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ARGUMENTY ZA I PRZECIW SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 
 

Streszczenie: Świat i gospodarka zmierza od wielu lat w kierunku dbania o środowisko i uwzględniania 
społecznych aspektów działalności. Przedsiębiorstwa zaczynają angażować się społecznie, bo zauważyły, że 

wpływa to na ich wizerunek, ale też dlatego że w pewnym stopniu zaczęto oczekiwać tego od nich. 
Przyczyniła się do tego sytuacja gospodarcza nie tylko krajowa, ale również światowa.  Społeczna 
odpowiedzialność biznesu pojawiła się wraz ze wzrostem świadomości menedżerów, kierowników, 
przedsiębiorstw oraz społeczeństwa w temacie ochrony środowiska, ekologii oraz zmiany dotychczasowej 
formy kultury organizacyjnej na bardziej nowoczesną. Można ją zdefiniować jako zobowiązanie do 
uwzględniania przy podejmowaniu decyzji kwestii społecznych i środowiskowych oraz równocześnie wzięcie 
odpowiedzialności za skutki tychże decyzji. 
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Wstęp 

 

Zmieniający się nieustannie świat oraz przewijające się dookoła procesy i pojęcia 
takie jak globalizacja, powszechna komunikacja, ekologia, gospodarka, środowisko, 

społeczeństwo i biznes sprawiły, że przeplatają się one wzajemnie. Przed 

przedsiębiorstwem stoi obecnie wiele wyzwań
1
, które powodują, że nie stanowi ono 

współcześnie jednostki funkcjonującej tylko dla siebie samej, dla swoich własnych 
korzyści, ale podmiot, który staje się współodpowiedzialny za najbliższe otoczenie, w 

którym działa; podmiot, który uzależnia własne cele od celów społecznych; wreszcie 

podmiot, który tak układa strategię działania, aby korzyści były obopólne, a już na pewno 
nie przynosiły szkód. Celem opracowania jest ukazanie argumentów za i przeciw 

społecznej odpowiedzialności. 

 

1. Społeczna odpowiedzialność jako przejaw kultury organizacyjnej 

  

Jeszcze w latach 50. XX w. mało kto znał i precyzował pojęcie 

odpowiedzialności społecznej. Dopiero 20 lat później określony został jej obszar. Lata 
80. z kolei upłynęły pod znakiem poszukiwania jej związków z możliwościami 

przynoszenia korzyści i zysków przedsiębiorstwom
2
.  Kolejne dekady to ciąg rozważań i 

dylematów związanych z tym tematem. 
 Powiązanie przedsiębiorczości i biznesu oraz odwiecznie istniejących problemów 

społecznych tak, aby biznes pomagał lub ułatwiał ich rozwiązywanie, dokonało się w 

Stanach Zjednoczonych (społeczna odpowiedzialność – ang. corporate social 
responsibilty – CSR).  

                                                             
1 M. Smolarek, Role of planning in the development of small enterprises, Theory of Management 6; The 

selected problems for the development support of management knowledge base, ed. S. Hittmár; University of 

Zlina, Zlina 2012, p. 35. 
2 Problemy współczesnej praktyki zarządzania, t. 1, red. S. Lachiewicz i M. Matejun, Wyd. Politechniki 

Łódzkiej, Łódź 2007, s. 208. 



Norma ISO 26000 definiuje społeczną odpowiedzialność jako zobowiązanie do 

uwzględniania przy podejmowaniu decyzji kwestii społecznych i środowiskowych oraz 
równocześnie wzięcie odpowiedzialności za skutki tychże decyzji. Samo zainteresowanie 

natomiast tym zagadnieniem pojawiło się wskutek następujących zjawisk: 

 globalizacji, 

 samoregulacji biznesu, 

 rozwoju świadomości społeczeństwa
3
.  

 Działalność przedsiębiorstwa można podzielić na cztery podstawowe obszary,  
w jakich się porusza. Podmiot poza tym, że wykonuje swoją podstawową działalność, 

może się również podjąć: 

 komercyjnych przedsięwzięć – najpowszechniejszym komercyjnym 

przedsięwzięciem i szeroko stosowanym stał się sponsoring, a wraz z nim 
wszystko to, co może się przyczynić do sukcesu jednostki, tj. reklamowanie 

nazwy i logo przedsiębiorstwa, zawieranie układów z instytucjami społecznymi 

itp.; 

 wszelkich inicjatyw społecznych w środowisku lokalnej społeczności – 

przedsiębiorstwo angażuje się w wybrane problemy tejże społeczności;  

 działalność filantropijną – odnosi się ona przede wszystkim do przekazywania 

darowizn bądź pomaganiu organizacjom charytatywnym
4
.  

Ze wszystkich przedstawionych obszarów społecznej odpowiedzialności 

społeczeństwo jest w stanie najbardziej dostrzec działalność filantropijną i 
komercyjną.  

Odpowiedzialność społeczna zajmuje miejsce tuż nad odpowiedzialnością 

ekonomiczną, etyczną, filantropijną i prawną przedsiębiorstwa
5
. Podmioty mogą do niej 

podchodzić w sposób aktywny lub pasywny. Aktywność w tym zakresie oznacza 

zaangażowanie się przedsiębiorstw w realizację projektów krajowych oraz pomnażanie 

społecznego dobrobytu. Natomiast pasywność to przede wszystkim ochrona  

i zapobieganie szkodliwym społecznie działaniom choćby dostarczały one profity, jak 
również likwidowanie przeszłych działań, które przynosiły negatywne skutki społeczne

6
. 

Wymienione  obszary odpowiedzialności pokrywają się ze sferami, w jakich działa 

przedsiębiorstwo i wzajemnie się przenikają. Są nimi: sfera ekonomiczna, techniczna, 
społeczna

7
.  

Każda z czterech wymienionych odpowiedzialności pełni inną funkcję w 

przedsiębiorstwie, ma inne źródło oraz pobudki, dla których jest podejmowana. 

Odpowiedzialność ekonomiczna mówi o odnoszeniu korzyści, bo do tego ma prawo 
właściciel, prawna – o spełnianiu wymagań, etyczna – o spełnianiu oczekiwań, zaś 

społeczna ma „spełniać życzenia” i zaspokajać potrzeby. Jej podejmowanie nie jest 

obowiązkowe jak w przypadku pozostałych odpowiedzialności, a dobrowolne. Źródłem 
natomiast jest odpowiedzialność obywatelska

8
. 

                                                             
3 Społeczna odpowiedzialność, http://www.mg.gov.pl/node/10892 [dostęp: 07.11.2013].  
4 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009, s. 

145. 
5 S. Zapłata, M. Kaźmierczak, Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje 

zarządzania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 164. 
6 M. Rybak, Etyka menedżera – odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2004,  s. 28.  
7  J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw…, op. cit., s. 26. 
8 M. Rojek-Nowosielska, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 41. 



Na rysunku 1 przedstawiono przy pomocy piramidy poszczególne poziomy 

odpowiedzialności społecznej. 
 

 
 

Rysunek 1. Poziomy odpowiedzialności społecznej 

Źródło: M. Rojek-Nowosielska, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 47. 

 

Analizując rysunek 1, trzeba wziąć pod uwagę, iż najbardziej godny uznania i 

szacunku jest poziom wkładu społecznego, polegający na poczuciu odpowiedzialności 

względem społeczeństwa i aktywnym działaniu na rzecz polepszenia wspólnego dobra
9
. 

Taką postawę należy doceniać i rozpowszechniać. Stanowi ona najwyższy poziom 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Odbiorcami, adresatami, podmiotami 

społecznej odpowiedzialności są: lokalne środowisko, klienci, kontrahenci, dostawcy, 
władze samorządowe, organizacje pozarządowe oraz media

10
. Wynika z tego, że jest ona 

kierowana głównie na zewnątrz przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że nie ma 

swojego odbicia wewnątrz podmiotu. Społeczna odpowiedzialność ma swoje 
odzwierciedlenie nie tylko w przyjętej strategii jednostki czy jej celach. Jest ona 

zakorzeniona przede wszystkim w kulturze organizacyjnej, która kształtowana jest przez 

kulturę, jaka funkcjonuje w danym społeczeństwie. Ogromny więc wpływ na nią ma 

otoczenie (głównie społeczne). To z niego przedsiębiorstwo czerpie nie tylko zasoby 
materialne, niezbędne do prowadzenie działalności (takie jak ludzie, materiały, kapitał), 

ale także normy, wartości i wszelkie dostępne warianty i schematy postępowania
11

.  

                                                             
9 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 152-153. 
10 Menedżer XXI wieku. Społeczna odpowiedzialność w biznesie,  red. M. Bojar, Wyd. Politechniki 

Lubelskiej, Lublin 2007, s. 22. 
11 A. Żarczyńska-Dobiesz, Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Wyd. Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 104. 



 Przed przedsiębiorstwem stoi obecnie wiele wyzwań, które z czasem dodatkowo 

zwiększają swoją pulę. Przedsiębiorstwo nie stanowi współcześnie jednostki 
funkcjonującej wyłącznie dla siebie samej, dla swoich własnych korzyści, ale podmiot 

współodpowiedzialny za najbliższe otoczenie, w którym działa; podmiot, który uzależnia 

własne cele od celów społecznych; wreszcie podmiot, który tak układa strategię działania, 
aby korzyści były obopólne, a już na pewno nie przynosiły szkód.  

2. Modele i zasady społecznej odpowiedzialności 

 
Odpowiedzialność społeczna w Polsce nie jest jeszcze tak widoczna jak w 

przypadku Stanów Zjednoczonych, ale można zauważyć, iż przedsiębiorstwa zaczynają 

angażować się społecznie, bo zauważyły, że wpływa to na ich wizerunek, ale też dlatego 
że w pewnym stopniu zaczęto oczekiwać tego od nich (czasami nawet domagać).  

W literaturze można znaleźć podział dotyczący modeli społecznej 

odpowiedzialności. Jest to podział na dwa skrajne modele: 

 model after profit obligation, 

 model before profit obligation
12

. 

Model after profit obligation po raz pierwszy został opisany w 1993 roku przez 
Carolla

13
. Wyznacza on cztery fundamentalne sfery na jakie jest odnoszona 

odpowiedzialność w przedsiębiorstwie, tj. ekonomiczną, etyczną,  prawną i 

filantropijną
14

. J. Adamczyk uwzględnia dodatkowo zakres ekologiczny 
 i socjologiczny (rys. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 2. Obszary społecznej odpowiedzialności w modelu after profit obligation 
Źródło: J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 

2009, s. 54. 

Obszar odpowiedzialności ekonomicznej przedsiębiorstwa odnosi się do jego 

zyskowności, ponieważ, jak uważa Caroll, przedsiębiorstwo nie może działać społecznie 
w sposób odpowiedzialny, jeśli ponosi straty (ma wybór między zyskiem a ryzykiem)

15
.  

                                                             
12 M. Rybak, Etyka menedżera…, op. cit., s. 29. 
13 Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań 

konsumentów, red. A. Nalepka i A. Ujwara-Gil, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis Univeristy 
w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2010, s. 160.  
14

  Menedżer XXI wieku. Społeczna odpowiedzialność w biznesie ..., op. cit., s. 13. 
15  M. Rybak, Etyka menedżera…, op. cit., s. 30. 
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Obszar filantropijny traktuje przedsiębiorstwo jako społeczną instytucję, która 

część swoich pieniężnych zasobów powinna powierzać społeczeństwu. Z kolei 
odpowiedzialność etyczna podmiotu to nic innego jak określone zachowania i schematy 

postępowania. Zachowanie etyczne w tym przypadku to zachowanie sprawiedliwe i 

godziwe
16

. Prawna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest postrzegana na przykład jako 
ochrona praw konsumenckich, dotrzymywanie umów i założeń zawartych z 

kontrahentami czy po prostu przestrzeganie przepisów prawa
17

.  

Rysunek 2 pokazuje również obszar odpowiedzialności ekologicznej i 
socjologicznej. Charakter socjologiczny odpowiedzialności przedsiębiorstw rozkłada się 

na społeczeństwo jako grupę, a nie poszczególne jednostki. W związku z tym 

przedsiębiorstwo jako jednostka gospodarcza ma do czynienia właśnie z grupowymi 

odbiorcami, tj. instytucjami społecznymi, rządowymi i pozarządowymi czy lokalnymi 
społecznościami. Natomiast ekologia (szczególnie po wejściu do UE) odgrywa w 

ostatnich latach bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Nie może nie mieć 

wpływu tym samym na działalność przedsiębiorstw, które, w tym aspekcie, muszą zadbać 
o krajobraz, estetykę oraz o jakość życia mieszkańców

18
. Dodatkowo wokół każdego 

obszaru osobno pojawiają się dylematy i przeciwności, którym podmioty muszą stawić 

czoła, np.: uzasadnienie dla czynienia dobra, pogodzenie regulacji prawnych z 

oczekiwaniami rynkowymi oraz sprzeczności w kwestii przyjętych standardów etycznych  
ze stereotypami

19
. Obszary socjologiczny i ekologiczny są przeważnie pomijane w 

literaturze – pod uwagę bierze się cztery pierwsze scharakteryzowane dziedziny 

odpowiedzialności przedsiębiorstw, przy czym podstawową jest dziedzina ekonomiczna. 
 Drugi model odpowiedzialności społecznej to model before profit obligation 

scharakteryzowany przez Y.Ch. Kanga i D.J. Wooda
20

. W modelu tym nadrzędność 

stanowią wartości moralne. Przedsiębiorstwo stosujące taki model ma absolutną swobodę 
wyboru przy wytyczaniu swoich celów w kwestii odpowiedzialności. Zasadę tę 

zaprezentowano w  tabeli 1.  

 
Tabela 1. Szczeble analizy dla odpowiedzialności społecznej 

Poziom analizy 
Tożsamość społeczna Odpowiedzialność społeczna 

Instytucjonalny 
Podmiot biznesu,  

instytucja gospodarcze 

Odpowiedzialność w obszarze 
ekonomicznym, dobroczynność 

Organizacyjny Podmiot indywidualny Odpowiedzialność społeczna 

Indywidualny 
Pracownicy, kadra zarządzająca, 

kierownictwo 
Odpowiedzialność etyczna 

(moralna) 

Źródło: M. Rybak, Etyka menedżera – odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2004, s. 33. 

 

Przedsiębiorstwo w zależności od swojej tożsamości przyjmuje dany zakres 
odpowiedzialności. Jeśli popatrzeć na poziom instytucjonalny, to okaże się, że głównym 

celem jest zysk i dobroczynność – ale dobroczynność w innym charakterze niż filantropia 

                                                             
16 Menedżer XXI wieku. Społeczna odpowiedzialność w biznesie …, op. cit., s. 13-14. 
17 M. Rybak, Etyka menedżera…, op. cit., s. 30. 
18 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009, s. 

55-58. 
19 M. Rojek-Nowosielska, Kształtowanie społecznej…, op. cit., s. 41. 
20 Modele społecznej odpowiedzialności, http://www.google.pl/ [dostęp: 7.12.2013].  



w modelu after profit obligation. Złożą się na nią: zaangażowanie i zobowiązania 

względem interesariuszy (społeczne i moralne). Na poziomie indywidualnym 
odpowiedzialność może być odnoszona wobec konkretnych członków przedsiębiorstwa, 

ale tylko w kwestii zasad  moralnych. Natomiast na szczeblu organizacyjnym 

odpowiedzialność odnoszona jest do podmiotu jako całości i ma charakter społeczny. 
Obecność w literaturze dwóch modeli społecznej odpowiedzialności świadczy o 

tym, że nie ma obecnie jednego stanowiska w tej kwestii. Rozbieżności teoretyków po 

części wynikają stąd, że zjawisko to jest jeszcze młode, a po części z faktu, że nie 
występuje jeszcze w świadomości wszystkich polskich przedsiębiorców.  

 Aby móc nazywać swoją działalność lub swój biznes „społeczną/-ym” należy 

kierować się przy jej/jego prowadzeniu kilkoma zasadami. W literaturze znaleźć można 

np. takie zasady, jak:  

 poszanowanie dla interesów interesariuszy, 

 postępowanie zgodnie z prawem, 

 przestrzeganie praw człowieka, 

 etyczne zachowanie, 

 transparentność (jawność i przejrzystość)
21

. 

Inne źródło podaje bardziej uszczegółowione zasady społecznej 

odpowiedzialności. Powiela jednak zasadę odpowiedzialności odnoszącą się do interesów 

interesariuszy i akcjonariuszy oraz zasadę przestrzegania prawa. Pozostałe zasady to: 

 oddziaływanie społeczne i ekonomiczne biznesu, 

 działalność w oparciu o zaufanie, 

 podtrzymywanie wymiany handlowej, 

 nieszkodzenie środowisku naturalnemu, 

 wystrzeganie się działań niezgodnych z prawem
22

. 

Wymienione powyżej zasady mają być wskazówką dla przedsiębiorstw. Dzięki 

istnieniu dwóch odrębnych i przeciwstawnych modeli przedsiębiorcy mają większą 

elastyczność przy ewentualnym wprowadzaniu i stosowaniu społecznej 
odpowiedzialności w swoich przedsiębiorstwach. Stanowi to dla nich ułatwienie i 

możliwość wyboru czy dostosowania (modyfikowania) przyjętych przez teoretyków 

zasad i modeli społecznej odpowiedzialności. 

3. Społeczna odpowiedzialność – za i przeciw 
 

 Większość przedsiębiorców uważa, iż zasadniczym celem podmiotów 
gospodarczych jest działalność prowadzona wyłącznie dla zysku i jego maksymalizacji. 

Oddzielają oni typową działalność przedsiębiorstwa i jego cele od społecznych aspektów, 

wyliczając argumenty przeciw społecznej odpowiedzialności:  

 odejście od zasady dotyczącej maksymalizacji zysku,  

 groźba zniweczenia zasobów,  

 zmniejszenie efektywności przedsiębiorstwa,  

 zbyt wysokie koszty działalności społecznej,  

                                                             
21 S. Zapłata, M. Kaźmierczak, Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje 

zarządzania, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 192. 
22 M. Rojek-Nowosielska, Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 41. 



 przejęcie poniekąd władzy nad społecznością, której się pomaga i która staje się 

zależna od przedsiębiorstw,  

 brak odpowiednich umiejętności do prowadzenia działań społecznych (zakres 

wiedzy i zdolności ogranicza się z reguły do tych biznesowych),  

 brak w zasadzie kontroli nad działaniami przedsiębiorstwa w sferze społecznej i 

tym samym – brak ponoszonych konsekwencji czy egzekwowania skutków 

działań społecznych, 

 brak szerszej akceptacji społeczeństwa dla takiej działalności
23

. 

Przeciwnicy przekonują, że w ramach takiej działalności może dochodzić do 
konfliktów pomiędzy różnymi grupami interesariuszy w kwestii ich własnych interesów – 

ich zdaniem społeczna odpowiedzialność biznesu służy wyłącznie poprawie wizerunku 

firmy
24

. Poza tym dodatkowy aspekt działalności sprawia, że przedsiębiorstwo może z 
czasem coraz bardziej odchodzić od swoich podstawowych celów

25
 i stawać się mniej 

konkurencyjne na rynku za sprawą ponoszonych kosztów na cele społeczne
26

. Taka 

sytuacja może doprowadzić do tego, że przedsiębiorstwo straci dotychczasową pozycję 

na rynku, albo – żeby się przed tym uchronić – podniesie ceny swoich produktów i usług. 
Z drugiej jednak strony społeczna odpowiedzialność to wynik współczesnych 

oczekiwań oraz rozwoju przedsiębiorczości. Stąd ma również swoich zwolenników, 

którzy uważają społeczną odpowiedzialność za przejaw zaangażowania na rzecz 
ogólnospołecznego dobra

27
. Na jej rzecz przemawiają również: 

 korzystne przyjęcie przedsiębiorstwa i jego propozycji na rynku, 

 kształtowanie atrakcyjnego wizerunku, 

 obowiązek moralny, 

 działanie na rzecz ochrony środowiska, 

 niedopuszczanie lub łagodzenie ewentualnych sporów pomiędzy 

przedsiębiorstwem  

a środowiskiem lokalnym
28

. 
Za społeczną odpowiedzialnością przemawia także fakt, iż samo 

przedsiębiorstwo stanowi pewnego rodzaju strukturę społeczną, w której zachodzą relacje 

społeczne i która tworzy wspólnotę wśród pracowników
29

, więc w ogólnym ujęciu ma 

ono postać podobną do społecznej i przybliża niejako do siebie środowisko biznesowe i 
społeczne.  

Przedsiębiorstwo działając odpowiedzialnie, nie działa wyłącznie w swoim 

interesie, ale także w interesie lokalnej społeczności lub społeczeństwa w ogóle. 
Działania mogą mieć zakres węższy (działalność lokalna) bądź szerszy (działania na 

rzecz ochrony środowiska, wprowadzenie rozwiązań ekologicznych) i w sposób 

oczywisty przyczyniają się np. do pozyskiwania nowych klientów lub zachowania 
dotychczasowych

30
. W przedsiębiorstwie decyzja o tym, czy podejmować społeczną 

                                                             
23 Menedżer XXI wieku…, op. cit., s. 85. 
24 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009, s. 

45. 
25 T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wyd. WIG PRESS, 

Warszawa 1997, s. 3-4. 
26 M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2004, s. 19. 
27  Tamże, s. 25. 
28 S.P. Robbins, D.A. De Cenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 84-85. 
29 Społeczna odpowiedzialność firm,  http://www.bankier.pl/ [dostęp: 15.12.2013].  
30 Menedżer XXI wieku. Społeczna odpowiedzialność w biznesie, red. M. Bojar, Wyd. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2007, s. 84. 



odpowiedzialność i działalność, czy też nie, powinna być przedmiotem dyskusji wśród 

kierownictwa
31

 i z pewnością nie powinna być podejmowana pochopnie. Wspieranie 
lokalnej społeczności powinno być podyktowane chęcią niesienia pomocy czy 

wprowadzeniem korzystnych zmian dla wszystkich, a nie wyłączną chęcią kreowania 

wizerunku. 
Reasumując, należy stwierdzić, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 

(biznesu) nie jest już tylko teorią i przedmiotem sporu teoretyków, ale stała się teorią 

stosowaną w praktyce przez coraz szerszą liczbę przedsiębiorców. Ci dostrzegli przede 
wszystkim korzyści w jej stosowaniu, a krytykę uznają jako „wyjątek potwierdzający 

regułę” lub przestrogę i wskazówkę odnośnie do tego, jak postępować, a jak nie. Dla firm 

ze stabilną sytuacją ekonomiczną taka działalność nie powinna stanowić żadnego 

zagrożenia pod względem wiążących się z nią kosztów. Natomiast podmioty z niestabilną 
sytuacją finansową powinny podejmować takie decyzje z rozsądkiem. 

 Ponoszenie kosztów jest nieuniknione w przypadku działań społecznych. Za to 

zyski i korzyści płynące z takiej działalności są nieocenione, zwłaszcza w dobie kryzysu i 
trudnych warunków ekonomicznych. Wsparcie, choćby niewielkie, może owocować 

nawet po upływie trudnego okresu wzrostem zaufania do takiego przedsiębiorstwa i 

przychylnym nastawieniem w przyszłości. 

 Podsumowując, należy uznać, że społeczna odpowiedzialność biznesu pojawiła 
się wraz ze wzrostem świadomości menedżerów, kierowników, przedsiębiorstw oraz 

społeczeństwa w temacie ochrony środowiska, ekologii oraz zmiany dotychczasowej 

formy kultury organizacyjnej na bardziej nowoczesną
32

. W przyszłości działalność o 
takim charakterze będzie stawać się coraz bardziej powszechna i częściej 

wykorzystywana i z pewnością stanie się także bardziej zintegrowana ze społeczeństwem. 

 

Zakończenie 

 

Ostatnie lata przyniosły zmianę kierunku działania wielu organizacji i 

zarządzających nimi menedżerów. Punkt ciężkości, zogniskowany dotychczas głównie na 

maksymalizacji zysku, powoli przesunął się ku działaniom, które łączą stronę biznesową 

ze społeczną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwa musiały więc znaleźć sposób, aby 
odpowiedzieć na oczekiwania społeczne i sprostać nowej określonej dla nich roli. 

Spowodowane jest to tym, iż świat i gospodarka zmierza od wielu lat  

w kierunku dbania o środowisko i uwzględniania społecznych aspektów działalności. 
Przedsiębiorstwa zaczęły angażować się społecznie, bo zauważyły, że wpływa to na ich 

wizerunek, ale też dlatego że w pewnym stopniu zaczęto oczekiwać tego od nich. 

Przyczyniła się do tego sytuacja gospodarcza nie tylko krajowa, ale również światowa.  

Przedsiębiorstwa przekonały się, że społeczna odpowiedzialność biznesu ma więcej 
argumentów za niż przeciw. Korzyści strategii odpowiedzialności społecznej 

przedsiębiorstwa powinny być rozpatrywane w perspektywie długofalowej. Są to
33

:  

– wzrost zainteresowania inwestorów – kredytodawcy są bardziej zainteresowani 
współpracą  

                                                             
31 Społeczna odpowiedzialność firm…, op. cit. [dostęp: 15.12.2013].  
32 M. Żemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, 
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33 B. Kos, Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Społeczna odpowiedzialność – 

aspekty teoretyczne i praktyczne, red. G. Polok, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011, s. 77. 



z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz tego, że osiągają dobre wyniki finansowe są 

zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje 
z otoczeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od 

jej wiarygodności społecznej.  

– zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy – wzrost społecznej 
świadomości konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także 

zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Rosnąca grupa konsumentów zwraca uwagę 

na „ekologiczność” produktu lub usługi, przestrzeganie zasad społecznej 
odpowiedzialności w procesie jego wytworzenia oraz ogólną reputację firmy.  

– poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi – udział firmy w życiu 

społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji 

społecznych ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Społeczna 
odpowiedzialność umożliwia jej trwałe zakorzenienie się w społeczności  

i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz 

samorządowych.  
– wzrost konkurencyjności – wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to 

jeden z atutów, dzięki któremu firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Dla polskich 

firm przejrzysta polityka CSR może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji 

na rynkach światowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów 
odpowiedzialnego biznesu są bardziej oczywiste.  

– podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy – poprzez podejmowanie 

wyzwań społecznej odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania 
wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unika kosztów 

„złego partnerstwa”. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy, 

opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.  
– kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników – społeczna 

odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania 

pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o 

środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z 
większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy, widząc iż część jej 

aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich – problemów 

społecznych.  
– pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników – gdy poprawie ulega 

wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, zwiększa się również 

atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać 
najlepszych pracowników.  

Reasumując, należy stwierdzić, że odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw 

to koncepcja, w której odpowiedzialność biznesu polega na czymś więcej niż tylko 

przynoszeniu zysku akcjonariuszom (właścicielom). Pojęcie to dotyczy sposobu, w jaki 
decyzje biznesowe i działania przedsiębiorstwa wpływają na wszystkie podmioty, które 

mają z nim do czynienia wewnątrz organizacji i poza nią.  To koncepcja, która stanowi 

odpowiedź na narastającą dynamikę i złożoność interakcji przedsiębiorstw z otoczeniem. 
Oznacza to m.in. konieczność poszerzania kryteriów oceny przedsiębiorstw o cele 

pozaekonomiczne, związane z szeroko pojętym interesem społecznym. 

 

 
 

 
 



Bibliografia 
 

1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 
2009. 

2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wyd. WIG 
PRESS, Warszawa 1997. 

3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002. 
4. Kos B., Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Społeczna odpowiedzialność 

– aspekty teoretyczne i praktyczne, red. G. Polok, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2011. 
5. Menedżer XXI wieku. Społeczna odpowiedzialność w biznesie,  red. M. Bojar, Wyd. Politechniki 

Lubelskiej, Lublin 2007. 
6. Modele społecznej odpowiedzialności, http://www.google.pl  
7. Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających 

wymagań konsumentów, red. A. Nalepka i A. Ujwara-Gil, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu – 
National-Louis Univeristy w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2010.  

8. Problemy współczesnej praktyki zarządzania, t. 1, red. S. Lachiewicz i M. Matejun, Wyd. 
Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007. 

9. Robbins S.P., De Cenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002. 
10. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006. 
11. Rybak M., Etyka menedżera – odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2004.  
12. Smolarek M., Role of planning in the development of small enterprises, Theory of Management 6; 

The selected problems for the development support of management knowledge base; ed. S. Hittmár, 
University of Zlina, Zlina 2012. 

13. Społeczna odpowiedzialność firm,  http://www.bankier.pl  

14. Społeczna odpowiedzialność, http://www.mg.gov.pl  
15. Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne 

koncepcje zarządzania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011. 
16. Żarczyńska-Dobiesz A., Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie, Wyd. 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008. 
17. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej 

organizacji, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007. 

 

ARGUMENTS FOR AND AGAINST CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY 
 

Summary: The world and the economy going for many years towards improving the environment and take 
into account the social aspects of the business. And so companies are starting to engage socially, because they 
saw that it affects their image, but also because to some degree started to expect it from them. Contributed to 
the economic situation, not only national, but also the world. Corporate social responsibility appeared with 
increasing awareness of managers, supervisors, business and society in the topic of environmental protection, 

ecology and change of the present forms of organizational culture on a more modern. It can be defined as an 
obligation to take into account when deciding social and environmental issues and at the same time taking 
responsibility for the effects of of those decisions. 
 
Key words: Corporate Social Responsibility, modern management, business 
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