku, a za punkt centralny można uznać publikację Freemana
z 1984 roku168. Jej ideą było zbudowanie ram koncepcji użytecznej w reagowaniu
na wzrastające zagrożenia ze strony zmian i turbulencji zachodzących w otoczeniu organizacji169. Dzięki temu koncepcja ta staje się pomostem łączącym aspekty
społeczne i zarządcze w ramach rozwoju idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Freeman zaobserwował, że aktualne wówczas teorie zarządzania nie były
wystarczająco zgodne zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym ze
zmianami zachodzącymi w otoczeniu biznesowym. Dlatego widział potrzebę
stworzenia nowej struktury pojęciowej, pomocnej w rozumieniu procesów zachodzących na styku organizacji i jej otoczenia170. Pojęcie interesariusz (ang. stakeholder) powstało na bazie gry słownej, której podstawą był termin udziałowiec (ang.
shareholder). Autorzy koncepcji chcieli wyjść poza wąskie, jedynie ekonomiczne
rozumienie zarządzania strategicznego, tworząc strukturę pojęciową, w której
znaczącą rolę odgrywali interesariusze, do których zaliczone zostały wszelkie
grupy lub jednostki, mające wpływ na funkcjonowanie i rozwój organizacji lub
ulegające wpływowi organizacji. Rozpatrywanie przez menedżerów rozszerzonej
odpowiedzialności organizacji wiąże się z poszukiwaniem skutecznych metod zarządzania interesariuszami i relacjami pomiędzy nimi a organizacją171.

R. E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
R. E. Freeman, J. McVea, A Stakeholder Approach to Management. The State of the Art, Presentation
to Flemish Network for Business Ethics, Louvain, November 2003, s. 2.
170
R. E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984, s. 5.
171
Por. m.in.: R. E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984;
R. E. Freeman, J. McVea, A Stakeholder Approach to Management. The State of the Art, Presentation to
Flemish Network for Business Ethics, Louvain, November 2003; R. E. Freeman, J. McVea, A Stakeholder
Approach to Strategic Management, Darden Business School Working Paper No. 01-02, USA 2001.
168
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Koncepcja interesariuszy sięga jednak aż 1963 roku, kiedy Stanford Research
Institute zaproponował nazwę stakeholder, tłumaczoną na język polski jako interesariusz172. Teoria ta wyrosła na gruncie praktyki zarządzania w dziale planowania
firmy Lockheed i była dalej rozwijana przez I. Ansoffa i R. Stewarda. Badacze ze
Stanford Research Institute twierdzili, iż podstawą wypracowania celów wspieranych przez interesariuszy (m.in. udziałowców, pracowników, klientów, dostawców,
kredytodawców, społeczeństwo) jest zrozumienie ich potrzeb. Wsparcie to jest
z kolei konieczne dla osiągania długoterminowych sukcesów. Dlatego menedżerowie w celu rozwijania skutecznych strategii biznesowych, powinni utrzymywać
dobre relacje ze wszystkimi interesariuszami173.
Większa część koncepcji interesariuszy miała zaledwie niewielki wpływ na
teorie zarządzania tamtych czasów. Jedynie krótkie fragmenty teorii były rozwijane w planowaniu korporacyjnym, teoriach systemowych, społecznej odpowiedzialności biznesu i teorii organizacji. Dopiero w latach 80. XX wieku została
stworzona, wspomniana wcześniej, zwarta koncepcja, tworząca ramy pojęciowe
dla zarządzania strategicznego uwzględniającego relacje ze wszystkimi interesariuszami organizacji174.

2.2. Istota koncepcji interesariuszy
Koncepcja interesariuszy zakłada, że menedżerowie, formułując i wdrażając strategie, muszą kierować się satysfakcją nie tylko klientów, lecz także wszystkich
interesariuszy175. Interesariusz to jednostka lub grupa, którą z przedsiębiorstwem
łączy określony interes (ang. stake)176. Zresztą samo pojęcie stakeholder – o czym
już była mowa – powstało na bazie gry słownej z przekształcenia terminu udziałowiec (ang. shareholder). Pojęcie shareholder obejmuje jedynie tych, którzy mają
w przedsiębiorstwie udziały w rozumieniu ekonomicznym. Natomiast termin stakeholder obejmuje wszystkich, którzy mają interes bądź udział (ang. stake) w działalności organizacji, niekoniecznie wynikający z ich zaangażowania finansowego.
W. Gasparski, Europejskie standardy etyki biznesu, Studia Europejskie, 1/1999, s. 131–132.
R. E. Freeman, J. McVea, A Stakeholder Approach to Management. The State of the Art, Presentation
to Flemish Network for Business Ethics, Louvain, November 2003, s. 2–3.
174
Por. m.in.: R. E. Freeman, J. McVea, A Stakeholder Approach to Management. The State of the Art,
Presentation to Flemish Network for Business Ethics, Louvain, November 2003, s. 2–3; R. E. Freeman,
J. McVea, A Stakeholder Approach to Strategic Management, Darden Business School Working Paper
No. 01-02, USA 2001.
175
R. E. Freeman, J. McVea, A Stakeholder Approach to Management. The State of the Art, Presentation
to Flemish Network for Business Ethics, Louvain, November 2003, s. 3.
176
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society, op. cit., s. 70.
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W tabeli 4 przedstawione zostały rodzaje interesów, jakie mogą łączyć interesariuszy
z przedsiębiorstwem.
Tab. 4. Typy interesów łączących interesariuszy z organizacją
Interes

Prawo

Własność

Kiedy decyzje lub działania
przedsiębiorstwa mają wpływ na
jednostkę bądź grupę, będzie ona
zainteresowana tymi decyzjami

Kiedy określone reguły prawne bądź
moralne nadają jednostce lub grupie
prawo do bycia traktowanym
w określony sposób

Kiedy osoba bądź grupa ma tytuł
prawny do aktywów lub mienia
przedsiębiorstwa

Źródło: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society, op. cit., s. 70.

Rozważając, które konkretnie grupy bądź jednostki będą należały do interesariuszy przedsiębiorstwa, najbardziej oczywiste wydaje się zaliczenie do nich
właścicieli, klientów i pracowników. Ale nie można pominąć wielu innych grup,
jak choćby konkurentów, kontrahentów, społeczności lokalnej, administracji publicznej, mediów czy społeczeństwa jako całości. Niektórzy podkreślają także żywotny interes w działalności przedsiębiorstw ze strony środowiska naturalnego,
a nawet przyszłych pokoleń177. Z kolei Carroll do głównych grup interesariuszy
zaliczył pięć grup: właścicieli, pracowników, klientów, rząd i społeczność lokalną178. Jednakże każda z tych grup w zależności od rodzaju działalności i otoczenia,
w którym działa przedsiębiorstwo, jest mniej lub bardziej złożona i nie można jej
traktować jednorodnie. Dlatego wstępnym etapem w procesie zarządzania relacjami z interesariuszami powinna być wyczerpująca analiza otoczenia organizacji.
Głównym zadaniem w odniesieniu do interesariuszy jest zarządzanie relacjami
z interesariuszami prowadzące do osiągnięcia sukcesu firmy w długim okresie.
Koncepcja interesariuszy zwraca szczególną uwagę na aktywne zarządzanie otoczeniem organizacji oraz utrzymywanie dobrych relacji wynikających i utrwalonych poprzez realizację wspólnego interesu. W otoczeniu i wewnątrz organizacji
jest bowiem wiele grup, które współzależą i od których współzależne jest przedsiębiorstwo. Interes najważniejszych interesariuszy powinien zostać zintegrowany
ze strategią firmy na każdym poziomie zarządzania.

M. Starik, Is the Environment an Organizational Stakeholder? Naturally!, International Association
for Business and Society, 1993, s. 466–471, cyt. za: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society,
op. cit., s. 70.
178
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management,
op. cit., s. 9.
177
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2.3. Kapitalizm interesariuszy
E. R. Freeman, K. Martin i B. Parmar w jednym ze swoich najnowszych artykułów179 wymieniają pięć zasad kapitalizmu interesariuszy180, które według nich mogą
stanowić podstawę moralnego zrozumienia tworzenia wartości w procesie wymiany
rynkowej. Zarysowują one pewną wizję kapitalizmu, w którym wolność, odpowiedzialność i współpraca są uznawane za naczelne wartości181:
i. Zasada kooperacji. Oznacza, że wartość jest kreowana poprzez kooperacje pomiędzy interesariuszami, którzy w wyniku dobrowolnych porozumień mogą wspólnie zaspokajać swoje potrzeby, realizować cele. Kreowanie
wartości nie jest grą o sumie zerowej, a wręcz przeciwnie przedsiębiorcy czy
menedżerowie, podtrzymując relacje z klientami, inwestorami, kontrahentami, pracownikami, lokalną społecznością, zwiększają szansę powodzenia
podejmowanych przedsięwzięć i wzrost korzyści dla wszystkich interesariuszy. Ponieważ interesariuszom zależy na trwałości zawieranych porozumień,
muszą one być nie tylko uczciwe, lecz także połączone z odpowiedzialnością
zaangażowanych stron. W przeciwnym wypadku interesariusze będą szukać
alternatywnych możliwości zaspokojenia swoich potrzeb, a niekiedy także
zadośćuczynienia na drodze prawnej.
ii. Zasada odpowiedzialności. Strony zawieranych porozumień muszą akceptować konieczność odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań.
Jeżeli działania w wyniku zawartego porozumienia okażą się krzywdzące
dla innych, szkody powinny zostać zrekompensowane lub powinno zostać zawarte nowe porozumienie, uwzględniające pominiętych dotychczas
interesariuszy.
iii. Zasada złożoności. Znaczna złożoność psychologiczna, charakteryzująca
ludzi, czyni ich zdolnymi do działania motywowanego poprzez różne wartości. Prosta dychotomia przeciwstawiająca dbałość o własny interes pobudkom altruistycznym (często podkreślana w teoriach dotyczących społecznej
odpowiedzialności biznesu), gubi tę złożoność, charakteryzującą każdą jednostkę ludzką. Wiele ważnych dla interesariuszy wartości jest wzajemnie od
siebie zależnych. Kapitalizm może funkcjonować nie pomimo, lecz dzięki
E. R. Freeman, K. Martin, B. Parmar, Ethics and Capitalism, Working Paper, USA 2004.
(ang.) Stakeholder Capitalism
181
E. R. Freeman, K. Martin, B. Parmar, Ethics and Capitalism, Working Paper, 2004, s. 17–19;
E. R. Freeman, R. Philips, Stakeholder Theory: A Libertarian Defense, Business Ethics Quarterly,
Vol 12 (3), 2002, s. 16–18.
179
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tej złożoności, a zawierane porozumienia potrafią przynosić jednoczesne
korzyści wielu interesariuszom.
iv. Zasada nieustannego tworzenia wartości. Biznes jako instytucja stanowi źródło tworzenia cenionych społecznie wartości. Współpraca z interesariuszami, podtrzymywana przez wymianę ważnych dla poszczególnych
stron wartości, motywuje ludzi biznesu do poszukiwania coraz to nowych
źródeł tychże wartości. Zasada ta zwraca szczególną uwagę na ludzką kreatywność jako siłę napędzającą gospodarkę kapitalistyczną, będącą przestrzenią dla nieustannych procesów tworzenia wartości.
v. Zasada emergentnej konkurencji. Oznacza, że konkurencja nie ma
stanowić podstawy systemu kapitalistycznego z założenia, ale jest wynikiem
funkcjonowania wolnego społeczeństwa, w którym każdy z interesariuszy
wybiera spośród dostępnych opcji. Konkurencja jest raczej źródłem wzajemnych korzyści niż zagrożeń dla interesariuszy. W wolnym społeczeństwie ludzie mogą swobodnie konkurować, swobodnie oferować alternatywne produkty, rozwiązania, możliwości. W sytuacji, gdy liczba dostępnych alternatyw
jest niewystarczająca, pojawiają się możliwości dla nowych konkurentów.
Kapitalizm interesariuszy nie opiera się wyłącznie na zasadach własności prywatnej, dążenia do zaspokojenia własnego interesu, konkurencji i wolnego rynku.
W rzeczywistości świata biznesu nie da się sprowadzić do prostej zależności podejmowanych działań od chęci zaspokojenia własnego interesu lub pobudek altruistycznych. Ludzie podejmują różnorakie działania z wielu różnych powodów.
Menedżerowie, przedsiębiorcy czy interesariusze charakteryzują się równie złożoną
psychiką jak każda ludzka jednostka. Jeżeli porzucić wąskie spojrzenie na biznes –
typowe dla kapitalizmu pomijającego koncepcję interesariuszy – łatwo dostrzec, iż
ludzie różnią się pod względem cenionych wartości i sposobów ich osiągania. Kapitalizm interesariuszy przedstawia możliwości osiągania wartości poprzez współpracę z innymi na drodze wzajemnego porozumienia182.
Koncepcja interesariuszy oferuje wizje kapitalizmu, w którym wolność, odpowiedzialność i współpraca stanowią centralne wartości. Wizja ta zakłada, że każdy
człowiek ma wolność robienia tego, co chce – a więc również dobrowolnego zawierania i występowania z długotrwałych porozumień. Porozumienie daje stronom
określone prawa, ale nakłada również obowiązek odpowiedzialności wobec pozostałych uczestników183. Poszanowanie tych wartości umożliwia trwałą współpracę
182
183

E. R. Freeman, K. Martin, B. Parmar, Ethics and Capitalism, Working Paper, 2004, s. 17–18.
E. R. Freeman, K. Martin, B. Parmar, Ethics and Capitalism, Working Paper, 2004, s. 16.
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organizacji z interesariuszami, która przynosi wszystkim zainteresowanym wzrost
osiąganych wartości. Podczas gdy w klasycznym ujęciu kapitalizmu każdy dba jedynie o własny interes, a zwiększenie korzyści jednej strony powoduje zmniejszenie
korzyści pozostałych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNO-MORALNA
3.1. Różne spojrzenia na kwestie etyczne
Etyka była przedmiotem zainteresowania ludzi już w czasach starożytnych. Zagadnienia etyczne pojawiają się w rozważaniach m.in. Talesa z Miletu, Anaksymenesa
czy Heraklita z Efezu. Za pierwszego etyka w dziejach Europy, według powszechnie
przyjętej opinii, należy uznać Sokratesa, jednego z najwybitniejszych starożytnych
filozofów. Jednak problemy etyczne narodziły się wraz z narodzeniem człowieka,
kiedy pojawiły się pierwsze rozbieżności pomiędzy wartościami i nakazami moralnymi a pokusami, które niesie ze sobą praktyka życia codziennego.
Znaczenie wartości i norm moralnych jest w życiu ludzkim z pewnością niebagatelne. Wydają się one w znacznym stopniu kształtować sposób postępowania każdego
człowieka. Jednak po dogłębnej analizie problemu można dostrzec jeszcze inną zależność pomiędzy etyką a realiami życia. Badając kształtowanie się etyki na przestrzeni
wieków, nietrudno jest zauważyć, że realia życia miały bardzo silny wpływ na obowiązujące w danym okresie ograniczenia o charakterze etycznym. Można więc przyjąć,
że pomiędzy etyką a praktyką życia codziennego istnieje coś na kształt sprzężenia
zwrotnego, co powoduje, że obszary te mają na siebie wzajemny wpływ184.
Nie ma w tym miejscu potrzeby przedstawiania ewolucji myśli filozoficznej
w zakresie etyki od czasów starożytnych do ponowoczesności, jak coraz częściej
zaczyna się mówić o współczesnym etapie rozwoju społeczeństwa i gospodarki.
Jednak istnieją na temat etyki różne, czasami bardzo skrajne poglądy, co dowodzi
słuszności tezy, że zagadnienia etyczne w dużej mierze zależą od charakteru współczesnego im świata185. Warto zatem pokrótce przybliżyć niektóre poglądy na sprawy
G. Baran, J. Bąk, Etyka a realia życia, (w:) Pragmatyka i etyka biznesu, Zeszyty Naukowe WSB
w Tarnowie, nr 2, cz. I, Tarnów 2001, s. 57.
185
Szerzej na temat religijnych, historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz rozwoju etyki
m.in.: K. Kietliński, Religijne, historyczne i kulturowe uwarunkowania etyki biznesu, (w:) K. Kietliński,
V. Martinez Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,
s. 13–112; G. D. Chryssides, J. H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999, rozdz.
3. Teoria moralności, s. 86–152; B. Pogonowska, Geneza etyki biznesu, (w:) B. Pogonowska (red.), Ele184
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etyki, co pomoże w zrozumieniu samego pojęcia, a także tego, czym właściwie jest
etyka biznesu, od której nie jest możliwe jednoznaczne oddzielenie koncepcji CSR.
D o k t r y n a e t y c z n a S o k r a t e s a. Sokrates, uważany za pierwszego
w dziejach Europy etyka, charakteryzował się skrajnym racjonalizmem w swoich
poglądach na tematy etyczne. Podkreślał on zdolność człowieka do zdobywania
wiedzy na temat dobra i zła za pomocą rozumu. Uważał, że człowiek dzięki wysiłkowi swojego intelektu może osiągnąć zdolność rozróżnienia tego, co złe od tego, co
dobre i dzięki temu nie będzie postępował źle. Utożsamiał on wartości intelektualne
z moralnymi, przypisując rozumowi dużą wagę w kwestiach etycznych186.
P o g l ą d y A r y s t o t e l e s a. Arystoteles „ujmował problemy etyczne w granicach życia ludzkiego, w powiązaniu z ziemskimi warunkami naszej egzystencji, ściślej – z warunkami ówczesnego ustroju”187. Traktował on człowieka jako istotę z natury społeczną, istotę, która będąc stworzoną do życia w zespole, bez społeczeństwa
nie ma racji bytu. W swoich pracach etycznych przedstawia najważniejsze zasady
postępowania wynikające w jego opinii z ludzkich możliwości i potrzeb. Wartością
najważniejszą, którą uważa jednocześnie za cel życia, jest doskonałość jednostki
(eudajmonia) oznaczająca zespół cnót, do których powinien dążyć każdy człowiek
w toku swojego czynnego życia. Duży nacisk kładzie na życiowy aktywizm, gdyż
jest to jedyna, w jego opinii, droga do samodoskonalenia. Świadomość etyczna wytwarza się zatem w każdym człowieku na skutek jego aktywnego życia w społeczeństwie, a cały proces jest mocno związany z warunkami ludzkiej egzystencji188.
E t y k a c h r z e ś c i j a ń s k a. Proces narodzin i rozwoju etyki chrześcijańskiej
trwał prawie dwadzieścia wieków, a w ciągu całego tego okresu chrześcijaństwo przechodziło burzliwe przemiany wynikające z konieczności dopasowywania
się do zmieniających się warunków historycznych. W wyniku tego procesu etyka
chrześcijańska stała się bardzo złożona i daleka od jednoznaczności.
U źródeł chrześcijaństwa stoją Stary i Nowy Testament, które zawierają bardzo obszerny kodeks moralny. Jednak interpretacje tego kodeksu różnią się wzajemnie, czego doskonałym przykładem jest porównanie Kościoła katolickiego
menty etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2004, s. 44–47; W. Kot, Etyka jako dziedzina refleksji
filozoficznej oraz kulturowe usytuowanie moralności i etyki w obszarze orientacji filozoficznych, (w:) B. Pogonowska (red.), op. cit., Warszawa 2004, s. 17–25; H. Zboroń i B. Pogonowska, Współczesne doktryny
filozofii gospodarczej, (w:) B. Pogonowska (red.), op. cit., Warszawa 2004, s. 89–117; J. Sójka, Etyka biznesu.
W poszukiwaniu strategii nauczania, (w:) J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, PWN, Warszawa
2002, s. 320–342; S. Soldenhoff, Etyka, PWN, Warszawa 1979, Cz. III: Rozwój etyki normatywnej.
186
Por. S. Soldenhoff, Etyka, PWN, Warszawa 1979, Cz. III: Rozwój etyki normatywnej, s. 198–199,
cyt. za: G. Baran, J. Bąk, Etyka a realia życia, op. cit., s. 58.
187
Ibidem.
188
Por. ibidem.
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i protestanckiego, które opierając się na tym samym fundamencie, różnią się od
siebie w znacznym zakresie, również w kwestiach etycznych. Łatwo także doszukać się różnic w interpretowaniu zasad moralnych na przestrzeni wieków.
Porównując doktrynę etyczną św. Augustyna i św. Tomasz z Akwinu, widzimy,
że z czasem ideał skrajnej ascezy w całkowitym oderwaniu od spraw życia codziennego, głoszony przez pierwszego z nich, został na skutek rozwoju działalności gospodarczej i handlowej oraz wzrastającego zainteresowania nauką, zmieniony na podejście charakteryzujące się dużo większą ustępliwością wobec spraw
ziemskich. Z czasem zaczęło się to podejście coraz bardziej pogłębiać i w dzisiejszych czasach wydaje się, że coraz łatwiej jest bogatemu wejść do Królestwa
Niebieskiego. Więc nawet tak, wydawałoby się, restrykcyjna i konserwatywna etyka
chrześcijańska ulegała dużym zmianom wraz ze zmieniającymi się warunkami
ekonomiczno-politycznymi189.
E t y k a H u m e ’ a i K a n t a. Poglądy Hume’a są nadal bardzo wysoko cenione przez współczesnych etyków. W obszarze jego zainteresowań znajdowały się
bowiem tak ważne elementy, jak pochodzenie oraz natura ocen i norm moralnych.
Wykluczał on udział rozumu w kształtowaniu wartości moralnych jako pozbawionego wpływu na akty woli i nieposiadającego siły towarzyszącej uczuciom. Oceny
i normy moralne mają według niego podłoże jedynie emocjonalne, co sprawia, iż nie
można ich rozpatrywać w kategoriach prawdy i fałszu.
Również Kant odkładał na dalszy plan rolę rozumu w kształtowaniu wartości
i norm etycznych. Podstawową kategorią w jego doktrynie etycznej było poczucie
obowiązku. Poczucie to, według Kanta, dane jest wszystkim ludziom, dzięki czemu
wiedzą, jak postępować. Twierdził on, że człowiek podlega prawu moralnemu,
którego świadomość tkwi w każdym z nas. Głos obowiązku moralnego jest autonomiczny w stosunku do rozumu i przez to niezawodny, co sprawia, że tworzenie
szczegółowego kodeksu norm etycznych nie jest konieczne. Każdy człowiek powinien postępować w sposób, w jaki oczekiwałby, że inni będą postępować wobec
niego. Kant wyraził to w postaci słynnego imperatywu kategorycznego: „Postępuj
tak, abyś mógł chcieć, aby maksyma twojego postępowania stała się powszechnym
prawem”. Wszystkie inne motywy działania (niewynikające z poczucia obowiązku) nazywa Kant skłonnościami. Przykładami skłonności są: sympatia do innych
ludzi, chęć osiągnięcia przyjemności. Działania o takim charakterze nie są wprawdzie potępiane przez Kanta, ale nie zasługują także na jakieś szczególne uznanie
moralne, gdyż są wyrazem naszych dyspozycji i pragnień, co powoduje, że nie są
Por. S. Soldenhoff, Etyka, op. cit., s. 207–212, cyt. za: G. Baran, J. Bąk, Etyka a realia życia, op. cit.,
s. 58–59.
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realizowane z większym trudem. Poglądy etyczne Hume’a i Kanta eliminują więc
w odróżnieniu od np. poglądów Sokratesa rolę rozumu z procesu kształtowania się
świadomości etycznej190.

3.2. Etyka biznesu
Mówiąc o etyce biznesu, nie można pominąć faktu, że wprowadzanie zasad etycznych do działań o charakterze gospodarczym stanowi bardzo specyficzną sytuację.
Troska o wysoki poziom etyki w podejmowaniu działań przedsiębiorczych może
się wydawać, że jest poza zainteresowaniem przedsiębiorstw stanowiących organizacje powołane w celu maksymalizacji zysków. Jednakże etyczne postępowanie
firmy może stanowić jej aktywa. „Chociaż bowiem biznesem biznesu jest biznes, to
wolność uprawiania działalności gospodarczej połączona być musi z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność za to, co się czyni, zaczyna się w domu, a więc w firmie,
a jej najlepszym ujęciem jest program etyczny korporacji”191.
Wracając do rozważań na temat podejścia do etyki w różnych okresach historycznych, przychodzi kolej na sformułowanie definicji etyki biznesu, a raczej zrozumienie, czym ona właściwie jest. Paradoksalnie łączy ona w sobie wydawałoby
się sprzeczne niekiedy poglądy na kwestie etyczne; godzi ze sobą rozumowe podejście Sokratesa z całkowicie wykluczającą udział rozumu w kształtowaniu wartości
etycznych doktryną Kanta. Wydaje się, że bliższy prawdy był Kant, który odsuwał
rozum na dalszy plan jako zbyt słaby wobec uczuć i emocji. W pewnym sensie miał
rację, mówiąc, że nie istnieje konieczność tworzenie szczegółowych wytycznych postępowania etycznego, gdyż każdy człowiek ma świadomość etyczną, zwaną przez
niego poczuciem obowiązku.
O świadomości etycznej mówił także Arystoteles. Według niego wytwarza się
ona na skutek aktywnego życia w społeczeństwie i jest bardzo mocno związana z warunkami egzystencji. Odnosząc to podejście do organizacji, zaczyna się kształtować
wizja etycznego biznesu. To już nie jest etyka biznesu w rozumieniu: „zajmowanie
się problemami natury etycznej odnoszącymi się do biznesu i życia gospodarczego,
a także związaną z tym działalnością, instytucjami oraz przekonaniami.”192. Nie jest
to również definiowanie etyki biznesu przez określenie, że „jest szeroko zainteresowana tym, jak ludzie lub organizacje zachowują się lub powinny się zachowywać
Por. ibidem, s. 58–60.
W. Gasparski, Programy etyczne firm i ich projektowanie, (w:) B. Rok, Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001, s. 23.
192
J. Donaldson, Key Issues in Business Ethics, Academic Press, London 1989, s. 12, cyt. za: G. Baran,
J. Bąk, Etyka a realia życia, p. cit., s. 61.
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w ich wzajemnych relacjach”193. Definicje te wprawdzie zwracają szczególną uwagę
na postępowanie zgodne z normami i wartościami etycznymi oraz rozpoznawanie
tych norm i wartości, pomijają jednak zupełnie kwestie wspólnoty samej organizacji, a także wspólnoty celów i wartości.
Mówiąc o etyce biznesu w odniesieniu do organizacji przez pryzmat poglądów
Arystotelesa, mamy na myśli doskonałość organizacji, oznaczającą zespół cnót (wartości), których osiągnięcie powinno być głównym celem istnienia organizacji. Organizacja powinna się rozwijać i poprzez działanie w harmonii z otoczeniem (zarówno
tym zewnętrznym, jak i wewnętrznym) dążyć do doskonałości. Rozwój organizacji
nie może być sprzeczny z rozwojem jej pracowników, gdyż mogłoby to zakłócić niezbędną do osiągnięcia doskonałości harmonię wewnętrzną. Harmonię zewnętrzną
z kolei zapewnia sobie organizacja przez odpowiedni dobór celu określającego jej charakter, który powinien być zgodny z istniejącym typem społeczeństwa194.
Można przyjąć, że zbiór wartości, będący zarazem głównym celem organizacji,
przez którego osiągnięcie realizuje ona postulat doskonałości, zapisany zostaje w jej
misji. E t y k a b i z n e s u stanowi więc dążenie do realizacji wartości rozpoznanych
i sformułowanych w misji organizacji, których osiągnięcie przy zachowaniu pełnej
harmonii wewnętrznej, jak i harmonii ze światem zewnętrznym jest zarazem jej
głównym celem i pozwala na osiągnięcie doskonałości, bez której nie jest możliwe
osiągnięcie pełnego sukcesu gospodarczego195.
Rozważając z kolei etykę biznesu przez pryzmat określonych powinności przedsiębiorców, warto za M. Novakiem przedstawić siedem powinności tworzących
swego rodzaju ramy dla działalności gospodarczej w wymiarze praktycznym: (1)
dostarczanie klientom wartościowych wyrobów i usług, (2) zapewnianie inwestorom zasadnego zwrotu nakładów od kapitału powierzonego korporacji, (3) tworzenie nowego bogactwa, (4) tworzenie nowych miejsc pracy, (5) przeciwdziałanie
zazdrości przez tworzenie warunków awansu oraz dostarczanie empirycznego świadectwa zasadzie, że dobra praca i talent są należycie wynagradzane, (6) promowanie
wynalazczości, pomysłowości i w ogóle rozwoju umiejętności, (7) angażowanie się
w różnorodne przedsięwzięcia w kraju196.
W. H . Hall, Making the Right Decisions. Ethics for Managers, Wiley, New York 1993, s. 3, cyt. za:
G. Baran, J. Bąk, Etyka a realia życia, op. cit., s. 61.
194
Por. m.in.: J. Sójka, Etyka biznesu. W poszukiwaniu strategii nauczania, (w:) J. Dietl, W. Gasparski,
Etyka biznesu, PWN, Warszawa 2002, s. 328–331; G. Baran, J. Bąk, Etyka a realia życia, op. cit., s. 61.
195
Opracowane częściowo na podstawie wcześniejszego artykułu: G. Baran, J. Bąk, Etyka a realia życia,
(w:) Pragmatyka i etyka biznesu, Zeszyty naukowe WSB w Tarnowie, nr 2, cz. I, Tarnów 2001, s. 57–66.
196
M. Novak, Seven Corporate Responsibilities, (w:) J. W. Houck, O. F. Williams (red.), Is the Good
Corporation Dead? Social Responsibility in a Global Economy, Rowman & Littlefield Publ., London 1996,
s.189–202, cyt. za: W. Gasparski, Europejskie standardy etyki biznesu, Studia Europejskie, 1/1999, s. 145.
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3.3. Rola etyki osobistej w organizacji
Rozważając kwestie etyki biznesu, można rozważać postępowanie całej organizacji
czy nawet biznesu jako instytucji (ogółu wartości i zasad powszechnych w prowadzeniu działalności gospodarczej), ale również poszczególnych ludzi biznesu, poruszając się w kategoriach etyki osobistej. To bowiem ludzie, posiadający określoną
władzę w organizacji, podejmują takie, a nie inne decyzje. Od tych decyzji zależą
przyjęte cele, strategie i sposoby ich realizacji. Culliton twierdził, że „jeśli osoba
próbuje odkryć, co jest prawe, a co nie, co jest lepsze lub gorsze w danej sytuacji,
a potem próbuje zgodnie z tym postępować, wtedy podejmuje pewne zobowiązanie.
Jeśli ktoś się zobowiązuje, że będzie próbował postępować dobrze i unikać zła, ocenia to według własnego sumienia – to robi zobowiązanie etyczne. Może popełniać
błędy, może być zdezorientowany, robi jednak duży krok do przodu”197.
Etyczny wymiar roli menedżera można rozpatrywać na czterech poziomach
analizy198:
– P o z i o m i n d y w i d u a l n y – dotyczy sytuacji, z którymi stykają się pojedynczy ludzie w życiu prywatnym, które na ogół nie powinno przenikać się
z życiem zawodowym;
– P o z i o m o r g a n i z a c y j n y – dotyczy sytuacji w miejscu pracy, z którymi
stykają się jednostki w swoich rolach menedżerów i pracowników;
– P o z i o m f i r m y j a k o u c z e s t n i k a r y n k u – dotyczy sytuacji, z którymi stykają się fachowcy, jako reprezentanci firmy;
– P o z i o m s p o ł e c z n y i m i ę d z y n a r o d o w y – dotyczy wpływu menedżera na etykę biznesu w skali od lokalnej aż do globalnej. W tym przypadku rzadko się zdarza, aby pojedynczy człowiek miał wystarczającą siłę
oddziaływania. Taką siłą mogą dysponować niektóre przedsiębiorstwa, a ich
menedżerowie w sposób pośredni wpływają przez to na kształtowanie etyki
biznesu.
Te cztery poziomy analizy mogą być pomocne w dokonaniu oceny moralnej postępowania menedżerów w przedsiębiorstwie, dając pełny obraz ich etyki osobistej.
Ocena taka może być również podstawą odpowiedzi na pytanie o etos środowiska
ludzi biznesu, którzy powinni charakteryzować się nienaganną postawą moralną. Analizując etos ludzi biznesu, nie wystarczy jednak odpowiedzieć na pytanie
J. Culliton, Principles of Auditing, Ed. W. B. Meigs, Boston 1989, s. 117, cyt. za: L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu organizacją, (w:) J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu, PWN,
Warszawa 2002, s. 221.
198
A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management, op. cit.,
s. 204–206.
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o pożądane wartości moralne środowiska biznesu, ale należy również scharakteryzować poszukiwane predyspozycje osobowościowe w odniesieniu do jednostek,
które chcą i powinny zajmować się biznesem199.
Mówiąc o etosie ludzi biznesu, szczególnie w warunkach obecnej rzeczywistości,
niezwykle trafione wydaje się połączenie tych rozważań z próbą charakterystyki
predyspozycji, które powinni oni posiadać w dzisiejszym, nowoczesnym społeczeństwie i gospodarce. I odwrotnie, nowoczesność w rozumieniu psychospołecznym
jest określonym zespołem zmian postrzegania, myślenia, oceniania oraz wyrażania
siebie i swoich poglądów; jest zespołem określonych tendencji i predyspozycji do
działania, odbiegających od tych postrzeganych jako tradycyjne. W takim rozumieniu składają się one na etos nowoczesnych ludzi biznesu. Na takie cechy człowieka
nowoczesnego wskazują Inkeles i Smith, z których do najważniejszych zalicza się200:
1 . O t w a r t o ś ć n a d o ś w i a d c z e n i a. Łącząca się z wykazywaniem predyspozycji do łatwego przyjmowanie nowych idei, pomysłów, koncepcji,
sposobów działania; zdolność porzucania dawnych przyzwyczajeń na rzecz
nowych możliwości.
2 . G o t o w o ś ć d o a k c e p t a c j i z m i a n. Cecha powiązana częściowo z poprzednią dotyczy pewnego sposobu pojmowania rzeczywistości, przejawiającego się w umiejętności akceptowania zachodzących zmian, odmiennych poglądów i dążeń innych ludzi, nawet jeżeli są niezgodne z własnymi preferencjami.
3 . P o s i a d a n i e r o z l e g ł e j o p i n i i. Obejmowanie polem swojego zainteresowania szerokiego spektrum różnorodnych zagadnień, nawet jeżeli nie są
one bezpośrednio związane z tym, co człowieka nowoczesnego bezpośrednio dotyczy.
4 . D ą ż e n i e d o w z b o g a c a n i a p o s i a d a n y c h i n f o r m a c j i. Cecha
ta związana jest z aktywnością w poszukiwaniu i uaktualnianiu posiadanych
informacji, w połączeniu ze świadomością ich użyteczności w ocenie, wyjaśnianiu i przewidywaniu zachowań innych ludzi i zachodzących zjawisk.
5 . S t o s u n e k d o c z a s u. Człowiek nowoczesny skupia się na teraźniejszości i przyszłości, co przejawia się m.in. w perspektywicznym myśleniu oraz
wykorzystywaniu każdej chwili do rozwoju osobistego.
6 . S k u t e c z n o ś ć w d z i a ł a n i u. Przejawia się zarówno poprzez pewnego
rodzaju tendencję psychiczną, jak i aktywność w kształtowaniu otaczającej
L. Gajos, Etos ludzi biznesu, (w:) J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu, PWN, Warszawa 2002, s. 120.
Por. A. Inkeles, D. N. Smith, W stronę definicji człowieka nowoczesnego, (w:) J. Kurczewska, J. Szacki (red.), Tradycja i nowoczesność, Czytelnik, Warszawa 1984, s. 439 i nast., cyt. za: L. Gajos, op.cit.,
s. 120–123.
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człowieka rzeczywistości, skutecznym radzeniu sobie z problemami mimo
pojawiających się przeszkód.
7 . P l a n o w a n i e d z i a ł a ń. Człowiek nowoczesny ma skłonność i predyspozycje do uprzedniego planowania podejmowanych działań. Brak planowania, szczególnie w sferze biznesu, prowadzi często do chęci osiągnięcia
natychmiastowego sukcesu, a to z kolei do podejmowania działań w sposób
nierozważny, a co gorsze niejednokrotnie nieobliczalny. Planowanie zakłada
stawianie sobie i innym długookresowych celów i poszukiwanie najlepszych
sposobów ich systematycznej realizacji.
8 . U m i e j ę t n o ś ć k a l k u l a c j i i z a u f a n i a. Cechy te wynikają z założenia, iż każde działanie powinno zostać poprzedzone racjonalną analizą,
w czym pomocne okazują się: kalkulacja, przewidywanie i symulacja zamierzonych działań. Jednocześnie u podstaw prowadzonej analizy przyjmuje się,
że inne podmioty działają uczciwie, przestrzegają obowiązujących reguł, co
umożliwia kalkulację i przewidywanie ich zachowań.
9 . A s p i r a c j e z a w o d o w e i o ś w i a t o w e. Człowiek nowoczesny ceni
wiedzę, zarówno tą zdobytą w procesie formalnej edukacji, jak i tę praktyczną umożliwiającą podejmowanie codziennych działań. Dlatego dominuje
tendencja do ustawicznego kształcenia się, szczególnie wobec świadomości
dynamiki zmian otoczenia. Aspiracje są więc nie tylko tendencją psychiczną
człowieka, ale często konsekwencją konieczności dostosowania się do zachodzących zmian otoczenia w celu utrzymania się na konkurencyjnym rynku.
10. Świadomość godności innych i szacunek dla cudzej
g o d n o ś c i. Nowoczesność zdaje się odzierać stosunki społeczne z ich osobowego charakteru, zwracając szczególną uwagę na ich wymiar rzeczowy –
ludzie wchodzą w relacje z innymi ludźmi nie dla nich samych, ale z powodu
interesów, które mogą dzięki temu zrealizować. Szczególnie dotkliwie jest to
widoczne na przykładzie relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, gdzie
wymiana pracy za zapłatę wydaje się kompletnym wypełnieniem tej relacji.
Tymczasem brak poszanowania godności – w omawianej relacji szczególnie
pracownika jako tej słabszej strony, którą łatwo pozbawić godności – nie
tylko jest istotne w kategoriach etycznych, lecz także ma sens z powodów
utylitarnych – brak poszanowania godności bardzo negatywnie oddziałuje
na zachodzące pomiędzy podmiotami relacje.
Warto przy tym podkreślić, jak ważnym zagadnieniem jest nie tylko rozważanie,
lecz także próba kształtowania etosu ludzi biznesu jako środowiska odgrywającego
bardzo ważną rolę w gospodarce wolnorynkowej, szczególnie w sytuacji jej ciągłego
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formowania. Można nawet rozważać, czy jest możliwe wykształcenie prawdziwego
środowiska ludzi biznesu jako cenionych partnerów w przedsięwzięciach gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą, przy obecnie rysującym się w powszechnej świadomości obrazie ich stanu etycznego. A przecież ludzie biznesu – z racji
ich statusu materialnego – często stanowią pozytywną grupę odniesienia dla wielu
swoich rodaków, biorąc w ten sposób (często nieświadomie) udział w kształtowaniu
powszechnie akceptowanych wartości i postaw.
Rozważając etykę osobistą w przypadku menedżerów, należy zwrócić uwagę na
jej związek z etyką organizacji jako całości. Jest to oczywiście pewnego rodzaju
upodmiotowienie organizacji, związane z faktem posiadania przez nią osobowości
prawnej, a więc i w pewnym zakresie odpowiedzialności za decyzje podejmowane
w rzeczywistości przez menedżerów.
Rys. 6. Od etycznych decyzji do etycznej organizacji

Źródło: A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society. Ethics and Stakeholder Management,
Thompson Learning, South-Western College, USA 2003, s. 236.

Na powyższym schemacie (rys. 6) ukazane zostało przejście od sytuacji, kiedy
etyczne są zaledwie pojedyncze działania czy decyzje, do sytuacji, kiedy można
mówić o etycznej organizacji. Wówczas organizacja zdominowana jest przez
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etycznych menedżerów, a zasady moralne są powszechnie respektowane na wszystkich szczeblach zarządzania.
Na etyczną organizację musi składać się jednak coś więcej niż tylko etyczni menedżerowie. Instytucje, w których pracują ludzie, w dość dużym stopniu potrafią
determinować ich zachowania. Nie można skupiać się wyłącznie na moralności jednostek, ignorując jednocześnie fakt, że na decyzje i działania każdego pracownika
w dużym stopniu wpływają aktualne uwarunkowania instytucjonalne201. Niezbędne
są odpowiednie rozwiązania strukturalne oraz określone cechy kultury organizacyjnej202, ułatwiające i motywujące pracowników do kierowania się przy podejmowaniu decyzji i działań właściwą oceną moralną.

3.4. Promowanie etyki w organizacji
Można spotkać się z przekonaniem, że jedynie obligatoryjne kodeksy etyczne są
w stanie powstrzymać ludzi biznesu i przedsiębiorstwa przed nieetycznymi zachowaniami. Poglądy te oczywiście nie są pozbawione racji, ale równocześnie z kodyfikacją wskazane wydaje się uruchamianie odpowiednich programów promowania
zachowań etycznych w organizacji. Warto tu wymienić203:
– P r o p a g o w a n i e d o b r y c h w z o r ó w. „Powszechnie znane jest postępowanie znanego menedżera L. Iacocci, który w najgorszym dla Chryslera
roku, jako szef koncernu, zredukował wysokość swojej pensji do jednego
dolara rocznie. […] Gestem tym Iacocca udowodnił, że nie tylko zwykli
pracownicy są pokrzywdzeni z powodu kryzysu firmy. Dzięki temu powstała
atmosfera solidarności, siła napędowa do walki z trudnościami”204.
– S t a n o w c z e p o t ę p i a n i e n i e e t y c z n y c h z a c h o w a ń. Kodeksy
etyczne powinny określać sankcje w przypadku określonych nieetycznych
zachowań. Bez stanowczości w ich stosowaniu, a nawet pewnego rodzaju
ostracyzmu środowiskowego wobec ludzi, którzy wyraźnie łamią panujące
zasady, kodeks taki nie ma wartości praktycznej.
– P o l u b o w n e r o z s t r z y g a n i e s p o r ó w. Powszechną alternatywą wobec sądów gospodarczych są tzw. sądy polubowne. Działają one na
M. Dierkes, K. Zimmerman, The Institutional Dimension of Business Ethics. An Agenda for Reflection and Action, Journal of Business Ethics, 13/1994, s. 533–541, cyt. za: M. Rybak, Etyka menedżera –
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, op. cit., s. 123.
202
Kultura organizacyjna zostanie szerzej omówiona w dalszej części pracy.
203
L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu organizacją, (w:) J. Dietl, W. Gasparski, Etyka biznesu,
PWN, Warszawa 2002, s. 224–228.
204
Ibidem, s. 224–225.
201
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zasadzie umowy społecznej, ale w praktyce nie przyjmuje się możliwości
odmowy poddania się orzecznictwu takiego sądu.
Tr e n i n g i w r a ż l i w o ś c i e t y c z n e j. Trening jest metodą aktywnej
edukacji menedżerskiej. Na treningach wrażliwości etycznej uczestnicy
biorą udział w ćwiczeniach opracowanych na bazie pozytywnych przykładów z praktyki gospodarczej (należy unikać przykładów negatywnych).
S e s j e w y m i a n y w i z e r u n k ó w. Spotkania, na których w obecności
wszystkich członków zespołu dokonuje się krytycznej analizy postępowania, co ma prowadzić do wypracowania wzorów etycznych zachowań. Po
upływie określonego czasu spotkania są powtarzane w celu przeprowadzania
grupowych rozmów, pełniących funkcję kontrolną.

3.5. Projektowanie programów etycznych
Programy etyczne, jako całościowe przedsięwzięcia ukierunkowane na uczynienie
z etyki biznesu najwyższego standardu na wszystkich poziomach zarządzania, powstawały najpierw w firmach amerykańskich. Wydane w 1991 roku Federal Sentencing Guidelines (wytyczne orzekania w sprawach przeciw korporacjom) stały się swego
rodzaju zachętą do wprowadzania programów etycznych. Wytyczne te bowiem były
łagodniejsze dla firm posiadających wdrożone programy etyczne205. Na program etyczny składają się wszystkie lub co najmniej część z poniżej wymienionych elementów206:
– ustalenie misji korporacji,
– określenie standardów etycznych i zawodowych,
– opracowanie kodeksu etycznego,
– opracowanie podręcznika standardów zawodowych,
– opracowanie programu kształcenia etycznego,
– utworzenie stanowiska (komórki) ds. etyki,
– promowanie zachowania etycznego,
–
stałe monitorowanie przestrzegania norm etycznych i standardów
zawodowych,
– utworzenie etycznej infolinii (doradztwo),
– systematyczne przeprowadzanie audytu etycznego,
–
okresowe korekty kodeksu etycznego i podręcznika standardów
zawodowych.
W. Gasparski, Programy etyczne firm i ich projektowanie, (w:) B. Rok, Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001, s. 23.
206
W. Gasparski, Programy etyczne firm i ich projektowanie, op. cit., s. 24.
205
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Niewątpliwie do podstawowych elementów, których nie powinno zabraknąć
w programie etycznym, należy misja, kodeks etyczny wraz z zawartymi w nim standardami etycznymi i zawodowymi oraz podręcznik standardów.
M i s j a. Obecnie jest typowym elementem planu marketingowego przedsiębiorstwa. Ma ona do spełnienia dwie istotne funkcje: określić kierunek, w jakim
firma ma podążać oraz dostarczyć wzorca, zgodnie, z którym ocenia się to, co już
zostało osiągnięte. Misja, mówiąc o potrzebach społecznych, które organizacja
chce zaspokajać, stanowi pewnego rodzaju społeczne uzasadnienie dla działalności organizacji207.
K o d e k s e t y c z n y. Za najlepsze kodeksy etyczne uznaje się te, które są połączeniem kodeksu wartości, postępowania oraz norm (zasad i reguł, których należy
przestrzegać w organizacji)208.
P o d r ę c z n i k s t a n d a r d ó w. Szczególnie w dużych korporacjach, oprócz kodeksu etycznego, opracowywany jest dodatkowo podręcznik standardów etycznych
i zawodowych. Stanowi on zbiór charakterystyk wzorcowych sytuacji oraz procedur
podejmowania decyzji w korporacji. Często zawiera także typowe dylematy etyczne
oraz sposoby ich przezwyciężania. Tego typu dokumenty rzadko są publikowane,
stanowią tajemnicę firmy. W praktyce większość dużych korporacji ma mniej lub
bardziej rozbudowane podręczniki standardów209.

3.6. Rola społecznej nauki Kościoła
Nieobce są też kwestie etyczne społecznej nauce Kościoła. Doktor R. G. Kennedy przygotował do druku obszerną książkę zawierającą najważniejsze z licznych
wypowiedzi Jana Pawła II w sprawach działalności gospodarczej adresowanych do
ludzi biznesu, menedżerów i szerokiej publiczności210. W swych wypowiedziach
Jan Paweł II prezentował nie tylko oficjalne stanowisko Kościoła dotyczące ekonomii, lecz także starał się pobudzić do refleksji tych, których decyzje mogą mieć
wpływ na losy ludzi, przedsiębiorstw, państw czy nawet świata. Były to wezwania
do uwzględniania społecznej nauki Kościoła w warunkach nowoczesnej gospodarki
Szerzej na temat misji w dalszej części pracy.
D. M. Driscoll, W. M. Hoffman, E. S. Petry, The Ethical Edge, MasterMedia Ltd., New York 1995,
s. 80, cyt. za: W. Gasparski, Programy etyczne firm i ich projektowanie, op. cit., s. 25.
209
W. Gasparski, Programy etyczne firm i ich projektowanie, op. cit., s. 26–27.
210
R. G. Kennedy (red.), The Dignity of Work: John Paul II Speaks to Managers and Workers, University
Press of America, Canham 1994. Wybór tych wypowiedzi: Addresses to Managers, Business People,
and General Audiences opublikowany został w wydanym pod egidą Towarzystwa Naukowego Prakseologii tomie: Human Action in Business: Praxiological and Ethical Dimensions, W. Gasparski, L. V.
Ryan (red.), Transaction Publishers, New Brunswick-London 1996, s.119–169.
207
208

Rola społecznej nauki Kościoła

75

i biznesu. Nauka ta opiera się na przekonaniu, że życie każdego człowieka jest wartością, a on sam posiada godność, której ignorowanie nie znajduje żadnego uzasadnienia. Człowiek jest z natury istotą społeczną i posiada naturalną, a niewymuszoną
chęć współpracy z innymi. Ludzie są powołani do pracy jako współpracownicy
Stwórcy i praca nie jest dla nich karą, lecz powołaniem. Skoro więc ludzie ze swej
natury współpracują z innymi ani wielkie korporacje, ani żadna inna forma organizowania pracy nie może istnieć jedynie z chęci pomnażania zysku. Celem nadrzędnym jest spełnienie człowieczeństwa, wobec którego produktywność jako warunek
zysku, zaś zysk jako warunek przeżycia i trwałości organizacji są środkami. Zredukowanie oceny działalności firmy do mierzenia jedynie efektywności ekonomicznej sprzeciwia się nie tylko chrześcijańskiemu stosunkowi do pracy, wskazującemu
na jej etyczny wymiar – nie człowiek dla pracy, lecz praca dla człowieka, ale również
godności człowieka. Szczególne zadanie przypada europejskim liderom biznesu,
którzy powinni spożytkować duchowe i kulturowe zasoby kontynentu dla dobra
wszystkich211. Dlatego 6 grudnia 1990 roku Jan Paweł II skierował do zebranych
w Rzymie prezesów Europejskich Konfederacji Przemysłowych następujące słowa:
„Jako liderzy biznesu przybyliście tu wszyscy razem po to, by podpisać i ogłosić
Wspólną Deklarację w ramach tego, co nazywane jest ‘architekturą nowej Europy’,
nowej sytuacji, w jakiej znalazła się Europa w wyniku niezwykłych politycznych
i instytucjonalnych transformacji na skalę międzynarodową. Gdy spotkaliście się
w Paryżu w grudniu 1988 roku, powiedzieliście, że Europa jest waszym ‘wspólnym
przedsięwzięciem’ i że angażujecie się w większą współpracę w przemyśle i solidarność z rządami i ludźmi Europy w budowie lepszej przyszłości kontynentu. Niemożliwe jest rozwijanie prosperity i pokoju w Europie bez uwzględnienia szczególnego
wkładu liderów biznesu w obecny i przyszły dobrobyt społeczeństwa. […] Kościół
w swej społecznej nauce uznaje i broni prawa do gospodarczej inicjatywy jako wyrazu
subiektywnej twórczości indywiduów i grup. Ale silnie podkreśla on, że proces ekonomiczny, mający decydujący wpływ na życie niemal każdego mieszkańca Ziemi, nie
kończy się na produkcji bogactwa i dóbr materialnych. Działalność gospodarcza ma
swą wewnętrzną społeczną i moralną funkcję wypływającą z niepomijalnej godności
zaangażowanych ludzi i zasady pierwszeństwa uniwersalnego przeznaczenia dóbr. Na
szczęście zbyt wąskie pojęcie rozwoju ustępuje miejsca rosnącej świadomości potrzeby
sytuowania wzrostu ekonomicznego w służbie człowieczego, społecznego, kulturalnego i politycznego rozwoju ludzi. Na tle tych ogólnych zasad miło mi odnotować wasze
Jan Paweł II, European Business Leaders Should Employ the Spiritual and Cultural Resources
of Europe for the Well-Being of All, cyt. za: W. Gasparski, Europejskie standardy etyki biznesu, Studia
Europejskie, 1/1999, s. 152–153.
211
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zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju doskonalącego standardy życia w Europie,
respektujące środowisko naturalne, uwzględniające specjalne potrzeby mniej rozwiniętych regionów, dążące do wzmocnienia wolności i demokracji, solidarności i pokoju. Dlatego właśnie zamierzacie respektować ludzkie aspekty wszystkich strategii
i programów. […] Europa ma historyczne podstawy oraz duchowe i kulturowe zasoby
niezbędne do budowy sposobu życia opartego na humanizmie zdolnym do korygowania materialistycznych i technologicznych przerostów obecnych w innych modelach rozwoju. Biznes i przemysł będzie uczestniczyć w osiągnięciu tego celu w takim
zakresie, w jakim zrealizuje cele niebędące jedynie ekonomicznymi, lecz także prawdziwie ludzkimi. Członkowie waszych Stowarzyszeń mają znaczącą rolę do odegrania
we wzroście społeczeństwa uwzględniającego w pełni duchowy wymiar tworzących je
ludzi, przezwyciężaniu nieaktualnych przeciwieństw między wiarą a nauką, między
religią a ‘postępem’. Pod tym względem jedynym wartościowym celem wszystkich
naszych wysiłków jest stworzenie kontynentu europejskiego jako w coraz większym
stopniu wyrażającego najwyższe wartości ludzkiego ducha. Kościół był niewątpliwie
jedynym najważniejszym czynnikiem w kształtowaniu ‘charakteru’ Europy. Czerpiąc z dwutysięcznego doświadczenia Kościoła, niech mi wolno będzie sformułować
pewną konkluzję, że żaden model postępu, który nie uwzględnia etycznych i moralnych wymiarów działalności gospodarczej, nie osiągnie sukcesu w sercach ludzi Europy. Prymat ‘duchowości’ w najszerszym sensie tego słowa jest zasadą, której ludy
Europy nie mogą porzucić bez zadania gwałtu temu, co stanowi ich historyczną
genezę i rozwój. Co więcej, Europa zawsze wyróżniała się otwartością na resztę świata. Bez ukrytych motywów dominacji, stoi ona teraz przed wyzwaniem bycia otwartą
na tzw. Południe Świata: te rozległe obszary ludzkości, które potrzebują pomocy ze
strony Europy, by mogły zatroszczyć się o ich własną godność. Mam nadzieję, że jako
liderzy biznesu będziecie zawsze przekonani, iż nędza i zależność ekonomiczna biedniejszych krajów jest kategorią moralną, która stawia poważne etyczne wymagania
wobec decyzji dotyczących własności i wykorzystania światowego bogactwa i dóbr”212.
Współczesna społeczna nauka Kościoła znajduje wyraz przede wszystkim w encyklikach papieskich: Laborem exercens213 (wydanej z okazji 90. rocznicy encykliki
Rerum novarum Leona XIII), Sollictudo rei socialis214 oraz Centesimus annus215.
W encyklice Sollictudo rei sociali Jan Paweł II wprost mówi o konieczności
zwrócenia baczniejszej uwagi na moralny wymiar zachodzących procesów rozwoju,
Sollictudo Rei Socialis, nr 15, cyt. za: W. Gasparski, Europejskie standardy etyki biznesu, Studia
Europejskie, 1/1999, s. 152–153.
213
Jan Paweł II, Laborem exercens, 14.09.1981, dostępna w serwisie: http://papiez.wiara.pl.
214
Jan Paweł II, Sollictudo rei socialis, 1987, dostępna w serwisie: http://papiez.wiara.pl.
215
Jan Paweł II, Centesimus annus, 1991, dostępna w serwisie: http://papiez.wiara.pl.
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rozważanych często tylko w kategoriach ekonomicznych. „Rzeczywiście rozumie
się dziś lepiej, że samo nagromadzenie dóbr i usług, nawet z korzyścią dla większości, nie wystarcza do urzeczywistnienia ludzkiego szczęścia. W konsekwencji także
i dostęp do wielorakich rzeczywistych dobrodziejstw, jakich w ostatnim czasie dostarczyły wiedza i technika, łącznie z informatyką, nie przynosi ze sobą wyzwolenia
spod wszelkiego rodzaju zniewolenia. Przeciwnie, doświadczenie niedawnych lat
uczy, że jeśli cała wielka masa zasobów i możliwości oddana do dyspozycji człowieka nie jest kierowana zmysłem moralnym i zorientowana na prawdziwe dobro
rodzaju ludzkiego, łatwo obraca się przeciw człowiekowi jako zniewolenie”216.
W sto lat po wydaniu przez Leona XIII encykliki Rerum novarum Jan Paweł II
w encyklice Centesimus annus na nowo powraca do zawartego w niej przesłania.
Przypomina o prawie każdego człowieka do pracy i godnego wynagrodzenia,
a także o godności człowieka w ogóle, która nie może zostać zatracona w miejscu
pracy. Papież opowiada się za systemem gospodarczym, który każdemu człowiekowi
umożliwiałby godne życie i rozwój. Docenia rolę wolnego rynku i zysku, przestrzega jednak przed niebezpieczeństwem zatracenia godności człowieka. Opowiada się
za wolnością pracy, przedsiębiorczości i współdziałania. Współdziałanie na różnych
szczeblach jest szczególnie istotne w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych zgodnie z zasadą pomocniczości. „Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek
pracować znaczy pracować z innymi i pracować dla innych: znaczy robić coś dla
kogoś. Praca jest tym bardziej owocna i wydajna, im lepiej człowiek potrafi poznawać możliwości wytwórcze ziemi i głębiej odczytywać potrzeby drugiego człowieka, dla którego praca jest wykonywana”217. Państwo te obowiązki powinno przejmować jedynie w zastępstwie i w wyjątkowych okolicznościach. Papież wykazuje
troskę o ludzi ubogich, mówiąc o szczególnej wobec nich roli państwa. „Warstwa
bowiem bogatych, dostatkami obwarowana, mniej potrzebuje opieki Państwa; klasy
natomiast ubogie, pozbawione ochrony, jaką daje majątek, szczególniej tej opieki
potrzebują. Dlatego Państwo powinno bardzo pilnym staraniem i opieką otoczyć
pracowników najemnych stanowiących masy ludności biednej”218. Jan Paweł II powtórzył także jeszcze dobitniej, że rozwiązanie kwestii robotniczej wymaga trudu
i współpracy wszystkich zainteresowanych sił, które to stwierdzenie stało się trwałym elementem społecznej nauki Kościoła219.

216
217
218
219

Jan Paweł II, Sollictudo rei socialis, 1987, dostępna w serwisie: http://papiez.wiara.pl, ust. 28.
Jan Paweł II, Centesimus Annus, 1991, dostępna w serwisie: http://papiez.wiara.pl, ust. 31.
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Stwierdzenie to można rozszerzyć na każdy z obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, w których skuteczne zarządzanie wymaga współpracy przedsiębiorstwa ze wszystkimi zainteresowanymi – interesariuszami. Kolejny już raz widać,
że społeczna odpowiedzialność – choć nienazwana – sięga swoją historią daleko
w przeszłość, gdyż problemy, których dotyczy, pojawiają się wszędzie tam, gdzie ma
miejsce zorganizowane życie ludzi. Z kolei duży nacisk na rolę państwa przypomina, że ani pojedynczy człowiek, ani przedsiębiorstwo, ani cała sfera biznesu jako
instytucja nie działają w próżni i zasady moralne – nieustannie odtwarzane m.in.
przez religię, kulturę, język, prawo na poziomie społeczeństwa i państwa – przenikają do wszystkich sfer życia, także do sfery gospodarczej. Dlatego upowszechnianie jakichkolwiek zasad nie będzie w pełni skuteczne, jeżeli proces ten nie obejmie
wszystkich poziomów życia człowieka – od jednostkowego, poprzez grupowy, organizacyjny, instytucjonalny, aż do poziomu państwa i społeczeństwa jako całości220.

3.7. Podejście islamskie jako zbiór wzorów dobrych praktyk
To wzajemne przenikanie w sensie moralnym poszczególnych poziomów życia
widać także na przykładzie krajów, w których zasady etyczne wyrastają z odmiennej
niż chrześcijańska religii i tradycji. Wyraźnie zarysowują się pewne różnice w podejściu do prowadzenia biznesu pomiędzy krajami, w których dominuje chrześcijaństwo a krajami, w których panuje religia muzułmańska. „W kraju, w którym
dominuje wszechpotężna religia muzułmańska, podporządkowuje ona całe społeczeństwo i wkracza w życie gospodarcze. Wywiera decydujący wpływ na stosunki
ekonomiczne, handlowe i przemysłowe”221.
W filozofii islamskiej koncepcja człowieka skupia się na przynależności do
wspólnoty, a nie podkreślaniu wyjątkowej roli jednostki, kultywowanej w nowoczesnych społeczeństwach zachodnich. W kulturze islamskiej dla człowieka ważna jest
współpraca ze społecznością i dla społeczności, do której należy. Jest ona podstawą
solidarności społecznej i funkcjonowania społeczeństwa oraz jednostki w społeczeństwie. Czynniki te mają zauważalny wpływ na gospodarkę i zarządzanie. Przynależność grupowa ogranicza niejako zdolność podejmowania decyzji, która jest
rezultatem ciągłego konsensu. Jednakże to przyzwolenie wynika z niezbywalnego
prawa do przynależności grupowej, a nie prawa własności czy pozycji w hierarchii.
Ponadto warto podkreślić także dbałość i przedkładanie dobra wspólnego ponad
Szerzej wątek ten zostanie rozwinięty w części III.
Islam i gospodarka: Jak Islam wpływa na prowadzenie interesów, tłumaczenie tekstu Comment
l’islam influence la vie des affaires, Le Nouvel Economiste, 20 czerwca–10 lipca 2004.
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korzyści indywidualne oraz fakt, iż postęp jest wynikiem współpracy, a nie konkurencji, jak w krajach kapitalistycznych, co w pewien sposób jest naturalną kontynuacją wcześniej wspomnianych cech filozofii islamskiej222.
Oczywiście nie chodzi o to – aby idąc tym wzorem – w krajach kapitalistycznych
chrześcijaństwo zaczęło odgrywać rolę strażnika etycznych wzorów zachowań i odpowiedzialnego biznesu. „Islam obejmuje w równym stopniu przestrzeń duchową,
jak i świecką. Jest to doktryna przenikająca całą tkankę społeczną, kodeks postępowania rządzący tak życiem codziennym, jak i wewnętrznym, a nawet prywatnym
wierzącego. Przejawiając zainteresowanie wszystkimi wymiarami życia jednostki, jej
postępowaniem społecznym, politycznym, ekonomicznym i religijnym, islam ma na
celu zapewnienie jedności i zwartości społeczeństwa”223. Taka pełna kontrola życia
gospodarczego przez religię nie wydaje się możliwa w krajach kapitalistycznych,
gdzie obserwuje się wyraźne oddzielenie sfery politycznej, ekonomicznej, społecznej i religijnej. Nie oznacza to jednak, że niemożliwa jest adaptacja wybranych dobrych praktyk stosowanych w biznesie krajów muzułmańskich. „Religia Mahometa
odwołuje się do sprawiedliwości i równości oraz żąda od bogatych hojności w przeznaczaniu części swego bogactwa na pomoc najuboższym, chorym i sierotom”224.
Wyraźnie widoczne są tutaj punkty zbieżne ze społecznym zaangażowaniem biznesu, które w sytuacji ubożenia dużych warstw społeczeństwa jest dla nich naturalnie
bardzo korzystne. Już historycznie A. Carnagie mówił o konieczności realizowania
przez korporacje omówionych wcześniej zasad dobroczynności i powierniczości225.
Niewskazane natomiast jest narzucanie przedsiębiorcom określonych praktyk
społecznej odpowiedzialności w formie obowiązkowych działań czy to przez religię,
czy państwo. Mogłoby to nawet wywołać efekt odwrotny – celowe unikanie wszelkich
działań społecznie odpowiedzialnych. Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna
być upowszechniana jako dobrowolne zaangażowanie przedsiębiorców w problemy
społeczne. Jedyną siłą nacisku powinno być upowszechnianie określonych wzorów
zachowań jako pożądanych i od których odstępstwo oznaczałoby również straty materialne. Strażnikiem przestrzegania takich wzorów powinni być konsumenci i inni
interesariusze oraz ich wysoka świadomość istniejących problemów społecznych
i społecznej odpowiedzialności biznesu jako jednej z możliwości zaradczych.
Por. ibidem.
Ibidem.
224
Islam i gospodarka: Jak Islam wpływa na prowadzenie interesów, op. cit., 20 czerwca–10 lipca 2004.
225
Szerzej na ten temat: W. C. Frederick, Theories of Corporate Social Performance. Much done, more
to do, Working Paper, University of Pittsburg 1986, (za:) M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004, s. 15; R. E. Freeman, J Liedtka, Corporate
social responsibility. A critical approach, Business Horizons, Vol. 34, No. 4, 1991, s. 92–93.
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3.8. Konfucjanizm a społeczne powinności człowieka
O społecznych powinnościach człowieka, co może mieć także silne przełożenie na sposób prowadzenia biznesu (czego przykładem jest japoński K y o s e i226),
mówił także konfucjanizm. Był to ruch filozoficzno-społeczny zapoczątkowany
przez Konfucjusza, urodzonego w 551 r. p.n.e., jednego z największych chińskich
myślicieli, który w wyniku rozwoju historycznego i decyzji politycznych został
przekształcony w religię. Cesarz podniósł konfucjanizm do rangi religii, licząc, że
będzie w ten sposób bardziej skuteczny w uporządkowaniu stosunków panujących
w państwie – kształtowaniu dobrego obywatela, rzetelnego urzędnika i prawego
władcy. Sam Konfucjusz nie był ani założycielem religii, ani też nauczycielem religijnym. W swoich wypowiedziach unikał tematów teologicznych, koncentrował się
na sprawach etyki społecznej. Zakładał wprawdzie istnienie bóstw, ale nie wierzył
w ich wpływ na życie ludzkie. Z dawnych chińskich wierzeń zachował jedynie kult
Nieba i przodków. W konfucjanizmie Niebo stało się najwyższym prawodawcą,
źródłem wszelkich norm oraz czynnikiem determinującym pozycję społeczną
ludzi – wszelka władza pochodziła z woli Nieba. Stanowiło to pewnego rodzaju
ograniczenie bezkarności zwierzchników – skoro to z woli Nieba ktoś otrzymał
władzę, to w przypadku złego jej sprawowania, z woli Nieba mógł ją utracić. Kult
przodków stanowił metafizyczne odbicie i zarazem wzór cnoty synowskiej miłości,
szacunku dla starszych oraz podległości227.
Nauka Konfucjusza dotyczyła przede wszystkim etyki rodzinnej i indywidualnej, stąd m.in. dla Japończyków stała się rodzajem kodeksu moralnego228. Opiera się
on na pięciu powinnościach: (1) poddanego wobec pana, (2) syna wobec ojca, (3)
żony wobec męża, (4) młodszego brata wobec starszego, (5) przyjaciół wobec siebie
nawzajem. Zależności te wynikają z głębokiego przekonania o niemożności życia
człowieka poza rodziną, a tej z kolei poza państwem229. Rodzina w konfucjanizmie
stanowi podstawową komórkę życia społecznego, a hierarchiczne stosunki w niej
panujące są odwzorowaniem stosunków w państwie. W rodzinie syn jest zależny od
ojca, żona od męża, młodsze rodzeństwo od starszego. W narodzie miały panować
analogiczne relacje: władca miał być jak ojciec, a podwładny jak syn, z kolei relacje
Szerzej na ten temat w dalszej części pracy.
Por. m.in.: http://www.transazja.pl/pl-5_7-art177.html, lipiec 2005; M. Agnosiewicz, Konfucjanizm, www.racjonalista.pl/kk.php/s,1535, lipiec 2005.
228
Ibidem.
229
Konfucjanizm, www.tpjwlkp.republika.pl/nihon/religia/konfu.html, lipiec 2005, na podst.:
T. Żbikowski, Konfucjusz, PWN, Warszawa 1963; T. Żbikowski, Dialogi konfucjańskie, PWN, Warszawa 1976; M. J. Künstler, Sprawa Konfucjusza, PWN, Warszawa 1983.
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między rodzeństwem stanowiły wzór stosunków między podwładnymi. Brak równości między ludźmi stanowił podstawę stosunków społecznych, w których każdy
człowiek miał swoje określone miejsce230.
Centralnym zagadnieniem konfucjanizmu jest cnota człowieczeństwa (ren),
będąca głównym przymiotem człowieka szlachetnego, a zarazem jego podstawowym obowiązkiem. Istotą ren jest dobroć i miłość jako właściwy stosunek do
ludzi przejawiający się w dobrym postępowaniu, współczuciu i życzliwości. Należy
w każdym człowieku poszukiwać tego, co wartościowe, ale dostrzegać również jego
wady i ułomności, tak aby samemu móc ich uniknąć. Drogą do osiągnięcia ren jest
li (przyzwoitość), czyli rozwijanie moralnych nawyków przez przestrzeganie norm
regulujących relacje międzyludzkie oraz zachowywanie rytuałów; ale też etykieta
jako zbiór zasad zachowania w określonych sytuacjach. Zachowania są ściśle wyznaczone, a przestrzeganie ich jest warunkiem osiągnięcia harmonii i doskonałości231.
Listę pięciu głównych wartości moralnych (wu chang) uzupełniają: yi (prawość) –
nawyk wyrażania uczuć o odpowiedniej porze i w odpowiednim miejscu, zhi (rozsądek) – dający możliwość wyrażania trafnych sądów oraz xin (szczerość) – oznaczającą dotrzymywanie obietnic i mówienie tego, co się powinno myśleć232.
Z kolei relacje międzyludzkie oparte o lojalność (zhong), troskliwość (xiao),
przyjaźń (di) i wzajemność (shu), konfucjanizm ujmuje we wspomnianych wcześniej pięciu podstawowych relacjach (wulun): pan–sługa, ojciec–syn, mąż–żona,
starszy brat–młodszy brat, przyjaciel–przyjaciel. Nauka Konfucjusza odwołuje się
przy tym do moralnego charakteru człowieka. Mówi o ideale człowieka (qun-tzy),
do którego każdy powinien dążyć. Taki człowiek powinien charakteryzować się
humanitarnością i sprawiedliwością rozumianą jako wierność i oddanie władcy233.
Pełny rozwój człowieczeństwa prowadzi do zbudowania idealnego społeczeństwa,
wolnego od przestępstw i gwałtu, oraz do osiągnięcia pokoju na świecie, będącego
odzwierciedleniem ładu niebios (tao). Tao jest jednocześnie drogą postępowania,
stanowiącą wyznacznik dla władców, których zadaniem powinna być troska o dobro
obywatela (rozumiana jako służba)234. Dla uporządkowania chaosu w stosunkach
państwowych konfucjanizm proponuje rządzenie narodem wedle zasad zhengming,
co oznacza porządkowanie rzeczy zgodnie z ich nazwą – sprawienie, by władca był
http://www.transazja.pl/pl-5_7-art177.html, lipiec 2005.
http://www.transazja.pl/pl-5_7-art177.html, lipiec 2005.
232
M. Agnosiewicz, Konfucjanizm, www.racjonalista.pl/kk.php/s,1535, lipiec 2005; Konfucjanizm,
www.tpjwlkp.republika.pl/nihon/religia/konfu.html, lipiec 2005.
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http://www.transazja.pl/pl-5_7-art177.html, lipiec 2005.
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Ibidem.
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władcą, minister ministrem, ojciec ojcem a syn synem. Nikt nie powinien spełniać
obowiązków, które mu nie przysługują235.
Wyraźnie rysuje się tu szczególny rodzaj odpowiedzialności. Stojący wyżej
w hierarchii dostają określone przywileje jako dar Nieba, ale równocześnie odpowiedzialność za tych, którzy w hierarchii stoją niżej. Władca ma nieograniczoną
władzę nad podwładnym, ale jednocześnie jest za niego odpowiedzialny, ma obowiązek o niego dbać (analogicznie w relacjach: mąż–żona, ojciec–syn, starszy brat–
młodszy brat). Brak troski o podwładnego świadczy o złym sprawowaniu władzy,
a wówczas może ona zostać utracona z woli Nieba. W Japonii dochodziła do tego
jeszcze kwestia honoru – władca, aby go nie utracić, musiał popełnić samobójstwo
(seppuku, harakiri236). Jeszcze w końcu XX wieku głośne były przypadki japońskich
przedsiębiorców, którzy po bankructwie firmy popełniali samobójstwo, żeby nie
utracić honoru na skutek konieczności dokonania grupowych zwolnień swoich pracowników, za których czuli się odpowiedzialni.
Obraz relacji ukształtowanych pod wpływem konfucjanizmu podkreśla z jednej
strony szczególnego rodzaju nierozerwalność władzy i odpowiedzialności typową
dla japońskiego stylu życia, a z drugiej strony wskazuje na obecność myślenia w kategoriach odpowiedzialności nie tylko w kulturze zachodniej. Władza jest zatem
szczególnego rodzaju darem dla tych, którzy są w stanie wziąć odpowiedzialność
za słabszych, nad którymi władzę sprawują. Niewywiązanie się z odpowiedzialności
prowadzi do utraty władzy. Jest tu widoczna wyraźna analogia do przedstawionej
wcześniej zasady powierniczości.

Konfucjanizm, www.tpjwlkp.republika.pl/nihon/religia/konfu.html, lipiec 2005; Szerzej na temat
konfucjanizmu m.in.: T. Żbikowski, Konfucjusz, PWN, Warszawa 1963; T. Żbikowski, Dialogi konfucjańskie, PWN, Warszawa 1976; M. J. Künstler, Sprawa Konfucjusza, PWN, Warszawa 1983.
236
Sposób samobójstwa rozpowszechniony do niedawna w Japonii, na wzór obyczaju samurajów,
polegający na rozcięciu brzucha sztyletem (Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1999, s. 416).
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
JAKO ELEMENT PROCESU ZARZĄDZANIA
4.1. System społecznej odpowiedzialności
Aby społeczna odpowiedzialność biznesu nie stała się jedynie sloganem albo pustą
deklaracją ze strony organizacji, należy podjąć określone działania zmierzające do
wdrożenia jej zasad. Zadaniem kadry kierowniczej jest ocena stopnia rozwoju
firmy oraz dostępnych zasobów, które determinują możliwości organizacji w obszarze realizacji zasad społecznej odpowiedzialności. W literaturze spotykane są
propozycje wprowadzenia systemu społecznej odpowiedzialności zintegrowanego
z procesem zarządzania w firmie.
„Proces przygotowywania firmy do wdrożenia systemu pozwala usystematyzować i przedstawić w czytelnej i jednoznacznej formie wszystkie dokonania w tej
dziedzinie, wprowadzić procedury zapewniające najwyższą jakość w dziedzinie
etyki biznesu, usprawnić dialog społeczny, lepiej rozumieć oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron, zapewnić lepszy wizerunek w oczach potencjalnych
partnerów i inwestorów, a przez to przyczynić się do poprawy wyników finansowych. Dzięki temu wpływa też w sposób wymierny na podniesienie wartości
firmy”237.
Poniżej przedstawione zostały, zaproponowane przez B. Roka, etapy wdrażania takiego kompleksowego systemu społecznej odpowiedzialności238:
1. Identyfikacja kluczowych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
2. Określenie (lub modyfikacja) długofalowej wizji rozwoju firmy i operacyjnej misji, z uwzględnieniem wartości istotnych w działalności firmy.
3. Wstępne sformułowanie priorytetów polityki społecznej.
4. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej
z uwzględnieniem reprezentacji kadry menedżerskiej i pracowników.
B. Rok, System społecznej odpowiedzialności, op. cit., s. 32.
B. Rok., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii,
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 32–33.
237
238
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5. Swoista „inwentaryzacja” dobrowolnych (niewymaganych przez prawo) programów i zobowiązań realizowanych przez firmę w ostatnich latach wobec
poszczególnych grup interesariuszy.
6. Przegląd i szczegółowa analiza strategii społecznej odpowiedzialności w firmach odniesienia (benchmarking branżowy).
7. Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami najważniejszych grup interesariuszy, aby lepiej poznać wzajemne oczekiwania, rezultaty prowadzonych
wcześniej programów.
8. Sformułowanie zasad polityki społecznej, z uwzględnieniem istniejących
oczekiwań i możliwości, realizowanych celów, planowanych procedur.
9. Określenie szczegółowych zasad postępowania na podstawie istniejących
uwarunkowań (regulacje prawne, dobrowolne zobowiązania, cele operacyjne, nakłady finansowe).
10. Budowanie i wdrażanie strategii odpowiedzialności wobec poszczególnych
grup interesariuszy (przede wszystkim: pracowników, społeczności lokalnej
i klientów).
11. Włączenie polityki społecznej do systemu wewnętrznej komunikacji (np.
intranet, gazeta zakładowa).
12. Prowadzenie szkoleń i warsztatów interaktywnych dla pracowników na
temat polityki społecznej.
13. Określenie metod oceny efektów.
14. Dokumentowanie zasad, sposobów realizacji i wyników (sprawozdawczość
wewnętrzna).
15. Okresowy przegląd dokonywany przez kierownictwo firmy (lub audytora
zewnętrznego).
16. Włączanie do kryteriów wyboru kluczowych dostawców wymagań dotyczących określonych elementów systemu odpowiedzialności.
17. Doskonalenie systemu zarządzania zasobami kadrowymi z wykorzystaniem
zasad polityki społecznej, pamiętając, że o odpowiedzialnym charakterze firmy
świadczą przede wszystkim zwyczaje dotyczące traktowania pracowników.
18. Stopniowe upowszechnianie tych samych wartości w całym ciągu dostawców i innych partnerów biznesowych.
19. Włączanie polityki społecznej w proces komunikacji zewnętrznej, poprzez
dostosowanie języka i formy do oczekiwań różnych grup interesariuszy (witryna internetowa, raporty społeczne, inne publikacje, wystąpienia publiczne).
20. Ciągłe doskonalenie zasad polityki społecznej i systemu komunikacji
z uwzględnieniem otrzymywanych ocen, komentarzy, opinii ze strony różnych grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
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Według powyższego autora właściwie wdrożony system społecznej odpowiedzialności (SSO) w firmie świadczy o tym, że procesy związane z istotnymi elementami polityki społecznej są zaplanowane i realizowane w sposób kontrolowany oraz że wykonywane są zadania zmierzające do osiągnięcia określonych celów
społecznych w procesie ciągłej poprawy wyników239.
Pierwszym wnioskiem, jaki nasuwa się po analizie zaproponowanego systemu społecznej odpowiedzialności, jest jego ogromne rozbudowanie i złożoność.
Szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw wdrożenie oddzielnego systemu
wymagającego wykorzystania określonych zasobów (m.in. finansowych, ludzkich,
infrastruktury) jest niewykonalne.
Dobrze pojęte zarządzanie powinno zatem opierać się na zintegrowaniu programów z zakresu społecznej odpowiedzialności ze strategią biznesową, łącząc
potrzeby zewnętrznych interesariuszy z potrzebami przedsiębiorstwa. Tymczasem programy społecznej odpowiedzialności są powierzane specjalnie do tego
celu powołanym asystentom zarządu, wydzielonym zespołom/pracownikom (najczęściej z działu public relations) czy powołanym przez przedsiębiorstwo fundacjom. Rozgraniczenie działalności podstawowej i społecznej przedsiębiorstwa,
tak aby programy społecznej odpowiedzialności spełniały funkcję pozyskiwania
społecznej legitymizacji dla działalności przedsiębiorstwa, nie jest jednak dobrym
rozwiązaniem240.

4.2. CSR jako cecha zarządzania
Warto też zwrócić uwagę na istotę społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie wobec wielu głosów krytycznych, przypominających o nadrzędnym celu
organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Koncepcja ta pojawiła się w odpowiedzi
na narastającą krytykę skrajnie antyspołecznych zachowań przedsiębiorstw, które
w obawie przed utratą społecznej legitymizacji zaczęły wykazywać coraz większą
troskę o sprawy społeczne (w tym środowisko naturalne i społeczne, pracowników,
odpowiedzialność za produkt etc.). Koncepcja społecznej odpowiedzialności powinna więc opierać się nie na stworzeniu wydzielonego systemu odpowiedzialnego
za zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, ale na trosce o zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób odpowiedzialny społecznie.

Szerzej na ten temat: B. Rok, System społecznej odpowiedzialności, (w:) B. Rok (red.), Więcej niż
zysk, czyli odpowiedzialny biznes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001, s. 32–56.
240
E. R. Freeman, J. Liedtka, Corporate Social Responsibility. A Critical Approach, op. cit., s. 94–95.
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Niezwykle istotna przy tym okazuje się obserwacja P. Druckera, który charakteryzując zmiany zachodzące we współczesnym zarządzaniu, podkreślał zwiększanie
udziału p u b l i c z n e j w ł a s n o ś c i.
„Finansowanie korporacji przekraczało możliwości pojedynczego właściciela
czy grupy właścicieli. Korporacja wymagała finansowania przez inwestycje dużej
liczby ludzi, z których nikt nie posiadał wystarczająco dużo, by kontrolować firmę,
lub nawet tyle, by silnie interesować się jej zarządzaniem. Własność, twierdzą Berle
i Means241, stała się inwestycją. „Przed kim zatem odpowiadają zarządzający?” – pytają Berle i Means. – „I za co odpowiadają?”242.
W ten sposób w dużych korporacjach właściciele/udziałowcy nie tylko nie
chcieli (zarządzanie w dużej korporacji przerasta możliwości pojedynczego człowieka), lecz także nie mieli możliwości sprawowania kontroli i w świetle koncepcji
społecznej odpowiedzialności biznesu stali się jedną z grup interesariuszy. Jedynym
rodzajem decyzji pozostających w kompetencjach udziałowców jest zakup bądź
sprzedaż akcji/udziałów, co przekłada się na motywację dla kadry kierowniczej do
uwzględniania ich interesów. Sama korporacja przy tak dużym rozproszeniu własności rzeczywiście jest czymś w rodzaju własności publicznej. Szczególnie że największymi udziałowcami/inwestorami (szczególnie w Stanach Zjednoczonych) są
często fundusze emerytalne.
„W XIX wieku największą finansową potrzebą zwykłych ludzi było ubezpieczenie na życie, które miało chronić rodziny na wypadek przedwczesnej śmierci.
Prognozy dotyczące długości życia niemal podwoiły się – jeśli porównać je z XIX
wiekiem, a największą potrzebą zwykłych ludzi stało się zapewnienie sobie spokojnej starości. Dziewiętnastowieczne ubezpieczenie na życie było w rzeczywistości
ubezpieczeniem na wypadek śmierci. Fundusz emerytalny jest ubezpieczeniem na
długie życie, stanowi ważną instytucję w społeczeństwie, w którym większość ludzi
może oczekiwać wielu lat życia po zakończeniu pracy”243.
Stąd fundusze emerytalne nigdy przedtem nie dysponowały tak ogromnymi
środkami (największy fundusz w Stanach Zjednoczonych posiada zasoby 80 mld
dolarów), które wielokrotnie przewyższają możliwości inwestycyjne pojedynczych
udziałowców244. P. Drucker nazywa to kapitalizmem bez kapitalistów – fundusze
emerytalne kontrolują ogromne zasoby kapitału i związane z nimi inwestycje, ale
A. Berle, G. Means, The Modern Corporation and Private Property, cyt. za: P. Drucker, Społeczeństwo
pokapitalistyczne, op. cit., s. 68–69.
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Ibidem.
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ani zarządzający funduszami, ani ich właściciele nie są kapitalistami245. Rzeczywistymi właścicielami funduszy emerytalnych a pośrednio korporacji, w które inwestują
fundusze, są obecni pracownicy, przyszli emeryci. W związku z tym pojawia się
niezwykle ważna kwestia – fundusze emerytalne inwestują tak naprawdę w imieniu
obecnych pracowników, którym mają zapewnić bezpieczną przyszłość po zakończeniu pracy.
Bardzo widoczna i uzasadniona w związku z tym staje się zasada powierniczości
(ang. stewardship), która obok zasady dobroczynności została uznana za podstawę
koncepcji społecznej odpowiedzialności sformułowanej pierwotnie w 1899 roku
przez A. Carnagiego w Ewangelii bogactwa246. Fundusze emerytalne inwestują p o w i e r z o n e im (a nie własne) zasoby kapitału. Dlatego zarówno fundusze, jak
i korporacje, w które inwestują (zarządzający dobrami w imieniu innych), powinny działać w interesie publicznym. Trudno jednak nie zauważyć, że w kapitalizmie
funduszy emerytalnych dochodzi do konfliktu pomiędzy dwoma zasadami, uważanymi za podstawę społecznej odpowiedzialności, który tak naprawdę jest konfliktem pomiędzy potrzebami obecnymi a przyszłymi. Korporacja, mając do wyboru
pomiędzy zaangażowaniem w potrzeby społeczności lokalnej (zasada dobroczynności) a większym zyskiem dla udziałowców (w tym wypadku w coraz większej
części funduszy emerytalnych), podejmuje tak naprawdę decyzję, czy zaspokoić
p o t r z e b y b i e ż ą c e danej społeczności, czy p r z y s z ł e, kiedy obecni pracujący
(i płacący składki emerytalne) przejdą na emeryturę. Może się to wydawać zbytnim
uproszczeniem, jednakże przy tendencji wzrostu udziału funduszy emerytalnych na
rynku inwestycji, staje się to poważnym problemem nie tylko z zakresu społecznej
odpowiedzialności. W świetle tego problemu krytyczne argumenty M. Friedmana nabierają dodatkowego znaczenia – kadra kierownicza dużych korporacji oraz
funduszy emerytalnych może bowiem decydować o przeznaczeniu publicznych pieniędzy (suma tych środków należy do większości społeczeństwa, ale pojedynczy
człowiek nie ma nad swoją częścią kontroli). Tym bardziej uzasadniona jest ponowna konceptualizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w kierunku
większego nacisku na odpowiedzialność zarządzania, a nie przedsiębiorstwa.
Zostało powiedziane, że drobni udziałowcy przyjmują rolę szczególnego rodzaju
interesariuszy. Ich wpływ na przedsiębiorstwo przejawia się w decyzji o zakupie
bądź sprzedaży udziałów/akcji. Oczywiście pojedynczy drobny udziałowiec nie
Por. ibidem, s. 67.
A. Carnagie, The Gospel of Wealth, 1899, m.in. za: J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert,
Kierowanie, op. cit., s. 112; M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa,
op. cit., s. 15.
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może sprawować kontroli nad przedsiębiorstwem, ale gdy wielu drobnych akcjonariuszy w reakcji na działania przedsiębiorstwa podejmuje zbieżne decyzje o zakupie/sprzedaży akcji, to ma to wpływ na sytuację przedsiębiorstwa. Stąd relacje
między przedsiębiorstwem a udziałowcami (nawet drobnymi) są dwustronne – od
decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie zależy z kolei zwrot z inwestycji.
Inaczej zależności te wyglądają w przypadku inwestycji dokonywanych przez fundusze emerytalne. Ich wpływ na przedsiębiorstwo, w które inwestują, pozornie jest
duży, ale w przypadku tak dużych pakietów akcji nie mogą tak po prostu ich sprzedać.
„Inwestor zawsze może sprzedać swój portfel akcji. Portfel akcji wielkich funduszy emerytalnych – a nawet funduszy średniej wielkości – jest zbyt duży, by tak
po prostu mógł zostać sprzedany. Jedynym rynkiem dla funduszu emerytalnego jest
inny fundusz emerytalny. Fundusze emerytalne zatem ani nie mogą zarządzać biznesem, ani się z tego wycofać. Mogą upewnić się, że biznes jest dobrze zarządzany”247.
Dlatego z punktu widzenia dużych inwestorów tak ważne są audyty biznesu.
Wyraźnie rośnie więc w krajach rozwiniętych znaczenie i popularność publicznych
księgowych, prowadzących rutynowe inspekcje i audyt działań finansowych biznesu.
Audyty z jednej strony dają kadrze zarządzającej pewną autonomię potrzebną do
działania, ale jednocześnie ustalają zakres odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec inwestorów, odpowiedzialności za wykonywanie zadań zgodnie z planem strategicznym i specyficznymi celami firmy248.
Rośnie też liczba przedsiębiorstw, które dobrowolnie poddają się audytom społecznym, obejmującym mierzenie i ocenę społecznych efektów działalności. Jest
to po części związane z pewnego rodzaju presją ze strony otoczenia, wynikającą
z coraz bardziej powszechnego przekonania, że przedsiębiorstwo ma określone zobowiązania wobec społeczeństwa249, a po części ze zwiększonym zainteresowaniem
pozaekonomicznymi informacjami o firmie ze strony inwestorów, którzy chcą ograniczyć ryzyko związane z inwestowaniem250.
Mniejsze znaczenie zmiany te mają oczywiście w przypadku MSP, gdzie własność jest bardziej skoncentrowana i szczególnie w mniejszych firmach często
połączona z władzą w rękach niewielkiej grupy, a często jednego przedsiębiorcy.
Jednakże i w tym sektorze odpowiedzialność nie powinna być rozumiana jedynie jako czysta dobroczynność (filantropia), ale jako jednocześnie instrument
i wynik społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Czysta filantropia w przypadku
P. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, op. cit., s. 70.
Por. ibidem, s. 70–71.
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J. W. Anderson, Corporate Social Responsibility, Quorum Books, New York 1989, s. 253.
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A. Lewicka-Strzałecka, W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy,
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przedsiębiorstwa może bowiem ograniczać jego konkurencyjność na rynku w porównaniu z firmami, które te dodatkowe środki (których by nie posiadały, gdyby
prowadziły działalność o charakterze dobroczynnym) inwestują w rozwój samego
przedsiębiorstwa i działania marketingowe. W takiej sytuacji odpowiedzialność
filantropijna odbywa się kosztem odpowiedzialności ekonomicznej, a to już według
ujęcia Carrolla nie stanowiło pełnej odpowiedzialności społecznej. Dlatego, chociaż
w ujęciu europejskim społeczna odpowiedzialność ogranicza się do dobrowolnych
działań przedsiębiorstwa, nie można zapominać, że tylko powiązanie tych działań
z misją, strategią i procesem zarządzania firmy daje prawdziwe efekty równocześnie
dla społeczeństwa i przedsiębiorstwa.
Stąd społecznej odpowiedzialności biznesu nie można traktować jedynie jako
wartości samej w sobie, którą należy zarządzać jak strategiczną jednostką biznesu,
ale jako c e c h ę z a r z ą d z a n i a – zarządzania jako nieustannego procesu poszukiwania najlepszych rozwiązań w danych okolicznościach, a nie systemu, który dostarczałby sztywnych zasad społecznej odpowiedzialności.

4.3. Przedsiębiorstwo jako część większej całości społecznej
Według Freemana i Liedtke przedsiębiorstwo należy traktować jako część większej
całości społecznej, w której funkcjonuje. Wówczas idea solidarności społecznej nabiera znaczenia także z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Stwierdzają oni m.in.,
iż powierzanie programów społecznej odpowiedzialności specjalnie do tego celu
powołanym asystentom zarządu, wydzielonym z zespołu public relations grupom/
pracownikom czy fundacjom skutkuje w efekcie koniecznością ciągłego przekonywania władz przedsiębiorstwa do sensowności określonych działań. Stąd wyodrębnienie obszaru społecznej odpowiedzialności z całości procesu zarządzania
przedsiębiorstwem, tak aby spełniała ona funkcję społecznej legitymizacji dla działalności podstawowej, nie stanowi dobrego rozwiązania. W rzeczywistości stanowi
to pewnego rodzaju próbę pozbycia się odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo
za negatywne skutki własnej działalności – a takie mogą występować w wyniku
prowadzenia działalności podstawowej (jest to coś w rodzaju kupienia sobie spokoju
w zamian za przeznaczenie określonych środków na cele społeczne)251. Tymczasem
biznes i społeczeństwo nie funkcjonują rozłącznie, a przeciwnie wzajemnie na siebie
wpływają i wzajemnie od siebie zależą.
Zyskuje to szczególne znaczenie w przypadku mniejszych firm, w których
właściciel często skupia niepodzielną władzę. W dużych korporacjach decyzje
251
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o charakterze strategicznym są najczęściej wynikiem konsensusu pomiędzy wieloma osobami (np. członkami zarządu). Właściciel małego przedsiębiorstwa nie może
jednak podejmować decyzji w sposób dowolny, nie licząc się z niczyimi interesami.
Mała firma podlega wielu wpływom społecznym, a niewielkie zasoby sprawiają, że
jej siła oddziaływania także jest niewielka. Dlatego szczególnie istotna jest właściwa identyfikacja kluczowych interesariuszy i sposób zarządzania, dzięki któremu
przedsiębiorstwo zdobędzie silną legitymizację społeczną i będzie skutecznie wykorzystywać możliwości swoich interesariuszy.

4.4. Rola legitymizacji w społecznie odpowiedzialnym zarządzaniu
Legitymizacja społeczna (społeczne przyzwolenie do działania) jest czymś w rodzaju źródła motywacji do wdrażania społecznie odpowiedzialnego zarządzania.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa w wielu przypadkach realizacja długookresowych celów firmy jest związana z koniecznością przyjęcia orientacji społecznej, bo
ta jest warunkiem dobrych relacji z interesariuszami.
Rys. 7. Społecznie odpowiedzialne zarządzanie jako podstawa działalności
przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowanie własne.
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Powyższy schemat przedstawia zależność pomiędzy tradycyjnym zarządzaniem
marketingowym, skupionym jedynie wokół celów ekonomicznych przedsiębiorstwa, a zarządzaniem społecznie odpowiedzialnym, które tworzy solidną podstawę
do funkcjonowania i dalszego rozwoju firmy. Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa
są uzależnione od społecznego przyzwolenia do działania ze strony kluczowych
interesariuszy (społecznej legitymizacji).
Trzeba przy tym podkreślić, że przy mniejszym poziomie oczekiwań społecznych
wobec przedsiębiorstwa zarządzanie marketingowe w tradycyjnym ujęciu doskonale się sprawdza. Jednakże wobec zwiększonej krytyki społecznej wobec biznesu,
przedsiębiorstwa zmuszone są do większej wrażliwości na kwestie społeczne252 –
nacisk na orientację społeczną w marketingu jest obok zwiększonego zainteresowania koncepcją CSR kolejnym tego potwierdzeniem. Przedsiębiorcy, wykorzystując
założenia marketingu społecznego, próbują uwzględniać szerszy interes społeczny
na gruncie zarządzania marketingowego. Celem społecznie odpowiedzialnego zarządzania jest uzyskanie społecznej legitymizacji i dlatego w szczególności jest ono
powiązane z długookresową perspektywą działania i rozwoju przedsiębiorstwa. Ze
społecznego punktu widzenia warunkiem legitymizacji jest takie zarządzanie, które
przynosi społeczne efekty działalności. Dlatego społecznie odpowiedzialne zarządzanie jest warunkowane nieustannym poszukiwaniem konsensusu/równowagi pomiędzy społecznymi i ekonomicznymi efektami działalności.
Społecznie odpowiedzialne zarządzanie jest procesem podejmowania decyzji
uwzględniających niejednokrotnie sprzeczne potrzeby i oczekiwania kluczowych
interesariuszy, co jest warunkiem koniecznym do uzyskania społecznej legitymizacji. Stąd przedsiębiorstwo jest motywowane do społecznie odpowiedzialnego
zarządzania właśnie przez potrzebę uzyskania legitymizacji ze strony interesariuszy
(podobnie jak do zarządzania marketingowego, uwzględniającego potrzeby i oczekiwania klientów poprzez chęć zysku).
Organizacja dążąca do długookresowego rozwoju musi mieć świadomość, że nie
działa w izolacji, a przeciwnie, podlega różnorodnym wpływom społecznym. Trwałe relacje z kluczowymi interesariuszami ułatwiają przewidywanie, a nawet kształtowanie tych wpływów. Należy jednak pamiętać, że relacje takie nie są ukształtowane
raz na zawsze, lecz muszą być nieustannie odtwarzane poprzez społecznie odpowiedzialne zarządzanie. Przez odtwarzanie relacji należy rozumieć podejmowanie
działań, które potwierdzają, przekształcają bądź rozwijają istniejące relacje.
Jeżeli relacje zostaną skonceptualizowane w oparciu na strukturę komunikacyjną podlegającą procesowi strukturacji, to okazują się one wyraźnym punktem
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wspólnym pomiędzy pojedynczymi działaniami a wymogami strukturalnymi. Menedżer podejmujący decyzje w procesie zarządzania podlega jednocześnie wymogom strukturalnym (na które składają się obowiązujące w organizacji reguły i bariery wynikające z ograniczonej ilości zasobów) oraz przekształca te wymogi w wyniku
swoich decyzji i działań – struktura komunikacyjna jest nieustannie odtwarzana
w procesie zarządzania.
W wyniku podejmowanych decyzji i następujących po nich działań w ramach
procesu zarządzania odtwarzane są:
1 . R e g u ł y. Zastosowanie określonej reguły stanowi jej p o t w i e r d z e n i e –
reguła jest tym silniejsza, im częściej stosowana; o regułach, które długo nie
są stosowane, szybko się zapomina. Aktorzy społeczni uzasadniają wówczas
swoje działania i decyzje słowami: „bo tak się tutaj robi”; „bo tak należy”;
„zawsze staramy się jakoś pomóc”. Jest to przykład wytworzenia się pewnej niepisanej reguły zaangażowania społecznego na skutek powtarzalności
określonego działania. Według typologii Webera są to działania tradycjonalne lub rutynowe wykonywane, dlatego że „tak się zawsze czyniło albo że tak
wszyscy czynią w naszej zbiorowości”253. Menedżer może także w ramach
swoich kompetencji zmieniać istniejące (p r z e k s z t a ł c a n i e) i określać
nowe reguły (r o z w i j a n i e).
2 . Z a s o b y. Uruchomione procesy wymagają zużycia określonej ilości zasobów, ale jednocześnie w ich wyniku powstają nowe zasoby. O skuteczności
zarządzania w tym wymiarze z punktu widzenia przedsiębiorstwa świadczy
przyrost pożądanych przez firmę zasobów. Zarządzanie, w którego wyniku
pula posiadanych zasobów ulega zmniejszeniu, nie jest odpowiedzialne.
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Szerzej na ten temat: P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002, s. 60–61.

INSTRUMENTY SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA
5.1. Kultura organizacyjna.

Zgodność zarządzania z kluczowymi wartościami
Rozważając kwestie społecznie odpowiedzialnego zarządzania, trudno pominąć zagadnienie organizacyjnie podzielanych wartości, a te najczęściej są traktowane jako
składowa kultury organizacyjnej.
„Cameron i Ettington254 zapoznali się z długą listą opublikowanych definicji
kultury organizacji i zauważyli, że w większości przypadków kultura jest traktowana jako trwały zespół wartości, przekonań i założeń charakteryzujących organizacje
i ich członków. […] Co ważniejsze, te definicje odróżniają koncepcję k u l t u r y
organizacji od a t m o s f e r y, cechy mniej trwałej, przemijającej, oznaczającej postawy, uczucia i indywidualne sposoby postrzegania zjawisk. Kultura jest podstawową
cechą organizacji zmieniającą się bardzo powoli, atmosfera, która odzwierciedla postawy, jako cecha chwilowa może się zmieniać szybko i radykalnie”255.
Cytowani autorzy zauważyli także inne bardzo istotne cechy kultury organizacyjnej, jak jej niedostrzegalność, a jednocześnie niekwestionowalność – kultura organizacyjna rzadko jest podawana w wątpliwość przez członków organizacji, podczas
gdy atmosfera (uosabiająca postawy) przeciwnie, często bywa kontestowana. Niedostrzegalność kultury przejawia się z kolei w braku jej świadomości dyskursywnej,
choć obejmuje ona podstawowe wartości i wspólne interpretacje różnych faktów256.
K. S. Cameron, D. R., Ettington, The conceptual foundations of organizational culture, (w:) Higher
Education. Handbook of Theory and Research, Agathon, New York 1988, s. 356–396, cyt. za: K. S. Cameron,
R. E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 135.
255
K. S. Cameron, R. E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2003, s. 135.
256
Por. ibidem, s. 135–136; Szerzej na temat roli kultury organizacyjnej m.in.: S. M. Davies, Managing Corporate Culture, New York 1985; Ch. Hampden-Turner, A. Trompenars, Siedem kultur kapitalizmu, Warszawa 1998; L. Zbiegiem-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych
firm, PWN, Warszawa 1999; B. Wiernek, Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza „TEXT”, Kraków 2000; G. Morgan, Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997; L. Chung-Ming,
N. Hang-Yue, One Country Many Cultures. Organizational Cultures of Firms of Different Country Ori254
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Stanowi „wzorzec wyznawanych przekonań i wartości, nadający pracownikom sens
działania i dostarczający im reguł zachowania w ich przedsiębiorstwie”257. Każdy
w organizacji ma bowiem świadomość praktyczną kultury, która niejako mechanicznie determinuje większość podejmowanych decyzji i działań.
Ewidentnie pokazały to wywiady osobiste z przedsiębiorcami, dla których dyskursywne wyjaśnienie podejmowanych działań o charakterze społecznej odpowiedzialności było dość problematyczne. Najczęstszym wyjaśnieniem była odpowiedź:
„tak należy; tak trzeba; tak tu się robi”. Odpowiedzi na kolejne pytania pogłębiające
problem wskazywały na kierowanie się w podejmowanych decyzjach wartościami,
które dla tych przedsiębiorców były ważne i jednocześnie podzielane nie tylko w ramach przedsiębiorstwa, ale, co więcej, całej społeczności. Najlepszym – wyłonionym
w trakcie badań – przykładem jest wsparcie dla dzieci, co w przypadku żadnego
z badanych przedsiębiorców nie stanowiło elementu strategii, czy chociażby próby
wykorzystania jako elementu promocji, lecz realizację celu osobiście uznawanego
za ważny.
Aczkolwiek w szeroko rozpowszechnionym modelu E. Sheina składniki widoczne i uświadamiane (obok niewidocznych i często nieuświadamianych oraz
częściowo widocznych i uświadamianych) także zostały zaliczone do kultury organizacyjnej. Autor miał na myśli m.in. składniki językowe, fizyczne i behawioralne258.
Znaczenie kultury organizacyjnej dla społecznie odpowiedzialnego zarządzania
Rozważając rolę kultury organizacyjnej, warto zwrócić uwagę na woluntarystyczną
teorię działania Parsonsa. Dokonał on przeglądu myśli klasycznych ekonomistów
i „zwrócił uwagę na nadmiernie utylitarną konceptualizację, a więc to, że atomistycznie pojmowani i niepodlegający ograniczeniom aktorzy dążą w sposób racjonalny, aby w warunkach wolnego i konkurencyjnego rynku dokonać wyboru takich
działań, które maksymalizowałyby ich korzyści w transakcjach z innymi”259. Autor
doceniał wprawdzie dziedzictwo utylitarne, ale uważał, że niektóre z jego elementów
gins, International Business Review, Vol. 5, No. 5, 1996, s. 469–486; E. Flamholtz, Corporate Culture
and the Bottom Line, European Management Journal, Vol. 19, No. 3, 2001, s. 268–275.
257
S. M. Davies, Managing Corporate Culture, New York 1985, cyt. za: B. Wiernek, Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, op. cit., s. 25.
258
Szerzej na ten temat m.in.: B. Wiernek, Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, op. cit., s. 53–57;
Szerzej na temat modeli i typów kultur organizacyjnych: B. Wiernek, Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, op. cit., s. 30–77; Ch. Hampden-Turner, A. Trompenars, Siedem kultur kapitalizmu, Warszawa
1998; L. Zbiegiem-Maciąg, Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa
1999; K. S. Cameron, R. E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2003.
259
J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004, s. 33.
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wymagają ponownego rozważenia. Jednym z pytań, istotnych również z punktu widzenia wcześniejszych rozważań nad legitymizacją społeczną, jest kwestia pełnej
wolności i nieograniczoności aktorów.
Rys. 8. Elementy działania woluntarystycznego

Źródło: J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004, s. 35.

Nietrudno zauważyć, że w zaproponowanym przez Parsonsa modelu działania
woluntarystycznego związane również z kulturą organizacyjną normy, wartości i (jak
je nazywa autor) inne idee w określony sposób determinują obok warunków sytuacyjnych wybór środków do realizacji założonych celów. Przekładając ten model na
przedsiębiorstwo, kultura organizacyjna jest jednym z elementów determinujących
wybór środków do realizacji celów biznesowych. Stąd wykorzystując teorię Parsonsa,
można stwierdzić, że organizacje otrzymują społeczną legitymizację w takim stopniu,
w jakim ich działania są zgodne z celami i wartościami szerszego systemu, w ramach
którego funkcjonują260. Dążenie do legitymizacji społecznej jest więc dynamicznym
procesem, ukierunkowanym na osiągnięcie zbieżności działań organizacji i oczekiwań
społecznych. Dynamiczność tego procesu wymaga wyróżnienia szczególnie w warunkach nieustannych zmian otoczenia, w tym otoczenia społecznego. Wartości i oczekiwania społeczne wobec biznesu nie są ustalone raz na zawsze, co wymusza ciągłą
czujność i gotowość do wprowadzania zmian po stronie procesu zarządzania.
260

A. B. Carroll, A. K. Buchholtz, Business & Society, op. cit., s. 568.
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Kultura organizacyjna, jako zbiór norm, wartości i przekonań, wpływająca na życie
grup i jednostek w przedsiębiorstwie, jest czymś w rodzaju niewidzialnego czynnika
sterowania, który może decydować o sukcesie lub orientacji strategicznej261. Dlatego
w celu zapewnienia sobie rzeczywistej efektywności, firma musi koncentrować się
na kluczowych wartościach, stanowiących siłę napędową strategicznych czynników
sukcesu262. Kultura organizacyjna jest także w dużym stopniu powiązana z wprowadzaniem zmian w organizacji. „Zmiany wymagają uczestnictwa wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Aby się powiodły, personel musi się włączyć i uczestniczyć
w procesie ich tworzenia i wprowadzania. […] Niemożliwe jest wpojenie pracownikom nowych wzorców myślenia i działania przez rozporządzenia i nakazy”263. Penc
napisał w związku z tym o bardzo istotnej roli kultury organizacyjnej w kształtowaniu
zachowań pojedynczych pracowników oraz całej organizacji (rys. 9). Podkreślona jest
jednocześnie konieczność zmiany kultury organizacyjnej, która powinna towarzyszyć
programowanym działaniom kierownictwa na drodze do zmian264.
Rys. 9. Kształtowanie zmian kultury organizacyjnej

Źródło: J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, op. cit., s. 247.
Por. K. Gadomska, A. Lozano, S. Sysko-Romańczuk, Strategia a kultura organizacyjna, Master of
Business Administration, nr 6, 2003, s. 48–52, cyt. za: J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, op. cit., s. 159.
262
J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, op. cit., s. 159.
263
Ibidem, s. 246.
264
Por. ibidem.
261
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Jeżeli więc przedsiębiorstwo ma wykazywać się społeczną odpowiedzialnością
rozumianą jako cecha zarządzania, powinna ona być częścią jego kultury organizacyjnej. W innym przypadku trudno byłoby w pełni oddziaływać na indywidualne
i grupowe wzorce zachowań. Sterowanie pracownikami jedynie poprzez rozporządzenia i nakazy nie jest w pełni skutecznym sposobem wpojenia im wzorów
myślenia i działania w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności. Dlatego
działania kierownictwa powinny być spójne z organizacyjnie podzielanymi wartościami i przekonaniami. Warto także zwrócić uwagę na doniosłą rolę przyjętej misji
przedsiębiorstwa i jego otoczenia (rys. 9), które zostaną przedstawione bardziej
szczegółowo w dalszej części opracowania.
Kultura organizacyjna w odniesieniu do modelu struktury komunikacyjnej265
Warto w skrócie przypomnieć ujęcie kultury organizacyjnej dla potrzeb modelu
struktury komunikacyjnej. Kultura organizacyjna obejmuje często bardzo szerokie
spektrum zjawisk – stanowi nie tylko zbiór cenionych wartości i norm, lecz także
jest rozumiana jako coś na kształt osobowości całej organizacji, będącej źródłem
postaw jej członków. Odwołując się do typologii wiedzy zaproponowanej przez
Habermasa, a wykorzystanej w modelu struktury komunikacyjnej, kultura organizacyjna wydaje się ujmować w sobie formy wyrażania na poziomie organizacyjnym
zarówno wiedzy estetyczno-praktycznej, jak i moralno-praktycznej.
W modelu struktury komunikacyjnej dokonano rozróżnienia pomiędzy kulturą
organizacyjną a systemem normatywnym. Powodem takiego rozgraniczenia jest
znacząca obecność wiedzy moralno-praktycznej w formie różnego rodzaju przepisów prawnych, regulaminów, sformalizowanych procedur postępowania, składających się właśnie na pewnego rodzaju system normatywny. Oczywiście w praktyce
zarządzania system normatywny i kultura organizacyjna wzajemnie się mieszają
i oddziałują na siebie zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i jednostkowym.
Rozróżnienie takie służy jedynie celom epistemologicznym. Stąd kultura organizacyjna jest w strukturze komunikacyjnej związana z wiedzą estetyczno-praktyczną,
a system normatywny z wiedzą moralno-praktyczną. Pojęcie kultury organizacyjnej
zostało w ten sposób zawężone do trudno uchwytnej w znaczeniu materialnym
osobowości organizacji, wyróżniającej ją spośród innych, decydującej o jej indywidualności. A przypisywane często w świecie empirycznym również kulturze organizacyjnej czynniki kształtujące moralne wybory jednostek zostały włączone do
systemu normatywnego.
265

Wykorzystano fragmenty wcześniejszych opracowań autora.
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5.2. Społeczna rola misji w zarządzaniu współczesną organizacją
Każda organizacja istnieje po to, aby coś osiągnąć: produkować samochody, pożyczać
pieniądze, oferować określone usługi etc. Konkretna misja organizacji jest zazwyczaj
jasna od momentu rozpoczęcia działalności, choć z biegiem czasu może ona ulec
zmianie266. W celu określenia misji przedsiębiorstwo powinno sobie zadać proponowane przez P. Druckera267 klasyczne już pytania: Czym jest nasz biznes? Kto jest
naszym klientem? Co stanowi wartość dla tego klienta? Jaki będzie nasz biznes? Jaki
powinien być nasz biznes w przyszłości? Od tego momentu przeprowadzono wiele
empirycznych badań, których celem było określenie właściwej konstrukcji misji.
Ch. K. Bart stwierdza, że misja w sposób formalny odpowiada na podstawowe,
aczkolwiek bardzo istotne pytania: Jaki jest szczególny cel firmy? Dlaczego firma
istnieje? Jsak zamierza wypełniać swoją misję268. Z kolei F. R. David przebadał 75
misji z listy 1000 firm publikowanej przez „Business Week” i w wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikował dziewięć często powtarzających się w badanych
misjach komponentów: klienci, produkty, lokalizacja, technologia, troska o przetrwanie, filozofia działania, sposób, w jaki firma postrzega samą siebie, wizerunek
i pracownicy269. J. H. Want uważa, że oprócz zasadniczego celu działania – celu, dla
którego firma została powołana – w misji powinny znaleźć odzwierciedlenie także
główne cele biznesowe. Wśród podstawowych komponentów wymienia również
politykę firmy, jej tożsamość oraz wyznawane wartości270, a Bart sugeruje uzupełnienie listy o specyficzne standardy zachowania obowiązujące w firmie271.
„Przedsiębiorstwa opracowują misje po to, aby dzielić je z menedżerami,
pracownikami i (w wielu wypadkach) klientami. Jasna, przemyślana misja daje pracownikom poczucie wspólnego celu, kierunku i możliwości. Sprawia, że personel
działający w różnych miejscach pracuje indywidualnie, ale zarazem wspólnie nad
osiągnięciem celów przedsiębiorstwa”272. Dobrą misję według Ph. Kotleta charakteryzują trzy cechy273:
Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 91.
P. Drucker, Management. Tasks, Responsibilities and Practices, Harper and Row, New York 1973,
rozdz. 3, cyt. za: Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 91.
268
Ch. K. Bart, Industrial Firms and the Power of Mission, Industrial Marketing Management, No. 26,
1997, s. 371.
269
F. R. David, How Companies Define Their Mission, Long Range Planning, No. 22, 1989, s. 90–97.
270
J. H. Want, Corporate Mission, Management Review, No. 75, 1986, s. 46–50, cyt. za: Ch. K. Bart,
Industrial Firms and the Power of Mission, op. cit., s. 372.
271
Ch. K. Bart, Industrial Firms and the Power of Mission, op. cit., s. 371.
272
Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 91.
273
Por. ibidem.
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267

Społeczna rola misji w zarządzaniu współczesną organizacją

99

1. Wiąże się ona z ograniczoną liczbą celów. Misja zbyt ogólna – jak: chcemy wytwarzać produkty najwyższej jakości, oferować największą liczbę usług,
rozwinąć najszerszą dystrybucję i sprzedawać po najniższych cenach – obiecuje
zbyt wiele.
2. Powinna być oparta na głównych elementach polityki i wartości organizacji.
3. Powinna wyznaczać główne obszary, w których firma zamierza konkurować.
Warto także podkreślić, że misja stanowi potencjalnie nieocenione narzędzie
pomocne w formułowaniu i implementacji strategii organizacyjnej. W rzeczywistości jednak, mimo iż formułowanie misji stało się bardzo popularne w działalności
organizacyjnej, badania pokazują ogromne różnice nie tylko w długości i zawartości
poszczególnych misji, lecz także pod względem ich przeznaczenia274.
Znaczenie misji
Ważnym aspektem przy formułowaniu misji jest jej cel i zakres. Ireland i Hitt uważają, że celem misji jest publiczne określenie celów, produktów, rynków oraz filozofii
organizacji. Twierdzą również, że zadaniem misji jest motywowanie i inspirowanie
do działania275. Dalrymple i Parsons zaproponowali węższe ujęcie misji, twierdząc,
że powinna ona obejmować następujące cztery obszary: definicję produktu, możliwości rynkowe, kierunki rozwoju i poziom technologii276. Z kolei Davies i Glaister
utrzymują, iż firma powinna połączyć w misji deklarację celu z przedstawieniem
wizji przyszłości277. Lucas, który preferuje używanie terminu wizja278, uważa, że
obok deklaracji kluczowych wartości, kompetencji i przyszłych celów, powinna ona
także inspirować, wskazywać kierunek działania, jak również pełnić funkcję kontrolną279. W praktyce misja stanowi bardziej pewnego rodzaju generalizację niż zespół
szczegółów sugerowanych przez przedstawione powyżej podejścia280.
M. C. Baetz, Ch. K. Bart, Developing Mission Statements Which Work, Long Range Planning,
Vol. 29, No. 4, 1996, s. 526.
275
R. D. Ireland, M. A. Hitt, Mission Statements. Importance, Challange and Recommendations
for Development, Business Horizons, May–June 1992, s. 34–42, cyt. za: B. Bartkus, M. Glassman,
R. B. McAfee, op. cit., s. 23.
276
D. J. Dalrymple, L. J. Parsons, Marketing Management. Text and Cases, John Wiley & Sons,
New York 1995, cyt. za: B. Bartkus, M. Glassman, R. B. McAfee, op. cit., s. 23.
277
S. Davies, K. Glaister, Business School Mission Statements – The Bland Leading the Bland?, Long
Range Planning, August 1997, s. 594–604.
278
Szerzej na temat wizji w odróżnieniu od misji organizacji: J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 145–147.
279 J. R. Lucas, Anatomy of Vision Statemeny, Management Review, February 1998, s. 22–27, cyt. za:
B. Bartkus, M. Glassman, R. B. McAfee, op. cit., s. 23.
280
B. Bartkus, M. Glassman, R. B. McAfee, op. cit., s. 23.
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Korzyści z posiadania misji
Firmy dążą do sformułowania misji, gdyż przynosi im to szereg korzyści. Do
czterech najczęściej wymienianych zalicza się281:
1 . K o m u n i k o w a n i e c e l u i k i e r u n k ó w r o z w o j u f i r m y. Dzięki misji firma może wypracować spójny zestaw długo- i krótkookresowych
celów, zadań i planów działania. Misja wskazuje pracownikom, udziałowcom i klientom, dokąd firma zmierza.
2 . M e c h a n i z m u t r z y m y w a n i a f i r m y n a w ł a ś c i w y m t o r z e.
Misja może powstrzymywać firmę przed angażowaniem się w nowe, niezwiązane z podstawową działalnością firmy obszary działalności. Jest ona
czymś w rodzaju linii granicznej, wyznaczającej dopuszczalny obszar działania firmy.
3 . Po m o c w p o d e j m o w a n i u s z e ro k i e g o z a k re s u c o d z i e n n y c h d e c y z j i. W przypadku konieczności podjęcia nowej decyzji misja
może służyć jako zbiór kryteriów, wskazujących pracownikom właściwe
działania.
4 . I n s p i r o w a n i e i m o t y w o w a n i e p r a c o w n i k ó w. Misja nadaje
pracy znaczenie i dostarcza pracownikowi poczucie celu podzielanego w ramach całej organizacji. Pozwala to pracownikom czuć, że ich wysiłki służą
realizacji szerszego celu, który staje się dla nich ważniejszy niż ich partykularne interesy.
Misja jako narzędzie komunikacji
Misja, twierdzą Peter i Donelly, staje się dla współczesnego biznesu jednym z powszechnie używanych narzędzi w zarządzaniu i dlatego niektóre firmy na właściwe określenie misji poświęcają nawet dwa lata282. Jest ona tak ważna, dlatego
że jej celem jest komunikowanie charakterystyki firmy, co pozwala aktualnym
i potencjalnym pracownikom, dostawcom, inwestorom czy klientom ustalić,
czy są zainteresowani współpracą z daną organizacją. Misja powinna więc być
czymś w rodzaju wiarygodnego źródła informacji o zamierzeniach menedżerów i właścicieli w zakresie tego, dokąd firma zmierza. W ten sposób misja jest
dla interesariuszy firmy wskazówką, czy potrzebuje ona ich zasobów (np. pracy
w przypadku pracowników, kapitału w przypadku inwestorów) oraz czy będzie
B. Bartkus, M. Glassman, R. B. McAfee, op. cit., s. 24.
J. P. Peter, J. H. Donelly, Marketing Management, Irwin/McGraw-Hill, Boston 1998, cyt. za:
B. Bartkus, M. Glassman, R. B. McAfee, Mission Statements. Are They Smoke and Mirrors?, Business
Horizons, November–December 2000, s. 27.
281
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ona cenić te zasoby w przyszłości. Ostatecznie, jeżeli interesariusze są w stanie
dopasować swoje indywidualne cele do celów firmy, stają się samoistnie motywowani do współpracy z tą firmą. Innymi słowy, misja poprzez czytelny komunikat
o charakterze i kierunku rozwoju firmy przyciąga właściwych interesariuszy, którzy podejmują współpracę z firmą i przyczyniają się do jej rozwoju, gdyż posiadają
niezbędną do tego motywację283. Interesariusze mogą ocenić, czy określony profil
działania firmy i kierunek, w którym zmierza, pasuje do tego, czego oni chcą,
i podjąć decyzję o ewentualnym zaangażowaniu swoich zasobów.
Nawet jeżeli misja jest traktowana wyłącznie jako narzędzie komunikacji, powinna być sformułowana bardzo starannie. Zbyt wąska misja będzie przyciągać
jedynie tych interesariuszy, którzy pasują do aktualnego profilu firmy, tworząc
prawdopodobnie strukturę zbyt sztywną do adaptacji w przyszłości. Z kolei zbyt
szeroka misja będzie przyciągać interesariuszy, którzy sami nie mają wyraźnie
sprecyzowanych celów, pozostawiając firmę bez jasno określonego kierunku rozwoju, wywołując tworzenie wewnętrznych frakcji pozostających ze sobą w konflikcie opartym na odmiennej interpretacji misji284.
Misja okazuje się zatem szczególnie istotna z punktu widzenia realizacji zasad
i budowy systemu społecznej odpowiedzialności w firmie. Niektóre jej komponenty – jak choćby specyficzne standardy zachowania, szersza filozofia działania
czy deklaracja kluczowych wartości, pojawiające się w niektórych misjach i przez
niektórych autorów wymieniane jako istotne – mają bezpośredni związek z zasadami społecznej odpowiedzialności. Inne komponenty – jak specyficzny cel,
dla którego firma została powołana, możliwości rynkowe, kierunki rozwoju, które
występują w prawie każdej misji i są wymieniane przez większość autorów – pośrednio odnoszą się również do idei społecznej odpowiedzialności. Wyznaczenie firmie określonego celu jako sensu jej funkcjonowania, zobowiązuje ją samą,
jak i każdego jej uczestnika (począwszy od menedżerów najwyższego szczebla
do szeregowych pracowników włącznie) oraz wszystkie osoby i instytucje wpływające na jej funkcjonowanie do kierowania się nie tylko własnymi interesami,
lecz także realizacją misji. Podjęcie pracy – w przypadku pracowników (wszelkich szczebli), czy współpracy – w przypadku interesariuszy zewnętrznych (np.
dostawców, pośredników, podwykonawców, organizacji współpracujących z firmą
w wykonywaniu określonych projektów, zadań) – z taką, a nie inną firmą, jest
jednocześnie zobowiązaniem do realizacji misji tej firmy. Oznacza to, że integracja społecznej odpowiedzialności biznesu ze strategią i polityką firmy powinna
283
284

B. Bartkus, M. Glassman, R. B. McAfee, op. cit., s. 27–28.
B. Bartkus, M. Glassman, R. B. McAfee, op. cit., s. 28.
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być bezwzględnie powiązana z misją, szczególnie iż trudno mówić o firmie jako
społecznie odpowiedzialnej, jeżeli nie stara się w pełni realizować swojej misji.
Zachodzi w tym przypadku pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne pomiędzy
misją a społeczną odpowiedzialnością. Firma, która nie działa jedynie z czystej chęci
zysku, ale dla realizacji określonej misji już wykazuje się pewnego rodzaju odpowiedzialnością społeczną – dąży bowiem do jak najlepszej i jak najpełniejszej realizacji
potrzeb społecznych, których realizacja została zawarta w jej misji. Jednocześnie
wszelkie inne działania związane z realizacją polityki społecznej odpowiedzialności będą tym sprawniej podejmowane, im lepiej zostaną zakomunikowane poprzez
misję. Zyskają one tym samym także pewnego rodzaju uzasadnienie, którego odmawia się niektórym działaniom jako niezwiązanym z działalnością podstawową
przedsiębiorstwa. Tymczasem, jeżeli określony obszar działalności jest częścią misji,
realizacja działań w tym zakresie jest nie tylko uzasadniona, ale, co więcej, firma
zostaje zobowiązana do ich podejmowania.
Uwzględnienie szerszego interesu społecznego w działalności gospodarczej
W gospodarce kapitalistycznej można zaobserwować sytuację, gdy preferencja dla
akumulacji zasobów jest celem samym dla siebie. Wiele organizacji działa tylko
po to, aby wytwarzać i gromadzić zysk. Oczywiste jest, że każde przedsiębiorstwo kieruje się dążeniem do maksymalizacji zysku. Jednakże biznes prowadzony
jest w określonym środowisku społecznym, z którego rekrutowani są pracownicy
i w którym poszukiwani są klienci. Kondycja i nastawienie tego otoczenia będą
więc miały wpływ na funkcjonowanie i sukces bądź porażkę organizacji. Ustalenie
misji jedynie w kategoriach ekonomicznych jest zatem jednym z podstawowych
błędów. „Definicja misji powinna mieć charakter motywujący”285. Pracownicy i inni
uczestnicy organizacji oraz jej otoczenia muszą mieć poczucie, że to, co robią, ma
jakieś większe znaczenie niż tylko proste gromadzenie wartości dodatkowej dla
przedsiębiorcy.
Stąd misja jest często rozumiana jako sens działania organizacji określony w kategoriach społecznych. Rozumienie takie stwarza podstawy dla marketingu misji
(ang. sense-of mission marketing), którego realizacja opiera się na odejściu organizacji od wąskiego rozumienia misji jako wytwarzania i sprzedawania produktów
w kierunku wypełniania określonej roli społecznej na rynku. Nie oznacza to zmiany profilu na działalność społeczną, ale skupienie uwagi na zaspokajaniu poprzez
produkt określonych potrzeb społecznych. Pozwala na właściwe ukierunkowanie
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa
1994, s. 62.
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działalności oraz umożliwia pracownikom lepsze rozumienie celów, zadań i dążeń
organizacji286.
Nie jest to szczególnie nowe podejście, gdyż żaden z dawnych filozofów, „od
Arystotelesa i Tomasza z Akwinu po Johna Locke’a i Adama Smitha, nie rozpatrywał gospodarki niezależnie od celów moralnych ani też nie twierdził, by wytwarzanie bogactwa było celem samym dla siebie”287. Wartości materialne były przez nich
traktowane jedynie jako narzędzie służące osiąganiu wartości wyższych, sprzyjających rozwojowi.
Jednak w dzisiejszych czasach, gdy siła oddziaływania i zagrożenia ze strony
konkurencji są szczególnie duże, tego typu podejście nabiera szczególnego znaczenia. Klienci zaczynają zwracać coraz większą uwagę na społeczną przydatność
organizacji i metody jej działania. Dlatego jednokierunkowe nastawienie na zysk
należy zastąpić ujęciem przedsiębiorstwa jako jednej z instytucji działających
w systemie gospodarki wolnorynkowej, która ma do spełnienia szczególnego rodzaju zadania i funkcje. Oznacza to, że jak każda instytucja, przedsiębiorstwo
jest powołane do istnienia w odpowiedzi na istniejące w społeczeństwie potrzeby.
Wyraźnie widoczny staje się przy tym związek pomiędzy misją a koncepcją marketingu społecznego. „W myśl koncepcji marketingu społecznego zadanie organizacji polega na określeniu potrzeb, wymagań i interesów rynków docelowych oraz
dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej efektywny i wydajny niż
konkurenci, przy jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu dobrobytu konsumenta i społeczeństwa”288. W polityce marketingowej należy zatem wyważyć
trzy elementy: zysk przedsiębiorstwa, zadowolenie klientów i interes publiczny
(rys. 10)289.
Wspomniany interes publiczny wydaje się łączyć działanie zgodnie z zasadami
marketingu społecznego z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Daje
sygnał o możliwości łączenia działania w interesie publicznym z zaspokajaniem potrzeb klientów, przy jednoczesnym osiąganiu korzyści finansowych. Ponadto marketing społeczny zakłada dodatkowe korzyści w wyniku uwzględniania oczekiwań
społecznych290.
Por. m.in.: Ph. Kotler, C. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing. Podręcznik Europejski,
PWE, Warszawa 2002.
287
D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998, s. 10.
288
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa
1994, s. 26.
289
Ibidem.
290
Szerzej na ten temat: G. Baran, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument marketingu,
(w:) A. Nalepka, Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB, Tarnów 2004, s. 366–369.
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Rys. 10. Koncepcja marketingu społecznego

Źródło: Ph. Kotler, C. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing. Podręcznik Europejski, PWE,
Warszawa 2002, s. 54.

5.3. Marketingu społeczny
Ponad 30 lat temu Votaw napisał, że społeczna odpowiedzialność biznesu coś znaczy,
ale problem w tym, że nie dla każdego to samo. Dla jednych jest czymś w rodzaju
odpowiedzialności za podejmowane działania przed prawem, dla innych oznacza
społecznie odpowiedzialne zachowania w sensie etycznym, dla innych jeszcze coś
na kształt działań dobroczynnych. Niektórzy postrzegają społeczną odpowiedzialność jako dodatkowe obowiązki dotyczące przedstawicieli biznesu, wynikające z ich
większego dostępu do zasobów i przez to związane z wyższymi standardami zachowania niż w przypadku przeciętnego obywatela291.
Z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa warto jednak łączyć w działaniach
związanych z CSR korzyści dla interesariuszy z korzyściami dla przedsiębiorstwa.
Ponieważ jedną z kluczowych grup interesariuszy przedsiębiorstwa są klienci będący
częścią społeczeństwa, pojawiają się pewne nowe zadania stojące przed marketingiem. Stąd też wzrastająca popularność marketingu społecznego. Idea marketingu
D. Votaw, Genius Became Rare. A Comment on the Doctrine of Social Responsibility, California Management Review, 15(2), 1972, s. 25.
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społecznego pojawiła się w latach 70. XX wieku, kiedy Ph. Kotler i G. Zaltman
zorientowali się, iż te same zasady, które używane są w sprzedaży produktów, mogą
znaleźć zastosowanie przy „sprzedaży” idei, postaw, wzorów zachowań292. Kotler
i Andreasen definiują marketing społeczny jako wyróżniający się od innych obszarów marketingu jedynie poprzez cele i organizację. Zadaniem marketingu społecznego jest wpływ na społeczne zachowania, lecz nie w celu osiągania korzyści
dla organizacji, a dla grupy docelowej i społeczeństwa293. Programy marketingu
społecznego są skutecznie stosowane w Stanach Zjednoczonych przy wspieraniu
rozwiązywania takich problemów, jak używanie narkotyków, walka z chorobami
serca, zgoda na przeszczep organów etc.294
Marketing społeczny jest więc w pewnym stopniu aplikacją metod i strategii
stosowanych w komercyjnej działalności marketingowej do określonego rodzaju
problemów. Działania marketingowe mają na celu wpłynąć na ludzi, tak aby zaczęli
myśleć i działać w kierunki polepszania sytuacji własnej i szerszej społeczności.
Jednakże marketing społeczny jest czymś więcej niż tylko efektywnym używaniem
odpowiednich narzędzi marketingowych. Jest to pewnego rodzaju filozofia i sposób myślenia, odróżniające wysokiej klasy specjalistę zajmującego się marketingiem
społecznym od kogoś, kto jest jedynie bardzo dobrze obeznany ze strategiami, programami i narzędziami marketingowymi295.
Obserwuje się wiele podejść, które pozornie wyglądają na działania z zakresu
marketingu społecznego, lecz w rzeczywistości brakuje im określonego sposobu
myślenia czy właściwego zarządzania konkretnymi procesami. A przede wszystkim
należy podkreślić, iż każda decyzja w obszarze marketingu społecznego powinna
opierać się na bezwarunkowym uwzględnianiu potrzeb i oczekiwań klienta docelowego. To podejście często nie jest w pełni doceniane w sektorze komercyjnym.
W zbyt wielu przypadkach rolę dominującą odgrywają finanse, produkcja czy zarządzanie personelem296.
Należy zauważyć, że marketing społeczny, podobnie jak marketing komercyjny, skupia się nie na produkcie, ale na k l i e n c i e. Kluczowym zagadnieniem
nie jest sprzedaż za wszelką cenę określonego produktu, ale rozpoznanie potrzeb
Por. N. K. Weinreich, What is social marketing?, http://www.social-marketing.com/Whatis.html,
August 2004; Ph. Kotler, G. Zaltman, Social Marketing. An Approach to Planned Social Change, Journal
of Marketing, 35 ( July), s. 3–12.
293
N. K. Weinreich, What is social marketing?, http://www.social-marketing.com/Whatis.html, August 2004.
294
Ibidem.
295
Por. A. R. Andreasen, Marketing Social Change. Changing Behavior to Promote Health, Social Development, and the Environment, Jossey-Bass Publishers, USA 1995, s. 37.
296
Por. A. R. Andreasen, op. cit., USA 1995, s. 37–38.
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i oczekiwań klienta, na podstawie których podejmowane są decyzję dotyczące tzw.
marketingu-mix (mieszanki marketingowej, na którą składa się produkt, cena, promocja i dystrybucja). W przypadku marketingu społecznego te cztery elementy są
odmienne, a ich lista została poszerzona o dodatkowe pozycje: publiczność, partnerstwo, polityka, źródła finansowania297.
Podobnie ujmuje marketing społeczny Balczun, który mówiąc o jego odmienności od tradycyjnego marketingu, wskazuje na różnice w stawianych celach. Marketing społeczny dąży do zmiany społecznie pożądanych wartości, a marketing
w zastosowaniach komercyjnych prezentuje punkt widzenia producenta. S. J. Dann
przedstawia marketing społeczny jako zaadaptowanie filozofii marketingu i dostosowanie technik marketingowych dla wywoływania zmian w zachowaniach ludzi,
które ostatecznie prowadzą do społecznie pożądanych zmian w postawach i systemie wartości298.
Należy przy tym podkreślić wyraźną różnicę pomiędzy innym rozumieniem
marketingu społecznego – jako omówionej wcześniej orientacji w marketingu
przedsiębiorstw, ukierunkowanej na zrównoważenie zysku dla przedsiębiorstwa,
zadowolenia klientów i interesu społecznego. Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa powinny bezwzględnie ukierunkować swój rozwój w stronę orientacji
społecznej, natomiast zaangażowanie w działania z zakresu marketingu społecznego stanowią jedynie jedną z możliwych form realizacji CSR. Aczkolwiek założenia marketingu społecznego, rozumianego jako filozofia i sposób myślenia
mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez każde przedsiębiorstwo w odniesieniu do klientów.

5.4. Analiza otoczenia uwzględniająca odpowiedzialność
wobec kluczowych interesariuszy

Zarządzaniu na poziomie strategicznym zawsze towarzyszy analiza otoczenia.
W często przywoływanej koncepcji Fayola – który wyróżnił planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę jako cztery podstawowe funkcje zarządzania299 –
analiza otoczenia poprzedzała etap planowania. W rzeczywistości coraz częściej
Szerzej na ten temat: N. K. Weinreich, What is social marketing?, http://www.social-marketing.
com/Whatis.html, August 2004.
298
S. J. Dann, Definitions of Social Marketing, Social Marketing Quaterly 25th Anniversary, nr 4,
1996, (za:) W. Balczun, Edukacyjne aspekty kampanii społecznych w mediach, Centralny Zarząd Poczty
Polskiej, www.kmti.uz.zgora.pl/pages/referaty/balczun.pdf.
299
Por. m.in.: J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, op. cit., s. 65–66; J. A. F. Stoner, R. E. Freeman,
D. R. Gilbert, Kierowanie, op. cit., s. 24–28.
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analiza otoczenia przebiega w sposób ciągły na zasadzie monitorowania/skanowania (ang. environmental scanning) istotnych z punktu widzenia organizacji czynników300. Niezwykle trafnie ujął to Ph. Kotler: „Firmy odnoszące sukcesy patrzą na
swój biznes z pozycji obserwatora. Wiedzą, że otoczenie marketingowe bez przerwy
tworzy nowe szanse i zagrożenia, i rozumieją znaczenie ciągłego monitoringu i dostosowywania się do tego otoczenia”301.
Bez wątpienia społeczna odpowiedzialność ukierunkowana na poszczególnych
interesariuszy, będących częścią otoczenia organizacji, jest w pewnym sensie pochodną warunków tego otoczenia. Tak jak w przypadku zarządzania marketingowego, badane są potrzeby i oczekiwania klientów, tak w przypadku społecznie
odpowiedzialnego zarządzania analiza otoczenia uwzględniająca kluczowych interesariuszy powinna być podstawą procesu formułowania strategii.
Rys. 11. Model wzajemnej zależności strategii społecznego reagowania
przedsiębiorstwa i jego otoczenia

Źródło: F. D. Sturdivant, Business and Society. A Managerial Approach, Irwin, USA 1985, s. 28.

Warto zwrócić uwagę, że przedstawiony na schemacie model (rys. 11) zakłada
społeczną odpowiedzialność jako reagowanie na zmieniające się wymogi szeroko
pojętego otoczenia przedsiębiorstwa. Jest więc utrzymany w kontekście poszerzonej
koncepcji CSR – koncepcji społecznego reagowania (ang. corporate social responsiveness)302. Ważnym elementem składowym zaprezentowanego modelu jest ukazanie
Por. m. in.: F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, op. cit., s. 40–80; E. N. Berkowitz,
R. A. Kerin, S. W. Hartley, W. Rudelius, Marketing, op. cit., s. 76–92;
301
Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 158.
302
Koncepcja została szerzej przedstawiona w części I.
300
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zależności relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem w powiązaniu z kulturą organizacyjną. Przebieg procesu formułowania strategii jest bowiem nie tylko
prostą reakcją na warunki otoczenia, lecz także jest zależny od tego, co reprezentuje
organizacja, jakie wartości są przez nią cenione.
Schemat ten obejmuje najczęściej wymieniane w literaturze elementy otoczenia,
części tzw. analizy PEST/STEP303 – otoczenie polityczne, ekonomiczne, społeczne
(socjokulturowe) i technologiczne304. W aspekcie społecznie odpowiedzialnego zarządzania szczególnie istotne jest otoczenie społeczne.
Organizacja w otoczeniu społecznym
Otoczenie społeczne ma szczególne znaczenie dla działań marketingowych, gdyż
bezpośrednio pomaga w zrozumieniu reakcji konsumentów305. Ponadto stanowi
źródło postaw i opinii, które mogą wywierać nacisk w kierunku zwiększania stopnia
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Rys. 12. Wpływ czynników społecznych (socjokulturowych)
na funkcjonowanie organizacji

Źródło: Opracowanie własne, na podst.: F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, op. cit., s. 41.
Nazwa pochodzi od pierwszych liter kolejnych elementów otoczenia – Polityczne, Ekonomiczne,
Społeczne, Technologiczne (Por. F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, op. cit., s. 41).
304
Szerzej na ten temat: F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, op. cit., s. 40–80;
E. N. Berkowitz, R. A. Kerin, S. W. Hartley, W. Rudelius, Marketing, op. cit., s. 76–92; J. A. F. Stoner,
R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, op. cit., s. 78–105.
305
F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, op. cit., s. 41.
303
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W skład tej grupy czynników wchodzi nie tylko struktura demograficzna, lecz
także elementy wpływające na formowanie się postaw i opinii306. Informacje demograficzne prezentują jedynie bardzo ogólny zarys sytuacji. Dopiero analiza wpływu
czynników socjokulturowych poszerza i uszczegóławia obraz tej sfery otoczenia.
Analiza tej części otoczenia jest szczególnie ważna, gdyż ze zmieniających się
wraz z upływem czasu charakterystyk wynika wiele potrzeb i oczekiwań klientów
i innych interesariuszy związanych z organizacją. W analizie STEP coraz większą
uwagę przywiązuje się do czynników związanych z oczekiwaniami społecznymi
wobec przestrzegania przez firmę i jej pracowników zasad etyki, ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw zwierząt oraz wpływu
działalności firmy na zdrowie i bezpieczeństwo otoczenia (rys. 13).
Rys. 13. Wpływ czynników społecznych na strategię marketingową

Źródło: F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, Prentice Hall, UK 2000, s. 51.

Spośród zaprezentowanych elementów otoczenia socjokulturowego na szczególną uwagę zasługują etyka osobista i etyka biznesu, mocno związane z podejściem
firmy do kwestii związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
E t y k a p e r s o n a l n a. Poza stopniem wyczulenia na problemy środowiska naturalnego, traktowanie zwierząt i podejście firmy do ochrony zdrowia (pracowników,
klientów czy szerszej społeczności, którzy mogą ucierpieć na skutek prowadzonej
306

Por. F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, op. cit., s. 40.
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działalności lub w wyniku użytkowania oferowanych produktów), ważne są również postawy społeczne definiujące, jakie zachowania ludzi biznesu są możliwe do
zaakceptowania, a jakie nie307. Wyrazistym przykładem zwiększającej się akceptacji społecznej wobec pewnych zachowań jest nastawienie do kwestii konsumpcji.
Nastawienie konsumpcyjne nie tylko często nie jest naganne, lecz także stało się
jednym z wyznaczników stratyfikacji społecznej308. „Kiedy mówimy o społeczeństwie konsumpcyjnym, chodzi nam o coś więcej niż tylko trywialne stwierdzenie, że
wszyscy jego członkowie konsumują […]. Chodzi nam o to, że nasze społeczeństwo
jest konsumpcyjne w podobnie głębokim i podstawowym znaczeniu, jak społeczeństwo naszych przodków […] było społeczeństwem produkcyjnym”309. Różnice te
odzwierciedlają się w każdej niemal dziedzinie życia, a rozważając to zagadnienie
na gruncie etyki czy odpowiedzialności biznesu, zauważa się konflikt pomiędzy
dwoma typami traktowania otoczenia: typem altruistycznym (wykazującym troskę
o otoczenie) i typem skoncentrowany na sobie i własnej przyjemności. Takie skrajne
postawy wobec materializmu determinują z kolei rozróżnienie w sposobie postrzegania innych310.
E t y k a b i z n e s u. Zachęcani przez różne grupy nacisku oraz media, konsumenci chcą widzieć większy poziom społecznej odpowiedzialności, przejrzystości
podejmowanych działań i otwartości organizacji. Zła opinia na temat relacji z pracownikami, dbałości o środowisko naturalne, praktyk marketingowych czy troski
o klienta może obecnie wpływać na decyzje zakupowe konsumentów311. Zmiany
w sferze społecznej ukierunkowane są na większe wymagania społeczeństwa, w tym
konsumentów, w zakresie odpowiedzialności biznesu. Kotler zauważył, że narasta
pragnienie życia w bardziej przyjaznym społeczeństwie, a nieetyczne zachowania
przedsiębiorstw wywołały spadek zaufania i lojalności. „Takie spojrzenie pociąga za
sobą kilka konsekwencji dla rynku. Firmy muszą znaleźć nowe sposoby odzyskania
zaufania klientów i pracowników. Muszą stać się wartościowymi członkami społeczeństwa przekazującymi konsumentom prawdziwe informacje”312.
Wyraźnie widoczny jest trend uwzględniania coraz większej ilości czynników
otoczenia społecznego na potrzeby zarządzania marketingowego. Analiza otoczenia marketingowego uwzględnia na ogół nie tylko rynek konsumenta i zachowania

307
308
309
310
311
312

F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, op. cit., s. 52.
A. Giddens, Sociology, Polity Press, Cambridge 1998, s. 259.
Z. Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 95.
Por. F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, op. cit., s. 52.
F. Brassington, S. Pettitt, Principles of Marketing, op. cit., s. 52–53.
Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 176.

Macierz społecznej odpowiedzialności – wybór orientacji strategicznej

111

nabywców oraz bliskie otoczenie konkurencyjne313, lecz także obejmuje szersze otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne organizacji. Organizacje, które zdają sobie sprawę,
że ich funkcjonowanie zależy nie tylko od klientów, lecz także od znacznie szerszej
grupy interesariuszy, analizują otoczenie i starają się uwzględniać określone przez
nie szanse i bariery.

5.5. Macierz społecznej odpowiedzialności – wybór orientacji
strategicznej

Fakt, że przedsiębiorstwa nie działają w otoczeniu złożonym jedynie z właścicieli/
udziałowców uwzględniony został w zbudowanej przez R. Martina macierzy
społecznej odpowiedzialności (ang. virtue matrix) 314. Narzędzie to jest pomocne
w określeniu przyszłych efektów podejmowanych działań o charakterze społecznej
odpowiedzialności. Pomaga zidentyfikować działania, które są korzystne zarówno
z pozycji przedsiębiorstwa, jak i społeczeństwa.
Przedsiębiorstwa funkcjonują bowiem w ramach większych społecznych zbiorowości i są przedmiotem presji ze strony innych członków tych zbiorowości, którzy
chcą, aby przedsiębiorstwa zachowywały się jak dobrzy obywatele, wykazujący troskę o sprawy swojej społeczności. Jeżeli interesy właścicieli i szerszej społeczności
są sprzeczne, a przedsiębiorstwo stanie po stronie tych pierwszych (co często ma
miejsce), naraża się na krytykę społeczną. Interesy właścicieli i szerszej społeczności
nie zawsze jednak stoją w sprzeczności i wówczas przedsiębiorstwa chętnie angażują się w społecznie odpowiedzialne praktyki (np. wsparcie dla lokalnego muzeum,
okolicznej szkoły, fundacji), podnosząc tym samym wartość dla właścicieli. Działania na rzecz społeczności generują życzliwość wobec firmy, poprawiają reputację
i wizerunek, co przyciąga klientów i pracowników, pomaga budować pozytywne
relacje biznesowe315.
Nie każdy nakład ze strony przedsiębiorstwa przynosi korzyści społeczne i nie
zawsze działania filantropijne, dostarczając korzyści społecznych, polepszają jednocześnie warunki konkurencyjne przedsiębiorstwa. Na poniższym schemacie (rys. 14)
przedstawione zostały trzy występujące w rzeczywistości społeczno-gospodarczej
Szerzej na temat otoczenia konkurencyjnego: R. A. Kerin, S. W. Hartley, W. Rudelius, Marketing,
op. cit., s. 89–92.
314
R. L. Martin, The Virtue Matrix. Calculating the Return on Corporate Responsibility, op. cit., s. 83–103.
315
Por. R. L. Martin, The Virtue Matrix. Calculating the Return on Corporate Responsibility, (w:)
Harvard Business Review on Corporate Social Responsibility, Harvard Business School Press, Boston
2003, s. 86–88.
313
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obszary: czystych korzyści społecznych, czystych korzyści ekonomicznych i łącznych korzyści społecznych i ekonomicznych.
Rys. 14. Obszar łącznych korzyści społecznych i ekonomicznych

Źródło: M. E. Porter, M. R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philantropy, (w:) Harvard Business Review on Corporate Social Responsibility, Harvard Business School Press, Boston
2003, s. 34.

Prawdziwa strategiczna filantropia korporacyjna realizuje się jedynie w obszarze
łącznych korzyści społecznych i ekonomicznych, kiedy przedsiębiorstwo angażuje
się w te kwestie społeczne, których rozwiązanie polepsza jego kontekst działania.
Dobrym przykładem strategicznej filantropii korporacyjnej jest program edukacyjny firmy Cisco Systems – C i s c o N e t w o r k i n g A c a d e m y. Program ukierunkowany jest na szkolenie administratorów sieci komputerowych i przynosi znaczne korzyści społeczne w postaci zwiększenia szans absolwentów szkół wyższych
na rynku pracy, redukując jednocześnie potencjalne ograniczenia rozwoju firmy316.
316

M. E. Porter, M. R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philantropy, op. cit., s. 31–32.
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Dla firmy, która jest wiodącym producentem zaawansowanego wyposażenia dla
sieci komputerowych, brak wystarczającej liczby dobrze przeszkolonych administratorów sieci może stanowić znaczne ograniczenie dalszego rozwoju. Przykład
ten ukazuje potencjał filantropii korporacyjnej, z którego dotychczas tak mało
firm zdaje sobie sprawę. Cisco, skupiając się na potrzebach społecznych, wpływa
pozytywnie na własne warunki konkurencyjności. Nie byłoby to jednak możliwe
bez fundamentalnych zmian w podejściu do filantropii – zarówno do wyboru obszarów, jak i sposobów zaangażowania w realizację celów społecznych317.
Innym rodzajem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, które przyczyniają się do wzrostu korzyści dla właścicieli, jest przestrzeganie regulacji prawnych. Jeżeli w przedsiębiorstwie przykładowo stosowane są wszelkie wymagania
wobec bezpieczeństwa na stanowisku pracy, służy to dobrze interesom udziałowców, gdyż przedsiębiorstwo nie jest narażone na związane z zaniedbaniami sankcje
i utratę dobrej reputacji. Według Martina zarówno dobrowolne zaangażowanie
w społecznie odpowiedzialne praktyki, jak i celowe dostosowanie do obowiązujących regulacji prawnych stanowi społeczną odpowiedzialność o charakterze
i n s t r u m e n t a l n y m – otwarcie służy zwiększaniu korzyści przedsiębiorstwa318.
Odmiennym obszarem społecznej odpowiedzialności są takie działania, które
przynoszą korzyści szerszej społeczności, ale nie gwarantują korzyści dla przedsiębiorstwa; nie są też z takim zamierzeniem podejmowane. Jedynym ich celem jest
korzyść społeczna i stąd Martin mówi o ich autotelicznym charakterze319 – zaangażowanie w sprawy społeczne jest dla przedsiębiorstwa wartością samą w sobie; nie
ma służyć innemu celowi, jak w przypadku działań o charakterze instrumentalnym.
Niektóre w ten sposób motywowane działania służą interesom właścicieli, inne
z kolei mogą im szkodzić320.
Nie jest zadaniem łatwym określenie, czy dane działanie przynosi korzyść inwestorom/właścicielom, społeczeństwu czy obu stronom łącznie. Według Martina pomocnym narzędziem w ocenie społecznych efektów przyszłych działań
jest stworzona przez niego macierz społecznej odpowiedzialności (ang. virtue
matrix)321. Warto przy tym zwrócić uwagę na stosowaną przez autora specyficzną
terminologię – choć nie ucieka zupełnie od terminu społeczna odpowiedzialność,
często używa określenia korporacyjna cnota (ang. corporate virtue).
317
318
319
320
321

Ibidem.
Ibidem, s. 88.
Martin używa ang. terminu intrinsic (R. L. Martin, op. cit., s. 88).
Ibidem.
R. L. Martin, The Virtue Matrix. Calculating the Return on Corporate Responsibility, op. cit., s. 83–103.
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Rys. 15. Macierz społecznej odpowiedzialności

Źródło: R. L. Martin, The Virtue Matrix. Calculating the Return on Corporate Responsibility, (w:) Harvard
Business Review on Corporate Responsibility, Harvard Business School Press, Boston 2003, s. 103.

Zaproponowana przez Martina macierz (rys. 15) jest zbudowana z czterech pól –
dwa dolne tworzą podstawę społeczną (ang. civil foundation), dwa górne pogranicze
(ang. frontier). Podstawą społeczną nazywane są nakazy społecznie odpowiedzialnego zachowania wynikające z prawa zwyczajowego – zwyczajów, praw i regulacji,
obowiązujących w danej społeczności322. Ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach
badań przeprowadzonych w Małopolsce – szczególnie przedsiębiorcy z małych
miejscowości uzasadniali swoje wsparcie dla miejscowej społeczności stwierdzeniami typu: „tak tu się robi; jak się tu prowadzi biznes, to nie wypada inaczej”. W tych
społecznościach istnieje niepisane prawo skłaniające przedsiębiorców do pomocy
potrzebującym. Aczkolwiek wywiady w gminach z terenu Małopolski pokazują, że
prawdziwie zaangażowanych społecznie przedsiębiorców nie ma wiele. Swój brak
lub niewielkie zaangażowanie tłumaczą małymi zyskami i złą sytuacją ekonomiczną.
Lewa część podstawy społecznej obejmuje społecznie odpowiedzialne zachowania z w y b o r u, co oznacza, że organizacja dobrowolnie decyduje o postępowaniu
w zgodzie z istniejącymi zwyczajami dotyczącymi społecznego zaangażowania. Na
prawą część składają się wszystkie zachowania organizacji, które wynikają z konieczności d o s t o s o w a n i a się do obowiązujących regulacji prawnych323.
322
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Ibidem, s. 90.
R. L. Martin, The Virtue Matrix. Calculating the Return on Corporate Responsibility, op. cit., s. 90.
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Wyraźnie widoczne jest tu amerykańskie podejście do społecznej odpowiedzialności, które włącza odpowiedzialność prawną jako składową CSR. Stąd odpowiedzialność dostosowawcza stanowi istotną część macierzy. Ma to pewnego rodzaju
uzasadnienie, choćby poprzez fakt, że linia demarkacyjna pomiędzy odpowiedzialnością z wyboru a odpowiedzialnością dostosowawczą jest płynna – pewne działania
podejmowane początkowo przez ograniczoną liczbę firm na zasadzie dobrowolnego wyboru mogą z czasem tak bardzo się upowszechnić, że zostaną przekształcone
w konieczne do przestrzegania reguły. Wówczas te same działania, które dotychczas
były kwalifikowane do lewej strony podstawy społecznej, znajdą się po stronie prawej jako odpowiedzialność dostosowawcza.
Martin podkreśla, że podstawa społeczna CSR różni się pod względem wielkości w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego kraju. W krajach rozwiniętych
podstawa ta jest solidna w odróżnieniu od krajów biednych, gdzie jest niewielka
i krucha. W krajach tych linia odgraniczająca podstawę społeczną od pogranicza w macierzy społecznej odpowiedzialności jest przesunięta w dół324. Wówczas
najważniejszym bodźcem skłaniającym do CSR okazują się motywy autoteliczne – wynikające z prawdziwych wartości i rzeczywistej chęci zaangażowania, a nie
traktowanie społecznej odpowiedzialności w sposób instrumentalny jako narzędzia
zwiększania zysku dla inwestorów. Działania oparte na wartościach autotelicznych
mają odzwierciedlenie w górnej części macierzy. P o g r a n i c z e s t r a t e g i c z n e
(lewy kwadrant górnej części macierzy) obejmuje społecznie odpowiedzialne działania organizacji, które mogą w długim okresie przynieść korzyści biznesowe, jeżeli
wywołają pozytywne reakcje ze strony interesariuszy (klientów, pracowników czy
przedstawicieli władz). Działania w ramach pogranicza strategicznego, choć bywają
ryzykowne, są podejmowane na drodze świadomych decyzji menedżerów wyższego
szczebla jako element strategii325.
Na p o g r a n i c z e s t r u k t u r a l n e (prawy kwadrant górnej części macierzy)
składają się działania, które podobnie jak w przypadku pogranicza strategicznego
wykraczają poza obowiązujące normy, ale w odróżnieniu od niego stanowią obciążenie, a nie korzyść dla inwestorów. Korzyści z odpowiedzialności strukturalnej
przypadają w głównej mierze społeczeństwu, a związane z tym dodatkowe koszty
dla organizacji stają się dla niej barierą strukturalną dla efektywnego działania326.
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Por. ibidem, s. 91.
Por. ibidem, s. 92.
R. L. Martin, The Virtue Matrix. Calculating the Return on Corporate Responsibility, op. cit., s. 92–93.
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5.6. Strategiczna karta wyników jako kompleksowe narzędzie społecznie
odpowiedzialnego zarządzania

Strategiczna karta wyników, tak skuteczna w zarządzaniu różnymi typami organizacji, po odpowiednim dostosowaniu do wymogów społecznie odpowiedzialnego
zarządzania może być bardzo dobrą propozycją jego praktycznej realizacji. Niezbędne w przypadku sektora MSP są bowiem praktyczne, dostosowane do potrzeb
małych przedsiębiorstw, propozycje narzędzi społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Innowacyjne podejście do zarządzania strategicznego zaproponowane
przez Kaplana i Nortona327 w postaci zrównoważonej karty wyników (ang. balanced
scorecard) może być skutecznym narzędziem służącym integracji zasad społecznej
odpowiedzialności ze strategią biznesową firmy. Kształtowanie i wdrażanie strategii
zrozumiałej dla wszystkich członków organizacji jest ważnym wymogiem dla każdego przedsiębiorstwa, które chce odnosić sukcesy nie tylko w bieżącej działalności,
lecz także w perspektywie strategicznej. W większości dużych organizacji zaobserwowano, iż mimo przygotowania znakomitych planów strategicznego rozwoju,
brakuje odpowiednich mechanizmów przekładających je na konkretne działania,
zapewniające realizację misji i założonych celów.
R. Kaplan i D. Norton z Harvard Business School poszukiwali metody, która
pozwoliłaby na przedstawienie misji i strategii organizacji poprzez spójny zestaw wskaźników, pozwalających na jednoznaczną ocenę stopnia ich realizacji.
W wyniku badań i poszukiwań naukowych powstała z r ó w n o w a ż o n a k a r t a
w y n i k ó w 328 (ang. balanced scorecard – BSC). Pozwala ona na wdrożenie efektywnej strategii, pokonanie wewnętrznych trudności i skuteczną konkurencję na coraz
bardziej nasyconym rynku poprzez zintegrowanie misji i strategii z kluczowymi
perspektywami działalności organizacji. Niezwykle istotnym elementem sprawnej implementacji tej metody jest upowszechnienie jej podstawowych założeń na
wszystkich poziomach organizacji i dołożenie wszelkich starań, aby zostały one
zrozumiane, co determinuje powodzenie całego procesu329.
R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN,
Warszawa 2002.
328
Której oryginalna nazwa Balanced Scorecard tłumaczona jest również jako strategiczna karta wyników (R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN,
Warszawa 2002).
329
Szerzej na temat zastosowania strategicznej karty wyników m.in.: M. J. Epstein, M. Roy, Sustainability in Action: Identyfying and Measuring the Key Performance Drivers, Long Range Planning,
34/2001, s. 585–604; J. Strahan, C. Rose, S. Reardon, Sustainability Reporting, Monash University,
12 December 2001; Ph. M. Podsakoff, S. B. MacKenzie, J. B. Paine, D. G. Bachrach, Organizational
Citizenship Behaviors. A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for
327
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Stąd próba rozszerzenia strategicznej karty wyników o potrzeby wynikające
z konieczności wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności wydaje się dobrym
rozwiązaniem służącym zintegrowaniu CSR ze strategią biznesową. Jedną z takich
propozycji jest społeczna karta zrównoważonych wyników, która nie tylko przekształca istniejące wymiary strategicznej karty wyników, ale dodaje kolejny, piąty
wymiar, co jest pomysłem autorów na dostosowanie karty do wymogów realizacji
koncepcji społecznej odpowiedzialności.
Społeczna karta zrównoważonych wyników
Niektórzy autorzy wskazywali już wcześniej na możliwość rozwoju karty zrównoważonych wyników w kierunku umożliwienia organizacji włączenia polityki zrównoważonego rozwoju do strategii firmy330. Figge (ze współautorami)331 zaproponował model, będący adaptacją biznesowej karty zrównoważonych wyników jako
narzędzia zarządzania opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Z kolei
Zingales (ze współautorami)332 dokonał analizy szeregu praktycznych wdrożeń
BSC, zauważając przy tym, że kwestie związane z zarządzaniem w aspekcie społecznej odpowiedzialności są dopiero na wstępnym etapie rozwoju. Woerd i Brink
po analizie dotychczasowego dorobku w tym obszarze, stwierdzili, że istniejące
koncepcje są zbyt ogólne, żeby mogły być użyteczne w szerokim zastosowaniu. Jednocześnie klasyczna karta zrównoważonych wyników ma według autorów wątpliwą
użyteczność dla przedsiębiorstw, które poważnie traktują włączenie zasad społecznej odpowiedzialności do strategii biznesowej333.
W odpowiedzi na powyżej przedstawione zapotrzebowanie powstała społeczna (responsywna) karta zrównoważonych wyników (ang. Responsvie Business

Future Research, Journal of Management, Vol. 26, No. 3, 2000, s. 556; A. Papalexandris, G. Ioannou,
G. Prastacos, K. E. Soderquist, An Integrated Methodology for Putting the Balanced Scorecard into Action, European Management Journal, Vol. 23, No. 2, s. 214–227; European Multistakeholder Forum
on CSR, Final results & recommendations, 29 June 2004, raport dostępny: http://europa.eu.int/
comm/enterprise/csr/index_forum.htm; M. C. Jensen, Value Maximization, Stakeholder Theory,
and the Corporate Objective Function (October 2001), (w:) J. Andriof et al (red.), Unfolding Stakeholder Thinking, Greenleaf Publishing, 2002; dostępny również: Journal of Applied Corporate Finance,
Vol. 14, No. 3, 2001, s. 8–21; http://ssrn.com/abstract=220671.
330
F. Woerd, T. Brink, Feasibility of a Responsive Business Scorecard – a pilot study, Journal of Business
Ethics, 55/2004, s. 173.
331
F. Figge et al., The sustainability balanced score-card – linking sustainability management to business
strategy, Business Strategy and the Environment, 11/2002, s. 269–284.
332
F. Zingales et al., Balanced Scorecard and Sustainability – State of the art. Review, CMER Working
papers 2002/65, INSEAD, Fontainebleau, cyt. za: F. Woerd, T. Brink, op. cit., s. 173–174.
333
F. Woerd, T. Brink, op. cit., s. 173–174.
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Scorecard – RBS) jako część programu European Corporate Sustainability Framework334. Międzynarodowy zespół wysokiej klasy instytucji, specjalistów, konsultantów i pracowników naukowych opracował bazowy model zarządzania, umożliwiający pełne zintegrowanie systemu społecznej odpowiedzialności ze strategią firmy335.
Dla potrzeb konstrukcji społecznej karty zrównoważonych wyników przeprowadzona została analiza czterech aspektów społecznej odpowiedzialności wpisanej
w strategię zarządzania336:
– Z g o d n o ś ć. Określanie właściwego zachowania poprzez obowiązujące regulacje i obowiązki.
– Z y s k o w n o ś ć. Przyczynianie się społecznej i ekologicznej odpowiedzialności do zwiększenia wyniku finansowego.
– S p o ł e c z n o ś ć. W procesie zarządzania interesariuszami należy dążyć do
równowagi pomiędzy sferą ekonomiczną, społeczną i ekologiczną.
– S y n e r g i a. Działania podejmowane w sferze ekonomicznej, społecznej
i ekologicznej powinny być projektowane według takich zasad, aby były korzystne zarówno dla organizacji, jak i jej interesariuszy.
Należy przy tym zauważyć, że tradycyjna karta zrównoważonych wyników jest
sama w sobie przykładem na to, iż dążność do utrzymania się przedsiębiorstwa na
rynku nie może być oparta jedynie na trosce o wynik finansowy. Cele i mierniki
ich realizacji wynikające z misji i strategii organizacji rozpatrywane są w czterech
perspektywach, które zostały szczegółowo przedstawione na poniższym schemacie
(rys. 16)337.
Zwrócenie uwagi na perspektywę klienta czy perspektywę rozwoju z dużym naciskiem na dbałość o utrzymywanie i rozwój pozytywnych relacji nie tylko z klientami, lecz także z pracownikami i kontrahentami – które to relacje, stanowiąc aktywa organizacji, są podstawą tworzenia wartości przez organizację – niewątpliwie
znajdują odbicie również w społecznej karcie zrównoważonych wyników.
Istotą BSC jest adaptacja tradycyjnych wskaźników finansowych do bardziej
zrównoważonego systemu zarządzania, łączącego krótkoterminowe działania
z długookresowymi celami strategicznymi. W tym celu należy zwrócić uwagę na
cztery kluczowe elementy338:
http://www.ecsf.info.
F. Woerd, T. Brink, op. cit., s. 174.
336
F. Woerd, T. Brink, op. cit., s. 174.
337
Szerzej na ten temat: R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię
na działanie, PWN, Warszawa 2002.
338
Por. F. Woerd, T. Brink, op. cit., s. 175–176.
334
335
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Rys. 16. Cztery perspektywy strategicznej karty wyników

Źródło: R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie,
PWN, Warszawa 2002, s. 28; Andersen Business Consulting, Strategiczna Karta Wyników (Balanced
Scorecard) – nowoczesne narzędzie zarządzania, Bielsko-Biała, 7 listopada 2002.

1. BSC jest narzędziem planowania, wdrażania i kontroli realizacji strategii
i dlatego łączy w sobie zarówno cele, strategie, działania, jak i mierniki określające stopień realizacji celów.
2. Cele, strategie, działania i mierniki uszczegóławiane są w czterech kluczowych perspektywach: wyników finansowych, satysfakcji klienta, procesów
wewnętrznych i rozwoju organizacji (rys. 16). Troska o satysfakcję klienta i rozwój organizacji są przy tym postrzegane jako czynniki kreowania
wartości, co wpływa na wynik finansowy. Twórcy społecznej karty zrównoważonych wyników twierdzą, że klasyczne perspektywy należy tak przeformułować, aby zawrzeć w nich pozostałe czynniki tworzenia wartości w organizacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju.
3. Aby określona przez cztery perspektywy karta stała się funkcjonalnym
narzędziem zarządzania, niezbędne jest dokonanie wyboru strategicznych obszarów – maksymalnie pięć w każdej z perspektyw – na podstawie
uprzednio sformułowanej misji i przeprowadzonej analizy (m.in. SWOT).
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W przypadku społecznej karty zrównoważonych wyników w analizie nie
można pominąć dialogu z interesariuszami.
4. Konkretne obszary zarządzania, wyznaczone w ramach czterech perspektyw
nie są ustalone raz na zawsze. Proponowana jest coroczna ocena i wprowadzanie niezbędnej korekty.
Warto dodać, że o sukcesie, jakim jest powszechność stosowania BSC, w dużej
mierze zadecydowała użyteczność narzędzia do mierzenia wyników różnorakich
działań organizacji w kategoriach finansowych i rynkowych. Wynik finansowy stanowi ostateczny punkt odniesienia w przypadku biznesowej karty zrównoważonych
wyników, co w praktyce oznacza, że w ocenie żadnego działania nie można pominąć
jego wyniku finansowego. Więc z czterech wcześniej wymienionych aspektów społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu – zgodności, zyskowności, społeczności
i synergii, BSC w tradycyjnym rozumieniu byłby najlepiej powiązany z obszarem
zyskowności. Warto rozważyć natomiast kwestię możliwości dopasowania strategicznej karty wyników do organizacji nastawionej w swojej interpretacji społecznej
odpowiedzialności biznesu na społeczność lub synergię339. Propozycję taką przedstawili Frans van der Woerd i Timo van den Brink340, którzy zakładając istotną rolę
czterech grup interesariuszy – inwestorzy i właściciele, partnerzy rynkowi (klienci
i dostawcy), społeczeństwo i planeta oraz pracownicy – rozbudowali strategiczną
kartę wyników, tak aby służyła poszukiwaniu równowagi pomiędzy ich oczekiwaniami wobec przedsiębiorstwa (rys. 17).
Według pomysłodawców przedstawiony układ poszczególnych wymiarów oddaje zależności pomiędzy związanymi z nimi oczekiwaniami. Klienci i dostawcy,
inwestorzy i właściciele oraz społeczeństwo i planeta zlokalizowane w górnej linii
obrazują odejście od oceny efektów działalności jedynie w kategoriach finansowych
w kierunku s y n e r g i i (tak, aby podejmowane działania były korzystne zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i jego interesariuszy) oraz s p o ł e c z n o ś c i (dążenie
do wspomnianej równowagi pomiędzy sferą ekonomiczną, społeczną i ekologiczną). Natomiast pracownicy i uczenie się zasila wymiar procesów wewnętrznych
(dobra kadra o wysokich umiejętnościach i kompetencjach jest podstawą procesów wewnętrznych organizacji), który z kolei zasila trzy wymiary z górnej części
schematu341.
Por. F. Woerd, T. Brink, op. cit., s. 176.
F. Woerd, T. Brink, Feasibility of a Responsive Business Scorecard – a pilot study, Journal of Business
Ethics, 55/2004, s. 173–186.
341
F. Woerd, T. Brink, op. cit., s. 178.
339
340
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Rys. 17. Społeczna karta zrównoważonych wyników

Źródło: F. Woerd, T. Brink, Feasibility of a Responsive Business Scorecard – a pilot study, Journal of
Business Ethics, 55/2004, s. 178.

Poszerzona społecznie strategiczna karta wyników
Wątpliwa wydaje się konieczność uzupełniania strategicznej karty wyników o kolejny wymiar w celu jej dostosowania do wymogów społecznie odpowiedzialnego
zarządzania. Sami twórcy karty wyników rozważali argumenty za włączeniem kolejnych perspektyw, ujmujących interesy innych ważnych grup obok akcjonariuszy
i klientów – jak pracownicy, dostawcy czy społeczeństwo. Jednakże praktyka wdrażania narzędzia w wielu zróżnicowanych przedsiębiorstwach wskazuje, że cztery
perspektywy bardzo dobrze się sprawdzają (choć możliwe jest zarówno ograniczenie, jak i zwiększenie liczby perspektyw)342. Według Kaplana i Nortona interesy
pracowników w większości kart wyników ujmowane są w perspektywie rozwoju,
a dostawców w perspektywie procesów wewnętrznych343. Pozostaje pytanie, czy
tworzące dodatkową perspektywę społeczeństwo i planeta (środowisko naturalne)
rzeczywiście wymaga dodania piątej perspektywy, co stanowi istotną zmianę uwarunkowań zarządzania z wykorzystaniem strategicznej karty. Wynika to z faktu, że
Por. R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie,
PWN, Warszawa 2002, s. 49–50.
343
Ibidem.
342
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karta wyników jest nie tylko narzędziem mierzenia efektywności, nie tylko sposobem skutecznego przełożenia strategii na działanie, lecz także ułatwia zrównoważone zarządzanie organizacją (w niektórych tłumaczeniach jest nawet nazywana
kartą zrównoważonych wyników, o czym też świadczy jej nazwa w języku angielskim – balanced scorecard).
„Strategiczna karta wyników przekłada misję i strategię na konkretne cele
i mierniki. Karta zapewnia równowagę pomiędzy zewnętrznymi miernikami satysfakcji klientów i akcjonariuszy, a wewnętrznymi miernikami efektywności
kluczowych procesów rozwoju. Mierniki realizacji celów, które mierzą efekt zdarzeń przeszłych, są równoważone miernikami wskazującymi na przyszłe wyniki firmy
(wskaźniki przyszłego sukcesu)”344.
W aspekcie społecznie odpowiedzialnego zarządzania strategiczna karta wyników pozwala więc osiągnąć tak pożądaną obecnie równowagę pomiędzy bieżącym
wynikiem finansowym a rozwojem w długiej perspektywie. Jest to przy tym nie
tylko równowaga pomiędzy oczekiwaniami poszczególnych interesariuszy, lecz
także pomiędzy bieżącymi a przyszłymi efektami dla interesariuszy; a więc pomiędzy efektem przeszłych zdarzeń a wskaźnikami przyszłego sukcesu (czyli satysfakcją
klientów i akcjonariuszy a efektywnością kluczowych procesów rozwoju). Z punktu
widzenia przedsiębiorstwa jest to więc poszukiwanie równowagi pomiędzy celami
krótko- i długoterminowymi przy uwzględnieniu oczekiwań wszystkich interesariuszy, którzy mogą mieć wpływ na przyszły sukces przedsiębiorstwa.
Jednakże połączenie w responsywnej karcie wyników klientów i dostawców
w jednej perspektywie oraz dołożenie perspektywy obejmującej społeczeństwo
i planetę (środowisko naturalne) nie jest propozycją trafioną. Wprawdzie klienci,
dostawcy, społeczeństwo i planeta są elementami zewnętrznymi345, ale zestawienie ich z pozostałymi perspektywami responsywnej karty – jako składnikami wewnętrznymi – w poszukiwaniu równowagi, nie jest zgodne z założeniami koncepcji
Kaplana i Nortona346. Strategiczna karta wyników zapewnia równowagę pomiędzy zewnętrznymi wskaźnikami satysfakcji klientów i akcjonariuszy (perspektywa
finansowa) oraz wewnętrznymi miernikami efektywności procesów i rozwoju347.
Zaproponowany podział na cztery perspektywy nie jest oparty na określonych podmiotach, stanowiących elementy procesu zarządzania, ale na kluczowych funkcjach,
Ibidem.
Por. F. Woerd, T. Brink, Feasibility of a Responsive Business Scorecard – a pilot study, Journal of
Business Ethics, 55/2004, s. 179.
346
Szerzej na temat strategicznej karty wyników: R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta
wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2002.
347
R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników, op. cit., s. 29.
344
345

Strategiczna karta wyników jako kompleksowe narzędzie społecznie odpowiedzialnego zarządzania

123

ważnych z punktu widzenia sukcesu organizacji. Perspektywa klienta jest skupiona
wokół zwiększania satysfakcji i utrzymywania dobrych relacji z klientami, bo to
prowadzi do powtarzalności transakcji, zwiększając w ten sposób przychody firmy.
Perspektywa klienta jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania firmy, gdyż
w niej generowane są dochody, bez których nie tylko nie jest możliwe zadowolenie interesariuszy, lecz zwykłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Stąd połączenie
klientów i dostawców w jednej perspektywie jest pomieszaniem dwóch różnych
„rzeczywistości”.
Rozważając rolę interesariuszy w funkcjonowaniu organizacji, tak naprawdę
wyraźnie widoczna jest zbieżność z perspektywą finansową. Poszukuje się w niej
odpowiedzi na pytanie, jak powinni postrzegać firmę udziałowcy, aby uznano,
że odniosła ona sukces finansowy348. Warto przypomnieć wspomnianą wcześniej
grę słowną: shareholder – stakeholder, na której bazie powstał termin interesariusz,
a która wskazywała na odejście od wąskiego, jedynie ekonomicznego rozumienia
zarządzania strategicznego. Termin interesariusz miał sugerować rozszerzoną odpowiedzialność przedsiębiorstwa – nie tylko wobec udziałowców (akcjonariuszy,
inwestorów), lecz także na wszelkie grupy lub jednostki mające wpływ na funkcjonowanie i rozwój organizacji lub ulegające jej wpływowi. Dalsze rozważania na
temat społecznie odpowiedzialnego zarządzania wskazały na źródło motywacji do
poszerzonej odpowiedzialności w społecznej legitymizacji do działania.
Stąd perspektywa finansowa w strategicznej karcie wyników powinna zostać
poszerzona, tak aby objęła wszystkich interesariuszy (rys. 18). Tradycyjnie perspektywa finansowa odpowiadała za „zabezpieczenie” działalności firmy od strony
finansowej. Realizacja wszelkich działań w perspektywie procesów wewnętrznych
(zarówno tych związanych z działalnością bieżącą, jak i realizacją celów w perspektywie rozwoju) wymaga określonych nakładów. Każda firma musi się starać
zadowolić udziałowców/inwestorów (perspektywa finansowa), aby ci chcieli kontynuować jej finansowanie. W kontekście zwiększonej krytyki i zwiększonych oczekiwań społecznych wobec przedsiębiorstw, oprócz środków finansowych potrzebują
one społecznej legitymizacji ze strony pozostałych interesariuszy. Perspektywa ta
obejmie także dostawców i pośredników handlowych, a nawet pracowników, choć
jak twierdzą autorzy karty wyników, pracownicy tradycyjnie ujmowani są w perspektywie rozwoju349. Ale jak już zostało powiedziane, wyróżnienie poszczególnych
perspektyw nie jest podziałem podmiotowym, lecz funkcjonalnym. Stąd pracownicy w innym charakterze objęci perspektywą rozwoju (m.in. rozwój i doskonalenie
348
349

Ibidem, s. 28.
Por. ibidem, s. 49.
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umiejętności, motywowanie), w poszerzonej społecznie perspektywie finansowej są
związani z kwestią legitymizacji – przypadki strajków są przecież właśnie przykładem braku legitymizacji dla przedsiębiorstwa ze strony pracowników (nie mówiąc
już o pogorszeniu jakości i wydajności pracy, które występują znacznie częściej).
Rys. 18. Poszerzona społecznie strategiczna karta wyników

Źródło: Autorska modyfikacja modelu zaproponowanego przez: R. S. Kaplan, D. P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2002, s. 28.

Zapewnienie legitymizacji społecznej wymaga oczywiście podjęcia dodatkowych działań w perspektywie procesów wewnętrznych, prowadzących do określonych zmian (perspektywa rozwoju) w celu lepszego dostosowania do zwiększonych
wymagań społecznych, co jednak nie zmienia konceptualizacji tych perspektyw.
Perspektywa klienta pozostaje niezmieniona. W ten sposób strategiczna karta wyników bez dużych modyfikacji i przy zachowaniu czterech perspektyw zostaje dostosowana do wymagań społecznie odpowiedzialnego zarządzania.
Należy jednak zwrócić uwagę na większą złożoność poszerzonej perspektywy
finansowej, w ramach której krzyżują się niekiedy sprzeczne oczekiwania różnych grup interesariuszy. Dlatego strategiczna karta wyników powinna być stosowana wraz z modelem struktury komunikacyjnej. W ten sposób określona karta

Strategiczna karta wyników jako kompleksowe narzędzie społecznie odpowiedzialnego zarządzania

125

zrównoważonych wyników będzie właściwa dla społecznie odpowiedzialnego zarządzania, a wygenerowany zestaw mierników użyteczny także z punktu widzenia
mierzenia społecznych efektów działalności. Ponieważ społecznie odpowiedzialne
zarządzanie z wykorzystaniem karty wyników daje społeczne efekty przy priorytetowym traktowaniu odpowiedzialności ekonomicznej w długim okresie, zadowala
również głosy krytyczne (najsilniej reprezentowane przez kilkakrotnie wspomnianego M. Friedmana), podważające zasadność i możliwość realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
Wiele przypadków skutecznego wdrożenia strategicznej karty wyników jest
potwierdzeniem, że równowaga pomiędzy wynikami finansowymi, ważnymi dla
akcjonariuszy i warunkowanymi przez zaspokojenie potrzeb klientów, a procesami
prowadzącymi do przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa jest podstawą stabilnego
funkcjonowania i rozwoju organizacji. Brak takiej równowagi prowadzi albo do
niewystarczającej ilości środków finansowych na zaplanowane działania (zbyt duże
inwestycje w porównaniu z możliwościami finansowymi) albo do zbyt małych nakładów na rozwój kosztem bieżącej konsumpcji (zadowolenia udziałowców/inwestorów), co może doprowadzić do osłabienia pozycji konkurencyjnej i mniejszych
zysków w przyszłości.
Poszerzona społecznie strategiczna karta wyników funkcjonuje na analogicznej
zasadzie. Zmodyfikowana perspektywa finansowa w pewien sposób wymusza na organizacji dążącej do równowagi pomiędzy perspektywami (co jest założeniem karty
wyników) określone działania w pozostałych wymiarach, co warunkuje uzyskanie
społecznej legitymizacji. Ta z kolei jest warunkiem bezproblemowego funkcjonowania i rozwoju organizacji w przyszłości. Ograniczenie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności może więc przyczynić się do lepszych bieżących wyników
finansowych, ale równocześnie do ograniczenia legitymizacji społecznej, a to z kolei
do osłabienia pozycji konkurencyjnej i mniejszych zysków w przyszłości. Pełna
równowaga jest więc możliwa dopiero wówczas, kiedy także perspektywa rozwoju
zostanie rozszerzona o właściwe działania w stosunku do wszystkich interesariuszy, tak aby organizacja w poszerzonej społecznie perspektywie finansowej uzyskała
obok sukcesu finansowego wspomnianą już społeczną legitymizację. Potwierdza to
trafność wniosku, iż wzrastająca popularność systemów strategicznego zarządzania, takich jak strategiczna karta wyników i poszukiwanie bardziej adekwatnych
mierników efektywności działania jest rezultatem zwiększonego zainteresowania
możliwością oceny sukcesu przedsiębiorstwa w długim okresie350.
M. J. Epstein, M. Roy, Sustainability in Action. Identyfying and Measuring the Key Performance
Drivers, Long Range Planning, 34/2001, s. 598.
350
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Ponadto taka pełna integracja CSR z istniejącym procesem zarządzania daje
dużą szansę wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności w sektorze MSP.
Szczególnie w małych przedsiębiorstwach nie ma ani możliwości finansowych, ani
organizacyjnych stosowania oddzielnych narzędzi do zarządzania działalnością
podstawową i oddzielnych do realizacji działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu351.

5.7. Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze MSP
Ponieważ zarządzanie w MSP znacznie różni się od zarządzania w dużych korporacjach, także odpowiedzialne społecznie zarządzanie musi być odmienne. Stąd
nie tylko liczba zatrudnionych pracowników powinna decydować o rozróżnieniu na małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Niezwykle istotne różnice dotyczą:
(1) złożoności struktury organizacyjnej; (2) złożoności procesów zarządzania (w dużych korporacjach istnieją często wydzielone zespoły ds. marketingu, PR, czasem
nawet CSR; w małych firmach wszystkim tym zajmuje się prezes/dyrektor będący
najczęściej także właścicielem); struktury własności (w MSP własność jest bardziej
skoncentrowana – najmniejsze przedsiębiorstwa działają na zasadzie samozatrudnienia, podczas gdy w dużych firmach bywa bardzo rozproszona).
Chociaż oczywiście liczba zatrudnionych pracowników ma duże znaczenie dla
zmiany procesów zarządzania. W świecie empirycznym mają miejsce przypadki dynamicznego rozwoju firm, w których jednocześnie właściciel nie chce zrezygnować
z silnej władzy, którą dotychczas koncentrował wokół siebie. Brak decentralizacji
władzy, delegowania uprawnień doprowadza takie firmy do upadku. Warto w tym
miejscu przytoczyć słowa Druckera, który mówił, iż „poprawienie produktywności wyposażonych w wiedzę pracowników i pracowników usług będzie wiązało się
z zasadniczymi zmianami w strukturze organizacji”352. W jego przekonaniu zarządzanie w społeczeństwie pokapitalistycznym, w gospodarce opartej na wiedzy wymaga całkowicie nowych organizacji, wyeliminowania szczebli zarządzania na wzór
orkiestry symfonicznej, w której kilkuset wykwalifikowanych muzyków gra razem
kierowanych przez jednego tylko dyrygenta (kierownika)353. Inaczej w organizacjach opierających się na informacji jej przepływ przez wieloszczeblową strukturę
będzie znacznie utrudniony, a wysoko wykwalifikowani pracownicy będą zużywali
Potwierdzają to wywiady ze wszystkimi badanymi przedsiębiorstwami, jak również z Business
Centem Club, Krajową Izbą Gospodarczą, Polsko-Brytyjską Izbą Handlową, Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.
352
P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 79.
353
Ibidem, s. 79–80.
351
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dużo czasu na wykonywanie działań administracyjnych, odciągających ich od zadań
podstawowych (wykwalifikowany lekarz, zamiast przeznaczyć czas na skuteczniejsze leczenie pacjenta czy przyjęcie większej ilości pacjentów będzie wypełniał tysiące
formularzy służących komputerowi, a nie pacjentowi)354.
Ujęcie Druckera jest bliskie funkcjonowaniu organizacji na podstawie zarządzania projektami. Istnieje wówczas jedynie niezbędna infrastruktura administracyjna,
przez którą należy rozumieć pewnego rodzaju fundament organizacji w postaci
określonej liczby pracowników i wyposażenia technicznego niezbędnych do prawidłowego organizowania pracy organizacji. Każda organizacja funkcjonuje bowiem
w otoczeniu administracyjno-prawnym i poza działaniami służącymi bezpośrednio
realizacji misji musi podejmować również określone działania o charakterze administracyjnym355. Także w przypadku orkiestry symfonicznej ktoś musi zawrzeć
umowy z muzykami, obliczyć wysokość podatku, składek na ubezpieczenie, zakupić
instrumenty muzyczne, przygotować salę prób, sprzedać bilety na koncert etc. Sama
orkiestra działa w sposób analogiczny do realizacji projektu, gdyż wymaganie od
światowej sławy muzyka, aby zajmował się sprzedażą biletów, nie byłoby racjonalnym wykorzystaniem zasobu, jakim jest jego talent.
Wyraźnie widać więc, że niewłaściwa struktura organizacji, a co za tym idzie
niewłaściwe zarządzanie, mogą przekładać się na marnowanie cennych zasobów,
a to świadczy nie tylko o braku odpowiedzialności ekonomicznej, lecz także społecznej. Kontynuując rozważania na przykładzie orkiestry symfonicznej, zaproponowanym przez Druckera, utalentowany muzyk przynosi korzyści nie tylko filharmonii, w której jest zatrudniony, lecz także wielu miłośnikom muzyki. Jeżeli zła
organizacja pracy w filharmonii sprawiłaby, że zamiast ćwiczyć, wypełniałby druki,
to negatywne konsekwencje byłyby odczuwalne nie tylko dla samej filharmonii, lecz
także dla jej klientów (sytuacja jest analogiczna w przypadku wykwalifikowanych
lekarzy, naukowców, nauczycieli, informatyków czy każdego wyspecjalizowanego
w danej dziedzinie pracownika).
Szczególnie interesujący w kategoriach możliwości wykorzystania w procesie
formułowania społecznie odpowiedzialnego zarządzania jest złożony z 12 kluczowych obszarów wzorcowy model zarządzania projektem (The Project Excellence
Model) Westervelda (rys. 19)356.
Por. ibidem, s. 77–79.
O konieczności wpływu wsparcia administracyjnego ze strony macierzystej organizacji mówili
m.in.: E. Westerveld, The Project Excellence Model: linking success and critical success factors, op. cit., s. 417;
W. Belassi, O. Tukel, A new framework for determining critical success/failure factors in Projects, International Journal of Project Management, 14 (3), 1996, s. 141–151.
356
E. Westerveld, The Project Excellence Model: linking success and critical success factors, op. cit., s. 416–417.
354
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Rys. 19. Wzorcowy model zarządzania projektem Westervelda
(The Project Excellence Model)

Źródło: E. Westerveld, The Project Excellence Model…, op. cit., s. 415.

Gwarancją powodzenia projektu jest zbieżność wyborów dokonywanych po stronie organizacji z celami projektu (ustalonymi po stronie rezultatów) oraz zewnętrznymi czynnikami wpływu. Do zewnętrznych czynników mających wpływ na sukces
bądź porażkę projektu Belassi i Tukel zaliczyli357:
– Menedżera projektu i członków zespołu (w znaczeniu ich umiejętności
i przygotowania zawodowego);
– Cechy samego projektu (m.in. wielkość, oryginalność/niepowtarzalność,
czas realizacji);
– Macierzystą organizację (m.in. wsparcie administracyjne, struktura
organizacyjna);
– Czynniki otoczenia (m.in. polityczne, technologiczne).

W. Belassi, O. Tukel, A new framework for determining critical success/failure factors in Projects, International Journal of Project Management, 14 (3), 1996, s. 141–151, cyt. za: E. Westerveld, op. cit., s. 417.
357
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Niektórzy autorzy zajmujący się problematyką zarządzania projektami mówią
także o zależności pomiędzy powodzeniem projektu a stosunkiem interesariuszy358,
co jednocześnie jest bezpośrednim nawiązaniem do problematyki społecznej odpowiedzialności. „Negatywny stosunek interesariuszy do konstrukcji projektu może
poważnie utrudnić jego realizację. Może to wpłynąć na podwyższenie kosztów
i czasu realizacji, spowodowane konfliktami i kontrowersjami wokół kształtu projektu i jego implementacji”359.
W poniższej tabeli przedstawiona została w sposób zbiorczy charakterystyka
poszczególnych elementów procesu zarządzania projektem, umiejscowionych w zaproponowanym modelu po stronie rezultatów.
Tab. 5. Charakterystyka kluczowych elementów projektu po stronie rezultatów
Element

Kluczowe obszary po
stronie rezultatów

Objaśnienie

1

Rezultaty projektu:
Czas
Koszty
Jakość

Złoty trójkąt celów projektu. Prawie w każdym projekcie mają znaczenie:
czas realizacji, poniesione koszty i jakość zrealizowanego projektu

2

Ocena/Opinia klientów

W rzeczywistości klient jest inicjatorem projektu. Realizacja projektu ma
sens jedynie wówczas, gdy spełnia określone potrzeby klientów. Należy więc
określić te aspekty i czynniki, które cenią klienci, oceniając rezultaty projektu

3

Ocena/opinia personelu
projektu

Przy wzorcowej realizacji projektu, pracownicy są zainteresowani zarówno
realizacją postawionych im celów, jak i ogólnymi warunkami i atmosferą pracy

4

Ocena/Opinia użytkowników

Użytkownicy są zainteresowani możliwością wpływu na realizację projektu
oraz funkcjonalnością końcowego produktu

5

Ocena/Opinia partnerów

Partnerzy biorący udział w realizacji projektu są zainteresowani osiągnięciem
własnych korzyści. Często zależy im również na współudziale w zarządzaniu
projektem oraz możliwościach uczenia się i rozwoju zawodowego

6

Ocena/Opinia interesariuszy

Do grupy tej zaliczane są strony bezpośrednio niezaangażowane w projekt,
ale mające wpływ na jego realizację. Każdy z interesariuszy ma swój określony
interes, od którego uwzględnienia w większym bądź mniejszym stopniu może
zależeć powodzenie projektu

Źródło: E. Westerveld, The Project Excellence Model…, op. cit., s. 414.

Należy podkreślić, że choć rezultaty chronologicznie występują po realizacji projektu, to są one analizowane wcześniej niż elementy z obszaru organizacji. Jest to
związane z faktem, iż organizacja projektu powinna być pochodną oczekiwanych
Por. m.in.: S. Olander, A. Landin, Evaluation of stakeholder influence in the implementation
of construction projects, International Journal of Project Management, No. 23, 2005, s. 321–328;
E. Westerveld, The Project Excellence Model: linking success and critical success factors, International Journal of Project Management, No. 21, 2003, s. 411–418.
359
S. Olander, A. Landin, Evaluation of stakeholder influence in the implementation of construction
projects, International Journal of Project Management, No. 23, 2005, s. 321.
358
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rezultatów. Jedne z najważniejszych składowych zarządzania projektem – harmonogram, budżet czy kontrola jakości – wyznaczane są na podstawie ograniczeń
związanych z czasem realizacji, możliwymi do zaakceptowania kosztami czy oczekiwanym poziomem jakości. Także pozostałe elementy składające się na rezultaty
projektu powinny znaleźć odzwierciedlenie w przedstawionych poniżej składowych
organizacji projektu (tab. 6).
Tab. 6. Charakterystyka kluczowych elementów projektu po stronie organizacji
Element

Kluczowe obszary
po stronie organizacji

Objaśnienie

1

Kierowanie i zespół

Reprezentuje sposób, w jaki menedżer projektu prowadzi projekt oraz jak
podzielone są zadania i odpowiedzialność. Styl kierowania i współpracy
z zespołem w znacznym stopniu wpływa na zwyczaje pracy w ramach
organizacji projektu

2

Strategia

Cele projektu oraz sposób ich realizacji. Warto zwrócić uwagę na fakt,
że produkt końcowy powinien być kombinacją interesów wszystkich
interesariuszy360

3

Zarządzanie interesariuszami

Określenie wzajemnych relacji pomiędzy projektem a poszczególnymi
interesariuszami. Kooperacja pomiędzy organizacją projektu a podmiotami
zewnętrznymi determinuje pozycję projektu w otoczeniu

4

Zasoby

Zasoby powinny być wykorzystywane w sposób efektywny i racjonalny, aby
zapewnić maksymalne korzyści dla interesariuszy

5

Kontrakty z partnerami

Organizacja każdego projektu wymaga nawiązania relacji z partnerami
i podpisania stosownych umów. Wybór partnerów i odpowiednich form
kontraktu jest determinowany poprzez wymogi realizowanych zadań oraz
poszukiwane kompetencje

6

Zarządzanie projektem:
Harmonogram
Budżet
Organizacja
Informacje
Ryzyko
Jakość

Określenie sposobów kontroli realizacji projektu. Tradycyjne aspekty kontroli
(zgodność z harmonogramem, realizacja budżetu, organizacja, przepływ
informacji, szacowanie ryzyka, jakość) grają najczęściej kluczową rolę w ocenie procesu zarządzania

Źródło: E. Westerveld, The Project Excellence Model…, op. cit., s. 415.

W modelu tym wyraźnie widoczne jest odniesienie do koncepcji interesariuszy,
a pośrednio do społecznej odpowiedzialności biznesu. Warto zauważyć, że jednym z obszarów tego odniesienia jest strategia jako poziom formułowania celów
i określania sposobów ich realizacji. W modelu zwrócona została także uwaga na
konieczność uwzględnienia w produkcie końcowym interesów wszystkich interesariuszy. Jest to zbieżne z podejściem do społecznej odpowiedzialności, zaproponowanym w niniejszym opracowaniu, gdzie jest ona określana jako cecha zarządzania.
Widać tu wyraźne odniesienie do koncepcji zarządzania interesariuszami, a pośrednio także do
społecznej odpowiedzialności biznesu.
360
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W analizowanym modelu nie pojawia się wątek dodatkowych celów o charakterze
społecznym, ale nacisk na sformułowanie strategii w taki sposób, aby na drodze do
realizacji celów projektu uwzględnione zostały interesy wszystkich interesariuszy.
Stąd model ten współgra z koncepcją społecznie odpowiedzialnego zarządzania.
Pojawia się także wspomniany uprzednio w przypadku gospodarowania zasobami
ludzkimi wątek racjonalnego wykorzystania zasobów. Ideałem jest gospodarowanie zasobami, które zapewnia maksymalne korzyści dla wszystkich interesariuszy.
Należy bowiem przyjąć, iż (tak jak w przypadku zasobów ludzkich) nieracjonalne wykorzystanie zasobów jest przejawem braku społecznej odpowiedzialności.
Wprawdzie posiadane przez daną organizację zasoby stanowią jej własność, ale ich
niewłaściwe wykorzystanie zmniejsza korzyści dla poszczególnych interesariuszy.
Z punktu widzenia korzyści społecznych nie ma znaczenia własność np. specjalistycznego sprzętu medycznego – nawet jeżeli należy do prywatnego szpitala, a ten
wykorzystuje go w sposób nieracjonalny, cierpią na tym pacjenci, którzy muszą
przez to dłużej czekać na badania. Oczywiście został tutaj celowo użyty skrajny
przykład, ale mechanizm jest taki sam w przypadku każdego rodzaju nieracjonalnie
wykorzystywanych zasobów.
Cele projektu i zewnętrzne czynniki wpływu mogą się znacznie różnić w zależności od rodzaju projektu – wybudowanie domu wymaga zupełnie czego innego niż zorganizowanie zimowych mistrzostw olimpijskich, więc konstrukcja
i proces zarządzania projektem także będą odmienne361. Niezmienna jest natomiast
obecność (naturalnie różnych w zakresie zawartości) 12 elementów składowych
zaproponowanych przez autora. Jest to rozwiązanie o charakterze generycznym,
co oznacza możliwość jego zastosowania do zarządzania projektami różnego typu.
Warto zwrócić uwagę również na możliwość zastosowania modelu do oceny przeprowadzonych projektów.
Z kolei wspomniane już dążenie do równowagi pomiędzy wyborami po stronie
organizacji i wyborami po stronie rezultatów w połączeniu z oceną zewnętrznych
czynników powodzenia zapewnia wybór odpowiedniego typu projektu do założonych celów. Westerveld proponuje pięć typów zarządzania projektem zbudowanych
na podstawie przedstawionego wcześniej Project Excellence Model – orientację
produktową, narzędziową, systemową, strategiczną oraz kompleksowe zarządzanie projektem (rys. 20, 21).
W orientacji produktowej projekt stanowi organizację różnych działań zmierzających do wytworzenia końcowego produktu oczekiwanego przez klienta.
361

E. Westerveld, The Project Excellence Model…, op. cit., s. 417.
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Orientacja narzędziowa zarządzania projektem została rozbudowana o dodatkowe
narzędzia i techniki oraz o zwrócenie uwagi na partnerów zewnętrznych (rys. 20).
Rys. 20. Orientacja produktowa i narzędziowa w zarządzaniu projektem

Źródło: E. Westerveld, The Project Excellence Model…, op. cit., s. 416.

Cechą charakterystyczną obu tych orientacji jest traktowanie wszystkich interesariuszy, a nawet klientów jako podmioty zewnętrzne, niebiorące udziału w planowaniu i realizacji projektu. Celem projektu jest dostarczenie klientowi określonego
produktu. Warto natomiast podkreślić, że w odróżnieniu od orientacji produktowej,
orientacja narzędziowa uwzględnia partnerów zewnętrznych, którzy wprawdzie nie
biorą bezpośredniego udziału w planowaniu i realizacji projektu, ale są traktowani
jako źródło potencjalnego zagrożenia w realizacji projektu.
Warto rozważyć także bardziej złożone typy zarządzania projektem – orientację
systemową, orientację strategiczną i kompleksowe zarządzanie projektem – w których obok klientów i partnerów uwzględniani są także użytkownicy i interesariusze. Różnice w poszczególnych modelach dotyczą stopnia włączenia poszczególnych grup w proces planowania i realizacji projektu. W orientacji systemowej
zarówno klienci, użytkownicy, jak i interesariusze są uwzględniani jako potencjalne
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Rys. 21. Złożone typy zarządzania projektem

Źródło: E. Westerveld, The Project Excellence Model…, op. cit., s. 416.
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źródła wpływu, a ich potrzeby monitorowane, lecz nie są włączani w sam proces zarządzania. Natomiast sam projekt jest znacznie bardziej złożony, a w jego realizacji
biorą udział partnerzy zewnętrzni, z którymi podpisywane są odpowiednie umowy.
W przypadku orientacji strategicznej w znacznie większym stopniu w proces zarządzania włączani są klienci i użytkownicy. Ich potrzeby traktowane są jako kluczowe,
z uwzględnieniem traktowanych jako ograniczenie oczekiwań zewnętrznych interesariuszy. Dopiero w modelu kompleksowego zarządzania projektem interesariusze są w pełni włączeni w złożoną sieć relacji, uwzględniającej interesy i potrzeby
wszystkich zainteresowanych stron. Westerveld jako przykład przedstawia renowację centrum miasta, w której udział biorą nie tylko inżynierowie i firmy budowlane,
lecz także mieszkańcy, właściciele sklepów, władze miasta, których bliska współpraca jest korzystna dla właściwej realizacji projektu362.
Należy pamiętać, że zaproponowane modele nie powinny być wartościowane
w oderwaniu od ich zastosowania. Nie reprezentują one bowiem rosnącego pod
względem zaawansowania ciągu rozwoju zarządzania projektami. Właściwy model
należy wybrać w zależności od potrzeb określonych poprzez oczekiwane rezultaty.
Jest to także pewnego rodzaju metafora na społecznie odpowiedzialne zarządzanie.
Nie każde działanie/projekt wymaga uwzględnienia tych samych elementów i tych
samych podmiotów. Aby posłużyć się błahym przykładem, nie trzeba koniecznie
myśleć w kategoriach społecznej odpowiedzialności, wymieniając żarówkę – nawet
w dużej korporacji. Natomiast w niektórych projektach kwestia społecznej odpowiedzialności powinna być głęboko rozważona. Stąd myślenie w kategoriach
projektów przystaje do rzeczywistości, w której stale rosną oczekiwania społeczne
wobec przedsiębiorstw.
Zagadnienie zarządzania projektami wraz z postulowaną przez Druckera modyfikacją struktury we współczesnych organizacjach jest ważne w aspekcie społecznie
odpowiedzialnego zarządzania z kilku powodów. Pierwszy, dlatego że współczesne
organizacje coraz częściej zaczynają działać na zasadzie zarządzania projektami,
a tradycyjne struktury – znacznie uproszczone – służą jedynie jako wsparcie administracyjne dla działalności podstawowej. Więc rozważanie społecznej odpowiedzialności w odniesieniu do organizacji o tradycyjnej strukturze prowadziłoby do stworzenia systemów nieprzystających do rzeczywistych wymagań procesu zarządzania.
Drugim powodem jest lepsze przystosowanie takiej formuły zarządzania do
realizacji zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością – wówczas łatwiej zidentyfikować wpływ poszczególnych interesariuszy na sukces bądź porażkę danego
projektu. Dzięki temu ryzyko przeniesione jest z przedsiębiorstwa jako całości na
362

Szerzej na ten temat: E. Westerveld, The Project Excellence Model…, op. cit., s. 415–417.
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pojedynczy projekt. Nie oznacza to oczywiście, że nieodpowiedzialne zarządzanie danym projektem nie może wpłynąć negatywnie na wizerunek całej firmy, ale
łatwiej jest wówczas zidentyfikować źródło zagrożenia i uruchomić odpowiednie
działania. Myślenie w kategoriach społecznie odpowiedzialnego zarządzania oznacza w takim przypadku identyfikację kluczowych interesariuszy związanych z projektem i utrzymywanie z nimi pozytywnych relacji, które – co pokazuje rozważany
uprzednio model Westervelda – decydują o pozycji projektu w otoczeniu363.
Myśląc w kategoriach zarządzania projektami łatwiej także zrozumieć i uzasadnić angażowanie się przedsiębiorstw w realizację projektów, które z pozoru służą
tylko społeczeństwu. Porter i Kramer, rozważając kwestię strategicznej filantropii
korporacyjnej, mówili o jej pozytywnym wpływie na kontekst działania przedsiębiorstwa364. Dobrze przemyślane zaangażowanie przedsiębiorstwa w podnoszenie
jakości życia społecznego (np. w dziedzinie edukacji) służy jednocześnie samemu
przedsiębiorstwu. Rozważając organizację w ujęciu dynamicznych zespołów, każdorazowo tworzonych na potrzeby projektu, którym hierarchiczna struktura służy
jedynie jako baza techniczno-administracyjna (organizacja macierzysta), łatwiej
ocenić jest cele i rezultaty podejmowanych działań. Wówczas bardzo widoczny jest
wpływ poszczególnych elementów otoczenia na realizację projektu. Jeżeli w wyniku
analizy otoczenia określone czynniki okażą się decydujące dla sukcesu bądź porażki
ważnego dla organizacji projektu, to organizacja może zdecydować się na uruchomienie lub zaangażowanie w projekt mający na celu poprawę warunków społecznych, które jednocześnie stanowią dla niej kluczowe czynniki otoczenia.
Rys. 22. Podwójna rola projektów społecznych

Źródło: Opracowanie własne.
363
364

E. Westerveld, The Project Excellence Model…, op. cit., s. 415.
M. E. Porter, M. R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philantropy, op. cit., s. 30–31.
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Ta podwójna rola projektów społecznych wynika z podwójnej roli kluczowych czynników otoczenia – które wpływają równocześnie na poprawę standardu
życia określonej grupy interesariuszy i kontekst realizacji projektów biznesowych
przedsiębiorstw.

5.8. Struktura organizacyjna wspomagająca zarządzanie projektami
Warto w tym miejscu przybliżyć strukturę hipertekstową (rys. 23), którą zaproponowali Nonaka i Takeuchi, jako model organizacji dającej podstawy organizacyjnemu tworzeniu wiedzy. Jest ona interesująca także z punktu widzenia zarządzania
projektami, co nie budzi zdziwienia, gdyż samo zarządzanie projektami jest odpowiedzią na specyficzne wymogi zarządzania w społeczeństwie informacyjnym i warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Podstawą jest właśnie lepsze wykorzystanie
zasobów ludzkich jako tych elementów organizacji, które są niezbędne w procesie
organizacyjnego uczenia się.
Model ten stanowi metaforę struktury organizacyjnej zbliżonej w rzeczywistości
do tzw. organizacji uczących się, czyli takich, które aktywnie wykorzystują, przetwarzają i wytwarzają wiedzę365. Podobnie definiują organizację uczącą się sami autorzy
struktury hipertekstowej, którzy określili organizacyjne uczenie się jako zdolność
korporacji do wytwarzania nowej wiedzy, jej upowszechniania oraz wdrażania
w produktach, usługach i systemach organizacji366. To dla usprawnienia tych procesów stworzona została struktura hipertekstowa, która jednocześnie dobrze obrazuje
umiejscowienie zespołów projektowych w powiązaniu z tradycyjnymi strukturami
organizacyjnymi, typowymi dla organizacji macierzystej odpowiedzialnej za rutynowe działania administracyjne.
Sama metafora struktury hipertekstowej pochodzi od wielowarstwowej budowy
hipertekstu, w odróżnieniu od jednowarstwowego tekstu konwencjonalnego. Konwencjonalny tekst ma tylko jedną warstwę, a informacje prezentowane są jedna pod
drugą. Termin hipertekst pochodzi z informatyki, która umożliwiła wyświetlanie
na ekranie komputera wielu warstw tekstu jednocześnie. Ponadto zorganizowany
w ten sposób tekst pozwala wchodzić do elementów tekstu poprzez tzw. hiperłącza/odnośniki. Wówczas tekst może lepiej służyć różnym odbiorcom. Dzięki takiej
organizacji tekstu to odbiorca decyduje, które warstwy w danym momencie chce
Szerzej na ten temat: G. Baran, W. Sewera, Organizacja ucząca się a rozwój jednostki, (w:) E. Walkiewicz (red.), Zarządzanie edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002, s. 123–132.
366
I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, op. cit., s. 19.
365
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Rys. 23. Struktura hipertekstowa

Źródło: Na podst.: I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Polska Fundacja Promocji
Kadr, Warszawa 2000, s. 205.

zobaczyć, a które ukryć; na jaki temat chce pozyskać dokładniejszą informację
znajdującą się w kolejnych warstwach, które można pokazać na ekranie monitora,
klikając na właściwe hiperłącze367.
Hipertekstowa struktura organizacyjna zbudowana jest na analogicznej zasadzie – składa się z nałożonych na siebie warstw stanowiących kolejne konteksty
Czytając artykuł w formie hipertekstu na temat np. wyborów prezydenckich, klikając na odpowiedni
odnośnik (hiperłącze), odbiorca może wejść do kolejnej warstwy tekstu, która zawiera zdjęcie i program
wyborczy danego kandydata. Dzięki takiej organizacji tekstu odbiorca sam decyduje o tym, którego
z kandydatów zdjęcie chce zobaczyć. . Odbiorca może tak ustawić warstwy, żeby miał jednoczesny dostęp
do wszystkich informacji na temat wybranego kandydata albo do określonej informacji (np. zdjęcia,
poszerzonej informacji o kandydacie, programu wyborczego etc.) wszystkich kandydatów jednocześnie.
367
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zarządzania: organizacji macierzystej, zespołów projektowych368 i podstaw wiedzy369. Nonaka i Takeuchi nie sprecyzowali dokładnie liczby zespołów projektowych
(warstw zespołu projektowania), aczkolwiek na przedstawionym przez nich schemacie370 widnieje tylko jedna warstwa. Ponieważ w rzeczywistości przedsiębiorstwa
często realizują więcej niż jeden projekt jednocześnie, schemat został uzupełniony
o kolejne warstwy, a dla przejrzystości rozumowania wszystkie warstwy obejmujące
zespoły projektowe będą określane terminem k o n t e k s t p r o j e k t o w y, organizacja macierzysta jako k o n t e k s t o r g a n i z a c y j n y, a warstwa podstaw wiedzy
jako k o n t e k s t w i e d z y371.
Fundament całej organizacji stanowi kontekst wiedzy, w którym zgromadzona
jest wiedza wytworzona przez pozostałe dwa konteksty – projektowy i organizacyjny. Nonaka i Takeuchi do tego kontekstu zaliczają między innymi wizję korporacji,
kulturę organizacyjną, technologie, bazy danych etc.
„Warstwa ta nie istnieje jako samodzielna jednostka organizacyjna, ale osadzona jest w wizji korporacji, organizacyjnej kulturze i technologii. Wizja korporacji
wskazuje kierunek, w jakim powinna ona rozwijać swoje technologie czy produkty
i zarysowuje pole, na jakim korporacja chce rozgrywać swoją grę. Kultura organizacyjna ukierunkowuje myślenie i działanie każdego pracownika”372.
Warto także zwrócić uwagę na analizowaną w innym miejscu opracowania
różnicę pomiędzy misją a wizją strategiczną. Niektórzy autorzy dokonują takiego
rozróżnienia373, a z kolei inni ujmują misję w taki sposób, że zawiera w sobie także
elementy określane przez zwolenników oddzielenia tych dwóch pojęć jako wizja374.
Z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności najbardziej istotne w ramach
kontekstu wiedzy będą właśnie misja organizacji i kultura organizacyjna jako te
komponenty, w których zawarte są kluczowe dla organizacji wartości375. To misja,
Nonaka i Takeuchi mówili o warstwie systemu biznesu i warstwie zespołu projektowania. Na
potrzeby zarządzania projektami zostały przyjęte określania: organizacja macierzysta (w znaczeniu
organizacja-matka) oraz zespół projektowy.
369
I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, op. cit., s. 203.
370
I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, op. cit., s. 205.
371
Nonaka i Takeuchi nie dokonali rozróżnienia pomiędzy warstwą a kontekstem. Dla potrzeb zarządzania wiedzą nie było to potrzebne.
372
I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, op. cit., s. 204–205.
373
M.in.: J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 145–147;
P. M. Senge, Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 210.
374
J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1998, s. 264; Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 91–92; F. Brassington, S. Pettitt, Principles of
Marketing, Prentice Hall, UK 2000, s. 95; R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne,
PWN, Warszawa–Kraków 1999, s. 25–28.
375 Szerzej na temat misji i kultury organizacyjnej w części II.
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a nie wizja organizacji jest jej społecznym uzasadnieniem, określa rolę, jaką organizacja chce odegrać w otoczeniu, zakres jej społecznie pożądanej działalności oraz
główne wartości, dla których została powołana376. Wizja, jeżeli jest formułowana377,
jest mocniej powiązana ze strategią, określa dążenia i aspiracje związane z działalnością przedsiębiorstwa, z realizacją strategii378.
Kontekst organizacyjny (organizacja macierzysta, organizacja-matka) jest warstwą środkową, odpowiadającą za rutynowe działania administracyjne. Jest ona
ukształtowana na wzór hierarchicznej piramidy, struktury biurokratycznej, która
dobrze sprawdza się w przypadku zadań rutynowych379. Najwyższe warstwy tworzą
kontekst projektowy, w ramach którego każda z warstw odpowiada jednemu zespołowi projektowemu odpowiedzialnemu za realizację określonego projektu. Struktura zespołu projektowego została przedstawiona w formie odwróconej piramidy, co
sugeruje odejście od tradycyjnej hierarchii w kierunku zarządzania partnerskiego
i emergentnej struktury komunikacyjnej. Zarządzanie partnerskie odnosi się do organizacji uczących się (czym niewątpliwie powinien cechować się dobry zespół projektowy), w których „menedżerowie zarządzają w taki sposób, że wszyscy pracownicy angażują się w efektywne działanie przedsiębiorstwa, uczestniczą w wyznaczaniu
jego celów i korzystają z wypracowanych wcześniej osiągnięć. Przejmują też wspólną odpowiedzialność za siebie i rozwój swojej firmy […]”380. Wymaga to zmiany
podejścia menedżera do pracowników w kierunku bardziej partnerskich relacji,
większej swobody w podejmowaniu decyzji, ustalaniu i realizacji celów. Określenie
struktury mianem emergentnej381 oznacza możliwość jej nieustannego przekształcania w trakcie realizacji projektu, tak aby była najlepiej dopasowana do realizacji
zadań w danym momencie. Ponieważ zaproponowany w dalszej części opracowania model struktury komunikacyjnej jest zgodny z założeniami teorii strukturacji
Giddensa, w której działania aktorów przekształcają strukturę, jest to struktura
o charakterze emergentnym. Stąd struktura komunikacyjna może służyć potrzebom zarządzania projektami.
Por. J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 145.
Należy też uważać, bo niektóre firmy używają określenia „wizja”, mówiąc o misji (Ph. Kotler,
Marketing, op. cit., Poznań 2005, s. 91).
378
Por. ibidem, s. 146.
379
I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, op. cit., s. 203.
380
H. Boom, R. Calowi, Ph. de Woot, Zarządzanie europejskie, Warszawa 1995, s. 42, cyt. za: J. Penc,
Sztuka skutecznego zarządzania, op. cit., s. 145.
381
Emergentyzm: filoz. teoria opracowana na początku XX wieku […] głosząca, że świat podlega
nieustannemu rozwojowi, podczas którego powstają nagle wciąż nowe, wyższe jakości (Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1999, s. 293).
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Pracownicy w strukturze hipertekstowej
Według autorów struktury hipertekstowej członek organizacji o takiej strukturze
jest w danym momencie powiązany tylko z jednym z kontekstów. „Jest przypisany do zespołu projektowego w okresie prac nad projektem i do systemu biznesu
w normalnych czasach”382. Wniosek ten jest prawdziwy jedynie wówczas, jeżeli przyjęte zostanie założenie o tylko jednej warstwie reprezentującej wszystkie zespoły
projektowe. Byłoby to jednak w tym przypadku zbytnim uproszczeniem rzeczywistości. Niekiedy bowiem jeden pracownik jest przypisany równocześnie do kilku
projektów, pomiędzy którymi dzieli czas, a przypisanie go do jednego tylko projektu
stanowiłoby niepełne wykorzystanie jego możliwości. Sytuacja taka byłaby przejawem nieefektywnego gospodarowania zasobami, co – jak już zostało powiedziane – stanowi (szczególnie w przypadku wysoko wykwalifikowanych pracowników)
element braku odpowiedzialności społecznej.
W strukturze hipertekstowej pracowników można podzielić na kilka typów:
– Pracownicy na stałe przypisani do organizacji macierzystej, odpowiedzialni
za rutynowe zadania administracyjne (te osoby nie biorą udziału w realizacji
projektów).
– Pracownicy, którzy jednocześnie należą do dwóch typów warstw – organizacji macierzystej i zespołu projektowego. W doskonałych organizacjach
hipertekstowych według autorów modelu takie sytuacje nie mają miejsca.
Natomiast w rzeczywistości część pracowników jest równocześnie przypisana do dwóch typów warstw.
– Pracownicy, którzy przemieszczają się pomiędzy organizacją macierzystą a kontekstem projektowym, do którego są przypisani na czas realizacji
projektu.
– Eksperci należący tylko do zespołów projektowych. Są to najczęściej wysokiej klasy specjaliści zewnętrzni zatrudniani na czas realizacji projektu. Powodem ich czasowego zatrudnienia są bardzo wysokie kwalifikacje, których
organizacja nie jest w stanie właściwie wykorzystać poza obszarem realizacji
projektów. Często związane jest to także z brakiem możliwości finansowych
na stałe zatrudnienie ekspertów.
– Pracownicy pomocniczy należący tylko do zespołów projektowych. Są to
osoby zatrudniane na czas realizacji projektu, wykonujący zadania rutynowe. Powodem czasowego zatrudnienia jest zapotrzebowanie na ich pracę
ograniczone do okresu realizacji projektu. Warto zwrócić uwagę, że o ile
pozyskanie pracowników pomocniczych nie jest trudne (szczególnie przy
382

I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, op. cit., s. 207.
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obecnych warunkach na rynku pracy), to w przypadku najlepszych ekspertów może to nie być już takie proste – część dużych korporacji decyduje
się na stałe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników, nawet
jeżeli nie wykorzystują w pełni czasu ich pracy, ażeby uniemożliwić ich zatrudnienie firmom konkurencyjnym.
Zastosowanie takiej struktury zatrudnienia pozytywnie wpływa na efektywność
wykorzystania zasobów ludzkich, szczególnie wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy w tradycyjnej strukturze organizacyjnej dużo czasu przeznaczają na
wykonywanie rutynowych zadań o charakterze administracyjnym.
Zarządzanie przedsiębiorstwem według formuły projektowej ułatwia ponadto
zaangażowanie w realizację projektów społecznych, w których bierze udział wielu
partnerów – inne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej, osoby prywatne etc. Taka współpraca nie wymaga bowiem
szczególnych zmian w ramach organizacji macierzystej, a jedynie zaangażowania
określonych zasobów w realizację projektu. Ponieważ jest to typowym sposobem
działania dla organizacji zarządzanej według formuły projektowej, zaangażowanie
takie nie wymaga od organizacji dodatkowych umiejętności, podczas gdy tradycyjnie działające organizacje mogą mieć w początkowej fazie współpracy trudności
z przystosowaniem do nowej formuły zarządzania.
Dobrym podsumowaniem rozważań na temat rozwiązań strukturalnych, wspierających funkcjonowanie organizacji na podstawie zarządzania projektami są zaobserwowane przez R. M. Kantera z Harvard Business School cechy organizacji
przyszłości. Spośród nich warto wymienić w szczególności383:
1 . O d c h u d z a n i e. Organizacje przyszłości ograniczają liczbę zatrudnianych
pracowników. Wiele funkcji pomocniczych jest przekazywane na zewnątrz
organizacji na zasadzie outsourcingu. Poza zwiększoną elastycznością i ekonomicznością działania, rozwiązanie to ma także słabe strony w postaci
przemęczenia pracowników, którzy często pracują w podwyższonym wymiarze czasu pracy.
2 . P r z e j ś c i e o d z a l e ż n o ś c i p i o n o w e j d o p o z i o m e j. Więcej
działań jest wykonywanych w międzywydziałowych zespołach realizujących
konkretne projekty. Jednocześnie następuje odejście od tradycyjnego układu
hierarchicznego, gdzie władza była przypisana do stanowiska; w organizacji
przyszłości zespoły tworzone są na podstawie kompetencje.
Por. R. M. Kanter, Pozyskiwanie ludzi dla organizacji przyszłości, (w:) F. Hasselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998, s. 160–162, cyt. za:
J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, op. cit., s. 34–35.
383
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3. Lojalność nowego typu – od przedsiębiorstwa do proj e k t ó w. W tradycyjnych przedsiębiorstwach bardzo ważna była lojalność
i przywiązanie pracowników do firmy. Obecnie pracownicy coraz częściej
identyfikują się poprzez swoje kompetencje i umiejętności, które wiążą ich
z wykonywaną pracą i zespołem zadaniowym.
4. Nowa wartość zawodowa – od kapitału przedsiębiors t w a d o k a p i t a ł u r e p u t a c j i. Dla dzisiejszych pracowników coraz
bardziej liczą się umiejętności zawodowe i reputacja, które mogą wykorzystać w wielu miejscach pracy. Pracownicy tacy nabierają także większego
znaczenia dla przedsiębiorstw, w których bardziej liczy się przydatność
z punktu widzenia danego projektu niż pozycja w formalnej strukturze.
Wymienione cechy coraz częściej i w coraz większym stopniu charakteryzujące
współczesne przedsiębiorstwa, warto uzupełnić o obserwację Druckera384:
5 . O d i n f o r m a c j i d o o d p o w i e d z i a l n o ś c i. „Organizacja opierająca
się na wiedzy wymaga […], by każdy brał na siebie odpowiedzialność za cele
i za poszczególne wkłady a ponadto, również za zachowania”. Organizacja
taka nie opiera się na wydających polecenia kierownikach i podwładnych,
ale współpracujących ze sobą partnerach, z których każdy jest ekspertem
w tym, co robi i bierze odpowiedzialność za efekty swojej pracy, z których
jest rozliczany. „Organizacja starego typu zakładała, że przełożony wie, co
robi podwładny. To przełożony, jeszcze kilka lat temu, wykonywał pracę
swego podwładnego. Organizacja opierająca się na wiedzy musi jednak zakładać, że przełożeni nie znają pracy swych podwładnych. Przełożeni nigdy
tej pracy nie wykonywali”385. Dlatego tradycyjna struktura organizacyjna,
w której przełożony nadzorował i kontrolował pracę podwładnego, obecnie
jest coraz mniej możliwa do zastosowania. Przełożony nie jest w stanie nadzorować pracy wszystkich pracowników, ponieważ każdy z nich jest ekspertem w swojej dziedzinie. Stąd punkt ciężkości należy przenieść w kierunku
określenia wkładu/efektów pracy każdego z pracowników i uczynienia ich
odpowiedzialnymi za własny wkład. „Powinniśmy zmierzać do czynienia
ludzi odpowiedzialnymi. Nie powinniśmy pytać: jakie pracownik powinien
mieć uprawnienia, ale: za co powinien być odpowiedzialny. Zadaniem kadry
kierowniczej w wyposażonych w wiedzę organizacjach nie jest uczynienie

384
385

P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, op. cit., s. 90–91.
Ibidem, s. 91.
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z każdego pracownika szefa. Tym zadaniem jest uczynienie wszystkich osobami wnoszącymi w k ł a d do organizacji”386.
Przedstawione cechy w dużej mierze uzupełniają obraz zaproponowanego modelu struktury organizacyjnej o szerszą charakterystykę formowania organizacji
w kierunku przechodzenia do zarządzania projektami, co sprzyja także społecznie
odpowiedzialnemu zarządzaniu.

386

Ibidem.

MODEL ROZWOJU WZAJEMNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
6.1. Przedsiębiorstwo jako część większej całości społecznej
Przedsiębiorstwo jest elementem większej całości. Dlatego mówiąc o upowszechnianiu społecznej odpowiedzialności biznesu, nie można zapominać o wzajemności
relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego interesariuszami. Analiza dotychczasowych rozważań na temat społecznej odpowiedzialności387 nie nawiązuje jednak
explicite do odpowiedzialności interesariuszy, bez której nie ma wzajemnej odpowiedzialności. Uzasadnione zatem wydaje się pytanie: Dlaczego przedsiębiorstwo ma
być społecznie odpowiedzialne, podczas gdy interesariusze nie są? Milcząco przyjmuje
się założenie, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa determinuje odpowiedzialność interesariuszy. Wydaje się istotnym wyraźne podkreślenie roli wzajemności w upowszechnianiu CSR; szczególnie że zarówno w amerykańskiej, jak
i europejskiej koncepcji społecznej odpowiedzialności podkreślane są korzyści dla
przedsiębiorstw realizujących CSR. Stąd tak istotne z punktu widzenia zaproponowanego modelu – będącego podstawą dla określenia celów i budowania strategii
upowszechniania społecznej odpowiedzialności MSP – jest zaznaczenie explicite
wzajemności zarówno w zakresie odpowiedzialności, jak i korzyści dla wszystkich
partnerów (przedsiębiorstwa i jego interesariuszy). Przedsiębiorstwo celowo nie
zostało umiejscowione w centrum, otoczone przez interesariuszy, ale obok swoich
interesariuszy jako jeden z elementów składających się na całość. Podział na kluczowych interesariuszy wyznacza cztery obszary modelu upowszechniania społecznej
odpowiedzialności MSP: przedsiębiorstwo, pracownicy, klienci, społeczność lokalna, a możliwe do podjęcia grupy działań – informowanie, edukacja i współpraca –
składają się na trzy konteksty działania (rys. 24).
Pomaga to w uświadomieniu faktu, że odpowiedzialność przedsiębiorstw jest
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do budowania odpowiedzialnego
społeczeństwa. Należy w tym miejscu podkreślić, że zaproponowany model ma charakter interakcyjny. Zakłada się udział wielu aktorów/interesariuszy podejmujących
387
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Rys. 24. Model upowszechniania społecznej odpowiedzialności MSP

Źródło: Opracowanie własne.

różnego rodzaju działania ukierunkowane na partnerów, przy jednoczesnym zachowaniu wzajemności zarówno odpowiedzialności, jak i korzyści dla wszystkich
stron. Nie chodzi zatem o model upowszechniania, w którym jeden lub kilku interesariuszy (np. administracja publiczna czy organizacje pozarządowe) uruchamiają
określone działania, mające za zadanie nakłanianie przedsiębiorstw do określonych postaw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Trafnie ujmuje to
G. Prawelska-Skrzypek na gruncie polityki kulturalnej. Według niej „partnerstwo
w realizacji zadań wymaga jasnych reguł, zrównoważonych wkładów, korzyści i odpowiedzialności wszystkich partnerów”388.
Model wskazuje także na uzasadnioną rolę upowszechniania społecznej odpowiedzialności na poziomie społecznym – odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa
jest zdeterminowana również odpowiedzialnością całego społeczeństwa; przedsiębiorstwo, nie działając w próżni, chłonie wartości cenione społecznie, które kształtują jego
działania. Doskonale obrazują to omówione uprzednio przykłady kultur islamskiej
i konfucjańskiej, gdzie mocny nacisk na wspólnotę i związane z tym wartości cenione
na poziomie społecznym znajdują odzwierciedlenie także w sposobie prowadzenia
G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 239.
388
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biznesu. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż nie jest to kwestia zasad narzuconych (np.
prawnie), ale wartości podzielanych przez większość społeczeństwa.
Należy przy tym zwrócić uwagę na ujęcie problematyki upowszechniania społecznej odpowiedzialności w ramy regionu, co nie oznacza, że obszaru zastosowania
zaproponowanego modelu nie można rozszerzyć bądź zawęzić terytorialnie. Jego generyczny charakter umożliwia zastosowanie zarówno na poziomie państwa, regionu,
gminy, miejscowości, jak i pojedynczego przedsiębiorstwa. Oczywiście w zależności od obszaru zastosowania udział poszczególnych składowych (zarówno w ujęciu
obszarów – przedsiębiorstwo, pracownicy, klienci, społeczność; jak i kontekstów –
współpraca, edukacja, informacja) będzie się zmieniał. Stąd praktyczne zastosowanie
modelu każdorazowo wymaga przeprowadzenia analizy otoczenia – analogicznie
jak ma to miejsce w przypadku jakiejkolwiek strategii czy narzędzia o charakterze
generycznym389. Charakter generyczny strategii czy narzędzia oznacza, że mogą być
zaadaptowane przez każdą organizację, bez względu na charakter działalności, wielkość czy inne cechy. Stąd wyznaczone są jedynie kierunek i ogólne ramy działania390.
Oznacza to także, iż zaproponowany model (bez wyraźnego wskazania na osoby
czy instytucje zarządzające) będzie przydatny zarówno dla instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń przedsiębiorców, dużych korporacji, jak
i samych MSP zainteresowanych upowszechnianiem społecznej odpowiedzialności.
Należy podkreślić konceptualizację społecznej odpowiedzialności z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa – jako społecznie odpowiedzialne zarządzanie. Dzięki
temu zaproponowany model może być przydatny dla przedsiębiorstwa zainteresowanego wdrożeniem społecznie odpowiedzialnego zarządzania, aby podnieść swoją
konkurencyjność w długim okresie.
Wdrażając zaproponowany model należy zwrócić szczególną uwagę na trzy konteksty działania: (1) informację; (2) edukację oraz (3) współpracę. Informacja została umieszczona na zewnątrz jako najbardziej widoczna sfera działań. Bardzo istotna
jest w tym przypadku rola mediów, które chętniej informują o nieodpowiedzialności
na dużą skalę (poszukując sensacji), ale znacznie mniej angażują się w rozpowszechnianie dobrych praktyk. Skłonienie mediów do współpracy jest niezbędne, ale przy
tym bardzo trudne, gdyż od nich samych wymaga to społecznej odpowiedzialności – zajęcia się tematami, które niekoniecznie muszą być dochodowe. Bez właściwej informacji skierowanej zarówno do przedsiębiorstw, jak i interesariuszy nie uda
się stworzyć solidnych podstaw do dalszych działań. Należy przy tym informować
o realizacji działań z pozostałych dwóch kontekstów – edukacji i współpracy, co
389
390

M.in. macierz Ansoffa; strategie generyczne Portera; strategiczna karta wyników, analiza SWOT.
Por. E. N. Berkowitz, R. A. Kerin, S. W. Hartley, W. Rudelius, op. cit., s. 584–585.
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z jednej strony będzie uczulać przedsiębiorstwa, że warto działać odpowiedzialnie,
a z drugiej strony będzie wytwarzać określoną świadomość społeczną w tym zakresie. Stąd istnieje pilna potrzeba stworzenia określonych programów telewizyjnych,
stałych rubryk w prasie, wiarygodnych serwisów internetowych etc.
Niska świadomość problematyki społecznej odpowiedzialności, zarówno wśród
przedsiębiorców, jak i ogółu społeczeństwa implikuje pilną potrzebę edukacji w zakresie CSR w szkołach biznesu dla przyszłych przedsiębiorców, ale także edukacji
interesariuszy (np. edukacja konsumencka) w szkołach na podstawie istniejących
programów nauczania, jak np. wiedza o społeczeństwie. Edukacja interesariuszy jest
istotna, gdyż bez ich współpracy nie jest możliwy rozwój przedsiębiorstw w zakresie
społecznej odpowiedzialności. Istnieje chociażby konieczność współpracy z konsumentami, pracownikami i społecznością lokalną w celu pozyskiwania informacji
zarówno na temat nieodpowiedzialnych zachowań, jak i dobrych praktyk przedsiębiorstw. Ważne jest uwrażliwienie wszystkich partnerów/interesariuszy na problemy związane z odpowiedzialnością w relacjach społecznych.
Ważna jest także współpraca z przedsiębiorstwami (tu głównie na poziomie stowarzyszeń przedsiębiorców) w celu stworzenia skutecznego systemu raportowania i audytów społecznych. Niezbędne wydaje się również wsparcie realizowanych projektów
poprzez szkolenia (edukacja), aby nauczyć firmy pisania raportów oraz informowanie
o korzyściach biznesowych w wyniku takiego raportowania. Ważnym zadaniem jest
także upowszechnienie w społecznej świadomości przekonania, iż każda odpowiedzialna społecznie firma informuje o swoich działaniach na rzecz klientów, pracowników i społeczności lokalnej; że nie jest to tylko pozorna, fasadowa działalność nastawiona na czystą promocję. Firmy, które nie informują, mają prawdopodobnie coś do
ukrycia. W celu upowszechnienia takiej postawy niezbędna jest współpraca samych
przedsiębiorstw i mediów, które będą w tym zakresie informowały opinię publiczną.
Najtrudniejsze do realizacji będą działania w kontekście współpracy. Wymaga
to bowiem aktywnego zaangażowania wszystkich czterech partnerów. Dlatego
niezwykle istotne jest wyszukiwanie takich przedsiębiorstw, które dotychczas były
aktywne, tak aby rozpocząć od firm, które najłatwiej przekonać i stopniowo poszerzać obszar działania. Badania na terenie gmin pokazały, że w każdej gminie
są firmy, które angażują się społecznie, są dobrymi pracodawcami, oferują dobre
produkty, dbają o klienta. Działania należy rozpocząć właśnie od tych firm. Zachęcić je i wspomóc w szerszym informowaniu o tym, co robią, tak aby stworzyć bazę
(zbiór dobrych praktyk) dla dalszych działań. Ważne, żeby ta baza była zakorzeniona w małych przedsiębiorstwach, a nie dużych korporacjach. Przykłady dużych
korporacji nie przekonują małych firm, które uważają, że do społecznej odpowiedzialności potrzeba dużych nakładów finansowych i wykorzystania innych zasobów.
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Mniejsze firmy tłumaczą brak społecznego zaangażowania niewielkimi możliwościami finansowymi i organizacyjnymi – choć w rzeczywistości angażują się
społecznie, to nie postrzegają tego w kategoriach społecznej odpowiedzialności,
która wydaje im się zarezerwowana dla dużych, bardzo dobrze prosperujących
przedsiębiorstw. Trochę inne podejście prezentują firmy średnie, które mają ambicje
rozwojowe i aspirują do bycia postrzeganymi jako firmy duże. Stąd dobre praktyki dużych korporacji są dla nich przekonujące. Próbując zachowywać się jak duże
firmy, średnie przedsiębiorstwa zaczynają wykazywać zainteresowanie społeczną
odpowiedzialnością po przekazaniu im informacji, że CSR dotychczas było bardziej
rozwijane w sektorze firm dużych. Małe firmy, podejmując działania z tego zakresu,
rzadko łączą to ze strategią biznesową. Mają bardzo niską świadomość faktu, że
takie ich zaangażowanie może im pomóc w działalności biznesowej. Postrzegają to
jako konieczne obciążenie – koszt, a nie inwestycję.
Szczególny nacisk należy także położyć na dz i a ł a n i a u k i e r u n k o w a n e
n a s p o ł e c z n o ś ć l o k a l n ą. Warto w tym miejscu podkreślić, że pojęcie społeczność jest tłumaczeniem angielskiego terminu community391, którego znaczenie
nie jest zbyt ścisłe – może oznaczać zarówno społeczeństwo jako całość, społeczność lokalną na danym terenie, jak i specyficzne środowisko, np. studentów, internautów. Podkreślają to także anglojęzyczni autorzy teorii interesariuszy. W aspekcie
społecznej odpowiedzialności bardzo trudno jest precyzyjnie zidentyfikować interesariuszy przedsiębiorstwa, a spośród wszystkich grup najwięcej trudności dostarcza właśnie s p o ł e c z n o ś ć392. Należy natomiast wyraźnie podkreślić, że wobec
społeczności lokalnej małe przedsiębiorstwa mają szczególną odpowiedzialność.
Jest ona naturalnym otoczeniem każdego przedsiębiorstwa, z którego rekrutują się
zarówno pracownicy, jak i klienci.
Na poziomie indywidualnym (pojedynczych osób, pracowników, klientów) nacisk powinien zostać położony na edukację i informowanie. Współpraca jest bardziej
pożądana na poziomie grupowym i organizacyjnym. Należy dążyć do wytwarzania
określonych grup interesu – grup ludzi o wspólnych interesach, zainteresowaniach,
połączonych wspólnymi sposobami spędzania wolnego czasu etc., które nie działają
w sposób sformalizowany (aczkolwiek mogą się z czasem przekształcić lub dołączyć do innej sformalizowanej grupy), ale stanowią element społeczeństwa obywatelskiego. W przypadku takich grup warto podejmować współpracę, szczególnie
Według słownika Cambridge International Dictionary of English, Cambridge University Press
1995, termin community oznacza ludzi żyjących na danym obszarze lub ludzi, którzy są postrzegani
jako całość z powodu wspólnych interesów, narodowości, pochodzenia, wykonywanej profesji.
392
Por. L. Dunham, R. E. Freeman, J. Liedtka, The Soft Underbelly of Stakeholder Theory. The Role of
Community, op. cit., USA 2001, s. 3–4.
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jeżeli na danym obszarze poza Kościołem, szkołą i domem kultury393 (co pokazały
badania) nie ma formalnych stowarzyszeń aktywizujących mieszkańców. Wówczas
taka aktywność na poziomie grupowym, początkowo rozproszona – dzięki wsparciu
zewnętrznemu może stać się podstawą do wytworzenia sformalizowanej aktywności
na poziomie organizacyjnym (np. stowarzyszenia kajakarskiego, piłkarskiego, klubu
seniora, fundacji na rzecz społeczeństwa informacyjnego w gminie). Taka pomoc dla
oddolnie stworzonej inicjatywy (z wewnętrznej potrzeby społecznej) może być bardziej skuteczna niż odgórne powołanie tych samych organizacji i zachęcanie mieszkańców do uczestnictwa w ich działalności. Ponieważ szkoły i domy kultury okazały
się w badaniach głównymi instytucjami na poziomie organizacyjnym, które dotychczas umiejętnie współpracowały z przedsiębiorstwami, mogą być motorem zmian.
Rys. 25. Istotna rola aktywności społecznej na poziomie grupowym

Źródło: Opracowanie własne.

Etapem pośrednim pomiędzy aktywnością rozproszoną a sformalizowaną może
być działalność przy szkole czy domu kultury, które mogą służyć wsparciem (lokal,
sprzęt, instruktorzy etc.). Na tym etapie instytucje te powinny służyć jako pośrednik
we współpracy pomiędzy sferą biznesu a sferą społeczną. Z czasem może nastąpić
wydzielenie współpracy określonego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw i sformalizowanej już aktywności społecznej (np. wsparcie klubu kajakarskiego przez producenta odzieży sportowej, wsparcie fundacji na rzecz bezdomnych przez producenta
wędlin, mleczarnię, piekarnię, okoliczne sklepy spożywcze). Tego typu wsparcie
często jednak nie jest elementem społecznej odpowiedzialności rozumianej jako
społecznie odpowiedzialne zarządzanie. Aby tak było, konieczne jest zintegrowanie
działań na rzecz lokalnej społeczności ze strategią firmy. Dlatego tak ważny w odniesieniu do obszaru przedsiębiorstw jest kontekst informacji i edukacji.
393
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Należy również pamiętać o szczególnej roli pracowników. Kadra kierownicza nie
może zapominać, że od wiedzy i umiejętności pracowników zależy funkcjonowanie
i rozwój firmy. Dlatego rozważając kwestie społecznie odpowiedzialnego zarządzania, niewątpliwie nie można pominąć wymiaru rozwoju zawodowego i motywacji
pracowników. Z jednej strony znajduje to przełożenie w lepszym funkcjonowaniu
firmy, a z drugiej strony daje wymierny efekt społeczny – dobrze wyszkoleni pracownicy są cennym kapitałem przedsiębiorstwa, stanowiąc jednocześnie część zasobów społecznych miasta, gminy, regionu, kraju etc.

6.2. Rola struktury komunikacyjnej w wykorzystaniu modelu rozwoju
wzajemnej odpowiedzialności

Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na rolę dialogu i konsensusu w praktycznej realizacji założeń modelu rozwoju wzajemnej odpowiedzialności, które są
istotniejsze niż konkretny zestaw celów wyznaczanych w poszczególnych obszarach
i kontekstach modelu. Realizacja określonych celów ma sens jedynie w konkretnych
warunkach (tu i teraz). Natomiast nastawienie na osiągnięcie porozumienia z kluczowymi dla przedsiębiorstwa interesariuszami jest rozwiązaniem o charakterze
uniwersalnym, którego zastosowanie będzie prowadzić do każdorazowego wypracowania celów i właściwej w danych warunkach strategii.
Stąd tak istotne są rozważania Habermasa prowadzące do teorii działania komunikacyjnego, będącego „interakcją pomiędzy podmiotami używającymi mowy
i symboli niewerbalnych jako sposobu rozumienia wzajemnego swych sytuacji i […]
planów działania, po to, by dojść do porozumienia na temat koordynacji swojego zachowania”394. Według Habermasa zagadnienia moralne także mogą podlegać dyskusji
(dialogowi), w wyniku którego są uzgadniane przez zainteresowane strony (tab. 7).
Tab. 7. Struktura komunikacyjna
Poziom jednostkowy

Poziom grupowy

Poziom organizacyjny
System normatywny

Wymiar normatywny

Moralność

Roszczenie do słuszności /
Uprawnienia i zobowiązania

Wymiar szans życiowych

Status społeczny

Władza

Zasoby

Wymiar przekonań

Akty twórcze

Roszczenie do wiarygodności

Kultura organizacyjna

Procesy
komunikacyjno-decyzyjne

Akty komunikacyjne

Uzgodnienie racjonalności

Porozumienie

Wymiar interakcji
instrumentalnych

Działania pozakomunikacyjne

Interakcje

Instytucje społeczne

Źródło: Opracowanie własne.
394

J. Turner, op. cit., s. 660.

152

Grzegorz Baran

Uzgodnienie to w organizacji odbywa się podobnie jak w przypadku cyrkulacji
wiedzy, mającej na celu generowanie nowych rozwiązań na poziomie grupowym
(rys. 26).
Rys. 26. Cyrkulacja kapitału intelektualnego w organizacji o strukturze
hipertekstowej

Źródło: Opracowanie własne.

Wiedza, przechodząc przez kolejne poziomy organizacyjne, zmienia się w poszczególnych etapach:
1. Z dostępnej w ukrytą (przyswajanie wiedzy – np. uczenie się norm
moralnych);
2. Z ukrytej w ukrytą (generowanie rozwiązań – np. uzgadnianie wspólnych
poglądów poprzez dialog);
3. Z ukrytej w dostępną (uzgodnienie racjonalności i formalizacja wiedzy –
włączanie rozwiązań wypracowanych na poziomie grupowym do całości
wiedzy organizacji/społeczeństwa).
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W przypadku cyrkulacji wiedzy jest to poziom generowania rozwiązań. Przy
dochodzeniu do porozumienia zachodzi bardzo podobny proces – generowanym
rozwiązaniem jest uzgodnienie oczekiwań, postaw, sądów etc. Poziom grupowy jest
więc poziomem d i a l o g u mającym prowadzić do porozumienia (rys. 27).
Rys. 27. Trzy poziomy komunikacji

Źródło: Opracowanie własne.

6.3. Struktura komunikacyjna a struktura hipertekstowa
Przedstawiona w powiązaniu z zarządzaniem projektami struktura hipertekstowa
ma bardzo ważną zaletę z punktu widzenia upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu. Stanowi dobrą propozycję praktycznej realizacji koncepcji
struktury komunikacyjnej, będącej bardziej cechą organizacji/struktury niż strukturą rozumianą jako uporządkowanie relacji. Struktura hipertekstowa bardzo dobrze oddaje poszczególne poziomy wyszczególnione w modelu struktury komunikacyjnej. Rozważając cyrkulację kapitału intelektualnego w organizacji, struktura
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hipertekstowa odpowiada podziałowi na trzy poziomy. Kontekst wiedzy (obejmujący wiedzę wytworzoną przez pozostałe dwa konteksty) jest pewną modyfikacją
poziomu organizacyjnego w organizacji o tradycyjnej strukturze. W organizacji
o strukturze hipertekstowej zespoły projektowe są tworzone na potrzeby realizacji
określonych projektów i rozwiązywane po ich zakończeniu, z kolei organizacja macierzysta służy jako baza administracyjno-prawna. Stąd jeszcze większego znaczenia
nabierają, obok wiedzy ukrytej w zasobach ludzkich, elementy kapitału intelektualnego dostępnego – misja przedsiębiorstwa, jego kultura organizacyjna, technologie,
bazy danych etc. – składające się na podstawę/kontekst wiedzy. Wobec zauważonej
przez Kantera395 l o j a l n o ś c i n o w e g o t y p u (kiedy wysoko wykwalifikowani
pracownicy bardziej identyfikują się ze swoimi kompetencjami i umiejętnościami
niż z organizacją i miejscem pracy) najmocniejszym spoiwem organizacji staje się
właśnie podstawa wiedzy. Wiedza ukryta w zasobach ludzkich może zostać utracona w momencie odejścia pracownika z firmy, jeżeli inna organizacja bardziej doceni
jego umiejętności i kompetencje. Stąd wzrastające znaczenie odpowiedzialności
przedsiębiorstwa wobec pracowników. Wywiady jakościowe z przedsiębiorcami
wskazują na brak świadomych działań zmierzających do wzmocnienia więzi z pracownikami. Mają oni świadomość, że obecna trudna sytuacja na polskim rynku
pracy wzmacnia przywiązanie pracowników do firmy, ale jednocześnie pracownicy
niezadowoleni z dotychczasowego miejsca pracy ciągle poszukują lepszej oferty
(coraz częściej za granicą).
W organizacji o strukturze hipertekstowej odpowiednikiem poziomu organizacyjnego jest więc kontekst wiedzy; poszczególne zespoły zadaniowe funkcjonujące
w kontekście projektowym realizują zadania przewidziane dla poziomu grupowego,
a pojedynczy pracownicy stanowią poziom jednostkowy (rys. 27).
Bardzo ważnym aspektem jest więc fakt, że komunikacja ma służyć określonym
celom, z których najważniejszym wydaje się prowadzenie do porozumienia, które
koordynuje plany poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie komunikacji396. W organizacjach uczących się, stanowiących jedne z głównych komponentów społeczeństwa informacyjnego, procesy komunikacyjne powinny stanowić
niejako elementy strukturalne, a struktura społeczna powinna być strukturą komunikacyjną. Nowoczesne organizacje powinny niewątpliwie zwracać szczególną
uwagę na procesy organizacyjnego uczenia się, które – jak już zostało wcześniej
Por. R. M. Kanter, Pozyskiwanie ludzi dla organizacji przyszłości, (w:) F. Hasselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998, s. 160–162, cyt. za:
J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, op. cit., s. 34–35.
396
Por. A. Szahaj, Jürgena Habermasa teoria działania komunikacyjnego. Próba rekonstrukcji, (w:) Wokół
teorii krytycznej Jürgena Habermasa, Kolegium Otryckie, Warszawa 1987.
395
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wspomniane – wzbogacają wszystkich uczestników organizacji. Są one podstawą
zmian w zachowaniu członków organizacji, ale także płaszczyzną godzenia ich
interesów z interesami całej organizacji. Kwestia godzenia interesów wewnątrz
organizacji jest nierozdzielnie związana z problemem uzgadniania racjonalności
na poszczególnych poziomach organizacji. Trudno bowiem, nawet w wymiarze
epistemologicznym, rozdzielić procesy komunikacyjne od problemu racjonalności. W wymiarze ontologicznym proces komunikacyjny jest nierozłącznie związany
z działaniami zdążającymi do uzgadniania racjonalności.
Przeniesienie powyższych rozważań na płaszczyznę łączącą organizację z jej interesariuszami wymusza rozpatrywanie procesów komunikacyjnych (dialogu) w szerszym, społecznym kontekście. Poziom grupowy – dotąd konceptualizowany jako
kontekst zespołów projektowych w rozumieniu struktury hipertekstowej – wobec
problematyki upowszechniania społecznej odpowiedzialności wymaga rozbudowania
poprzez włączenie interesariuszy przedsiębiorstwa. Bardzo istotnym elementem całego procesu jest przy tym dialog wynikający z przeświadczenia, że tylko takie zarządzanie procesem komunikacji, którego wynikiem jest przekonanie zainteresowanych
stron, że najkorzystniejszą możliwością jest wzajemna komunikacja prowadząca do
porozumienia, umożliwia wypracowywanie wspólnej strategii działania. W przełożeniu na koncepcje społecznie odpowiedzialnego biznesu istotą jest wypracowanie
wspólnej (podzielanej przez biznes i interesariuszy) strategii odpowiedzialności, gdzie
pierwszym warunkiem jest właśnie chęć dialogu. Pożądane społecznie obszary współpracy można ustalić bowiem w procesie komunikacji (rys. 28).
W k o n t e k ś c i e w s p ó ł p r a c y w modelu rozwoju wzajemnej odpowiedzialności nabiera to szczególnego znaczenia poprzez realizację projektów wspólnie
z interesariuszami. Wówczas wyraźnie widoczne stają się korzyści z implementacji
zarządzania projektami. Przedsiębiorstwa są dzięki temu przygotowane do sprawnej współpracy z zewnętrznymi partnerami – obszar takiej współpracy może być
łatwo wydzielony w postaci samodzielnego projektu, realizowanego jedynie przy
określonym przez partnerów wsparciu ze strony k o n t e k s t u o r g a n i z a c y j n e g o macierzystego przedsiębiorstwa. Rolą d i a l o g u jest wówczas wygenerowanie
wspólnej strategii działania, akceptowanej przez zaangażowane przedsiębiorstwo
i wszystkich interesariuszy (osiąganie porozumienia).
W kontekstach i n f o r m a c j i i e d u k a c j i rola dialogu na poziomie grupowym jest znacznie mniejsza. Oddziaływanie sprowadza się do informowania
i edukowania określonych grup interesu jako potencjalnych liderów w swoim środowisku – zarówno po stronie przedsiębiorstwa, jak i interesariuszy. Zwiększa się
natomiast rola oddziaływania na pojedyncze jednostki – zarówno menedżerów
i pracowników po stronie przedsiębiorstwa oraz obywateli i konsumentów po
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Rys. 28. Dialog pomiędzy organizacją i lokalną społecznością (interesariuszami)

Źródło: Opracowanie własne.

stronie społeczności (interesariuszy), jak i przedsiębiorstwa jako całość (poziom
organizacyjny). Rozważania te prowadzą do uzupełnienia modelu rozwoju wzajemnej odpowiedzialności o zróżnicowanie proponowanych kierunków działania
na pięć oddzielnych poziomów.

6.4. Pięć poziomów rozwoju społecznej odpowiedzialności zarządzania
Przywołane poniżej słowa Monteskiusza wydają się trafnie zarysowywać szerszy
kontekst dla rozważań na temat wielopoziomowości oraz wzajemnego przenikania
się poszczególnych poziomów procesu rozwoju społecznej odpowiedzialności:
„Gdybym wiedział o czymś, co byłoby dla mnie korzystne, a co byłoby szkodliwe
dla mojej rodziny, to wyrzuciłbym to z mojego umysłu. Gdybym wiedział o czymś,
co byłoby korzystne dla mojej rodziny, ale nie dla mojej ojczyzny, starałbym się
o tym zapomnieć. Gdybym wiedział o czymś, co byłoby korzystne dla mojej ojczyzny, a szkodliwe dla Europy, lub też korzystne dla Europy, lecz szkodliwe dla

Pięć poziomów rozwoju społecznej odpowiedzialności zarządzania

157

rodzaju ludzkiego, uznałbym to za zbrodnię, ponieważ człowiekiem jestem z konieczności, a Francuzem jedynie z przypadku”397.
Zarządzanie rozwojem społecznej odpowiedzialności, aby było w pełni skuteczne, powinno odbywać się na kilku poziomach: jednostkowym, grupowym, organizacyjnym, instytucjonalnym i społecznym398 (rys. 29). Nie powinno natomiast
być przypisane do konkretnej organizacji czy instytucji odpowiedzialnej za całość
działań, gdyż (1) z efektów społecznej odpowiedzialności biznesu korzysta wielu
różnych interesariuszy oraz (2) istnieje wiele punktów, w których styka się interes
przedsiębiorstwa z interesem interesariuszy; w tych punktach powinny być zatem
prowadzone działania mające na celu upowszechnianie CSR.
Rys. 29. Poziomy rozwoju społecznej odpowiedzialności

Źródło: Opracowanie własne.

P o z i o m j e d n o s t k o w y. Dotyczy pojedynczych pracowników, ich postaw,
przekonań, motywacji i działań. Upowszechnianie społecznej odpowiedzialności na
tym poziomie powinno się odbywać w zakresie edukacji, wychowania, motywowania,
F. Savater, Etyka dla syna, WSiP, Warszawa 1996, cyt. za: V. Martinez Reyes, Etyka biznesu –
wybrane kwestie, (w:) K. Kietliński, V. Martinez Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu,
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 131.
398
Należy przy tym podkreślić, że te poziomy mogą być rozpatrywane w kontekście lokalnym, regionalnym, państwowym czy międzynarodowym.
397
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treningów wrażliwości, przekazywania określonych norm moralnych, a także uświadamiania o możliwości i kierunkach oddziaływania pojedynczych ludzi z pomocą grupy – jeżeli potrafią się zjednoczyć z innymi, którzy reprezentują podobne
nastawienie.
P o z i o m g r u p o w y. Dotyczy sytuacji, kiedy pojedyncze osoby o podobnym
nastawieniu działają w zespołach, tworząc coś w rodzaju grup interesu. Wzmacnia
się wówczas na zasadzie efektu synergii siła oddziaływania poszczególnych jednostek. Bez uświadomienia wspólnoty interesów (ang. stake), podejście pojedynczych
członków organizacji do społecznej odpowiedzialności może być całkowicie odmienne niż to reprezentowane przez organizację jako całość. Mocny poziom grupowy – analogicznie jak w przypadku tworzenia i realizacji misji – prowadzi do
wytworzenia nacisków ze strony różnych grup interesów, które nie mogą zostać
przemilczane, jeżeli organizacja chce harmonijnie funkcjonować i się rozwijać.
P o z i o m o r g a n i z a c y j n y. Dotyczy organizacji jako całości, w sensie sui generis (bytu samego w sobie, ponadjednostkowego). Należy rozwijać programy współpracy przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi, uświadamiając przy tym
możliwe korzyści, wynikające z prowadzenia polityki społecznej odpowiedzialności
zintegrowanej ze strategiami biznesowymi. Projekty skierowane do mniejszych organizacji powinny zostać ukierunkowane na pomoc we wdrażaniu kompleksowych
systemów zarządzania, łączących w sobie walory społeczne i ekonomiczne. Małe
i średnie przedsiębiorstwa, które często działają na rynku intuicyjnie, zachęcone
otrzymaniem pewnej wiedzy i umiejętności biznesowych pomocnych w prowadzeniu firmy, zobowiązane byłyby do rozwijania społecznej odpowiedzialności, która
ponadto byłaby zintegrowana z całym procesem zarządzania w wyniku przeprowadzonego wdrożenia.
P o z i o m i n s t y t u c j o n a l n y. Dotyczy nie pojedynczych firm, ale biznesu
jako instytucji, sfery gospodarczej. Na tym poziomie celowa wydaje się próba wykreowania pewnego rodzaju etosu człowieka biznesu, środowiska uczciwych, czystych,
prawych ludzi biznesu, które będzie siłą napędową rozwoju nie tylko polskiej gospodarki i polskiego kapitalizmu, lecz także przekształcenia polskiego państwa w ogóle.
Należy dążyć do wykreowania środowiska będącego pozytywnym przykładem,
punktem odniesienia dla całego społeczeństwa. Należy sobie oczywiście zdawać
sprawę, że proces do tego prowadzący jest długotrwały i trudny, ale upowszechnienie takiego obrazu w świadomości społecznej sprawi, że postępowanie niezgodne
z ogólnie przyjętymi wzorami zachowań będzie natychmiast piętnowane.
P o z i o m s p o ł e c z n y. Dotyczy społeczeństwa jako całości – nie tylko sfery
biznesu, ale ogólnie kultury społecznej jako zbioru wartości i norm, obyczajów, zwyczajów, przekonań, postaw, wzorów zachowań bez względu na to, czy obszar ten
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będzie rozpatrywany lokalnie, regionalnie, na poziomie państwa czy w wymiarze
międzynarodowym. W przypadku poziomu społecznego nie chodzi bowiem o obszar geograficzny, ale typ i zakres zjawisk podlegających analizie. Poziom ten jest
istotny ze wspomnianych już wcześniej powodów. Ani bowiem pojedynczy człowiek,
ani przedsiębiorstwo, ani cała sfera biznesu jako instytucja nie działają w próżni i zasady moralne – nieustannie odtwarzane m.in. przez religię, obyczaje, język, prawo na
poziomie społeczeństwa i państwa – przenikają do wszystkich sfer życia, także do
sfery gospodarczej. Dlatego upowszechnianie jakichkolwiek zasad nie będzie w pełni
skuteczne, jeżeli proces ten nie obejmie wszystkich poziomów życia człowieka – od
jednostkowego, poprzez grupowy, organizacyjny, instytucjonalny, aż do poziomu państwa, społeczeństwa jako całości. Stąd na poziomie społecznym kształtuje się znaczna
potrzeba szerokiej i wielopłaszczyznowej (w znaczeniu obejmującej wiele obszarów
życia społecznego) współpracy państwa, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów, odgrywających ogromną rolę w kształtowaniu świadomości społecznej.
Upowszechnianie na poziomie społecznym
Rozważając rolę działań na poziomie społecznym w upowszechnianiu społecznej
odpowiedzialności biznesu warto zwrócić uwagę na analizowane przez K. E. Bouldinga doświadczenia Stanów Zjednoczonych. Podkreśla on szczególne miejsce etyki
w życiu gospodarczym w kontekście trzech podsystemów społecznych: wymiany,
groźby i integracji, co stanowi potwierdzenie funkcjonalnego ujęcia etyki biznesu
w myśli amerykańskiej399. Funkcją systemu integracji jest wcielanie poprzez rodzinę,
szkołę, kościoły i państwo wspólnego systemu wartości z uwzględnieniem wszystkich szczebli życia społecznego. Stanowi to pewnego rodzaju odtwarzanie amerykańskiego etosu narodowego spajającego we wspólnotę, działającego ze względu
na własny interes jednostki400. Takie odwoływanie się do wspólnych wartości jest
bardzo charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych. Nawet jeżeli chodzi o zagrożenie interesów gospodarczych kraju, Amerykanie są skłonni do powoływania się
na obronę zasad moralnych czy prawa człowieka. „Instytucje wymiany nie rozwijają
same w sobie dostatecznie systemu integracji”401.
Jest to w pewien sposób sprzeczne z tym, o czym na gruncie gospodarki mówił
A. Smith w swojej książce Bogactwo narodów402. Według niego każdy działa
Por. K. E. Boulding, Etyka i biznes, (w:) Ponad ekonomią (praca zbiorowa), PWN, Warszawa,
s. 63–65, cyt. za: G. Szulczewski, op. cit., s. 15.
400
Por. ibidem.
401
K. E. Boulding, Etyka i biznes, (w:) Ponad ekonomią (praca zbiorowa), PWN, Warszawa, s. 67 cyt.
za: G. Szulczewski, op. cit., s. 15.
402
Wyd. pol.: A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
399
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z chęci własnego zysku, a niewidzialna ręka rynku (ang. invisible hand) przekształca interes własny jednostek w dobro wspólne. „To nie z dobrego serca rzeźnika, właściciela browaru czy piekarza mamy swój obiad, ale z ich chęci zysku.
Odwołujemy się nie do ich miłości bliźniego, ale miłości własnej i nigdy nie mówimy o naszych potrzebach, ale o ich korzyściach”403. Dzięki wolnemu rynkowi
i „czystej konkurencji” według A. Smitha nie są potrzebne dodatkowe mechanizmy
integracji. Okazuje się jednak, że „[…] w rzeczywistym świecie powszechna jest
nieuczciwa konkurencja. Uważa się, iż jest ona efektem nakładania się na ekonomię
zewnętrznych czynników, takich jak monopolizacja, ochrona patentów, regulacje
rządowe etc.”404. Dochodzi do sytuacji, w których konsument nie ma w rzeczywistości wolnego wyboru najlepszej oferty. Wówczas rodzi się pokusa, aby kierując się
własnym interesem, wykorzystać niedoskonałości kapitalizmu w obecnym kształcie,
co ma negatywny wpływ na interes wspólny. Transakcje handlowe nie wywołują
bowiem uczuć lojalności, oddania czy poświęcenia, a bez nich według Bouldinga
nie jest możliwe funkcjonowanie społeczeństwa zapewniające właściwe ramy dla
funkcjonowania biznesu405.
„Istnieje bowiem”, przestrzega autor, „poważne niebezpieczeństwo, że instytucje
rynkowe mogą rozwijać w jednostkach zarządzających szkodliwy typ etyki osobistej
niebezpieczny dla przetrwania tychże instytucji. U człowieka, którego życie upływa niemal wyłącznie wśród ksiąg rachunkowych i który całą swą uwagę skupia na
szczegółach życia ekonomicznego i organizacji, internalizacja podstawowych cnót:
uczciwości i rzetelności ulega stopniowemu osłabieniu. System wymiany niemal
zawsze dostarcza jednostkom możliwości uzyskania indywidualnych korzyści przez
poświęcenie zasad moralnych”406.
Dlatego tak ważne jest nie tylko uświadamianie zasad moralnych obowiązujących w biznesie, lecz także przekonania o konieczności ich przestrzegania dla dobra
wszystkich407. Właśnie takie przekonanie o konieczności działania w interesie
wspólnym – klientów, pracowników, społeczności lokalnej etc. – powinno stanowić
fundament społecznej odpowiedzialności. A świadomość, że w długim okresie jest
to opłacalne z punktu widzenia interesu indywidualnego, powinno być z kolei fundamentem działań zmierzających do upowszechniania CSR. Wówczas jest szansa
The Economist, Profit and the public good, 20th Jan 2005.
P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 150.
405
K. E. Boulding, Etyka i biznes, (w:) Ponad ekonomią (praca zbiorowa), PWN, Warszawa, s. 68, cyt.
za: G. Szulczewski, op. cit., s. 16.
406
K. E. Boulding, Etyka i biznes, (w:) Ponad ekonomią (praca zbiorowa), PWN, Warszawa, s. 68, cyt.
za: G. Szulczewski, op. cit., s. 16.
407
G. Szulczewski, op. cit., s. 16.
403
404
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na to, że niewidzialna ręka rynku nie tylko będzie przekształcać interes indywidualny
w interes wspólny, lecz także wspomoże rozwój gospodarczy. Zniekształcenia wolnego rynku w połączeniu z brakiem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
prowadzą bowiem do nierównomiernej alokacji zasobów i wykluczenia znacznej
części społeczeństwa z procesu gospodarczego – m.in. bezrobocie, patologie społeczne, zanikanie przedsiębiorczości. W długim okresie rodzi to negatywne konsekwencje również dla dotychczas dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw na skutek
ogólnego zmniejszenia możliwości nabywczych konsumentów. Stąd niwelowanie
zakłóceń wolnego rynku m.in. przez społecznie odpowiedzialne zarządzanie jest
korzystne zarówno z indywidualnego, jak i społecznego punktu widzenia.

PODSUMOWANIE
Przedstawione w niniejszej publikacji rozważania są wynikiem badań obejmujących
analizę i syntezę dorobku w zakresie rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jej znaczenia dla założeń leżących u podstaw współczesnych organizacji oraz systemów i procesów zarządzania. Wnioski z badań posłużyły do zbudowania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju społecznie odpowiedzialnego
zarządzania, co stanowi wkład do podejmowanych coraz częściej prób wskazywania
na społeczną odpowiedzialność jako charakterystykę nie tylko pojedynczych organizacji, lecz także procesów i systemów zarządzania. Ten sposób powiązania problematyki społecznej odpowiedzialności z dorobkiem nauk o zarządzaniu wydaje się
mocniej uwzględniać typową dla zarządzania pragmatyczną racjonalność działań,
która jest obecna w zarządzaniu zarówno na poziomie celów, jak i środków.
W związku z powyższym za cel badań przyjęto wypracowanie ramowych
rozwiązań w zakresie rozwoju społecznie odpowiedzialnego zarządzania, co doprowadziło do zaproponowania modelu rozwoju wzajemnej odpowiedzialności.
Model ten nie tyle wskazuje na konkretne propozycje sposobów rozwoju społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu, ile opisuje warunki sprzyjające rozwijaniu
takich skutecznych działań i praktyk, które powinny wpisywać się w całościowy
proces zarządzania prowadzący do trwałego zwiększania społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu.
Przedsiębiorstwa, podejmując decyzje, kierują się racjonalnością pragmatyczną, wybierając takie inicjatywy społeczne, które przynoszą określone korzyści
i zwiększają szanse realizacji przyjętych celów. Wśród oczekiwanych korzyści, dla
przedsiębiorców najważniejsze są: poprawa wizerunku i reputacji firmy, zwiększenie lojalności klientów i wyników sprzedaży, ułatwienie pozyskiwania najlepszych
pracowników, dobre relacje ze społecznością lokalną, a także korzyści wewnętrzne
w postaci wzrostu zaufania i motywacji pracowników oraz podniesienia poziomu
kultury organizacyjnej. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że dla mniejszych firm społeczne zaangażowanie często daje możliwość promocji, zaistnienia na lokalnym rynku (zarówno dla samej firmy, jak i właściciela jako przedsiębiorcy). Dlatego aspekt promocyjny bywa często znacznie ważniejszy niż inne
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korzyści, a możliwość zaistnienia właściciela, któremu zależy na prestiżu i uznaniu
w lokalnej społeczności, mają bardzo duży wpływ na decyzje z zakresu społecznej
odpowiedzialności.
Racjonalność pragmatyczna, wyznaczając warunki efektywnego działania, wyjaśnia także fakt, iż przedsiębiorcy są zainteresowani przede wszystkim tymi formami
społecznego zaangażowania, które dotyczą bezpośrednio społeczności, w których
przedsiębiorstwa działają i z których pochodzą ich klienci. Mniejsze firmy nawet
nie mają wystarczających środków i możliwości do podejmowania działań na większą skalę. Adresując społecznie odpowiedzialne działania do lokalnej społeczności,
budują swoją pozycję w ramach swojego rynku docelowego. Jeżeli z kolei ich zaangażowanie wynika „z potrzeby serca”, wolą pomóc ludziom z najbliższego otoczenia,
których potrzeby i problemy są im dobrze znane i gdzie mogą obserwować efekty
tej pomocy. Jest to ważny wniosek z punktu widzenia rozwoju społecznej odpowiedzialności wśród małych i średnich przedsiębiorstw, wskazujący na skuteczność
lokalnych inicjatyw, które mają większe szanse zaangażowania lokalnych przedsiębiorców niż duże, ogólnopolskie przedsięwzięcia.
W połączeniu z niską świadomością w zakresie metod i narzędzi społecznie
odpowiedzialnego zarządzania, które wpisywałyby się jednocześnie w pragmatyczną racjonalność biznesu, powyżej sformułowane wnioski dają asumpt do podjęcia
dyskusji na temat kształcenia i doskonalenia menedżerów oraz rozwijania nowatorskich metod i narzędzi zarządzania. Wciąż wiele – szczególnie mniejszych –
przedsiębiorstw nie ma wystarczającej wiedzy i umiejętności z zakresu wdrażania
systemów społecznej odpowiedzialności, podejmowania inicjatyw z tego obszaru
oraz sposobów generowania związanych z tym korzyści. Stąd współpraca zgodna
z zaproponowanym modelem rozwoju wzajemnej odpowiedzialności interesariuszy
(w tym szczególnie: przedsiębiorstw, społeczności lokalnej, pracowników i klientów), daje możliwość zagospodarowania niewykorzystywanych dotychczas możliwości realizacji koncepcji CSR w ramach procesów i systemów zarządzania. Model
ten, zakładając wzajemność odpowiedzialności i korzyści przedsiębiorstwa oraz jego
interesariuszy w trzech kontekstach działania: informowanie, edukacja i współpraca, umożliwia przedsiębiorstwom realizację ich własnych misji przy jednoczesnym
przyczynianiu się do rozwoju gospodarczego otoczenia społecznego oraz zapewnianiu stabilnego zatrudnienia pracowników.
Wyraźnie widoczne staje się zatem powiązanie zarządzania rozwojem społecznej odpowiedzialności z problematyką rozwoju gospodarczego. Dotyczy to zarówno poziomu państwa, regionu, gminy, miasta, jak i pojedynczego przedsiębiorstwa.
Biorąc pod uwagę podstawowe przeznaczenie, misję każdej firmy – jaką jest prowadzenie działalności gospodarczej, zmierzającej do zaspokojenia określonych potrzeb
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społecznych – w niej właśnie należy szukać fundamentalnej odpowiedzialności biznesu. Skuteczna realizacja misji każdego przedsiębiorstwa z osobna i wszystkich
przedsiębiorstw w mieście, gminie, regionie, państwie łącznie prowadzić będzie
bowiem do ich rozwoju gospodarczego, co z kolei stworzy dogodne warunki do
rozwoju społecznego (nierozerwalnie powiązanego z rozwojem gospodarczym).
Stąd, podobnie jak na poziomie przedsiębiorstwa nie można zagadnień związanych
z CSR rozpatrywać oddzielnie od podstawowej działalności biznesowej, tak na poziomie miasta, gminy, regionu, państwa etc. nie można formułować celów dotyczących upowszechniania CSR, określać strategii, budować programów ich realizacji,
a w końcu ich wdrażać w oderwaniu od strategii rozwoju gospodarczego. Te sfery
bowiem wzajemnie się przenikają, uzupełniają i wspomagają. Dlatego zarządzanie
upowszechnianiem społecznej odpowiedzialności biznesu powinno być częścią zarządzania rozwojem gospodarczym. Wniosek ten stanowi potwierdzenie słuszności
zaproponowanego modelu rozwoju wzajemnej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i jego interesariuszy, w którym nacisk został położony na społeczną odpowiedzialność jako cechę zarządzania, a nie dodatkową – filantropijną – działalność
przedsiębiorstwa.
Wynikiem podjętych rozważań jest także próba usystematyzowania wiedzy na
temat społecznej odpowiedzialności biznesu, porównując jednocześnie europejskie i amerykańskie podejście do tego zagadnienia. Ponadto ukazano ideę CSR
w szerszym kontekście – szukając odniesień zarówno w społecznej nauce Kościoła
katolickiego, podejściu islamskim, jak i konfucjanizmie, które wskazują na znacznie
wcześniejsze początki myślenia w kategoriach społecznej odpowiedzialności niż
pierwsze sformułowanie samej koncepcji. Koncepcja społecznej odpowiedzialności
została także osadzona na gruncie etyki biznesu, z którą – choć od niej różna, co do
zakresu i przedmiotu zainteresowania – jest niewątpliwie związana.
Europejskie i amerykańskie ujęcia społecznej odpowiedzialności biznesu zostały
nie tylko przywołane, lecz także zestawione, co dało w efekcie syntezę łączącą te
różne podejścia i będącą jednocześnie punktem wyjścia do dalszych rozważań, prowadzących do szczegółowej konceptualizacji koncepcji. Próba odniesienia CSR do
specyfiki funkcjonowania mniejszych przedsiębiorstw zaowocowała z kolei przejściem od społecznej odpowiedzialności biznesu do społecznie odpowiedzialnego
zarządzania jako procesu realizacji celów biznesowych na drodze pełnej integracji
przedsiębiorstwa i jego kluczowych interesariuszy. W praktyce widoczne jest to
m.in. w przypadku modelu kompleksowego zarządzania projektem Westervelda,
gdzie proces zarządzania jest w pełni zintegrowany z siecią relacji, uwzględniającą
interesy i potrzeby wszystkich interesariuszy. Końcowy produkt jest niejako wytworem tej sieci relacji. Wówczas firma realizuje cele biznesowe, ale jednocześnie
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jest społecznie odpowiedzialna, co jest warunkiem utrzymania dobrych relacji
z interesariuszami.
Warto przy tym zauważyć, że propozycja zestawu instrumentów zarządzania
w postaci poszerzonej społecznie strategicznej karty wyników (będącej adaptacją
strategicznej karty wyników Kaplana i Nortona do potrzeb społecznie odpowiedzialnego zarządzania) w połączeniu z zarządzaniem projektami i uspołecznioną
strukturą hipertekstową, stanowi ukierunkowanie na zarządzanie zgodne z misją
przedsiębiorstwa i zdolnego do wykorzystywania potencjału szybko zmieniającego
się otoczenia. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia ograniczonych możliwości finansowych i organizacyjnych mniejszych przedsiębiorstw, które zdecydowanie preferują rozwiązania, umożliwiające im społecznie odpowiedzialne zarządzanie
niejako „przy okazji” wdrażania strategii biznesowych. Dlatego uspołeczniona strategiczna karta wyników jest dla nich bardzo użytecznym rozwiązaniem. Ułatwia
ona kompleksowe zarządzanie, a jej adaptacja do warunków zrównoważonego rozwoju umożliwia uwzględnianie w zarządzaniu zasad społecznej odpowiedzialności.
W ten sposób, pomagając przedsiębiorstwom we wdrożeniu skutecznego i pożądanego narzędzia zarządzania, można niejako „przemycić” społeczną odpowiedzialność
biznesu, wpływając tym samym na jej upowszechnianie.
Z kolei przyjęcie perspektywy projektowej w miejsce klasycznej struktury pionowej (silosowej) opartej na działach wydzielonych funkcjonalnie, przenosi odpowiedzialność z poziomu przedsiębiorstwa na pojedyncze projekty. Oczywiście krytyka
i oczekiwania społeczne mogą być nadal ukierunkowane na przedsiębiorstwo, ale
ich obiektem będą konkretne projekty oraz procesy zarządzania. Dlatego odpowiedzialne zarządzanie przy przyjęciu struktury hipertekstowej będzie dotyczyć warstw
projektowych, a nie kontekstu administracyjnego (odpowiedzialnego za rutynowe
działania administracyjne). Przeprowadzona analiza dowodzi bowiem zapotrzebowania na strategie i narzędzia społecznie odpowiedzialnego zarządzania odpowiadającego jednocześnie na społeczne oczekiwania wobec biznesu oraz wpisujące się
w założenia pragmatycznej racjonalności organizacji i zarządzania.
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