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O autorce

Agata Rudnicka jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat zawodowo zajmuje się pro-
blematyką rozwoju zrównoważonego, społecznej odpowiedzialności i etyki życia 
gospodarczego. Jej zainteresowania badawcze zorientowane są na społeczne 
i środowiskowe aspekty funkcjonowania i doskonalenia organizacji różnych 
sektorów oraz na współpracę międzysektorową. Jest autorką publikacji dotyczą-
cych tych zagadnień, m.in. współautorką książki Nowe horyzonty. Przewodnik po 
społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym. Uczestniczyła w wielu 
szkoleniach i konferencjach w Polsce i za granicą. W latach 2007–2010 była 
badaczką Instytutu BI-NGO tworzącego indeks komunikowania o zaangażo-
waniu społecznym przez Internet.

Od czerwca 2010 roku pełni funkcję prezeski fundacji CSR Impact – orga-
nizacji pozarządowej zajmującej się wspomnianą wyżej problematyką.

Angażuje się w prace różnych organizacji zajmujących się problematyką 
społecznej odpowiedzialności. Jest członkinią grup roboczych ds. systemu 
promowania CSR w Polsce oraz „CSR a edukacja”, funkcjonujących przy 
Ministerstwie Gospodarki. Jest też członkinią komitetu technicznego ds. spo-
łecznej odpowiedzialności, pracującego nad wytycznymi ISO 26000 w Polskim 
Komitecie Normalizacyjnym. 

Wśród jej międzynarodowych doświadczeń można wymienić m.in. stypen-
dium niemieckiej fundacji DBU oraz udział w pracach nieformalnej grupy 
International Working Group on Business Ethics Education zajmującej się 
problematyką nauczania etyki biznesu w różnych krajach.





Słowo wstępne

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsi-
bility – CSR) nabiera coraz większego znaczenia jako koncepcja porządkująca 
relacje zachodzące między biznesem i społeczeństwem. Świadczy o tym wiele 
inicjatyw i programów przeprowadzanych na poziomie krajowym, europejskim 
i światowym przez różne gremia i grupy społeczne.

W Polsce Ministerstwo Gospodarki koordynuje prace Zespołu ds. Spo-
łecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Komisja Europejska zajmuje się 
problematyką CSR od wielu lat, traktując ją jako koncepcję wspierającą roz-
wój społeczno-gospodarczy. Wynikiem współpracy międzynarodowej są m.in. 
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności ISO 26000.

Społeczna odpowiedzialność, traktowana jako koncepcja wspierająca speł-
nianie zasad rozwoju zrównoważonego na poziomie przedsiębiorstw, pozwala 
doskonalić funkcjonowanie organizacji w zmnieniającym się otoczeniu. Wska-
zuje kierunek działania dla przedsiębiorstw świadomych swoich wpływów 
społecznych i środowiskowych w zakresie umacniania relacji z różnymi gru-
pami interesariuszy, a także dodatkowe możliwości osiągania lepszej pozycji 
konkurencyjnej.

Teoria z zakresu społecznej odpowiedzialności jest już stosunkowo dobrze 
rozpoznana, mimo to nadal istnieje potrzeba rozwijania poszczegolnych jej 
aspektów, jak w przypadku niniejszej publikacji, w której bardzo szeroko 
omówiono problematykę jej strategicznego konteksu. Prezentowana książka to 
kompendium wiedzy, w rzetelny sposób ukazuje tematykę CSR na tle toczących 
się dyskusji teoretycznych i działań praktycznych.

Dużymi walorami książki są szerokie ujęcie tematu oraz aktualny przegląd 
literatury światowej. Jest to lektura porządkująca wiele pojęć i definicji, pozwa-
lająca na refleksje zarówno filozoficzne, jak i biznesowe. Praktycy CSR mogą 
tu znaleźć teoretyczną podstawę modeli i narzędzi, których używają w swojej 
pracy. Studenci będą wdzięczni za usystematyzowanie wiedzy i przekrojowe 
pokazanie światowych trendów i koncepcji. 

Jest to pozycja zarówno dla osób bardziej zaawansowanych, które szuka-
ją korzeni tej koncepcji i są ciekawe, w jaki sposób poszczególni jej twórcy 
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dochodzili do swoich przemyśleń i modeli, jak i dla początkujących adeptów 
i adeptek CSR. 

W książce opisy teoretyczne wsparte są często przykładami praktycznymi, 
które pozwalają czytelnikom i czytelniczkom osadzić społeczną odpowiedzial-
ność w szerszym kontekście zarządzania przedsiębiorstwem.

Autorka wspomina również o organizacji typu „not only for profit”. Takie pod-
mioty powstają po to, aby równolegle z maksymalizowaniem zysku realizować 
misję społeczną. Rozwijają się one na świecie bardzo dynamicznie, pokazując 
słabość tradycyjnego podziału organizacji na te, których celem jest jedynie 
wypracowywanie jak największego zysku, oraz na  działające tylko pro bono.

Ważny fragment książki dotyczy argumentów za i przeciw społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Ciągle bowiem istnieje duża grupa teoretyków i przed-
siębiorców kwestionująca społeczne powinności biznesu  i postrzegająca CSR 
jedynie jako dodatkowy koszt. Pytanie –  jak wiele badań jeszcze należałoby 
przeprowadzić, żeby pokazać wątpiącym korzyści, które mogą płynąć z uwzględ-
niania w zarządzaniu opinii interesariuszy oraz świadomości wpływu na śro-
dowisko?

Autorka przedstawiła pogłębioną analizę relacji z interesariuszami, wska-
zując sposoby ich identyfikacji, a także możliwe formy pobudzania ich zaanga-
żowania. Wprawdzie w polskich firmach nie ma jeszcze oddzielnych stanowisk 
stakeholder relationship managerów, ale zarządzanie relacjami z interesariuszami 
stanowi istotną część pracy menedżerskiej. Zwłaszcza że coraz więcej firm 
rozpoczyna dialog społeczny, opierając się na normie AA1000. 

Nadzór właścicielski (Corporate Governance) jest ciekawie omówiony przez 
autorkę także w kontekście różnic pomiędzy poszczególnymi krajami (anglo-
saski model finansowy, w którym pracownik nie ma prawa głosu w sprawach 
dotyczących kwestii kontroli nad przedsiębiorstwem, pluralistyczny model 
niemiecki, gdzie do 50% członków rady nadzorczej stanowią pracownicy, czy 
japoński model grup keiretsu posiadających wzajemnie krzyżujące się udziały 
tworzone przez przedsiębiorstwa z różnych branż przemysłowych skupionych 
wokół jednego banku). W tym kontekście interesujące są różnice kulturowe 
w ocenie roli akcjonariuszy i interesariuszy przytoczone przez autorkę. 

Ciekawym wątkiem są rozważania o amerykańskiej koncepcji przedsiębior-
stwa jako obywatela i łączących się z tym faktem obowiązkach i przywilejach. 
Termin „obywatelstwo korporacyjne” pojawia się w misjach i strategiach wielu 
firm amerykańskich działających w Polsce.

Część poświęcona zarządzaniu relacjami z pracownikami to także rzetelny 
zbiór teorii i koncepcji wykorzystania CSR w zarządzaniu ludźmi. Relacje 
pracownicze są jednym z obszarów normy ISO 26000, jest to także sfera wielu 
dobrych praktyk firm przesyłanych od dziesięciu lat do Raportu Odpowiedzialny 
biznes w Polsce. Dobre praktyki, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego 
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Biznesu. Autorka słusznie podkreśla wagę zarządzania różnorodnością jako 
jednego z aspektów kultury zarządzania oraz narzędzia, jakim jest Karta Róż-
norodności. Treść polskiej wersji Karty tworzona była poprzez konsultacje 
z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji reprezentujących interesy 
różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację.

Dodatkową wartością podręcznika jest uzupełnienie każdego rozdziału 
o kluczowe zagadnienia. 

Autorka nie narzuca swoich recept, zauważając dynamiczny rozwój zarówno 
teorii, jak i praktyki zarządzania wpływami społecznymi i środowiskowymi. Wło-
żyła wiele pracy w zebranie i analizę światowej literatury poświęconej społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Warto zapoznać się z tą publikacją, aby odświeżyć 
lub uporządkować swoją wiedzę, a także znaleźć inspiracje na przyszłość.

Mirella Panek-Owsiańska
Prezeska

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowie-
dzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu 
środowiska.

www.odpowiedzialnybiznes.pl





Wstęp

Działalność biznesową zwykle ocenia się, biorąc pod uwagę zyskowność, ren-
towność, skuteczność czy efektywność. Obecnie zmienia się rola współczesnych 
przedsiębiorstw, dlatego coraz częściej, chcąc utrzymać swoją przewagę konku-
rencyjną, dążą one do osiągnięcia stawianych przed nimi celów środowiskowych 
i społecznych.

Toczące się dyskusje na temat roli i miejsca współczesnych organizacji 
nastawionych na zysk w systemie społeczno-gospodarczym zwracają uwagę 
na kwestie odpowiedzialności, jaką ponoszą one wobec swoich interesariuszy. 
Podmioty gospodarcze przestały więc stanowić wyłącznie obiekty analiz ekono-
micznych, a coraz częściej dostrzega się ich społeczny kontekst funkcjonowania. 
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social 
Responsibility – CSR) jest jedną z propozycji spojrzenia na firmę z perspektywy 
społecznej czy etycznej.

Społeczna odpowiedzialność to koncepcja, która jest także odpowiedzią firm 
na wzrastające niezadowolenie otoczenia zewnętrznego odnośnie do sposobu 
zarządzania i metod dochodzenia do pomnażania bogactwa, które nierzadko 
budzą wątpliwości natury moralnej. W jednym z dokumentów unijnych poświę-
conych społecznej odpowiedzialności jest ona definiowana jako „koncepcja, 
w której przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się wspierać działania na 
rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska poprzez zarządzanie 
relacjami z różnorodnymi grupami interesariuszy, którzy wywierają wpływ na 
ich funkcjonowanie”1. Natomiast w definicji unijnej z 2011 r. odpowiedzialność 
rozumiana jest jako „odpowiedzialność organizacji za wywierane przez siebie 
wpływy”2. W innym ujęciu CSR to zintegrowane działania w czterech sferach 

1 European Commission 2001, Promoting a European Framework for Corporate Social Respon-
sibility Green Paper, http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2001/ke3701590_en.pdf, 
3 czerwca 2009, s. 5.

2 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Renewed EU Strategy 
2011–14 for Corporate Social Responsibility, COM(2011)681final, Brussels, 25 października 2011, 
s. 6. 
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funkcjonowania przedsiębiorstwa: w sferze ekonomicznej, prawnej, etycznej 
i filantropijnej (dobrowolnej), które łącznie stanowią o odpowiedzialności 
społecznej organizacji3. Wytyczne ISO 26000 określają zaś CSR jako wkład 
przedsiębiorstw w realizację polityki rozwoju zrównoważonego4.

Społeczna odpowiedzialność jest obecnie coraz częściej postrzegana w kon-
tekście zarządczym jako pewna filozofia działania oparta na zasadzie po-
szanowania interesów wszystkich podmiotów funkcjonujących w otoczeniu 
organizacji. 

Inicjatywy podejmowane na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności 
przez instytucje o znaczeniu globalnym czy europejskim są istotnym sygnałem 
dla firm, że prospołeczne podejście w zarządzaniu jest ważne i oczekiwane. 
Dostrzegane są również związki, jakie zachodzą między CSR a wynikami 
ekonomicznymi.

W Polsce – mimo rosnącego zainteresowania ze strony podmiotów gospo-
darczych wdrażaniem tej koncepcji – nadal często postrzega się ją jako działanie 
wizerunkowe podejmowane za pośrednictwem biernych form zaangażowania 
społecznego. Tymczasem traktowana jako element zarządzania strategicznego 
umożliwia ona uporządkowanie relacji wewnątrz organizacji oraz przyczynia się 
do ograniczenia przypadków działań o charakterze nieetycznym czy bezprawnym. 

Niniejsza praca dotyka problematyki wdrażania i rozwoju koncepcji spo-
łecznej odpowiedzialności wewnątrz przedsiębiorstwa. Aspekty zarządzania 
relacjami podmiotów gospodarczych z interesariuszami wewnętrznymi są często 
pomijane w rozważaniach o roli odpowiedzialności w praktyce zarządzania. 
Tymczasem odpowiednio rozumiana odpowiedzialność społeczna to przede 
wszystkim działanie na rzecz kluczowych interesariuszy, jakimi bez wątpienia 
są również członkowie organizacji. Pojawiające się w Polsce opracowania na 
temat omawianej koncepcji skupiają się głównie na zarządzaniu otoczeniem 
zewnętrznym, uwypuklając wątek zaangażowania społecznego. 

W pracy opisano m.in. zestaw narzędzi, jakimi mogą posługiwać się przed-
siębiorstwa w promowaniu etycznych zachowań organizacyjnych. CSR jest prak-
tyką działania oraz coraz częściej wykorzystywanym narzędziem rozwiązywania 
problemów, minimalizowania ryzyka i poprawy reputacji organizacji. Kodeks 
etyczny czy audyt etyczny służące wdrażaniu zasad etycznych w organizacji są 
narzędziami często wykorzystywanymi do realizacji strategii społecznej odpo-
wiedzialności.

Z tego względu w książce będzie się pojawiać, w ograniczonym zakresie, pro-
blematyka etycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa jako wymiaru społecznej 

3 W niniejszej pracy jest omawiany m.in. model społecznej odpowiedzialności według tej kon-
cepcji; A.B. Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management 
of Organizational Stakeholders, „Business Horizons” 1991, Vol. 34, s. 40.

4 ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, ISO 26000:2010(E), s. 3.
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odpowiedzialności. Ze względu na tematykę i charakter pracy autorka skupi 
się na kwestiach związanych z zarządzaniem i nie będzie prowadzić rozważań 
typowych dla etyki biznesu, która stanowi głównie dyscyplinę filozoficzną. Ar-
gumentem za tym jest także fakt, że zagadnienia te są już relatywnie dobrze 
rozwinięte w istniejącej literaturze.

Zapotrzebowanie na wiedzę praktyczną z zakresu społecznej odpowie-
dzialności sprawia, że tematyka ta jest bardzo aktualna i stanowi źródło wielu 
wyzwań.

Celem głównym publikacji jest przedstawienie problematyki społecznej 
odpowiedzialności jako elementu zarządzania strategicznego w ujęciu we-
wnętrznym ze szczególnym naciskiem na doskonalenie relacji społecznych.

Celami szczegółowymi było m.in. zidentyfikowanie: 

• narzędzi wdrażania społecznej odpowiedzialności wewnątrz przedsiębiorstwa;
• motywów i korzyści wynikających z wdrażania społecznej odpowiedzialności 

do praktyki zarządzania firmą; 
• podejścia do komunikowania w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Ze względu na poruszaną problematykę dotyczącą głównie sfery wewnętrz-
nej funkcjonowania koncepcji społecznej odpowiedzialności z oczywistych 
względów z analizy szczegółowej wyłączono inne, równie ważne zagadnienia 
obejmujące wymiar zewnętrzny, np. relacje z dostawcami czy klientami. Zrezyg-
nowano również z omawiania aspektów społecznej odpowiedzialności sektora 
publicznego i organizacji pozarządowych.

W rozdziale 1 zaprezentowano ujęcie teoretyczne koncepcji, tło historyczne 
i genezę powstania, a także jej powiązania z innymi koncepcjami, takimi jak roz-
wój zrównoważony, etyka gospodarowania czy koncepcja wyników społecznych 
(Corporate Social Performance). Zebrano najważniejsze definicje odnoszące się 
do różnych aspektów omawianej koncepcji, a także zaprezentowano argumenty, 
jakie pojawiają się w dyskusjach na jej temat. Nakreślono w nim również główne 
wątki związane ze społecznym wymiarem funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kolejny rozdział jest poświęcony przedstawieniu społecznej odpowiedzial-
ności jako elementu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Szczególną 
uwagę zwrócono na modele porządkujące relacje organizacji, a także na po-
wiązanie działań z zakresu CSR z celami strategicznymi. 

Rozdział 3 przybliża problematykę zarządzania relacjami. Znalazły się w nim 
różne ujęcia definicyjne oraz charakterystyka wybranych grup interesariuszy. 
Opisano w nim różne strategie działania przedsiębiorstw w kontekście zarzą-
dzania relacjami z otoczeniem.

W osobnym rozdziale ukazano społeczną odpowiedzialność na tle zarzą-
dzania relacjami z interesariuszami wewnątrz organizacji. Rozdział ten, obok 
zaprezentowania treści dotyczących budowania relacji z pracownikami, został 
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uzupełniony o aspekty związane z problematyką zaspokajania potrzeb i oczeki-
wań właścicieli oraz o omówienie systemu Corporate Governance, jako elementu 
mogącego wpływać na kształtowanie społecznej odpowiedzialności.

W rozdziale 5 rozwinięto problematykę doskonalenia relacji społecznych 
przedsiębiorstwa. Przedstawiono główne kierunki działań oraz narzędzia, za 
pośrednictwem których przedsiębiorstwa mogą aktywnie zarządzać zarówno 
relacjami z otoczeniem zewnętrznym, jak i przede wszystkim relacjami z inte-
resariuszami wewnętrznymi.

W książce zaprezentowano także wybrane inicjatywy globalne, które pozwa-
lają zrozumieć i uporządkować różne obszary społecznej odpowiedzialności 
w odniesieniu do systemu zarządzania przedsiębiorstwem (rozdział 6).

W pracy korzystano z literatury polskiej, ale przede wszystkim z dorob-
ku zagranicznego, który rozrastał się już od lat 50. poprzedniego stulecia. 
Polscy autorzy włączyli się do dyskusji o CSR w momencie, gdy była już ona 
w dojrzałej fazie, a niektóre jej elementy znalazły się w regularnych podręcz-
nikach zarządzania i zarządzania strategicznego. W niniejszej pracy odwo-
ływano się do znaczących pozycji książkowych i czasopiśmienniczych, po-
ruszających problematykę społecznej odpowiedzialności, w tym: „Academy 
of Management Review”, „Business and Society”, „Business Horizons”, „Jour-
nal of Business Ethics”, „Business Ethics Quarterly” czy „Corporate Social 
Responsibility and Environmental Management”. Przegląd literatury dotyczy 
nie tylko okresu najnowszego – autorka sięgnęła również do literatury źródło-
wej z lat wcześniejszych, kiedy powstała znaczna część teorii z zakresu CSR. 

Ze względu na ciągły rozwój literatury z omawianego obszaru autorka 
zakończyła zbieranie materiałów na początku 2010 r. Tylko w nielicznych przy-
padkach w pracy znalazły się odwołania do nowszych publikacji. Zdecydowano 
się pozostawić liczne odwołania do literatury, co może pomóc czytelnikowi 
w dalszych własnych poszukiwaniach.

* * *

Pragnę podziękować za pomoc i życzliwość wielu osobom, które przyczyniły 
się do powstania tej publikacji. Szczególne słowa podziękowania należą się 
mojemu kochanemu mężowi Januszowi, którego rady, wskazówki i sugestie 
były nieocenionym wkładem w ostateczny kształt książki.

Wstęp
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Społeczny wymiar działalności biznesowej

Kluczowe zagadnienia: Miejsce przedsiębiorstw w systemie społeczno-gospodarczym, 
różne koncepcje przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo jako system otwarty, organizacja 
biznesowa jako podmiot odpowiedzialny, odpowiedzialność jako kategoria moralna, 
założenia teoretyczne rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębior-
stwa, definiowanie CSR, koncepcje pokrewne, poruszające problematykę wymiaru 
społecznego funkcjonowania przedsiębiorstw, debata zwolenników i przeciwników 
społecznej odpowiedzialności. 

W niniejszym rozdziale dokonano próby uporządkowania zagadnień teoretycz-
nych oraz przedstawienia różnych stanowisk na temat potrzeby uwzględniania 
przez podmioty gospodarcze wymiaru społecznego swojej aktywności. Inter-
akcje zachodzące między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem charakteryzują 
się różnym stopniem złożoności i intensywności. Zmieniające się warunki go-
spodarcze sprawiają, że podmioty gospodarcze poddawane są coraz większym 
naciskom społecznym. Aby funkcjonować, dokonują one rewizji swoich celów 
strategicznych, włączając w nie coraz częściej cele społeczne i środowiskowe.

Kompleksowe spojrzenie na zamierzenia organizacji, które świadome swoich 
rozległych wpływów starają się porządkować stosunki z otoczeniem, pozwala 
na zrozumienie czynników oddziałujących na rozwój koncepcji społecznej 
odpowiedzialności. Istotne wydaje się także właściwe przełożenie podstaw 
teoretycznych omawianej problematyki na działania praktyczne, co – biorąc 
pod uwagę wielość definicji i koncepcji pokrewnych odnoszących się do sfery 
społecznej zarządzania firmą – nie jest łatwe.

Mimo coraz większej liczby zwolenników filozofii społecznej odpowiedzial-
ności i mocnych argumentów na rzecz stosowania jej zasad nadal można spotkać 
oponentów tej koncepcji, którzy negują jej zasadność. Elementy debaty między 
nimi znajdą także swoje miejsce w niniejszym rozdziale. 
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1.1. Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa

Rozważania na temat społecznego wymiaru funkcjonowania przedsiębior-

stwa warto rozpocząć od zdefiniowania, czym taki podmiot się charakteryzuje 
i jak można odróżnić go od innych organizacji obecnych w życiu gospodar-
czym. Definiowanie przedsiębiorstwa1 różni się w zależności od dyscypliny 
naukowej, która podejmuje problematykę związaną z jego funkcjonowaniem. 
Przedsiębiorstwo jest zespołem składników niematerialnych i materialnych2. 
Prowadzi działalność gospodarczą3. Taki podmiot gospodarczy powołany jest 
do prowadzenia działalności w sposób trwały (przez dłuższy czas), a nie do 
zrealizowania jednorazowego przedsięwzięcia. W większości przypadków ma 
on osobowość prawną4.

Dzięki swoim produktom przedsiębiorstwo zaspokaja potrzeby innych 
uczestników życia społeczno-gospodarczego – klientów. Wymienia z innymi 
organizacjami produkty na zasadzie kupna-sprzedaży. Jednostka taka posiada 
określone zasoby kapitałowe (dobra materialne, wartości niematerialne i praw-
ne) oraz nabyte prawa majątkowe. Istotną cechą jest samodzielność decyzyj-
na, oznaczająca możliwość podejmowania niezależnych decyzji dotyczących 
np. sposobu prowadzenia działalności, w tym także podejścia do interesariuszy. 
Samodzielność decyzyjna jest ograniczona przepisami prawa, co oznacza, że 
mimo swobody podejmowania decyzji, np. co do dysponowania majątkiem, 
planowania inwestycji czy traktowania kwestii środowiskowych, podstawą są 
działania zgodne z obowiązującymi regulacjami. 

Organizacja biznesowa dąży do uzyskania określonych korzyści – najczęściej 
maksymalizacji dochodowości zaangażowanego kapitału, a pojawiające się 
koszty pokrywa uzyskiwanymi przychodami (samofinansowanie). Jej działalność 

1 Firma, organizacja, organizacja biznesowa, biznes, działalność biznesowa, podmiot gospo-
darczy, jednostka gospodarcza będą używane zamiennie z pojęciem „przedsiębiorstwo”.

2 Art. 551 k.c., Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.
3 Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest cechą wyróżniającą przedsiębiorstwo, ale 

jedną z jego cech charakterystycznych.
4 „Osobami prawnymi są jednostki organizacyjne, konstruowane przez normy prawne na 

wzór osób fizycznych i wyposażone przez te normy w zdolność prawną i zdolność do czynności 
prawnych. Osoba prawna nie istnieje, jeżeli nie zostanie specjalnie skonstruowana, wykreowana 
przez normy prawne, które określają jej powstanie, strukturę organizacyjną, sposób działania i jej 
ustanie. Każda osoba prawna ma swoją nazwę, siedzibę i organy, przez które działa. Organami 
osoby prawnej jest człowiek lub zespół ludzi, których normy prawne upoważniły do działania 
w imieniu osoby prawnej, co znaczy, że ich działania uważane są za działania osoby prawnej”; 
S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. 3, Ars Boni et Eaqui, Po-
znań 2005, s. 160–161. Do osób prawnych należą np. spółki kapitałowe, spółka akcyjna, spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa państwowe. Osobami prawnymi nie są m.in. 
spółka cywilna, spółki osobowe, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka 
komandytowo-akcyjna.
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wiąże się z możliwością poniesienia strat, w tym utraty kapitału5. Na strukturę 
podmiotu gospodarczego mają wpływ różnorodne czynniki, takie jak otoczenie, 
kultura, ludzie czy strategia.

Przedsiębiorstwo to system złożony z podsystemów powiązanych ze sobą 
różnorodnymi zależnościami. Do podstawowych podsystemów zalicza się:

• podsystem celów i wartości, pozwalający na określenie misji i założeń stra-
tegii;

• podsystem psychospołeczny, dotyczący pracowników wraz z wyznawanymi 
wartościami, motywacją, postawami i łączącymi ich więziami społecznymi;

• podsystem struktury, określający formalny podział zadań, władzy i odpo-
wiedzialności;

• podsystem techniczny, obejmujący technologię oraz maszyny, urządzenia, 
wyposażenie i budynki;

• podsystem zarządzania, zajmujący się koordynacją działań w obrębie pozo-
stałych podsystemów6. 

Do skutecznego osiągania celów przedsiębiorstwa nie wystarczą odpowied-
nie zasoby materialne. Bez ludzi i łączących ich relacji, wyznawanych przez nich 
wartości oraz postaw niemożliwe byłoby osiąganie żadnego z wyznaczonych 
celów. Wynik działania organizacji jest sumą wyników wygenerowanych w ra-
mach wszystkich podsystemów.

Pojęcie przedsiębiorstwa można rozpatrywać w trzech wymiarach: 

• czynnościowym, określającym czynności przedsiębiorcy;
• rzeczowym, wymagającym zwrócenia uwagi na majątek (kapitał);
• podmiotowym, ukazującym je jako podmiot prowadzony przez przedsię-

biorcę7. 

W naukach o zarządzaniu prezentowane są różne koncepcje przedsię-
biorstwa. W podejściu ekonomicznym jest ono traktowane jako urządzenie 
przetwarzające nakłady w wyniki i wytwarzające dochód. Celem głównym 
jest maksymalizacja zysków poprzez przekształcanie dostępnych zasobów 
w określonych warunkach na produkt końcowy8. Niewielką uwagę poświęca 
się tu otoczeniu i relacjom pozaekonomicznym. W ujęciu finansowym jest 
ono systemem zasobów (aktywów) mających zawsze określoną wartość finan-
sową, przekształcanych w strumienie finansowe. W aspekcie produkcyjnym 

5 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, teorie i praktyka zarządzania, 
TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 1999, s. 41–42.

6 A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2005, s. 30.

7 J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s. 15.
8 J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 

Wrocław 2001, s. 27.
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(technologicznym) jest układem przetwarzającym energię i materię nakładu 
w dany produkt o założonych parametrach użytkowych. Przedsiębiorstwo jest 
również specyficznym przypadkiem organizacji. W podejściu legislacyjnym 
to podmiot praw i obowiązków, którego forma i ustrój są zawsze określone 
w danym systemie prawnym9. 

Koncepcja menedżerska zakłada oddzielenie własności od zarządzania. 
Menedżerowie, otrzymując uprawnienia od właścicieli, podejmują w ich imie-
niu decyzje. Rozdzielenie własności od funkcji zarządczej może mieć wpływ 
na rozwój społecznej odpowiedzialności. Interesy zarządzającego majątkiem 
mogą okazać się rozbieżne z oczekiwaniami właściciela. Może to dotyczyć 
sytuacji, w której menedżer – czując misję społeczną – angażuje się w ideę 
CSR, co stoi w sprzeczności z planami dawcy kapitału mogącego oczekiwać 
natychmiastowych korzyści. Możliwy jest także scenariusz, w którym mimo 
wytyczenia przez właściciela głównych kierunków działania uwzględniających 
aktywność pozaekonomiczną i wrażliwość etyczną są one ignorowane przez 
dysponenta zasobów. 

W podejściu behawiorystycznym kładzie się nacisk na istnienie określonego 
systemu, w ramach którego są podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie. Jest 
ono próbą bardziej realnego przedstawienia procesów zachodzących w przedsię-
biorstwie, wykraczającą poza traktowanie go jako „czarnej skrzynki”, w której 
ważne są tylko wejścia i wyjścia z procesów10.

Przedsiębiorstwo jest systemem otwartym, pozostającym w różnorodnych 
zależnościach z otoczeniem, które stanowi „zestaw elementów wyznaczających 
warunki ramowe dla jego funkcjonowania. Dotyczy to zarówno czasu, jak 
i przestrzeni, w jakiej jest ono obecne”11. Otoczenie podmiotu gospodarczego 
obejmuje makrootoczenie wyznaczające ogólne warunki funkcjonowania firm 
(ekonomiczne, polityczne, kulturowe, ekologiczne, technologiczne, społeczne, 
prawne, międzynarodowe itp.) oraz mikrootoczenie, które w każdej jednost-
ce może mieć swoisty charakter. Otoczenie bezpośrednie (mikrootoczenie) 
wywiera wpływ na sposób funkcjonowania organizacji i decyzje podejmowane 
w związku z procesami zachodzącymi w jej obrębie12. Otoczenie można również 
podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne, w tym na otoczenie ogólne i zada-
niowe13. Model relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem został przedstawiony na 
ilustracji 1.1.

9 T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002, s. 33–36.

10 J. Lichtarski, op. cit., s. 29.
11 J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie, transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, 

Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 17.
12 Ibidem, s. 21–22.
13 R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2004, s. 76–77.
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Firma, działając na wolnym rynku, wchodzi w różnorodne interakcje opie-
rające się głównie na produkcji i sprzedaży. W relacjach zachodzących poza 
transakcjami rynkowymi udział podmiotu gospodarczego widoczny jest przede 
wszystkim we wpływach społecznych, jakie jego obecność wywiera na różne 
grupy interesariuszy14.

Już w latach 60. ubiegłego wieku zwrócono uwagę na możliwość osiągania 
przez jednostkę gospodarczą sukcesu przy wykorzystaniu potencjału tkwiącego 
w ludziach i tworzeniu odpowiedniego klimatu organizacyjnego15. Obecnie 
coraz częściej podkreśla się rolę, jaką w sukcesie organizacji odgrywają czyn-
niki pozaekonomiczne. System zarządzania zbudowany na kanwie elementów 
prospołecznych (w tym etycznych) może się przyczynić do rozwoju, zapewniając 
jej przewagę konkurencyjną. Na firmie dbającej o rozwój spoczywa obowiązek 
przewidywania zmian oraz dostosowywania się do nich szybciej niż na innych 
podmiotach o podobnym profilu, konkurujących o ograniczone zasoby mate-
rialne występujące w jej otoczeniu16. Otoczenie zewnętrzne coraz częściej jest 

14 Problematyce interesariuszy został poświęcony osobny rozdział. Tutaj dla lepszego rozumie-
nia omawianych zagadnień warto przytoczyć jedną z definicji interesariuszy: to „każda grupa 
lub jednostka, która może wpływać na osiąganie celów organizacji oraz na którą może wpływać 
osiąganie celów organizacji”; R.E. Freeman, Strategic Management. A Stakeholder Approach, 
Pitman, Boston 1984, s. 25.

15 Zob. np. H.I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
16 A. Koźmiński, W. Piotrowski, op. cit., s. 32.

Ilustracja 1.1. Model relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
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Żródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Davis, W.C. Frederick, Business and Society, Management, Public Policy, 
Ethics, wyd. 5, McGraw-Hill Book Company, New York 1984, s. 11.
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odbiorcą skutków decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, co powoduje, 
że zjawiska społeczno-gospodarcze, które wcześniej znajdowały się poza ob-
szarem ich zainteresowań, stają się obecnie bardzo ważną kwestią. Przykładem 
jest społeczna odpowiedzialność, której poświęca się dziś wiele uwagi, a którą 
jeszcze do niedawna, także w Polsce, nie łączono z systemem zarządzania. 

Na współczesnym rynku mamy do czynienia ze wzrastającą liczbą podmio-
tów, które prowadzą działalność gospodarczą, oraz ze wzrastającą różnorod-
nością motywacji do jej prowadzenia. Jak pokazuje praktyka, coraz częściej 
dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorstwa zajmują się działaniami z za-
łożenia przynależnymi organizacjom nienastawionym na zysk (not for profit), 
a instytucje działające społecznie podejmują się realizacji projektów, w wyni-
ku których obok wartości społecznej jest generowana wartość ekonomiczna. 
Ilustracja 1.2 przedstawia różne typy podmiotów, w zależności od kombinacji 
celów ekonomicznych z działalnością społeczną.

Ilustracja 1.2. Możliwości łączenia celów ekonomicznych z działalnością społeczną
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Insty-
tut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 118.

Na końcach przedstawionego spektrum możliwości znajdują się typowe 
organizacje praktykujące działalność komercyjną z jednej strony i społeczną 
z drugiej. Podmioty non profit, w szczególności organizacje pozarządowe, to 
podmioty, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych w rozumieniu 
przepisów o finansach publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Są 
to osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
ale zdolność prawną, utworzone na podstawie przepisów ustaw17. W wypadku 
tradycyjnych organizacji for profit celem, wokół którego skupia się ich działal-

17 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z dnia 29 maja 2003 r.). 
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ność, jest maksymalizowanie zysków. Innym typem podmiotów są przedsię-
biorstwa społeczne (należące do sektora ekonomii społecznej), powołane do 
życia w celu aktywizacji osób, które z różnych przyczyn znalazły się w obszarze 
tzw. wykluczenia społecznego. Tego typu organizacje są często źródłem inno-
wacji społecznych. Oprócz generowania podaży w postaci nowych dóbr i usług 
w podmiotach ekonomii społecznej18 pojawia się popyt na pracę osób, które 
nie znajdują jej w warunkach typowej gospodarki. Misja i cel przedsiębiorstwa 
społecznego są ulokowane poza rynkiem – ważniejsza od pomnażania zysków 
jest realizacja misji społecznej. W tego typu jednostkach dochodzi do swoistego 
połączenia sektora pozarządowego z sektorem prywatnym19.

Przedsiębiorstwo społeczne – przykład

Pensjonat „U Pana Cogito” 

Pensjonat „U Pana Cogito” powstał w 2003 r. dzięki dwóm stowarzyszeniom 
z Krakowa: Stowarzyszeniu Rodzin Zdrowie Psychiczne oraz Stowarzyszeniu 
na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Przy wsparciu m.in. 
Gminy Kraków, która „nieodpłatnie użyczyła zrujnowany zabytkowy budynek 
z przeznaczeniem na zakład aktywności zawodowej (ZAZ)” i warsztaty terapii 
zajęciowej. Znalazły w nim pracę osoby chorujące psychicznie. Na remont bu-
dynku i uruchomienie pensjonatu udało się pozyskać liczne darowizny, grant 
loterii brytyjskiej oraz wsparcie PFRON. 
Celem przedsięwzięcia jest „aktywizacja społeczna i zawodowa osób chorujących 
psychicznie poprzez pracę”. Obecnie w samym pensjonacie pracuje 30 osób, 
w tym 21 po kryzysach psychicznych i 9 osób zdrowych. Osoby zdrowe sprawują 
dyskretną opiekę na osobami chorującymi, które często miewają problemy w kon-
taktach z innymi oraz „cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości”.
W 2005 r. powstało przedsiębiorstwo społeczne Laboratorium Cogito (w formie 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Obsługa gości hotelowych należy 
do ZAZ, natomiast wynajem pokoi oraz sal konferencyjnych do Laboratorium 
Cogito sp. z o.o. Znajduje się tu także wypożyczalnia rowerów i Catering Cogito. 
Sam pensjonat ma standard trzygwiazdkowy. W recepcji pracuje pięć osób cho-
rujących psychicznie. Restauracja jest przeznaczona dla 40 gości – tu pracują 
3 osoby zdrowe i 10 osób chorujących. W pensjonacie jest 6 pokoi, które sprząta 
i obsługuje pięć pokojówek (wszystkie są osobami chorującymi) pod opieką 
zastępcy kierownika pensjonatu. Znajdują się też wydzielone pomieszczenia 
rehabilitacyjne dla pracowników (ok. 35% powierzchni pensjonatu). „Każdemu 

18 Podmiotami ekonomii społecznej są nazywane organizacje, które działają w obrębie eko-
nomii społecznej: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów, organizacje 
pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą.

19 J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie–Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2008, s. 9–12.
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pracownikowi, w ramach czasu pracy, przysługuje dziennie minimum godzina 
rehabilitacji”. Wszyscy pracownicy ZAZ są zatrudnieni na umowy o pracę. „Zy-
ski z działalności hotelarskiej przekazywane są w całości na zakładowy fundusz 
aktywności (ZFA) i mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność rehabili-
tacyjną, w tym na opiekę medyczną, turnusy, obozy, wycieczki”. 
Spółka Laboratorium Cogito ma siedzibę w budynku obok pensjonatu, gdzie 
znajduje się sala konferencyjna, zaplecze cateringowe oraz 15 miejsc w pokojach 
gościnnych. Część dywidendy jest przekazywana na cele statutowe Stowarzyszenia 
na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, a część „inaczej niż w przy-
padku ZAZ – może pozostać w spółce, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia 
jej płynności finansowej”. 
Do zalet Pensjonatu „U Pana Cogito” należą m.in.: jego położenie, łatwy do-
jazd i niewielki dystans do centrum miasta, przytulne pokoje, wysoki standard 
wyposażenia, sala konferencyjna, bezpieczne miejsca parkingowe oraz smaczna 
i niedroga kuchnia. 
Główne społeczne rezultaty działalności Pensjonatu „U Pana Cogito” wiążą się ze 
zmianą stosunku do osób chorujących psychicznie oraz skutkami ich zatrudnienia. 
Zatrudnionych jest łącznie 41 osób chorujących – w ZAZ, w Laboratorium Cogito 
i w obu stowarzyszeniach. W warsztatach terapii zajęciowej bierze udział rocznie 
75 osób, a w programie „Profesjonalny Pracownik Hotelu” w latach 2008–2010 
zostało przeszkolonych 50 osób.

Źródło: J. Reichel, Przedsiębiorstwa społeczne w turystyce, [w:] Perspektywy i kierunki roz-
woju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 
2011, s. 318–319. Opis powstał na podstawie Atlasu dobrych praktyk ekonomii społecznej, 
www.ekonomiaspoleczna.pl/x/671711, 29 września 2011.

Nowe oblicze gospodarki rynkowej ukazuje organizacje, które obok mak-
symalizowania zysku działają na rzecz społeczeństwa, środowiska i własnego 
rozwoju. Jest w niej miejsce dla podmiotów kierujących się innymi regułami 
niż wąsko rozumiane pomnażanie zysków i zaspokajanie oczekiwań właścicieli.

1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa jako podmiotu 
odpowiedzialnego

Odpowiedzialność określana jest jako „konieczność, obowiązek moralny lub 
prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji; odpo-
wiadanie przed kimś, wobec kogoś, za kogoś lub za coś”20. Słowo „odpowie-

20 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1998, s. 449.
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dzialność” pierwotnie, w prawie rzymskim, odnosiło się do odpowiadania przed 
sądem za oskarżenie (łac. respondere)21. 

Należy dokonać podziału odpowiedzialności moralnej na odpowiedzialność 
negatywną (restrykcyjną) – będącą próbą rozliczenia za działania negatywne, 
i odpowiedzialność pozytywną – w sensie brania odpowiedzialności za pewne 
dobro, odnoszącą się do przyszłości22. Odpowiedzialnym można być za coś lub 
za kogoś oraz przed pewną instancją23. Odpowiedzialność jako kategoria mo-
ralna odgrywa istotną rolę w uzasadnianiu ludzkiego postępowania, zajmując 
miejsce powinności i obowiązku, dyskutowanych we wcześniejszych okresach24.

W literaturze przedmiotu odpowiedzialność najczęściej odnosi się do 
podmiotu, jakim jest osoba ludzka. Odpowiedzialność takiego podmiotu jak 
przedsiębiorstwo jest zagadnieniem wymagającym głębszego spojrzenia na tę 
problematykę. Już samo zdefiniowanie podmiotu odpowiedzialnego w wypadku 
przedsiębiorstwa może nastręczać trudności. 

Prace teoretyczne podejmujące omawianą problematykę w aspekcie pod-
miotowości oferują wiele sposobów ujęcia tego zagadnienia. W jednym z po-
dejść zwraca się szczególną uwagę na zależność występującą między wolnością 
a odpowiedzialnością. Firma jako podmiot mający prawo do wolności powinna 
być także odpowiedzialna za swoje czyny25. 

Podobny wymiar odpowiedzialności pojawia się w zasadzie: „Powinieneś, 
więc możesz”, sformułowanej przez H. Jonasa26. Jest ona odwróceniem zasady 
I. Kanta: „Możesz, więc powinieneś”. Odpowiedzialność jest korelatem władzy, 
a jej zakres i rodzaj określają zakres i rodzaj ponoszonej odpowiedzialności27. 
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący posiadanymi zasobami ma wła-
dzę, a przez to powinno także być odpowiedzialne28.

Dla E. Levinasa odpowiedzialność to warunek człowieczeństwa. Zapro-
ponowane przez niego ujęcie ukazuje nowy pogląd będący odwróceniem do-
tychczasowego, w którym odpowiedzialność to skutek bycia istotą wolną lub 
skutek posiadania władzy. Skoro odpowiedzialność ponoszona za drugiego 

21 J. Filek, O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego, Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie, Kraków 2002, s. 160. 

22 Idem, Wprowadzenie do etyki biznesu, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, 
s.111.

23 J. Hudzik, Rozum – wolność – odpowiedzialność. Studium z historii idei w nowożytnej i współ-
czesnej myśli filozoficznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 336.

24 J. Filek, Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej, [w:] Etyka biznesu, gospodarki 
i zarządzania, red. W. Gasparski et al., Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 
Łódź, 1999, s. 111.

25 J. Filek, Wprowadzenie do etyki..., s. 115.
26 H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Platan, Kraków 

1996.
27 J. Hudzik, op. cit., s. 299.
28 Problematyka władzy i odpowiedzialności została podjęta przez K. Davisa. Jego stanowisko 

zostanie przedstawione w dalszej części rozprawy.


