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Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest szeroko opisywana w literatu-
rze przedmiotu. Podnoszone są zarówno wątki teoretyczne, jak i praktyczne. Wiele badań, 
także w Polsce, poświęconych jest problematyce małych i średnich przedsiębiorstw, również 
w odniesieniu do ich prospołecznego nastawienia. W obszarze społecznej odpowiedzialności 
biznesu funkcjonuje szereg organizacji non-profit promujących tę problematykę, organizu-
jących konferencje i spotkania oraz publikujących raporty z badań. Autor książki, dzieląc się 
swoimi spostrzeżeniami, odnosi się do działań w Polsce, ale w znacznej części konfrontuje 
je z działaniami Unii Europejskiej. Porusza wiele wątków i prezentuje szereg spostrzeżeń. 
Profesor Jan Klimek dzieli się swoimi przemyśleniami zarówno jako teoretyk, ale przede 
wszystkim jako praktyk zarządzania i przedsiębiorca. W takim razie istotna jest odpowiedź 
na pytanie, kto jest odbiorcą tego opracowania i jaki jest jego cel. Odpowiada na to w Przed-
mowie Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, który pisze, że „…autor skupia się 
na zagadnieniach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu przede 
wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw […]. Na bazie wygenerowanych wniosków 
proponuje konkretne rozwiązania i (lub) podpowiada, jak wykorzystać mądrość wynikającą 
z dialogu społecznego […]. Zapewne perfekcyjna znajomość zagadnień dotyczących rzemio-
sła, w połączeniu z doświadczeniami polityka i naukowca, aktywną działalnością w ramach 
Komisji Trójstronnej pozwoliły na zaprezentowanie szeregu bardzo interesujących zagad-
nień […]. Wyrażam głębokie przekonanie, że publikacja ta odebrana zostanie jako swego 
rodzaju podręcznik. Zapewne izby rzemieślnicze będą mogły szereg propozycji traktować 
jako kierunek swej działalności” (s. 8-10). 

We Wstępie autor deklaruje, że książka jest dedykowana szerokiemu gronu odbiorców, 
co ma wpływ na wykorzystywany aparat pojęciowy. Interesujące są wątki związane w szcze-
gólności z aspektami lokalnymi społecznej odpowiedzialności biznesu. W rozdziale I autor 
rozważa poprawność pojęcia „społeczna odpowiedzialność biznesu” (SOB). Na stronach 23-
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24 pisze: „SOB jest pojęciem bardzo pojemnym i odnosi się do bliżej nieokreślonego obszaru 
oraz podmiotów uczestniczących w tym przedsięwzięciu – realizujących założoną ideę. Jeśli 
bowiem na zjawisko społecznej odpowiedzialności biznesu spojrzymy przez pryzmat nie-
wielkiej miejscowości i obecności tam jednego silnego przedsiębiorcy oraz pracodawcy, to 
można dokonywać różnego rodzaju przemyśleń. Zawrę to w pytaniu: czy w tym przypadku 
nie trafniejsze jest określenie społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa lub przedsiębior-
czości?”. Chciałbym zwrócić uwagę, że typu rozważania występują w literaturze przedmiotu, 
przy czym raczej akcentowany jest pogląd, że społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
(w języku angielskim: corporate social responsibility –CSR) i  społeczną odpowiedzialność 
biznesu traktuje się jako pojęcia zbliżone lub takie same, a  rozróżnienie wiąże się z  tym, 
czy realizowany jest jeden, czy kilka rodzajów działalności (biznesów). Ma to zatem zwią-
zek z dywersyfikacją działalności podmiotów gospodarczych. W przypadku zaś firm małych 
zwraca się uwagę, by zamiast pojęcia „społeczna odpowiedzialność biznesu” używać terminu 
„odpowiedzialna przedsiębiorczość”.

Autor, definiując pojęcie SOB, wskazuje, że chodzi o  działania dobrowolne, przewyż-
szające obowiązujące w danym kraju wymogi prawne. Podkreśla, że nie istnieje jedna, uni-
wersalna definicja CSR (SOB) w wymiarze międzynarodowym. Autor podejmuje dyskusję 
o  definicji SOB na tle poglądów dotyczących przedsiębiorstwa społecznego. Wskazuje, że 
przedsiębiorstwo społeczne może przybierać róże formy prawne. Wywody i  komentarze 
w rozdziale I opierają się na podstawowych definicjach przyjętych przez różne gremia. Ich 
prezentacja pozwala na lepsze zrozumienie roli SOB w rozwoju firmy i budowy jej konkuren-
cyjności w dłuższej perspektywie czasowej nawet dla czytelnika nieznającego głębokich pod-
staw teoretycznych związanych ze społeczną odpowiedzialnością organizacji. W  rozdziale 
I autor odnosi się do kultury organizacji, wskazując, że zasady etyczne organizacji wywodzą 
się z jej kultury organizacyjnej. Przyjęte zasady wpływają na postrzeganie i rozwiązania SOB 
w danym przedsiębiorstwie. Autor zwraca jednak uwagę, że na kulturę organizacji wpływa 
kultura społeczna, postrzegana jako zbiór wzorów, interakcji, norm, wartości, ale również 
postaw, wierzeń, codziennych rytuałów oraz przekonań i zwyczajów. Podkreśla implikacje 
związane z zarządzaniem w wymiarze międzynarodowym. Odnosząc się do przyszłości, au-
tor zwraca uwagę, że „mamy świadomość tego, że świat organizacyjny podlega zmianom tak 
głębokim i wielopostaciowym, że w ich efekcie wyłania się rzeczywistość niepoddająca się 
analizie z wykorzystaniem istniejących pojęć i instrumentów teoretycznych” (s. 59). 

Prezentacja poglądów dotyczących SOB odbywa się na tle opisu szeregu pojęć podstawo-
wych sięgających do podstaw zarządzania, jak np. przedsiębiorstwo czy przedsiębiorczość. 
W odniesieniu do przedsiębiorczości dokonano prezentacji różnych poglądów, także w uję-
ciu historycznym. Z punktu widzenia odbiorców treści niniejszej pracy, którymi mogą być 
praktycy zarządzania, istotne są przywołania odnoszące się do pojęcia przedsiębiorcy wraz 
z opisem m.in. jego cech. Również ważne są rozważania związane z problematyką innowacji. 
Podsumowując wywody zawarte w rozdziale I, można dostrzec, że zamierzeniem autora była 
prezentacja treści, które z punktu widzenia zarządzania będą miały bezpośredni lub pośredni 
wpływ na realizację założeń SOB.

Rozdział II dotyczy sytuacji rodzimego biznesu. Autor poświęca jednak sporo miejsca 
na wprowadzenie do ogólnych pojęć związanych z zarządzaniem czy spojrzeniem na przed-
siębiorczość z punktu widzenia globalizacji. W szczególności podkreślane są związki zarzą-
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dzania z przedsiębiorczością. Autor odnosi się m.in. do systemowego podejścia do zarządza-
nia, ale także zwraca uwagę na rolę przedmiotu i podmiotu w zarządzaniu. Przywoływane 
są m.in. poglądy L. Krzyżanowskiego, że w  procesie zarządzania występują trzy elementy 
składowe: podmiot sprawczy (aparat zarządzający, podejmujący czynności i  decyzje, jako 
jednoosobowy lub zbiorowy element oddziałujący), samo oddziaływanie oraz przedmiot od-
działywania jako element, na który się oddziałuje (zasoby rzeczowe i ludzkie). Odnosząc się 
do struktur organizacyjnych, zwrócono uwagę, że ich spłaszczanie ułatwia przekonywanie 
pracowników do zasadności realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Oma-
wiając rolę globalizacji, autor podkreśla rolę interesariuszy. W tym kontekście uwypuklane 
jest znaczenie działań dotyczących ochrony środowiska naturalnego, co jest przecież elemen-
tem składowym społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Autor wskazuje na wyzwania 
związane z globalną konkurencją, wskazując na konieczność utrzymania przewagi w krajach 
wspólnoty europejskiej „w badaniach, rozwoju technologicznym i nieustannej innowacyj-
ności, zakorzenionej w  społecznym i  kulturowym otoczeniu demokracji, praworządności, 
stabilności politycznej, swobody przedsiębiorczości, pewności planowania, woli uzyskiwa-
nia najlepszych wyników, uznania dla takich osiągnięć oraz bezpieczeństwa socjalnego”(s. 
136). Odnosząc się do uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, autor podkreśla 
przede wszystkim znaczenie zmienności ich otoczenia. Rozważania związanie z globaliza-
cją są o tyle istotne, że realizacja społecznej odpowiedzialności biznesu jest uwarunkowana 
kulturowo. Sadzę, że jest to jeden z ważniejszych tematów podnoszonych w dyskursie o moż-
liwości realizacji w skali ogólnej założeń SOB jako ujednoliconego sposobu postępowania, 
opartego o spójny system wartości. W rozdziale II występuje również podrozdział dotyczący 
zmian i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Autor traktuje zmiany w organizacji 
jako typ zmiany społecznej, odnosi się bowiem do zmian postaw uczestników organizacji. 
Określone zostały różne rodzaje zmian; ich różnorodność i złożoność wiąże się z kryteria-
mi i klasyfikacjami zmian. Jednak jako kategoria nadrzędna dotycząca zmian wskazywany 
został ich cel. Analizowane są czynniki zmianotwórcze, w tym społeczna rola przedsiębior-
stwa, przy podkreśleniu etycznego wymiaru działalności przedsiębiorstw. Autor wskazuje na 
reguły, które powinny towarzyszyć realizacji strategii zarządzania zmianami. Przekonanie 
o konieczności zmian jest ważnym przesłaniem tego fragmentu publikacji. Realizacja SOB 
wymaga bowiem zmiany, opartej o wspólnie wyznawane wartości, zawarte w kulturze orga-
nizacji. 

Rozdział III poświęcony jest charakterystyce przedsiębiorczości w Polsce. Profesor Jan 
Klimek zwraca uwagę na słabości polskiego sektora MŚP w porównaniu z krajami Unii Eu-
ropejskiej. Odnosi się do stanu przedsiębiorczości w Polsce, wskazuje na rolę wspierającą ini-
cjatyw i instytucji państwowych (rządowych). Podkreśla nierównomierność rozłożenia MŚP 
na terenie kraju. Autor ukazuje także niedostatki występujące w małych i średnich przedsię-
biorstwach w zakresie badań i  rozwoju, ale także podkreśla ich nastawienie na tradycyjne 
sektory gospodarki, konkurencyjność opartą o niskie koszty pracy i (nie zawsze) realizację 
założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Równocześnie w tym fragmencie opracowa-
nia wskazuje się na szanse MŚP, upatrując szczególnego znaczenia w działaniach pomoco-
wych Unii Europejskiej. Zwraca się uwagę na trudności, jakie mogą wystąpić przy realizacji 
unijnego prawa ekologicznego. Sektor MŚP ma znaczący wpływ na PKB, generuje znaczną 
ilość miejsc pracy, jednak cechuje się niską kapitalizacją, dużym rozproszeniem i niedostat-
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kiem dobrze przygotowanej kadry menadżerskiej. Autor wskazuje na opóźnienie niektórych 
działań ze strony rządu, podkreśla, że system podatkowy jest niestabilny, występują wysokie 
koszty pracy, zatory płatnicze oraz obserwuje się brak dostępu do kapitału. Prezentowane 
są w  tym fragmencie książki obszary działań, na które powinna być skierowana polityka 
rządu w stosunku do MŚP, z wykorzystaniem instrumentów prawnych, organizacyjnych, in-
formacyjno-szkoleniowych i  finansowych. Autor omawia różne formy wsparcia, wskazuje 
na instytucje, które powinny odegrać zasadniczą rolę w ramach instytucjonalnych działań 
na rzecz małych i  średnich przedsiębiorstw. Jest to ciekawy fragment rozważań dotyczący 
m.in. skuteczności polityki rządu w odniesieniu do MŚP. Szersze naświetlenie tej tematyki 
jest ważne, bo wsparcie może dotyczyć także przedsięwzięć związanych z realizacją działań 
prospołecznych przez przedsiębiorstwa.  

W  podrozdziale 3.3 autor odnosi się do konkurencyjności i  społecznej odpowiedzial-
ności MŚP. W  szczególności podkreśla rolę strategii innowacji, strategii doskonalenia ja-
kości i strategii redukcji kosztów. Odnosi się do celów MŚP w świetle strategii lizbońskiej. 
Proponuje m.in., aby podstawy prawne nadać Europejskiej Karcie Małych Przedsiębiorstw. 
Wskazuje na rolę programów Unii Europejskiej w zakresie przygotowania kadr dla małych 
i  średnich przedsiębiorstw oraz wspierania działań w zakresie nauki, badań i  rozwoju, ale 
także podkreśla rolę programów krajowych. Ten fragment pracy stanowi przegląd tenden-
cji, zamierzeń, ale także występujących barier i utrudnień. To ważna wiedza dla MŚP. Autor 
wskazuje na znaczenie tworzenia, jako elementu strategii lizbońskiej, jednolitego rynki usług, 
z podkreśleniem znaczenia tego rynku dla wzrostu zatrudnienia. W tym fragmencie książki 
odnosi się do skutków społecznych, ale i niedomogów działań, w tym podejmowanych przez 
Unię Europejską. Szerokie naświetlenie tematu wychodzi poza klasyczne pojmowanie CSR, 
koncentrując znaczną część uwagi na działaniach wewnątrzorganizacyjnych, choć oczywi-
ście podkreślenie roli interesariuszy uwzględnia aspekty zewnętrzne. Prezentowane poglądy 
dotyczą szerszego kontekstu dotyczącego skutków polityki gospodarczej w tym w obszarze 
społecznym i jej wpływ na rozwój MŚP. Odnosząc się do treści zawartych w ostatniej części 
omawianego rozdziału, wydaje się, że jest jeszcze jedna, bardzo ważna ścieżka rozwoju firm, 
oparta o inicjatywy własne małych i średnich przedsiębiorstw. Mam tu na myśli interesujące 
doświadczenia z tworzeniem sieci biznesowych, w tym klastrów. Realizacja tego typu strate-
gii może mieć zasadnicze znaczenie dla MŚP. Klastry mogą być tworzone w oparciu o wspól-
ne wartości, a przykładem mogą być tzw. klastry ekologiczne. 

W rozdziale IV podnoszony jest temat społecznej odpowiedzialności zarządzania kapi-
tałem ludzkim. Autor pisze: „Kwestie pracownicze są poruszane w ramach społecznej odpo-
wiedzialności biznesu przez wielu teoretyków zagadnień etyki w  biznesie. Przedstawiciele 
orientacji społecznej rozumieją to zagadnienie jako odpowiedzialność prawną, społeczne za-
chowanie w rozumieniu etycznym oraz społeczne zachowanie w rozumieniu potocznym” (s. 
228). Jako filary podstawowe społecznie odpowiedzialnego zarządzania zasobami ludzkimi 
autor wskazuje na: standardy i warunki pracy (w ramach poszanowania praw pracowniczych 
i praw człowieka), rozwój zasobów ludzkich oraz tworzenie, w oparciu o politykę, równo-
wagi między życiem zawodowym i osobistym. Zwraca uwagę na znaczenie i formy realiza-
cji partycypacji pracowniczej. Wskazuje, że „trzeba czasu i przekonania personelu do idei 
SOB (SOP), a wytworzony stan podtrzymywać różnorodnymi działaniami, spośród których 
największą siłę będą miały odnoszące się do pracowników i ich rodzin” (s. 237). W podroz-
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dziale poświęconym oczekiwaniom pracowników autor podkreśla, że pracownicy to kapitał 
przedsiębiorstwa oparty o posiadane kompetencje. Uwypukla przy tym rolę samokształcenia 
pracowników w kontekście specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw. Odnosi się do roz-
woju kapitału ludzkiego i tworzenia organizacji inteligentnej. Podkreśla znaczenie realizacji 
prac b+r oraz uczenia się przez całe życie. Zwraca uwagę na konieczność przejścia od na-
uczania do uczenia się. Prezentowane poglądy mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju 
małych i średnich firm. Problem polega na tym, że część z nich jest mało innowacyjna i nie 
jest w stanie udźwignąć ciężaru finansowania, a nawet korzystania z dorobku wynikającego 
z działalności badawczo-rozwojowej.  

W rozdziale V autor odnosi się do pojęcia przedsiębiorstwa społecznego. Wskazuje, że 
przedsiębiorstwo społeczne realizuje partnerstwo między władzą publiczną, organizacjami 
obywatelskimi i  sektorem rynkowym. Podkreśla, że chodzi o biznes głównie nakierowany 
na cele społeczne, bez nastawienia na maksymalizację zysku dla właścicieli lub udziałow-
ców. Taki biznes reinwestuje przychody w lokalną społeczność. Przykładem są spółdzielnie 
i organizacje wolontariatu. Autor podkreśla, że przedsiębiorstwo społeczne łączy atrybuty 
przedsiębiorczości i  społeczności. W  tym rozumieniu stanowi przejaw przedsiębiorczości 
społecznej, traktowanej jako innowacyjne podejście do rozwoju lokalnego. Przedsiębiorstwo 
społeczne łączy sektor prywatny z trzecim sektorem, do którego należy większość przedsię-
biorstw społecznych. Autor wyraża pogląd, że: „termin przedsiębiorczości społecznej może 
być postrzegany jako szeroka koncepcja, w ramach której następuje przekształcanie organi-
zacji wolontariuszy w korporacyjne formy będące wyrazem odpowiedzialności społecznej. 
Ale jednocześnie przedsiębiorczość społeczna jest rzeczywiście szerokim pojęciem, podczas 
gdy same społeczne przedsiębiorstwa są bardziej autonomicznymi organizacjami i dlatego 
ich definicja jest węższa” (s. 272-273). 

Chciałbym zwrócić uwagę na ten interesujący fragment pracy, w którym autor podkreśla 
tradycję ekonomii społecznej w Polsce, a w szczególności na rozwój, ale i zawirowania w roz-
woju spółdzielczości. Pokazuje również podejmowane w  Polsce działania na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości społecznej. Wskazuje na pojawienie się przedsiębiorców społecznych, dla 
których punktem wyjścia do działań jest kapitał społeczny. Autor prezentuje kryteria ekono-
miczne i społeczne przedsiębiorstwa społecznego według Stałej Konferencji Ekonomii Społecz-
nej (CEP-CMAF), którymi są: ciągła aktywność produkcyjno-usługowa (nie może być to zatem 
jednorazowy projekt), autonomia (związana z posiadaniem organów zarządczych, a więc nie 
może to być część innej struktury, np. innego przedsiębiorstwa nastawionego na zysk lub część 
struktury rządowej), fundatorzy przedsiębiorstwa ponoszący ryzyko ekonomiczne, opłacanie 
przynajmniej części pracowników (występują poza wolontariuszami). Kultura przedsiębior-
stwa społecznego opiera się na partnerstwie i partycypacji elastyczności form kształtowania 
partnerstwa z  interesariuszami. Celem takiego przedsiębiorstwa jest służenie społeczności, 
charakteryzuje się ono demokratyzacją podejmowanych decyzji, a ewentualne zyski są reinwe-
stowane w działalność lub w podnoszenie wynagrodzeń grup społecznie marginalizowanych. 
Jest to koncepcja szczególnie rozwinięta w Europie, dotycząca trzeciego sektora, w mniejszym 
stopniu odnosi się do sektora publicznego i organizacji nastawionych na zysk.  

W  podrozdziale 5.2 dotyczącym etycznych aspektów działalności gospodarczej autor 
podkreśla rolę zaufania: „Postawiłem tezę: działania ponad granicami czasu i przestrzeni są 
przesłanką do tego, że przed członkami społeczeństwa oraz uczestnikami rynku pojawiają się 
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ogromne wymagania, którym sprostać można dzięki wzajemnemu zaufaniu. Współcześnie 
to jeden z paradygmatów zarządzania” (s. 283). Podkreśla, że „etyka ma zawsze wymiar in-
dywidualny, bo tylko zachowanie konkretnego człowieka jest etyczne lub nie” (s. 285). Autor 
wskazuje na cele etyki w biznesie: dotyczy ona podejmowania trafnych decyzji (uzasadnio-
nych ekonomicznie i etycznie) wraz z rozwiązywaniem konfliktów etycznych, a dalej: zapew-
nienie maksymalnej efektywności poprzez eliminacje konfliktów w  dłuższym horyzoncie 
czasowym oraz cel integracyjny, związany z  jednolitością obowiązującym norm dla ogółu 
firm. W tym podrozdziale podnoszony jest także temat korupcji.  Z kolei w podrozdziale 
5.3. autor odnosi się do możliwości realizacji etycznego wymiaru działalności biznesowej. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że w literaturze przedmiotu można napotkać wiele rozważań teo-
retycznych dotyczących etyki i  zaufania. Autor książki próbuje je przełożyć na język zro-
zumiały dla odbiorcy-praktyka, dokonując konkluzji przydatnych w  realnych działaniach 
organizacyjnych.  

W rozdziale VI autor wskazuje na trzy etapy związane z rozwojem społecznej odpowie-
dzialności biznesu. Pierwszy to okres końca XIX wieku, kiedy wprowadzono nowe prawo, 
mające ukrócić nieetyczne zachowania przedsiębiorców, nastawionych na maksymalizację 
zysku. Etap następny wiązał się z  realizacją nowego ładu R. Franklina po wielkim kryzy-
sie lat 30. XX wieku. Kolejny etap to lata 60. XX wieku, kiedy to przedsiębiorstwa, głównie 
korporacje, oskarżano o związek z tworzeniem problemów społecznych, domagając się ich 
rozwiązania. Prezentowane są także trzy inne stanowiska (drogi), mające wpływ na kształt 
społecznej odpowiedzialności biznesu: oparta o koncepcję zrównoważonego rozwoju, naci-
sku obywatelskiego (związana z prawami człowieka i budową społeczeństwa obywatelskiego) 
oraz nurt trzeci, związany z samoregulacyjnymi działaniami biznesu, uwzględniający aspekty 
etyczne. Autor podkreśla także rolę Unii Europejskiej w tym obszarze. Prezentacja tych po-
glądów jest ważna, bo w oparciu o nie można zrozumieć i wyjaśnić różnorodność spojrzenia 
na społeczną odpowiedzialność biznesu.  

W podrozdziale 6.2 autor dzieli się refleksjami związanymi z prowadzeniem przez niego 
działalności biznesowej. W podrozdziale 6.3 odnosi się m.in. do poglądów J. Kaya o archi-
tekturze biznesu. Zwraca przy tym uwagę, że większość polskich małych i średnich przed-
siębiorstw nie angażuje się w działania społeczne. Prezentuje pogląd, że „etyka społecznej 
odpowiedzialności biznesu spełnia funkcję korekcyjną, jej celem jest korekta lub ogranicze-
nie ekonomicznej racjonalizacji w obszarach, w których rynek nie działa doskonale” (s. 351). 

Zróżnicowane spojrzenia na społeczną odpowiedzialność zaprezentowano w  podroz-
dziale 6.4. W szczególności podkreślono dwie kwestie wspierające aktywność na rzecz SOB: 
po pierwsze, „dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej 
wiarygodności społecznej” (s. 362) oraz, po drugie, „stosunkowo dawno już zauważono, że 
wprowadzenie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki któremu firmy zdo-
bywają przewagę konkurencyjną” (s. 363). Odnosząc się do poglądów przeciwników SOB, 
podkreślających znaczenie maksymalizacji zysków, autor przytacza argument, że „założenia 
społecznej odpowiedzialności biznesu nie zmieniają tego celu, ale jedynie modyfikują spo-
sób jego osiągnięcia” (s. 367). Dla poparcia tych wywodów przywołuje słowa C. Handy’ego, 
że „zyski są przedsiębiorstwu potrzebne jak człowiekowi powietrze, lecz życie nie polega 
jedynie na oddychaniu” (s. 367). W tym ostatnim rozdziale odniesiono się do raportowania 
społecznej odpowiedzialności biznesu . 
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W  Zakończeniu autor wyraża pogląd, że społeczna odpowiedzialność to współczesna 
strategia funkcjonowania przedsiębiorstw.

Podsumowując treści zawarte w  książce, warto zwrócić uwagę, że SOB zostało zapre-
zentowane na tle szerszego tła związanego praktyką zarządzania. Profesor Jan Klimek nie 
ograniczył się do omówienia kwestii związanych z wąsko specjalistycznym podejściem do 
społecznej odpowiedzialności biznesu, wykraczając często poza takie pojmowanie tej tema-
tyki. Deklaruje się przy tym jako „praktyk i zwolennik społecznej odpowiedzialności bizne-
su (przedsiębiorstwa)” (s. 364). Książka przybliża czytelnika do zrozumienia społecznych 
aspektów działalności biznesowej. W szczególności podkreśla wsparcie dla tego typu zacho-
wań ze strony Unii Europejskiej. Autor dzieli się własnymi doświadczeniami z realizacji pro-
społecznych zachowań biznesowych. Na zakończenie warto wspomnieć, że aktualnie pro-
blematyka ta rozwijana jest w szczególności na poziomie rozważań teoretycznych poprzez 
tworzenie współczesnych koncepcji: odpowiedzialnej przedsiębiorczości i odpowiedzialnej 
innowacyjności. Wydaje się, że poglądy te w najbliższym czasie znajdą swoje praktyczne od-
bicie w działalności biznesowej.
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