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ROLA CSR I DIALOGU SPOŁECZNEGO  

W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 

 

 
Streszczenie: Autor przybliża w artykule ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz dialogu 
społecznego rozpatrywanego głównie na poziomie zakładu pracy. W poruszonej problematyce udowadnia, 
jak istotnym w turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstw staje się umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem 
poprzez realne prowadzenie dialogu, co z kolei staje się możliwe dzięki wdrożeniu CRS jako modelu 
zarządczego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Konsekwencją przestawionych działań jest kreowanie 
regionalnego rynku pracy, na co wskazują wybrane przez autora tzw. dobre praktyki doskonalenia 
zarządzania. W opracowaniu autor zwraca szczególną uwagę na dialog pracowniczy, w tym na znaczącą rolę 
organizacji związkowej w realizacji koncepcji CSR.  

 
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu,  dialog społeczny, nowoczesne zarządzanie 
przedsiębiorstwem, pracowniczy dialog społeczny,  odpowiedzialność wobec interesariuszy   

 

Wprowadzenie 

 

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem na miarę dwudziestego pierwszego 

wieku wymaga wiedzy, kompetencji i dużego wysiłku ze strony organów zarządzających. 
Aspiracje firm, by stawać się nie tylko podmiotami rentownymi, lecz być realną 

konkurencją, wymagają skutecznego zarządzania.  

Do determinantów, które mają wpływ na rozwój firmy, zaliczamy już nie tylko 

sprawne zasoby ludzkie pod względem doświadczenia czy zasoby materialne 
niezagrażające płynności finansowej przedsiębiorstwa. Efektywnym determinantem 

skutecznego realizowania zamierzonych celów przez przedsiębiorstwo, na skalę 

obecnych czasów, staje się zarządzanie procedurami prawnymi wewnątrz firmy, 
prowadzenie skutecznego, pracowniczego dialogu społecznego i dążenie, by stać się 

podmiotem w pełni społecznie odpowiedzialnym. Przyjmując, że firma wprowadziła 

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, jego efektywność mierzona powinna być nie 
tylko poprzez regularne audyty wewnętrzne. Takie bowiem zachowanie bez realnego 

pracowniczego dialogu społecznego i podejmowania działań w poszanowaniu 

zrównoważonego rozwoju jest nieporozumieniem, a właściwie spotyka się ono z brakiem 

zrozumienia ze strony interesariuszy.  
Nowoczesne zarządzanie to nie tylko opieranie się na przywódczej roli lidera 

hierarchicznego układu organizacji. Z drugiej strony zaprzeczenie istocie wagi roli 

przywódcy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa nie jest możliwe, choćby z uwagi na 
doświadczenia historyczne w zarządzaniu organizacjami. Wystarczy wspomnieć 

problematykę kwalitologii na przestrzeni dziejów rozwoju ludzkości.  

Definicja przywództwa jako jednego z aspektów władztwa, którego 

nieodzownym elementem staje się niekończące doskonalenie organizacyjne, jest znane od 
dziesiątków lat. Jednak to aktualnie, jak nigdy dotąd, rola przywódcy w organizacji jest 

bardzo znamienna. Przywódca w przedsiębiorstwie to człowiek obdarzony autorytetem, 

odpowiedzialny oraz ambitny, ale przede wszystkim to człowiek dialogu. Autokracja w 
kierowaniu organizacją pozostawiła w historii ludzkości niezliczone „pamiątki” – nie 

zawsze godne naśladownictwa, toteż i kierowanie autorytarne, rozumiane jako nadmierna 
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dbałość o produkcję i sprawność, przy niewielkim zainteresowaniu pracownikami, jest 

modelem archaicznym. Ten styl przypomina nie tylko kierowanie organizacją w czasach 
zamierzchłych. Rozumiejąc produkcję jako wyrób i usługę, kierowanie autorytarne 

można przypisać niektórym współczesnym „przywódcom” – kierownikom najwyższego 

szczebla. Jest to szczególnie widoczne w kierowaniu dobrem państwowym, jakim są 
budżetowe instytucje w skali administracji rządowej oraz samorządowej.  

Czasami wprowadzenie przez dyrektorów w kierowanej jednostce budżetowej 

systemu zarządzania jakością ma sprawiać wrażenie skutecznego i nowoczesnego 
zarządzania organizacją, a w rzeczywistości staje się czymś w rodzaju kamuflażu 

swoistych braków cech organizacyjnych ww. przywódców w sferze umiejętności 

interpersonalnych, takich jak łatwy kontakt z ludźmi, gotowość do współpracy, takt, a 

czasami nawet niedostatek inteligencji, nie wspominając o zwykłych brakach 
merytorycznej wiedzy. O ile wiedzę specjalistyczną można zdobyć, poszerzyć i wciąż 

rozwijać, o tyle trudnym zadaniem jest trwała modyfikacja postawy autokraty, 

pozbawionego empatii, do roli przywódcy – człowieka dialogu. Nie oznacza to 
bynajmniej, że wszyscy liderzy, wykonując zadania zarządcze, muszą wybierać 

kierowanie zespołowe, zwane także demokratycznym, które wyróżnia się zarówno troską 

o produkcję, jak i pracowników
1
. O wyborze właściwego stylu kierowania decydują 

bowiem nie tylko tzw. siły tkwiące w kierowniku, ale także te tkwiące w podwładnych 
oraz wynikające z samej sytuacji. W zależności zatem od wspomnianych okoliczności 

styl zarządzania może być zmienny i w nagłych, niespodziewanych sytuacjach 

przechodzić ze stylu demokratycznego na autorytarny styl przywództwa
2
. Kwestią 

pierwszorzędną w sferze zarządczej pozostaje zawsze doświadczenie, wiedza oraz 

otwartość na wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwie.    

 

1. CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu 

 

Jednym z przejawów innowacji było spostrzeżenie, że działanie przedsiębiorstwa 

w obrocie gospodarczym wywołuje szereg skutków nie tylko w najbliższym otoczeniu. 
Zaczęto zastanawiać się nad konsekwencjami działania poszczególnych firm i 

dostrzeżono, że ich działania kreują postawy innych podmiotów gospodarczych przy 

jednoczesnym wpływie na zachowania ludzi. Tym samym przyjęto za fakt, iż 
przedsiębiorstwa biorą, a przynajmniej powinny brać odpowiedzialność biznesową za 

swoje priorytetowe działania. Rolę społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem należy upatrywać w koncepcji dorozumianej zgody menadżerów na 
działanie w symbiozie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Dopiero bowiem 

akceptacja aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, wykraczających 

poza zagadnienia ściśle biznesowo związane z rynkiem i aktami normatywnymi, 

umożliwia zaspokojenie ludzkich potrzeb bez uszczerbku dla natury. 
Zrównoważony rozwój to proces zmian XXI wieku, który łączy zagadnienia 

ekologiczne, społeczne i gospodarcze przy podejmowaniu decyzji. Należy zatem 

traktować go jako strategiczne zarządzanie zasobami firmy, ponieważ w okresie 
długoterminowym dzięki niemu firma ma szansę odnieść sukces. W dokumencie Europa 

2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu Komisja Europejska w wyraźny sposób dostrzega szanse rozwoju 

poprzez trzy priorytety. Wskazuje na rozwój inteligentny, rozumiany jako rozwój 

                                                             
1 J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1994, s. 338.   
2 Ibidem, s. 389-390. 
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gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Kolejnym priorytetem jest rozwój 

zrównoważony, czyli wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 
bardziej przyjaznej środowisku i czyniącą  ją bardziej konkurencyjną. Jako ostatni filar 

wskazuje na rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, tj. wspieraniu gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną

3
. 

Skoro zatem jednym z trzech priorytetów w długoterminowym dokumencie 

długofalowego programu społeczno-gospodarczego ze śmiałą wizją Europy w 2020 roku  
jest wskazanie na zrównoważony wzrost, to zwykłą ignorancją byłoby prowadzenie 

działalności gospodarczej z pominięciem wspomnianej wyżej koncepcji. Uświadomienie 

przez zarządy spółek prawa handlowego oraz inne osoby prawne znaczenia 

zrównoważonego rozwoju dla działalności gospodarczej znacznie je przybliża do 
wprowadzania CSR (corporate social responbility).  

Chociaż sama idea CSR jako społeczna odpowiedzialność biznesu powstała na 

przełomie XIX i XX wieku, a za autorów poczytywać ówczesnych kapitalistów, w tym 
Andrew Carnegie, który zakładając fundacje chciał wesprzeć rozwój kultury oraz nauki, 

poświęcając w tym celu własny majątek, to jednak rozwój społecznej odpowiedzialności 

biznesu nastąpił w połowie XX wieku.  

Zarządzanie CSR bywa mylone z filantropią firmy na rzecz wrażliwych akcji 
społecznych. Należy jednak przyjąć, że spektrum oddziaływania CSR dotyczy z jednej 

strony środowiska wewnętrznego konkretnego podmiotu, z drugiej wpływa na otoczenie 

organizacyjne, obejmując problematykę społeczną. W tym rozumieniu środowiskiem 
wewnętrznym firmy są jej pracownicy, co oznacza traktowanie ich jako rzeczywiste 

dobro i podstawowy kapitał, o który warto zabiegać. Pracownik  w kontekście CSR 

nabiera znaczenia podmiotowego, nie przedmiotowego. W konsekwencji oznacza to, że 
jego nadmierny wyzysk przez przedsiębiorcę, choć ma pozorny wpływ na wynik 

finansowy, finalnie negatywnie wpływa na rozwój firmy. Dzieje się tak, ponieważ 

finansowy zysk jest częstokroć opłacany skróconym czasem odpoczynku, zwiększonym 

poziomem stresu, co przyczynia się do utraty zdrowia, czego dowodem są choroby 
cywilizacyjne i zawodowe typu: zawał, depresja, wylew. Krótkowzroczność i cynizm 

części dużych korporacji nie zna właściwie granic, o czym świadczy choćby lokowanie 

biznesu w krajach o dużym natężeniu taniej siły roboczej, co można poczytać jako 
przejaw świadomego wykorzystania sytuacji gospodarczej

4
.  

Jednak byłby ktoś w błędzie stawiając tezę, że do naruszeń elementarnych praw 

pracowniczych dochodzi jedynie w krajach Trzeciego Świata lub rozwijających się. 
Według raportu z 2011 r. Prawa człowieka w miejscu pracy. Międzynarodowa 

perspektywa wydanego przez NSZZ Solidarność wynika, że zarówno w USA, jak i w 

Kanadzie pracownicy doświadczają dyskryminacyjnych praktyk. Szczególnie jest to 

widoczne w różnych działaniach o charakterze antyzwiązkowym. „Praktyką jest 
stosowanie tzw. podwójnych standardów pracy w Stanach Zjednoczonych, czego 

przykładem są m.in. działania znanej niemieckiej firmy telekomunikacyjnej, która 

przestrzega standardów pracy (zwłaszcza w kwestii tworzenia organizacji związkowych i 
przystępowania do nich) w spółce matce, natomiast w spółce córce znajdującej się w 

Stanach Zjednoczonych dopuszcza się dyskryminacyjnych antyzwiązkowych praktyk. Z 

kolei w Kanadzie pracownicy zatrudnieni w rolnictwie w prowincjach Alberta czy 

                                                             
3 Komunikat Komisji – EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, s. 11-12. 
4 G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu,  Difin, Warszawa 2011, s. 16-17. 
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Ontario są wykluczeni z prawa do organizowania się i rokowań zbiorowych, a 

pracownicy części służb publicznych ograniczani są do prawa do strajku
5
. 

 
2. Zakładowy dialog społeczny 

 
Wdrożenie zmian, w przedsiębiorstwie, w tym wprowadzenie CSR jako elementu 

zarządczego, wymaga pełnej świadomości całej załogi o potrzebie ich wprowadzenia. To 
z kolei wymaga prowadzenia szerokiego dialogu na szczeblu zakładowym, którego 

inicjatorem jest zazwyczaj kierownictwo. Samo znaczenie dialogu społecznego na 

poziomie zakładu w relacji pracodawca – pracownicy ma swoje uzasadnienie w wielu 
przepisach prawnych. W kodeksie pracy można znaleźć szereg przepisów, z których 

wynika wprost obowiązek pracodawcy informowania pracowników i konsultacji z nimi w 

kwestiach związanych ze stosunkiem pracy. W art. 29 §3 kodeksu pracy jest mowa o 

obowiązku poinformowania pracownika o jego podstawowych warunkach świadczenia 
pracy

6
. 

Z kolei w przepisach zawartych w art. 38 oraz 52 § 3 kodeksu pracy 

ustawodawca przewidział konieczność konsultowania i zasięgania opinii zakładowej 
organizacji związkowej w sprawach związanych z zamiarem wypowiedzenia umowy o 

pracę lub rozwiązania tejże umowy bez wypowiedzenia
7
. Zakładowy dialog społeczny, 

nazywany społecznym dialogiem pracowniczym, choć należy rozpatrywać w 
płaszczyźnie pracodawca – pracownik, to jednak pracownik częstokroć będzie 

reprezentowany przez uprawnionego przedstawiciela, którym są m.in. zakładowe 

organizacje związkowe, rady pracowników oraz przedstawiciele pracowników. Mnogość 

możliwości, jakie dają obowiązujące przepisy prawne w konsultowaniu różnych spraw z 
ww. przedstawicielstwami pracowników w zakładach pracy, powoduje, że w niniejszym 

artykule za przedstawiciela pracowników uznawać należy zakładowe organizacje 

związkowe.  W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych przyznano im 
liczne uprawnienia do informacji i konsultowania z pracodawcą. Znaczącym przywilejem 

dla związków zawodowych jest zobowiązanie pracodawcy, na podstawie art. 28 ustawy o 

związkach zawodowych,  do udzielenia na żądanie związku zawodowego informacji 

niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji 
dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania

8
. Uprawnienie to jest o tyle 

znaczące, że z ustawy nie wynika wprost, co należy rozumieć pod pojęciem „informacji 

niezbędnej do prowadzenia działalności związkowej”.  Ponadto organizacje związkowe 
nie są obowiązane, aby uzasadniać, dlaczego ich zdaniem konkretna informacja jest 

niezbędna do prowadzenia działalności. A zatem jako przymiot niezbędności można 

uznać informacje dotyczące organizacji pracy, zasad polityki zatrudnienia, w tym szeroko 
rozumiane zasady awansowania, polityki w zakresie regulacji socjalnych oraz szeroko 

pojętych mechanizmów odnoszących się do zagadnień o charakterze ekonomiczno-

finansowym, takich jak dane bilansowe czy sprawozdawczość finansowa w ogóle.  

                                                             
5 Prawa człowieka w miejscu pracy. Międzynarodowa perspektywa,  Biuro Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność, Warszawa 2011, s. 14. 
6 Kodeks pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), art. 29 § 3. 
7
 Kodeks pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), art. 38 oraz 

art. 52 § 3. 
8
 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  (Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 854 – tekst jednolity  

z późn. zm.), art. 28.  
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Na przykładzie tego przepisu można w łatwy sposób zweryfikować, czy w danym 

zakładzie pracy jest prowadzony w ogóle dialog społeczny, a jeśli tak, to w jakiej formie. 
Zakładając niechęć do prowadzenia dialogu ze strony pracodawcy, może być zarzewiem 

konfliktu na tle przedstawionego przepisu, bowiem zakładowa organizacja związkowa 

być może domagać się będzie przedstawiania coraz to bardziej szczegółowych informacji 
wrażliwych, jakimi są np. koszty zarządu, koszty reprezentacyjne, co z reguły budzi 

niechęć ze strony zarządu do dzielenia się nimi z pracownikami. Dyskusyjny wydaje się 

pogląd, że zarząd nie przekaże wskazanych powyżej danych wrażliwych pomimo 
konkretnego żądania ze strony zakładowej organizacji związkowej. Tego typu działanie 

kierownictwa można uznać za zasadne, gdyby udało się udowodnić, że przedstawiciele 

pracowników chcą wykorzystać zdobyte dane jedynie w celach populistycznych, które 

nie byłyby związane z bezpośrednią działalnością związków zawodowych, czyli obroną 
praw i interesów reprezentowanych pracowników. W konsekwencji można  wyrazić 

pogląd, że organizacje związków zawodowych są uprawnione legislacyjnie do wszelkich 

informacji dotyczących zakładu pracy w związku z prowadzoną działalnością 
związkową. Żadna organizacja związkowa nie może żądać jedynie informacji, której 

status jest chroniony prawem – tj. informacji o statusie tajemnicy państwowej czy 

służbowej.  

Jednocześnie nie do końca jednoznaczne jest, czy związki zawodowe mogą żądać 
od pracodawcy informacji, która ma nadaną klauzulę tajemnicy handlowej. Za taką w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji należy rozumieć wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności
9
. Zatem należy przypuszczać, że 

skoro kierownictwo przedsiębiorstwa nadało konkretnej informacji status tajemnicy 

przedsiębiorstwa, to przekazywanie jej na zewnątrz byłoby nie tylko sprzeczne z logiką, 

ale stanowiłoby naruszenie norm wewnętrznych, będąc tym samym podstawą do 

postawienia zarzutu działania na szkodę firmy. Z drugiej strony zakładowa organizacja 
związkowa uprawniona do pozyskiwania informacji od pracodawcy mogłaby 

zakwestionować brak dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i 

uznać działanie kierownictwa, czyli pracodawcy, za sprzeczne z prawem, powołując się 
na art. 28 ustawy o związkach zawodowych. W tej sytuacji  właściwym zachowaniem 

byłoby, gdyby pracodawca zażądał od zakładowej organizacji związkowej wskazania 

celu ich wykorzystania oraz tego, czy są one rzeczywiście niezbędne do prowadzenia 
przez nich działalności związkowej. Sposób zachowania się konkretnego pracodawcy jest 

uzależniony od przyjętej polityki prowadzenia dialogu pracowniczego w 

przedsiębiorstwie. Zapewne u części przedsiębiorców na tym tle może dojść do konfliktu 

o charakterze roszczeniowym ze strony związków zawodowych w stosunku do otwartej 
krytyki ze strony pracodawcy. Równie dobrze u części pozostałych czymś zupełnie 

zwyczajnym będą szczere rozmowy na temat informacji opatrzonych klauzulą tajemnicy 

handlowej, które będą przebiegać w formie poprawnie prowadzonego dialogu pomiędzy 
obiema stronami stosunku pracy.  

Bez względu na formę i jakość prowadzonego dialogu na szczeblu zakładów 

pracy należy mieć świadomość, że uprawnienia organizacji związków zawodowych są 

zróżnicowane. Część z nich to uprawnienia o charakterze opiniodawczym, inne odnoszą 

                                                             
9
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, 

poz.1503 – tekst jednolity z późn. zm.). 
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się do konsultacji w formie negocjacji. Jednakże są i takie, które przybierają charakter 

stanowczy, wyposażony w element swoistego władztwa, co w praktyce oznacza, że 
skuteczność czynności prawnej uzależniona jest od stanowiska zakładowej organizacji 

związkowej w danej sprawie, a swoje stanowisko związek zawodowy wyraża w formie 

zgody lub sprzeciwu
10

. 
Wiele uprawnień przedstawicieli załogi pracowniczej wyrażonych w 

poszczególnych aktach normatywnych predysponuje organizacje związkowe do 

prowadzenia pracowniczego dialogu społecznego, którego podstawowym celem jest nie 
tylko reprezentacja praw i interesów pracowniczych, ale także budowanie pozytywnego 

klimatu organizacyjnego oraz eliminowanie sytuacji konfliktowych
11

. Z drugiej strony 

budowanie społecznego dialogu pracowniczego w oparciu jedynie o instrumenty zawarte 

w przepisach prawa okazać się może niewystarczające, jeśli z obu stron nie będzie 
wynikała chęć wypracowania modelu wzajemnej i realnej komunikacji. Należy zatem 

unikać sytuacji, w których za pewnego rodzaju stereotyp uznaje się kontaktowanie, ale 

jedynie incydentalnie, wtedy gdy należy rozwiązać wspólnie problem, jak choćby 
coroczne uzgadnianie pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową 

harmonogramu wydatków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Naturalną przeszkodą w prowadzeniu skutecznego dialogu społecznego na 

szczeblu zakładu pracy jest także deficyt wiedzy dotyczący dialogu społecznego, w 
rozumieniu jego celu, sposobów prowadzenia oraz wynikających z tego rodzaju 

działalności korzyści. W przeciwdziałaniu takiemu stanowi faktycznemu mogłyby pomóc 

zarówno organizacje związków zawodowych, jak i organizacje pracodawców, które 
poprzez promocje odpowiednich działań propracowniczych mogłyby znacząco wpływać 

na podniesienie poziomu wiedzy oraz samego postrzegania dialogu pracowniczego 

traktowanego jako skuteczne narzędzie w partycypacji zarządzania przedsiębiorstwem. 
Tymczasem przykład odgórny dotyczący rezygnacji z uczestnictwa w pracach Komisji 

Trójstronnej od czerwca 2013 r. przez reprezentacyjne i ogólnopolskie organizacje 

związków zawodowych nie tworzy pozytywnego klimatu wokół rozwoju dialogu 

społecznego. W atmosferze jesiennej wrzawy związkowej trudno było odnaleźć w części 
populistycznych haseł kierowanych przez stronę związkową pod adresem rządzących 

chęć prowadzenia merytorycznego dialogu. Z pewnością zadania tego nie ułatwia 

medialny przekaz demonstracji sprzeciwu organizacji związkowych wobec rządowej 
polityki społecznej oraz ignorancja aparatu władzy wykonawczej. 

Warto się zastanowić, czy w świecie, w którym tak ważną rolę pełnią media, 

można jeszcze prowadzić merytoryczny dialog społeczny, tak mało popularny w swej 
istocie. Obserwując całą sytuację z dystansu, można dojść do wniosku, że ten mało 

merytoryczny zgiełk wrześniowej kampanii związkowej miał szczytne idee, ale 

przeszkodą w prowadzeniu dialogu były po trosze media, które z jednej strony 

wyświadczały „przysługę” organizatorom manifestacji, nagłaśniając, sprzeciw, z drugiej 
jednak strony nie można się oprzeć wrażeniu, że to media właśnie wyczekują 

niecodziennych zdarzeń, które wypełnią ramówki programów informacyjno-

publicystycznych. To w pewnym sensie niweczy i zniekształca cel dialogu społecznego, 
który z orędzia merytorycznej dyskusji zamienia się w „tubę” widowiska politycznego 

przybraną w formę ulicznego happeningu. Wygaszając, ale nie wyłączając, światła 

jupiterów być może udałoby się powiedzieć, że próbowano nawiązać dialog lub do nie go 
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 Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy pod redakcją Jacka Męciny, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Warszawa 2009, s. 23. 
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powrócić, co stanowiłoby cenną wartość dodaną eksponowanej społecznej dezaprobaty. 

Tymczasem efektem końcowym jest trwający nadal impas, gdzie przegrane są obie 
skonfliktowane strony. 

Odnosząc powyższą słowną ilustrację do współczesnego nowoczesnego  

zarządzania przedsiębiorstwem, należy się głęboko zastanowić, dlaczego w wielu 
przypadkach pomimo istniejących narzędzi prawnych prowadzenie zarządczego dialogu 

jest tak zróżnicowane. Przyczyn jest wiele, m.in. należy ich doszukiwać w dyferencjacji 

stosunków przemysłowych, czego przykładem są takie podmioty, najczęściej w sektorze 
prywatnym, gdzie brak organizacji związków zawodowych, a z drugiej strony w firmach 

państwowych występuje zjawisko uzwiązkowienia na poziomie przekraczającym 100%, 

biorąc pod uwagę przynależność pracowników do kilku jednocześnie organizacji 

związkowych działających na ternie jednego zakładu pracy. Wynika to z powszechnego i 
dość częstego zjawiska pluralizmu związkowego w dużych przedsiębiorstwach 

państwowych. 

Zróżnicowanie to jest wyrazem zdewaluowania ustawy o związkach 
zawodowych z 1991 r., która przy obecnych warunkach zatrudnienie nie wypełnia do 

końca celów, do których została powołana. Przykładem jest m.in. pozbawienie 

możliwości przystępowania do związków zawodowych osób zatrudnionych na umowy 

cywilnoprawne typu umowy zlecenia czy umowy o dzieło, co w panujących obecnie 
warunkach jest dużym ograniczeniem wolności i swobody związkowej. Konieczna staje 

się zatem próba zapowiedzianej rewizji ustawy o związkach zawodowych, by w tym 

przypadku „odrestaurować” stan prawny w odniesieniu do stanu faktycznego. W obliczu 
znowelizowanej 23 sierpnia 2013 r. ustawy Kodeks pracy, w której wprowadzono m.in. 

przedłużenie okresów rozliczeniowych i zastosowano ułatwienia w stosowaniu 

przerywanego czasu pracy, kluczowa staje się odpowiedź na pytanie: jak nowe przepisy 
będą wdrażane w konkretnych zakładach pracy? Logika wskazuje, że tam, gdzie 

występowało zjawisko nieprzymuszonego przez prawo prowadzenia dialogu 

pracowniczego, tam zmiany zostaną wprowadzone w poszanowaniu stron i kultury 

organizacyjnej. W jednostkach, gdzie dialog pracowniczy nigdy nie był traktowany 
poważnie lub w ogóle nie występował, obecny czas wdrożenia nowych prawnych 

rozwiązań może być ciekawym egzaminem sprawdzającym nastawienie stron stosunku 

pracy. Nie można w tym temacie zapominać o kuluarach wprowadzonych zmian 
kodeksowych, bowiem to właśnie zmiany związane z wprowadzoną elastycznością 

godzin pracy poróżniły stronę związkową ze stroną rządową, czego wynikiem było 

bojkotowanie kolejnych posiedzeń Komisji Trójstronnej przez reprezentatywne 
ogólnopolskie organizacje związków zawodowych.  

W odniesieniu do przedsiębiorstw można być pewnym jednego – ani strona 

zarządcza/pracodawca, ani strona pracownicza, np. zakładowa organizacja związkowa, 

nie powinny stosować podobnych uników, jeśli planowany cel będzie dla nich wspólnie 
istotny. Dbałość o wypracowanie dobrego środowiska pracy jest podstawowym filarem 

roli związków zawodowych, a pracodawcy, który chce sprawnie zarządzać 

przedsiębiorstwem, ten temat nie powinien być obojętny. Podobnie zresztą jak fakt, iż dla 
ustawy zasadniczej tematyka dialogu społecznego nie jest obojętna, czego 

potwierdzeniem jest art. 20 Konstytucji: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na 

wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i 

współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego 
Rzeczypospolitej Polskiej”

12
. 
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Warto pamiętać, że dialog społeczny to rozmowa partnerska, której zaletą winna 

być otwartość i poszanowanie stron, bez narzucanej dominacji jednej ze stron. 
Legendarne już stały się wypowiedziane Tadeusza Mazowieckiego w 1962 r. słowa, że 

„dialog nie zmniejsza napięcia sprzeczności, lecz stanowi wysiłek odkrycia innego 

wymiaru spraw, w którym można się spotkać”
13

. 
 

3. Doskonalenie zarządzania poprzez CSR i dialog pracowniczy 

 
Innowacyjność w zarządzaniu to również świadome działanie  przedsiębiorcy, 

który traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu nie jako modną innowacyjność, lecz 

jako element do zbudowania swojej przewagi konkurencyjnej. Dlatego ważne są 

działania oparte na społecznej odpowiedzialności biznesu, które powinny się opierać na 
pełnym zrozumieniu strategii zarządczej opartej na prowadzeniu dialogu w poszanowaniu 

społecznej odpowiedzialności konkretnego przedsiębiorcy. Wprowadzenie kodeksu etyki 

biznesu oraz wszelkie podjęte działania z poszanowaniem praw interesariuszy, ze 
szczególną dbałością o ochronę środowiska naturalnego, zawsze będzie działaniem 

opłacalnym dla firmy.  

Z kolei prowadzenie jednorazowych lub sporadycznych działań, których jedynym 

celem jest poprawa wizerunku przedsiębiorcy, w żaden sposób nie wypełnia znamion 
cech społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego też CSR biznesu ma sens, jeśli jest 

rozumiana i wspierana przez wszystkich interesariuszy, nie tylko poprzez samą 

świadomość przedsiębiorcy, ale także przez zasady zapisane w dokumentach rządowych, 
unijnych oraz szeroko rozumianym prawodawstwie. Społeczna odpowiedzialność biznesu 

znajduje swoje miejsce nie tylko we wdrażanych w przedsiębiorstwach systemach 

zarządzania. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w sprawie 
komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego na sesji plenarnej w dniach 13-14 grudnia 2006 r. przyjął 

m.in. opinię, według której „…odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (corporate 

social responsibility – CSR), jeden z elementów europejskiego modelu społecznego, to 
sprawa dotycząca każdego obywatela, co oznacza, że obywatele europejscy powinni mieć 

dostęp do wiarygodnych i wszechstronnych informacji na temat deklaracji i praktyk 

przedsiębiorstw oraz władz terytorialnych (…). Ponadto EKES opowiada się za tym, aby 
rozpowszechnianie CSR, zgodnie z zamiarem Komisji, przebiegało z zaangażowaniem 

MŚP, lecz zwraca się do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw 

gospodarki społecznej, do stosowania zasad CSR, z zachowaniem własnej różnorodności. 
W celu udoskonalenia procesu oceny EKES apeluje do przedsiębiorstw europejskich o 

zaangażowanie się w opracowanie lub przegląd różnych instrumentów pomiaru i 

informacji, takich jak EMAS, GRI, ISO 26000. Komitet przypomina, że certyfikacja – 

nawet, jeśli jest możliwa – zależy od wolnej woli przedsiębiorstw i w żadnym wypadku 
nie powinna być obowiązkowa”

14
. Również w Inicjatywie Organizacji Narodów 

Zjednoczonych Global Compact podjęto apel, aby szeroko rozumiany biznes w swojej 

działalności kierował się dziesięcioma podstawowymi zasadami z zakresu praw 
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człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz 

promował społeczną odpowiedzialność biznesu.  
Bezspornym pozostaje założenie, że firmy świadomie wdrażające CSR dążą do 

stwarzania lepszego środowiska pracy, w którym beneficjantami są pracownicy. 

Największą wartością dodaną społecznej odpowiedzialności biznesu jest jego 
pozaprawne usytuowanie w normie ISO 26000, która została opublikowana w listopadzie 

2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (International 

Standarization Organization, ISO). Zgodnie z nią społeczna odpowiedzialność to 
zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w 

proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych 

decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko. Norma ta nie jest normą zarządzania 

systemowego i nie podlega certyfikacji, dlatego też od menedżera kreującego organizację 
przedsiębiorstwa zależeć będzie, czy skorzysta z pomocy normy ISO 26000 jako 

swoistego przewodnika poprawy efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, np. w 

obszarach ochrony środowiska naturalnego, ładu organizacyjnego, praw człowieka, 
stosunków pracy oraz zaangażowania społecznego, prowadząc przy tym dialog 

społeczny, by skuteczniej realizować zamierzone projekty i cele.  

O przydatności wdrażania CSR w organizacjach przekonali się nie tylko 

przedsiębiorcy w typowych dla nich stosunkach obrotu gospodarczego. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu jedynie w nazwie wskazuje, że głównym beneficjentem 

wartości w niej wyrażanych pozostaje sfera biznesu. Niewątpliwie takie postrzeganie 

CSR jest znacznym uproszczeniem, zupełnie zresztą nieuprawnionym. Skoro bowiem 
jednym z ważnych aspektów CSR jest dbałość o ład organizacyjny i uniwersalne 

wartości, takie jak prawa człowieka oraz etyczne postępowanie, to odbiorcą powinna stać 

się także administracja publiczna oraz samorządowa. Poważnym problemem dla szczebla 
administracyjnego pozostają wciąż brak zaufania do instytucji ze strony petenta/klienta 

oraz nadużywanie władzy w celach sprzecznych z obowiązującym prawem. Doniesienia 

medialne o kolejnych aferach korupcyjnych z udziałem doświadczonego personelu 

urzędów ministerialnych na szczeblu centralnym, czy też podobne działania odnoszące 
się w wymiarze lokalnym do władz samorządowych dzisiaj już nie zaskakują. Nie można 

przy tym dowodzić, że dzieje się tak z uwagi na brak odpowiednich organów kontrolnych 

czy brak innych narzędzi prawnych zapobiegających tego typu procederom. Żadne 
bowiem przepisy prawne nie zadziałają, jeśli nie będzie woli prawnego, legalnego 

działania ze strony człowieka. Uświadomienie, że obok „świata normatywnego” istnieje 

także „świat wyposażony w normy moralne”, nie jest niczym innym jak wprowadzeniem 
kodeksu etyki miejsca pracy, nie tylko biznesu.  

 

Podsumowanie 

 
Społeczna odpowiedzialność biznesu wraz ze społecznym dialogiem 

pracowniczym stanowi znakomite narzędzie zarządcze w nowoczesnej organizacji. Nie 

można utwierdzać się w przekonaniu, że wymienione wyżej determinanty skutecznego 
zarządzania są zarezerwowane jedynie dla szeroko rozumianego biznesu, można bowiem 

prowadząc uświadomiony dialog pracowniczy, zadbać o wprowadzenie CSR poprzez 

wdrożenie normy ISO 26000 także w administracji publicznej. Zawsze jednak należy 

pamiętać, że fundamentem wdrożenia i przestrzegania CSR jest głębokie zrozumienie jej 
założeń. CSR nie powinna dla  jego beneficjentów stanowić źródła inspiracji dla działania 

w sferze public relations, bo to w praktyce oznacza, że traktujemy ją jako strategię czysto 
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wizerunkową. Tymczasem jej zadaniem jest spowodowanie, aby stać się efektywnym 

narzędziem odpowiedzialnej komunikacji z otoczeniem oraz by skutecznie prowadzić 
dialog społeczny ze wszystkimi interesariuszami, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz 

organizacji. Uświadomienie przez zarządzających, że wdrożenie społecznej 

odpowiedzialność biznesu przyczyni się do prowadzenia społecznego dialogu, może stać 
się realną siłą napędową rozwoju organizacji.     
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THE ROLE OF CSR AND SOCIAL DIALOGUE IN BUSINESS 

MANAGEMENT 
 
Summary: In the article the author describes the idea of corporate social responsibility (CSR) and social 
dialogue examined mainly at the workplace level. In the issues raised  he proves how import_ant in a 
turbulent business environment is a skillful management of the company through a real dialogue, which in 
turn is made possible by the implementation of CSR as a  model management of modern enterprise. As a 
consequence of these  activities is the creation of the regional labor market as  the  so - called  good codes of 
practice of management improvement chosen by the author show. In this paper the author equates CSR and a 
staff dialogue, which complement each other at the same time and contribute to the increase of the efficiency 

of the company and to the rise of its quality mark to all interested groups of stakeholders. 
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